
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

ألغاز مشروع قرار فلسطين

واشنطن ـ هافانا
نصف قرن 
من العزلة

)Getty/الكوبيون يترّقبون نتائج القرار األميركي  )سفن كروتزمان

حلب ــ رامي سويد

ظهــر معلومــات خاصة حصلــت عليها »العربي 
ُ
ت

الجديــد« مــن املعارضــة الســورية، أن قوات النظام 
تســعى مــن خــال عملياتهــا العســكرية شــمال 
حلب إلى إنجاز هدفني استراتيجيني، أو أحدهما 
علــى األقــل خال األيــام القليلة املقبلة، قبل تمكن 
املبعــوث األممــي الخــاص بســورية ســتيفان دي 
مســتورا، مــن تحقيــق التوافــق علــى خطة تجميد 

القتال التي اقترح أن تبدأ في مدينة حلب.
قــوات  عليهــا  حصلــت  التــي  املعلومــات  وتفيــد 

املعارضــة، إثــر التحقيقــات التــي أجرتهــا مع أحد 
فــي  عليــه  القبــض  مــن  تمكنــت  النظــام  ضبــاط 
منطقــة حنــدرات شــمال مدينــة حلــب وعــدد مــن 
العناصــر املحتجزيــن، أن الهدفــني اللذين تســعى 
قوات النظام إلى تحقيقهما على األرض في أقرب 
وقــت همــا فتــح خــط إمــداد بــري نحو بلدتــي نبل 
والزهراء املواليتني للنظام السوري واملحاصرتني 
مــن قبــل قــوات املعارضــة، والوصــول إلــى منطقة 
إلــى  الواقعــة  املــاح  بمنطقــة  مــرورًا  الكاســتيلو 
الشــرق مــن حريتــان بهــدف قطــع آخــر خطــوط 
إمــداد قــوات املعارضــة فــي حلب. أمــا بخصوص 

حلــب،  فــي  املعارضــة  ســيطرة  مناطــق  حصــار 
فقــد أفــادت املصــادر الخاصــة بــأن قــوات النظــام 
السوري ستواصل سعيها إلى بسط سيطرتها 
الكاملة على منطقة املاح االستراتيجية بالكامل 
تشــرف  تــال  أقصــى جنوبهــا  فــي  تقــع  والتــي 
علــى خــط إمداد قــوات املعارضة في مدينة حلب، 
بالتوازي مع سعيها إلى تحقيق املزيد من التقدم 

نحو مخيم الاجئني الفلســطينيني في حندرات، 
مناطــق  مــن  مباشــرة  الجنــوب  إلــى  يقــع  الــذي 
ســيطرة قــوات النظــام فــي بلــدة حنــدرات. وكانت 
ت هجوما معاكســا منذ 

ّ
قــوات املعارضــة قــد شــن

الثاثــاء املاضــي فــي منطقــة املــاح التــي تســللت 
إليهــا قــوات النظــام أخيــرًا، وتمكنت من اســتعادة 
دخلتهــا  التــي  الجنوبيــة  املــزارع  علــى  الســيطرة 
قــوات النظــام منــذ أيــام، فــي الوقت الــذي تتواصل 
فيه االشتباكات في املنطقة باألسلحة املتوسطة 
والخفيفــة فــي ظــل ســيطرة النظــام علــى املــزارع 

الشمالية في منطقة املاح.

سورية: هدفان للنظام في حلب استباقًا لـ»تجميد القتال«
الحدث
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فــي أجــواء ربيعية من شــهر أبريل/ نيســان 
بــاراك  األميركــي،  الرئيــس  أصــدر   ،2013
»ســّري  بطابــع  مختومــا  قــرارًا  أوبامــا، 
محادثــات  إجــراء  فيــه  يجيــز  للغايــة«، 
استكشــافية بــن بــاده وكوبــا. اســتضافت 
ات أوليــة، شــارك فيهــا  كنــدا فــي حينــه، لقــاء
القومــي  األمــن  لشــؤون  أوبامــا  مستشــار 
بالنيابــة، بــن رودز، واملســؤول فــي مجلــس 
األمــن القومــي، ريــكاردو زونيغا، وُعقد أول 
لقــاء لهمــا وجها لوجه بمســؤولن كوبين، 
 .2013 يونيو/حزيــران  فــي  كنــدا،  فــي 
الشــمالية  الجــارة  فــي  ات  اللقــاء اســتمرت 
نوفمبــر/ شــهر  حتــى  املتحــدة،  للواليــات 

تشرين الثاني املاضي، وشهدت دفعا مهما 
عبر دخول بابا الكاثوليك، فرنســيس، على 
اإلعــام  وســائل  وذكــرت  العاقــات.  خــط 
األميركيــة، بــأن »انتمــاء البابــا إلــى أميــركا 
الاتينيــة )أرجنتينــي(، ســاعد علــى قيامــه 
مهتمــا  كان  إذ  مشــّجع،  إنســاني  بــدور 
اإلنســانية  املشــكلة   

ّ
بحــل كبيــر  نحــو  علــى 

األميركــي  مشــكلة  تحديــدًا،  للســجناء، 
اليهــودي آلــن غــروس، بســبب تاريخــه فــي 
العمــل الخيــري«. وأشــارت وســائل اإلعــام 
أثنــاء  أوبامــا،  مــع  البابــا  »حديــث  أن  إلــى 
العــام،  هــذا  مــن  ســابق  وقــٍت  فــي  لقائهمــا، 
العاقــات  ترميــم  إعــادة  حــول  تمحــور 
 املحنة 

ّ
األميركيــة الكوبيــة، بمــا يضمــن حــل

الســجناء«.  منهــا  يعانــي  التــي  اإلنســانية 
إلــى  ات  اللقــاء عــن  املعلومــات  ووصلــت 
البابــا عــن طريــق الكرادلــة في أميــركا، وفقا 
للوســائل اإلعاميــة. وفــي أكتوبر/تشــرين 
األول املاضــي، اســتضاف الفاتيــكان بعــض 
األميركيــن  بــن  األخيــرة  االجتماعــات 
األخيــرة  اللمســات  وتــّم وضــع  والكوبيــن، 
أنــه  غيــر  الجواســيس.  تبــادل  صفقــة  علــى 
األربعــاء،  يــوم  إال  االتفــاق،  عــن  ُيعلــن  لــم 
بعــد إجــراء أول حديــث هاتفــي بــن رئيــس 

أميركــي ورئيــس كوبي منذ الثورة الكوبية 
عــام 1959. وبعــد الحديــث مباشــرة تحــدث 
أوبامــا إلــى الشــعب األميركــي ليــزف النبــأ. 
وقــال أوبامــا في حديثه إنه »شــخصّيا جاء 
إلــى هــذه الدنيــا بعــد عامــن مــن بــدء حكــم 
كاســترو  فيــدل  الســابق  الكوبــي  الرئيــس 
بــاده«، فــي إشــارة الفتــة إلــى أنــه »ال يجــب 
تحميــل األجيــال املتاحقــة العــبء املتــوارث 

من خصومات أجيال ســابقة«.
يبــدو أن أوبامــا أراد تطويــر صفقــة التبادل 
عندمــا وصلــت إلــى مراحلهــا األخيــرة، إلــى 
وترميــم  العاقــات  إلعــادة  شــاملة  صفقــة 
املفاوضــات  وتضمنــت  املاضــي.  جــروح 
مســتوى  علــى  اتصــاالت  أربعــة  الســرية، 
وزيــري الخارجيــة األميركــي، جــون كيــري، 
والكوبــي، برونــو رودريغيــز باريــا، شــدد 
أن  علــى  الكوبــي  لنظيــره  كيــري  خالهــا 
بــن  العاقــات  إعــادة  مشــروع  »مصيــر 
علــى  األولــى  بالدرجــة  يتوقــف  البلديــن، 
آلــن  كوبــا  لــدى  األميركــي  املعتقــل  مصيــر 
غروس«، وفقا ملا ذكرته صحيفة »واشنطن 

بوست«.
وقبــل أن يعلــن أوبامــا قرار إعــادة العاقات 
األميركيــة الكوبيــة، منتصــف يوم األربعاء، 
فــي  تحلــق  طائــرات  ثــاث  هنــاك  كانــت 
األولــى  الطائــرة  أقلعــت  فقــد  عينــه.  الوقــت 
فلوريــدا  واليــة  فــي  ميامــي  مدينــة  مــن 
الكوبيــة هافانــا،  العاصمــة  إلــى  األميركيــة 
حاملــة علــى متنهــا ثاثــة كوبيــن محكــوم 
املتحــدة  الواليــات  فــي  بالســجن  عليهــم 
منــذ عــام 2001، بتهمــة »التجســس لصالــح 

االســتخبارات الكوبية«.
االتجــاه  مــن  طائــرة  أقلعــت  وبالتزامــن 
مواطنــا  متنهــا  علــى  حاملــة  املعاكــس، 
كوبّيا، لم ُيفصح عن هويته، قضى في أحد 
معتقــات بــاده، مــا يقــارب العشــرين عامــا 
فــي قضيــة تجســس لصالــح االســتخبارات 

األميركيــة. أمــا الطائــرة الثالثــة فقــد غادرت 
أحــد  اتجــاه  فــي  الجويــة،  أنــدروز  قاعــدة 
املطــارات العســكرية الكوبيــة، وعلــى متنهــا 
جيــف  األميركــي،  الجمهــوري  الســيناتور 
فليــك، إلحضــار غــروس، الــذي مضــى عليــه 
ســنوات.  خمــس  حوالــي  كوبــي  ســجن  فــي 
فــي  طليقــا  حــّرًا  غــروس  أصبــح  وعندمــا 
األجــواء األميركيــة، واكتملــت عمليــة تبــادل 
تنفســت  إلطاقــه،  املصاحبــة  الجواســيس 

حــرة  وأصبحــت  الصعــداء،  كوبــا  جزيــرة 
مــن العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا الواليــات 
املتحــدة طــوال العقــود املاضيــة، مــع العلــم 
أنــه ســبق أن أعلــن مجلــس الدولــة فــي كوبــا 
فــي ديســمبر/كانون األول 2011، عــن بادرة 
رضي املطالب األميركية بشأن 

ُ
حســن نية، ت

الحريــات، عبــر إطــاق ســراح 2900 ســجن. 
ــق متحدث باســم الخارجيــة األميركية، 

ّ
وعل

فــي وقتهــا، علــى ذلــك بالقــول »إذا صحــت 
هذه األنباء، فإننا نشعر بخيبة أمل عميقة، 
ألن الســجن األميركــي، ألــن غــروس، لم يكن 
بينهــم. كمــا نســتهجن حقيقــة أن الحكومــة 
الفرصــة  هــذه  تغتنــم  أال  قــّررت  الكوبيــة 
وتوّجــه هــذه اللفتــة اإلنســانية باإلفراج عن 
السيد غروس في موسم األعياد، وال سيما 
فــي ضــوء صحتــه املترديــة، وتضــع نهايــة 

للمحنــة الطويلــة لعائلة غروس«.
هــم وقتهــا مــن البيــان األميركــي، أن »أي 

ُ
وف

إجراء يســتفيد منه املئات ال يســتحق أدنى 
ثنــاء إن لــم يكــن بينهــم أميركــي«، كمــا يفهم 
مــن احتفــاظ الكوبيــن بالســجن األميركــي 
حتــى أعيــاد هــذا العــام، بأنهــم أرادوا عــدم 
إلعــادة  ضاغطــة  ثمينــة  بورقــة  التفريــط 

العاقات.
إدارة  »نجــاح  أن  املراقبــن  بعــض  واعتبــر 
أوبامــا فــي إبقــاء املفاوضــات بشــأن صفقــة 
تبــادل الجواســيس ســرية طيلــة 18 شــهرًا 
غير مســبوق، ألن واشــنطن مدينة ال أســرار 
فيهــا«. وعــزا البعــض هــذا النجــاح إلــى أن 
»البيــت األبيــض هو الذي تولى املفاوضات 

مباشــرة وليس وزارة الخارجية«.
قبــل إعــان أوبامــا قــرار إعــادة العاقات مع 
كوبــا كان هنــاك ترقــب فــي واشــنطن لحدث 
مهم ســوف يعلن عنه البيت األبيض، توقع 
البعــض أن يكــون تاريخّيــا، لكــن التكهنــات 
ذهبــت بعيــدًا عــن كوبــا إلــى إيــران أو كوريا 

الشمالية.

قد يكون تعليق وزير الخارجية األميركي 
جــون كيــري علــى االتصــال الهاتفــي، الذي 
مــع نظيــره  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  أجــراه 
لفهــم  أبلــغ كام  الكوبــي راوول كاســترو، 
مــن  واســعا  طيفــا  أصــاب  الــذي  الجنــون 
الجمهوريــن.  خصوصــا  األميركيــن، 
ولفــت كيــري، إلــى أنــه »لم أســمع أبدا طيلة 
رئيــس  بــن  هاتفيــة  محادثــة  عــن  عمــري 
أميركي ورئيس كوبي، منذ أن كنت صبيا 
في الســابعة عشــرة من عمري، إلى أن جاء 

أوباما وتحدث مع راوول كاسترو«.
مشــروع  إن  القــول  جائــزًا  يكــون  وقــد 
أوبامــا  مشــروع  هــو  كوبــا  مصالحــة 
قليلــة  أشــهر  بعــد  اتخــذ  فقــد  بامتيــاز. 
 ،2009 عــام  األبيــض  البيــت  دخولــه  مــن 

الــذي  التغييــر  باتجــاه  خجولــة  خطــوات 
كان ينــادي بــه، أثنــاء حملتــه االنتخابيــة. 
فألغــى القيــود علــى ســفر األميركيــن مــن 
أصــل كوبي لزيارة كوبا، وســمح بتحويل 
األمــوال إلــى عائاتهــم وأقاربهــم مــن دون 
فــي  األبيــض،  البيــت  وذكــر  حــدود.  أيــة 
اإلجــراءات،  هــذه  مــن  »الغايــة  أن  حينــه، 
هــي التواصــل بصــورة مباشــرة مــع أفــراد 
الشــعب الكوبي، وردم الهوة بن العائات 
اجتمــاع  عــدم  مــن  تعانــي  التــي  الكوبيــة 
تدفــق  زيــادة  ولتشــجيع  أفرادهــا،  شــمل 
املعلومات واألخبار والحاجات اإلنسانية 

إلى الشعب الكوبي«.
وأعلــن البيــت األبيض أنه »بات في مقدور 
املنتجــات  إرســال  الكوبيــن  األميركيــن 

واللــوازم الشــخصية إلــى أفــراد عائاتهــم 
وأقاربهــم في كوبا، وتســديد ثمن خدمات 
واتصــاالت،  تلفــزة  خدمــات  أو  هواتــف 
يحصــل عليهــا أقاربهــم هنــاك«. وجاء ذلك 
قبل انعقاد قمة األميركيتن الخامســة في 
ذلــك العــام فــي بــورت أوف ســبن، عاصمــة 
جمهوريــة ترينيــداد وتوباغــو، بمشــاركة 
منتخبــن  أميركيــة،  دولــة  رئيــس   34
ــدع 

ُ
ديمقراطيــا، وبغيــاب كوبــا، التــي لــم ت

الغائــب،  الحاضــر  كانــت  لكنهــا  للقمــة، 
نوقشــت  التــي  املواضيــع  مــن  وموضوعــا 
فــي املؤتمــر. وأقــّر أوبامــا خــال تلــك القمة 
العاقــات  فــي  تغييــر  إحــداث  بضــرورة 
األميركية الكوبية، من أجل »بداية جديدة 
مــع كوبــا« للتغلــب علــى عقــود مــن انعــدام 
الثقــة. ومــن جانبــه أبــدى الرئيــس الكوبــي 
راوول كاسترو في الفترة ذاتها، استعداده 
لبحــث كل مســألة وقضيــة تهــم الواليــات 
املتحــدة. وردت وزيــرة الخارجيــة هيــاري 
كلينتــون، فــي اليــوم التالي بــأن »الواليات 
املتحــدة رحبــت بماحظــات كاســترو، لكن 

اَبل بأفعال«.
َ
ق

ُ
على الكلمات أن ت

وحافظت كلينتون على موقفها هذا، حتى 
بعــد خروجهــا مــن الخارجيــة األميركيــة، 
الديمقراطيــة  املرشــحة  وهــي  وأّيــدت، 
املحتملــة النتخابــات الرئاســة عــام 2016، 
العزلــة  »سياســة  إن  وقالــت  أوبامــا.  قــرار 
لــم  طويلــة،  عقــود  منــذ  ننتهجهــا  التــي 
تــؤد إال إلــى تعزيــز قبضــة نظــام كاســترو 
علــى الســلطة«. ويعتقــد بعــض املســؤولن 
األميركين، أن »زيادة الســفر إلى الجزيرة 
روج 

ُ
وســت الديمقراطيــة  قضيــة  ســتعزز 

بالنفــع  ســتعود  كمــا  اإلنســان،  لحقــوق 
علــى قطــاع الزراعــة والشــركات التجاريــة 

األميركية«.
التــي  الجديــدة  السياســات  بعــض  لكــن 
ــب تشــريعات 

ّ
يريــد أوبامــا اتباعهــا، تتطل

جديدة. فقد ذكرت وزارة املالية األميركية، 
العقوبــات  عّدل 

ُ
»ســت أنهــا  األربعــاء،  يــوم 

خــال  كوبــا  علــى  املفروضــة  املاليــة 
األسابيع املقبلة، وسيستمر العمل بنظام 
واألفــراد  للشــركات  املســبق  الترخيــص 
األميركيــن، لتنفيــذ مشــاريع مــع كوبيــن 
مــع تســهيل  يقيمــون خــارج كوبــا، ولكــن 
لألفــراد  الســماح  جانــب  إلــى  اإلجــراءات 
بحضــور مؤتمــرات مرتبطــة بكوبــا خارج 

كوبا«.
إلــى أن »الواليــات  ولفــت البيــت األبيــض، 
املتحــدة ســتلغي أيضــا تجميــد حســابات 
كوبيــن،  تخــّص  األميركيــة  البنــوك  فــي 
وأملــح  بلدهــم«.  خــارج  حاليــا  يقيمــون 
جــوش  األبيــض،  البيــت  باســم  املتحــدث 
ارنست، يوم األربعاء، إلى رغبة أوباما في 
تتويج إعادة العاقات بزيارة إلى هافانا، 
للقيــام  للرئيــس  فرصــة  »إذا الحــت  وقــال 
لــن يرفضهــا«.  أنــه  بالزيــارة، فأنــا متأكــد 
وأكــد بــأن »أوبامــا ال يمكــن أن يتراجــع عن 
سياســاته الجديــدة بشــأن كوبــا، لكنه كان 
يأمــل فــي اتخاذ الكونغــرس خطوات لرفع 
قبــل  نهائيــا  كوبــا  عــن  األميركــي  الحظــر 
مغادرته منصبه«. وظهر ذلك أثناء سؤاله 
الشهر املاضي في مقابلة تلفزيونية، حول 
خشــيته مــن إمكانيــة انتهاء فترة رئاســته 
فارقــة  عامــة  تســجيل  دون  مــن  الثانيــة، 
االنزعــاج  يظهــر  لــم  التاريــخ،  لــه  يدّونهــا 
كان  الحقــا،  اتضــح  كمــا  إذ  أوبامــا،  علــى 
يعلم من األسرار ما لم يكن يعلمه السائل.

لقــد كان أوبامــا واثقــا علــى مــا يبــدو، أن 
جرى صياغته في الخفاء 

ُ
إنجازًا وشــيكا ت

بــه  العمــل  بوشــر  أن  بعــد  لــه،  سُيحســب 
كنديــة  برعايــة  املاضــي  العــام  منتصــف 
مــن  ســتار  وفــي  فاتيكانيــة،  ومباركــة 
بمثابــة  نتائجــه  لتكــون  املطلقــة،  الســرية 

إنجاز تاريخي ألوباما.

ال يعتبر األميركيون فتح ســفارة 
الكوبيــة  العاصمــة  فــي  لهــم 
نقطــة  بــل  عاديــا،  قــرارًا  هافانــا، 
نظــر  وجهــة  مــن  ســواء  تاريخيــة،  تحــّول 
مؤيدي الرئيس باراك أوباما، الذين وصفوا 
»الخطــوة الجريئــة«، أو أولئــك  مــا قــام بــه بـ
املصدومــن مــن القــرار، الذيــن اعتبــروا أن ما 
فعله ُيعّد تنازاًل طائشا وخيانة لوطنه. وفي 
جميــع األحــوال، ُيعــّد فــّك مــا قــد يكــون أطــول 
حصار حديث مفروض على دولة عضو في 
األمــم املتحــدة، حدثــا تاريخيــا بامتياز، يرى 
للحــرب  رســمية  نهايــة  ُيشــّكل  أنــه  كثيــرون 
البــاردة، بعــد أكثــر مــن عقدين علــى نهايتها 
نظريــا، فــي معظــم دول العالــم. لــم يكــن قطــع 
العاقــات بــن الواليــات املتحــدة وكوبا قرارًا 
بــل  عابــرة،  خافــات  عــن  ناجمــا  وال  عاديــا 
تزامــن مــع أزمتــن خطيرتــن بــن البلديــن، 
همــا أزمــة خليــج الخنازيــر فــي 1961 وأزمــة 
تــاه.  الــذي  العــام  فــي  الكوبيــة  الصواريــخ 
وكادت الثانيــة أن تــؤدي إلــى حــرب نوويــة 
واالشــتراكي.  الرأســمالي  املعســكرين  بــن 
 ،1959 عــام  إلــى  التوتــر  جــذور  وتعــود 
امتيازاتهــا  املتحــدة  الواليــات  فقــدان  عنــد 
نظــام  ســقوط  إثــر  كوبــا،  فــي  االقتصاديــة 
فولخنســيو باتيســتا، املوالــي لهــا، ونجــاح 
فيــدل  بقيــادة  االشــتراكية  الكوبيــة  الثــورة 
كاســترو املتحالــف مــع االتحــاد الســوفييتي 

في ذروة الحرب الباردة.
الصــراع  األميركيــة  االســتخبارات  وقــادت 
ضد كاسترو بهدف اإلطاحة به، فعمدت إلى 
تدريــب وتســليح عناصــر املعارضــة الفاّرين 
مــن بادهــم. وغامرت في بداية عهد الرئيس 
جــون كينيــدي بإنــزال املئــات مــن هــؤالء فــي 
علــى  للهجــوم  الكوبــي،  الخنازيــر  خليــج 
ثكنــات الجيــش الكوبــي وقلــب نظــام الحكــم، 
عّدت في عهد الرئيس األسبق 

ُ
تنفيذًا لخطط أ

بالفشــل  الهجــوم  بــاء  آيزنهــاور.  دوايــت 
بفعــل استبســال املقاومــن للغــزو، ووصــف 
»املرتزقــة«. وفــي عــام  كاســترو املهاجمــن بـ
1962 اكتشــفت االســتخبارات األميركية عبر 
جواسيسها في كوبا، وجود منصات إطاق 
موّجهــة  نوويــة،  رؤوســا  تحمــل  صواريــخ 
الواليــات  فــردت  األميركيــة،  األراضــي  نحــو 
املتحــدة بفــرض حصار بحري على الجزيرة 
الكوبيــة، وهــدد كينيــدي بالحــرب، إن لم يتم 
االتحــاد  إلــى  وإعادتهــا  الصواريــخ  تفكيــك 
الســوفييتي، فامتثلــت القيــادة الســوفييتية 
وفرضــت  نوويــة.  حــرب  لنشــوب  تفاديــا 
الواليات املتحدة عقوبات تجارية على كوبا 
للمــرة األولــى فــي عــام 1962، وحظــرت ســفر 
األميركيــن إلــى الجزيــرة فــي العــام التالــي، 
الجزيــرة  مــع  التجاريــة  التعامــات  وقيــدت 
بصرامة على مدى أكثر من 50 عاما. وخال 
ــت العاقات بــن البلدين 

ّ
العقــود الاحقــة ظل

الشــديد، كمــا  التوتــر والتوتــر  بــن  تتــراوح 
وجواســيس  تجســس  حــرب  بينهمــا  بــدأت 

سقط بعضهم في قبضة الطرف اآلخر.
التوصيــف  بحســب  املرتزقــة،  كان  ومثلمــا 
الكوبــي، هــم الســبب املباشــر لقطــع العاقات 
مع الواليات املتحدة، فإن الجواســيس كانوا 
ســببا مباشــرًا آخر إلعادتها، في إطار صفقة 
تبــادل الجواســيس بــن البلديــن، حســب مــا 
املفاوضــات.  بدايــة  عــن  روايــات  مــن  تســّرب 
وتأخــر إعــان صفقــة التبــادل بعــض الشــيء، 
وفقــا لبعــض املصــادر اإلعاميــة، ألن البيــت 
األبيض كان مصرًا على أن السجن األميركي 
مقابــل  فــي  جاسوســا،  ليــس  غــروس  آلــن 
اعتــراف الجانــب الكوبــي بالــدور التجسســي 
الخمســة،  الكوبيــن  بــه مجموعــة  قــام  الــذي 
»األبطال«.  الذين تصفهم الحكومة الكوبية بـ
أمــا غــروس )64 عامــا(، فهو يهــودي أميركي، 
 فــي تقديــم 

ً
وزوج وأب ويملــك تاريخــا طويــا

أكثــر  فــي  املحرومــة  للمجتمعــات  املســاعدة 
عندمــا  مقــاواًل،  يعمــل  وكان  بلــدًا.   50 مــن 
اعتقــل فــي مطــار هافانا قبل خمس ســنوات، 
بتهمة »توفير تجهيزات اتصال عبر األقمار 
االصطناعيــة ملجموعات مناهضة للحكومة 
 مــن عوامــل 

ً
فــي كوبــا«. وكان اعتقالــه عامــا

التوتــر، إنمــا بحســب مبــدأ »اشــتداد األزمــة 
الذي يؤدي إلى االنفراج«. كان وجود غروس 
بمثابــة ورقــة بيــد الكوبيــن، ســاهم فــي فــّك 
حصــار الـــ52 عاما عنهم. مع العلم أن محكمة 
كوبيــة، حكمــت عليــه بالســجن ملــدة 15 ســنة 
بتهمــة »تســهيل عقود إنترنــت غير خاضعة 
للرقابــة بــن مجموعــة دينيــة صغيــرة علــى 

الجزيرة ليعرف بها العالم«.
ثاثــة  عــن  باإلفــراج  التبــادل  صفقــة  قضــت 
ى من مجموعة الخمســة 

ّ
كوبين، هم من تبق

فــي  األميركــي  القضــاء  أمــام  دينــوا 
ُ
أ الذيــن 

لصالــح  »التجســس  بتهمــة   ،2001 عــام 
النظــام الكوبــي«. بالتالــي فــإن، وقــع صدمــة 
بالزلــزال،  أشــبه  كان  العاقــات«،  »إعــادة 
كــون األميركيــن، بمــن فيهــم مليونا أميركي 
مــن أصــل كوبــي، اعتــادوا علــى ســماع نغمــة 
كوبــا  فــي  القائــم  النظــام  »أن  هــي  واحــدة 
ط ويجب تحرير الشــعب الكوبي منه، 

ّ
متســل

وإقامة نظام بديل«. ووصل األمر بمعظمهم 

إلــى وصــف مــا فعله أوباما بأنــه »حّرر كوبا 
مــن الحصــار األميركــي، ولــم ُيحــّرر الجزيــرة 
الكوبيــة مــن قبضــة النظــام القمعي«، حســب 

ما كانوا متوقعن.
وفــي الســياق، هاجــم رئيــس مجلــس النــواب 
بشــّدة  )جمهــوري(،  بينــر  جــون  األميركــي، 
)ديمقراطــي(  أوبامــا  سياســة  فــي  التحــّول 
تجــاه كوبــا، إلــى حّد وصفه بأنــه »تنازل آخر 
فــي سلســلة طويلــة مــن التنــازالت الطائشــة 
فــي  بينــر  وذكــر  متوحشــة«.  لدكتاتوريــة 
مــع  »العاقــات  أن  مكتبــه،  مــن  صــادر  بيــان 
نظــام كاســترو ال يجــب تغييرهــا، ناهيــك عن 
تطبيعهــا، ليــس قبــل أن يتمتــع شــعب كوبــا 
بالحرية، وليس قبل ذلك ولو بثانية واحدة«.
عــن  األميركيــة  اإلعــام  وســائل  ونقلــت 
»ال  إنــه  قولهــم  أوبامــا،  إلعــان  منتقديــن 
لــم تتغيــر«. كمــا  يجــب مكافــأة كوبــا ألنهــا 
واملرشــح  الســابق  فلوريــدا  حاكــم  أدلــى 
الرئاســي الجمهوري املحتمل في انتخابات 
فــي  بدلــوه  بــوش،  الجمهــوري جيــب   ،2016
املوضــوع، ونقلــت عنــه صحيفــة »يو.اس.ايه 
توداي«، قوله »ال أعتقد أننا يجب التفاوض 
فــي  تغييــرات  إلجــراء  قمعــي  نظــام  مــع 
عاقتنــا«. وأعلــن الســناتور ماركــو روبيــو، 
األميركــي مــن أصــل كوبــي، وينتمــي للحــزب 
الجمهــوري، أنــه »سيســتخدم دوره كرئيــس 
مقبل للجنة العاقات الخارجية في مجلس 
وأنــه  الخطــة«،  عرقلــة  ملحاولــة  الشــيوخ، 
»ملتزم بعمل ما في وسعه لتفكيكها«. وقال 

فــي مقاطعتــي هدســون ويونيــون، في والية 
نيوجرسي، القريبتن من نيويورك.

ورفع املتظاهرون شعارات غاضبة، مرددين 
هتــاف »خائــن.. خائــن.. خائــن«، فــي إشــارة 
ن 

ّ
إلــى أوبامــا. وقــال أحــد املتظاهريــن املســن

أجــل  مــن  الكفــاح،  مــن  عامــا   50 »أمضينــا 
تعّرضنــا  ولكننــا  كوبــا،  اســتقال  تحقيــق 
أوبامــا«.  بســكن  الخلــف  مــن  لطعنــة  للتــو 
وتوضــح هــذه املواقــف املتشــنجة الغاضبــة 
أوبامــا،  اتخــذه  الــذي  القــرار،  أهميــة  مــدى 
ومدى محاولته التمّيز عن سياسات رؤساء 
أميــركا الســابقن، منــذ عهــد آيزنهــاور حتى 

عهد جورج بوش االبن، تحديدًا. 
قــد كانــت السياســات الســابقة تتمحــور حول 
أهــداف متفّرعــة مــن هــدف رئيســي واحــد، هو 
 البيــت األبيــض 

ّ
إســقاط نظــام كاســترو. وظــل

الواليــات  »هــدف  أن  يزعــم  عامــا،   50 طيلــة 
املتحــدة األساســي هــو دعــم الشــعب الكوبــي 
كوبــا  ونقــل  الديمقراطيــة،  إلــى  االنتقــال  فــي 
نهايــة  ووضــع  الحــر،  الســوق  اقتصــاد  إلــى 
للدكتاتوريــة املســتبدة فــي كوبــا«. وكان آخــر 
هــو  بقــوة  الخطــاب  هــذا  مثــل  ــى 

ّ
تبن رئيــس 
بوش االبن.

أنشــأ   ،2003 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  ففــي 
وزيــر  وعــّن  كوبــا«،  »تحريــر  لجنــة  بــوش 
خارجيتــه حينهــا، كولــن بــاول، رئيســا لهــا. 
وفي عام 2005 سّمى بوش ست دول »راعية 
وإيــران،  وســورية،  كوبــا،  وهــي  لإلرهــاب«، 
والســودان.  الشــمالية،  وكوريــا  وليبيــا، 

واشنطن ــ هافانا: قصة حصار 
فاشل لباحة خلفية »إرهابية«

أبى الرئيس باراك أوباما أن يسلّم الجمهوريين »الحربيّين« الكلمة األقوى في الكونغرس 
األميركي، قبل أن يفّك حصار بالده الذي عّمر أكثر من نصف قرن على كوبا، وفشل في 
تبعد عنها سوى  وال  ميامي  تالمس حدودها شواطئ  أهدافه ضد جزيرة  تحقيق 

بضعة كيلومترات. قصة حصار كوبا تنتمي إلى عالم ظّن العالم أنه انتهى مع سقوط 
الجزيرة  لحكام  برّر  أنه  الماليين، كما  الباردة. حصار جّوع وقَهر  الحرب  برلين، عالم  جدار 

الشيوعية مواصلة نهج متسلّط بما أن »ال صوت يعلو فوق صوت المعركة«
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لمسات بابوية عنوانها آلن غروس إنجاز شخصي ألوباما

الثالثة  مواطنيها  كــوبــا  كــرمــت 
)ضــمــن مــجــمــوعــة الــكــوبــيــيــن 
عليهم  حكم  الــذيــن  الخمسة(، 
عام  في  المتحدة  الــواليــات  في 
يوم  عنهم،  وأُفرج  بالسجن   2001
هرنانديز  جيراردو  وهم:  األربعاء، 
 51( البانينيو  ورامـــون  عــامــً(،   51(
عامً(.   56( غيريرو  وأنتونيو  عامً(، 
عن  واشنطن  أفرجت  أن  وسبق 
رينيه  وهما  ــن،  اآلخــري العضوين 
عاد  الـــذي  ــً(،  ــام ع  58( غــونــزالــيــز 
العام الماضي إلى بالده، وفرناندو 
أفرجت  الــذي  عامً(   51( غونزاليز 
الماضي.  فبراير/شباط   27 في  عنه 

وكرّمت هافانا رجالها.

مجموعة الخمسة

أدلــوا بآرائهــم فــي اســتطاع للــرأي، نشــرت 
نتائجــه وكالــة »رويتــرز«، فــي حــن أّيــد 43 
العاقــات  إعــادة  املســتفتن  مــن  املائــة  فــي 
مــع كوبــا. وتزايــد عــدد أعضــاء الكونجرس، 
لــون تطبيــع العاقــات مــع كوبا، 

ّ
الذيــن يفض

للحــزب  ينتمــي  معظمهــم  أن  العلــم  مــع 
الديمقراطــي، علــى أن الكلمة العليا ســتكون 
لخصومهــم فــي مجلســي الكونجــرس بــدءًا 

من العام الجديد.
طيلة الحقبة املاضية، كانت سويسرا ترعى 
املصالــح األميركيــة لــدى كوبــا، كمــا ترعــى 
املتحــدة،  الواليــات  لــدى  الكوبيــة  املصالــح 
عن طريق مكتب لرعاية املصالح في كل من 
ســفارتيها فــي واشــنطن وهافانــا. وتســبق 
كوبــا الواليــات املتحــدة فــي متوســط أعمــار 
األفــراد، إذ ارتفــع متوســط عمــر الفــرد فيهــا 
فــي  ســنة   79 إلــى   ،1960 فــي  ســنة   64 مــن 
2012، بسبب التقدم الطبي فيها وانخفاض 
بذلــك  كوبــا  وتأتــي  الرضــع.  وفيــات  نســبة 
فــي املرتبــة 38 عامليــا، بينمــا تأتــي الواليــات 
املتحــدة بعدهــا بفارق مركزيــن. وتعتمد 62 
فــي املائــة من األســر الكوبيــة على تحويات 
مــن أقاربهــا املغتربن فــي الواليات املتحدة. 
ومن املتوقع أن يؤدي رفع القيود، إلى تدفق 
موجــات كبيــرة من الســياح األميركين على 

الجزيرة.
باســتطاعة  كان  الســابق،  فــي  أنــه  ُيذكــر 
املتحــدة  الواليــات  فــي  املقيمــن  الكوبيــن 
زيارة الجزيرة مرة واحدة سنويا للقاء ذوي 
كل  بوســع  أنــه  القانــون  حــّدد  كمــا  القربــى. 
شخص إرسال ملبغ 1200 دوالر سنويا فقط 
إلــى أفــراد عائلته في الجزيرة. وال يزال حظر 
إرسال أموال إلى كبار املسؤولن الحكومين 
وأعضاء في الحزب الشيوعي الكوبي قائما، 

كما ال يزال حظر التجارة مع كوبا نافذًا.
ال  ســارية،  تــزال  ال  التــي  للقوانــن  وطبقــا 
يســتطيع حاملو جوازات الســفر األميركية، 
عبــر  إال  كوبــا  إلــى  بالتوجــه  الراغبــون 
الحصــول علــى ترخيــص مــن وزارة التجارة 
األميركيــة، ضمــن شــروط معينــة، أهمها: أن 
يكــون لدى طالــب الترخيص أقارب كوبيون 
زيارتهــم،  فــي  يرغــب  األولــى  الدرجــة  مــن 
أو أن يكــون فــي مهمــة حكوميــة، أو ضمــن 
أو  صحافيــا  يكــون  أن  أو  دوليــة،  منظمــة 
مرافقــا لصحافــي فــي مهمــة إعاميــة، أو أن 
يكــون باحثــا مهنيــا فــي مهمة بحثيــة، أو أن 
يكــون طالبــا أو مدرســا فــي معهــد تعليمــي، 
أو عضــوًا فــي منظمــة دينيــة أو تبشــيرية، 
أو فنانــا أو رســاما أو رياضيــا يشــارك فــي 
نشــاط مرتبــط بفئتــه، أو عضــوًا فــي فريــق 
خدمات ملساعدة الشعب الكوبي، أو عنصرًا 
فــي مشــروع خيــري أو خدمــات إنســانية، أو 
مشــاركا فــي نشــاط بحثي خــاص أو عام، أو 
أن يكــون مــن ضمن العاملن في حقل تبادل 
أو أن يكــون ضمــن فريــق عمــل  املعلومــات، 
فــي أي مهمــة تــرى الســلطات األميركية أنها 

تستحق الترخيص له بالسفر إلى كوبا.

في عام 2005 سّمى 
بوش ست دول 

»راعية لإلرهاب« 
وكانت كوبا من بينها

فعلت واشنطن 
كل شيء لقلب نظام 

كاسترو من دون 
أن تنجح

تحقيق

من التظاهرات 
المناهضة ألوباما 
ولقراره في ميامي 
)Getty(

)Getty/رعت سويسرا مصالح البلدين في الفترة الماضية )جو رايدلي

عضوا مجلس الشيوخ جون ماكن ولينزي 
فــي  ن مهــام كبيــرة 

ّ
اللــذان ســيتوال غراهــام، 

مجلس الشــيوخ، إن »التحّول في السياســة، 
 علــى أن أميركا والقيم التي تدافع عنها 

ّ
يــدل

الصحــف  وأفــادت  وانحــدار«.  تراجــع  فــي 
املحليــة، بأن »تظاهرات خرجت األربعاء في 
حــي هافانــا، فــي مدينــة ميامــي فــي جنــوب 
فلوريــدا، الــذي يقطنه ما يزيد على 800 ألف 
مهاجــر كوبــي، مــن بــن مــا يقــارب املليونــي 
مهاجر يعيشون في الواليات املتحدة، علما 
تقــع  األخــرى  الكوبيــة  التجّمعــات  أبــرز  أن 

فــي  درجــت 
ُ
أ التــي  الــدول  مــن  كوبــا  وكانــت 

القائمــة منــذ عام 1982، وأعلنت معارضتها 
علنــا  وأدانــت   ،2003 العــراق  لحــرب  القويــة 
اإلرهــاب  مكافحــة  وتدابيــر  سياســات 
»إيــواء  بـ واشــنطن  واتهمتهــا  األميركيــة، 
هاربــن مــن وجــه العدالــة األميركيــة«. وفــي 
عــام 2007، أعلــن بــوش عــن تدابيــر إضافيــة 

تظاهــرات  »دعــم  بينهــا  مــن  كوبــا،  ضــد 
الكوبــي،  الحكــم  لنظــام  مناوئــة  ســلمية، 
الكوبيــن،  املعارضــن  صفــوف  وتوحيــد 
وخصصــت  النظــام«.  بتغييــر  املطالبــن 
إدارة بــوش 45 مليــون دوالر لتمويــل جهود 
تغييــر نظــام كاســترو، تحــت مبــرر أن »مــن 
حق الشــعب الكوبي صياغة مصيره، بعيدًا 

عــن النظــام الدكتاتــوري لكاســترو وشــقيقه 
منــذ  البــاد  اللذيــن حكمــا  راؤول،  األصغــر 
محطــة  بــوش  إدارة  وأسســت   .»1959 عــام 
اإلســبانية موّجهــة  باللغــة  للبــث  تلفزيــون 
الهــدف.  لهــذا  الترويــج  أجــل  مــن  إلــى كوبــا 
لكــن ثمــار هــذه السياســة لم تــؤت، بل دفعت 
إلــى  الديمقراطــي،  الحــزب  مــن  بقيــادات 

تجــاه  الخارجيــة  السياســة  بــأن  االعتــراف 
مــن  األميركيــن  املواطنــن  »تعاقــب  كوبــا 
خــال حرمانهــم مــن حــق الســفر، ولــم تحقق 
شــيئا فــي إضعــاف نظام كاســترو، وقد طال 
غيــر  السياســة  هــذه  تغييــر  انتظــار  كثيــرًا 
الحكيمة«. وقبل إعان قرار إعادة العاقات، 
لــم يعــارض الفكــرة ســوى 20 فــي املائــة مّمن 
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نهاية ثانية 
للحرب الباردة

واشنطن
منير الماوري

  شرق
      غرب
االنتخابات اإلسرائيلية: 
تفاؤل بقائمة عربية 

موحدة
أعرب نواب عرب في الكنيست، أمس 
باقتــراب  تفاؤلهــم  عــن  الخميــس، 
بــن  يجمــع  تحالــف  إلــى  التوصــل 
القوائــم العربية في الداخل، لخوض 
االنتخابــات اإلســرائيلية فــي قائمــة 
واحــدة مشــتركة فــي الشــهر الثالــث 
ظهــرت  تفــاؤل  املقبــل.  العــام  مــن 
مركــز  عقدهــا  نــدوة  خــال  بــوادره 
التطبيقيــة  االجتماعيــة  الدراســات 
لعــرض  حيفــا  فــي  الكرمــل(  )مــدى 
العــام  للــرأي  اســتطاع  نتائــج 
االنتخابــات  حــول  الفلســطيني 
العمــل  نجاعــة  ومــدى  اإلســرائيلية، 
السياســي فــي الداخــل الفلســطيني، 
وقدرته على التأثير على السياسات 

اإلسرائيلية. 
)العربي الجديد(

القاعدة يستهدف 
الحوثيين في الحديدة

هجــوم  فــي  وجرحــى  قتلــى  ســقط 
مقــرًا  الخميــس،  أمــس  اســتهدف، 
)الحوثيــن(  اللــه  أنصــار  لجماعــة 
فــي منطقــة الكورنيــش فــي محافظــة 
وأفــادت  اليمــن.  غربــي  الحديــدة 
متطابقــة  ومحليــة  أمنيــة  مصــادر 
مفخخــة  بســيارة  وقــع  الهجــوم  أن 
مســلحن  مــع  اشــتباكات  تبعتهــا 
املوقــع  اقتحــام  حاولــوا  مهاجمــن، 
ملستشــار  تابعــا  منــزاًل  كان  الــذي 
واألمــن،  للدفــاع  اليمنــي  الرئيــس 
اللواء علي محسن األحمر )الصورة( 
وســيطر عليــه الحوثيــون منــذ نحــو 

شهرين واتخذوه مقرًا لهم. 
)العربي الجديد(

دعوة أفريقية لوقف 
القتال في ليبيا

واألمــن  الســلم  مفــوض  طالــب 
األفريقــي، إســماعيل الشــرقي، أمــس 
املتنازعــة  األطــراف  كافــة  الخميــس، 
القتــال  بوقــف  ليبيــا  فــي  عســكريا 
الحــوار  طاولــة  إلــى  والجلــوس 

والتفاوض لحل ملسائل العالقة.
ألقاهــا  كلمــة  فــي  الشــرقي،  واعتبــر 
فــي  نواكشــوط«  »مســار  قمــة  خــال 
العاصمــة املوريتانيــة، أنــه ال بــد مــن 
وقــف القتــال بــن األطــراف مــن أجــل 

الدفع بجهود التسوية. 
)العربي الجديد(

مناورات إيرانية في خليج 
عدن

أعلن قائد الساح البحري اإليراني، 
األميــرال حبيــب اللــه ســياري، أمــس 
ســتجري  »بــاده  أن  الخميــس، 
مناروات عسكرية، أواخر ديسمبر/

حتــى  تمتــد  الحالــي  األول  كانــون 
خليــج عــدن«. ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية )ايرنا(، عن ســياري قوله، 
عليهــا  طلــق 

ُ
أ التــي  »املنــاورات  إن 

جرى 
ُ
اســم: محمــد رســول اللــه، ســت

مــن 25 إلــى 31 ديســمبر مــن مضيق 
الشــمالي  العــرض  خــط  إلــى  هرمــز 
10، أي إلــى أبعــد مــن خليــج عــدن«. 
قســما  املنــاورات  منطقــة  وتشــمل 
ـ  سيســتان  اقليمــي  مــن  كبيــرًا 
)جنــوب  وهرمــزكان  بالوشيســتان 

شرق(.  
)فرانس برس(

بوتين: لن يقع انقالب 
في روسيا

فاديميــر  الروســي  الرئيــس  نفــى 
بوتــن، أمــس الخميــس، احتمــال أن 
»يقــوم شــخص مــا مــن املقربــن منــه 
األوضــاع  خلفيــة  علــى  بانقــاب« 
االقتصاديــة الصعبــة. وقــال بوتــن، 
إن »االســتقرار فــي روســيا لــن يكــون 
ممكنــا، إال إذا حظيــت الدولــة بدعــم 
الدعــم«.  بهــذا  أحــس  وأنــه  شــعبها، 
صحافــي  مؤتمــر  خــال  وأضــاف 
يتعلــق  »فيمــا  أنــه  فــي موســكو،  لــه 
لدينــا  ليــس  القصــور،  بانقابــات 
قصــور وبالتالــي ال يمكــن أن يكــون 

هناك أي انقابات قصور«.
 )رويترز(



كطــرف  املؤتمــر  ليــون،  برناردينــو  برئاســة 
وشــريك فــي الحــوار، الــذي يحــاول ليــون جمــع 
أطرافــه حــول طاولــة مفاوضــات واحــدة، بعــد 
العليــا  باملحكمــة  الدســتورية  الدائــرة  حكــم 
قانــون  دســتورية  بعــدم  القاضــي  الليبيــة 
بطبــرق،  الليبــي  النــواب  مجلــس  انتخابــات 
باالنفصــال  كقيــادة سياســية،  املؤتمــر،  شــعر 
قــوات فجــر  مــن  القــادة امليدانيــن  بينــه وبــن 

ليبيا«.
بمبــدأ  املؤتمــر  يقبــل  »بينمــا  أنــه  واعتبــروا 
الحــوار ضمــن شــروط محــددة، يرفــض بعــض 
الحــوار،  مبــدأ  ليبيــا  فجــر  مــن  العســكرين 
ألســباب متعلقــة بســلوك وأداء مجلــس النواب 
الليبــي املنحل بطبرق، واللواء املتقاعد خليفة 
يحــاول  لذلــك  الكرامــة«.  عمليــة  قائــد  حفتــر 
للحــرس  جهــاز  إنشــاء  خــال  مــن  »املؤتمــر«، 
الوطنــي، أن يضــع قــادة الجبهــات مــن الثــوار، 

تحت عباءة »املؤتمر« السياسية، وسيكون من 
الســهل على »املؤتمر« تقرير مســألة التفاوض 
والحوار من عدمها كقيادة سياسية، واعتبار 
»املؤتمــر«،  قــرارات  عــن   

ّ
يشــذ أو  يرفــض  َمــن 

رفــع  يســتلزم  مــا  والقانــون،  الشــرعية  خــارج 
الغطاء القانوني عنه أواًل، والثوري ثانيا. كما 
أن من شأن هذه الخطوة إنشاء جهاز عسكري 
مــواٍز للجيــش الليبــي بعد تكوينه وتأسيســه، 
إذ إن التجربــة العســكرية التــي قــام بهــا حفتــر 
فــي فبرايــر/ شــباط مــن العــام الجــاري اواًل، ثم 
تحــت مســمى »عملية الكرامة« فــي مايو/ أيار 
املاضــي فــي بنغازي، دق جــرس الخطر من أية 
مغامــرون  بهــا  يقــوم  قــد  انقابيــة  محــاوالت 
عســكريون، لــذا ارتــأى »املؤتمــر« خلــق تــوازن 
بن املؤسســة العســكرية الرســمية وبن جهاز 
الحرس الوطني. إال أنه في حالة تبعية جهاز 
تابــع  الوطنــي، ســواء كركــن مســتقل  الحــرس 

طرابلس ـ هشام الشلوي

العــام«  الوطنــي  »املؤتمــر  شــّكل 
جلســته،  فــي  الســابق(،  )البرملــان 
أعضــاء  مــن  لجنــة  الثاثــاء،  يــوم 
الليبيــة،  العامــة  األركان  ورئاســة  »املؤتمــر« 
جهــاز  إنشــاء  قانــون  مســودة  لوضــع  وذلــك 
للحــرس الوطنــي، بهــدف ضــم كتائــب الــدروع 
التــي  الثــوار  وكتائــب  ليبيــا،  مســتوى  علــى 
ترغــب فــي مأسســة وضعهــا القانونــي. وأفــاد 
عــن  الكشــف  رفــض  »املؤتمــر«،  أعضــاء  أحــد 
الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريحــات  فــي  اســمه، 
بــأن »هنــاك خافــا بــن النــواب لم ُيحســم بعد، 
حــول تبعيــة جهــاز الحــرس الوطنــي، إذ يميــل 
بعض األعضاء إلى إنشاء ركن جديد للحرس 
الوطنــي، تابــع لرئاســة األركان العامــة، بينمــا 
يــرى آخــرون أنــه يجــب إلحاقــه بركــن القــوات 

البرية«.
وأشــارت معلومــات أوليــة إلــى احتمــال رصــد 
إلنشــاء  كميزانيــة  دوالر  مليــون   300 قرابــة 
ثمــة صفقــات  إداريــا وعســكريا، وأن  الجهــاز، 
مبدئيــة مــع شــركات أجنبيــة متخصصــة فــي 
هــذا املجــال، يشــوبها بحســب بعــض املصــادر 
الخاصة، فساد إداري، توّرط فيها سفير ليبي 
لدى دولة أجنبية، إضافة إلى رئيس مؤسسة 

ليبية معنية بشؤون الثوار وتأهيلهم.
ويــرى مراقبــون أن »املؤتمــر« يحــاول تجســير 
الهــّوة بينــه وبــن قــادة املقاتلن غيــر التابعن 
للمؤسســة األمنيــة والعســكرية الرســمية فــي 
الدولــة الليبيــة، ويقــدم لهــم حمايــة قانونيــة، 
مــن خــال مأسســة وضعهــم وضبــط حركتهــم 
تحــت قيــادة سياســية تمثلهــم. وأشــاروا إلــى 
أنــه »عندمــا أدخلت بعثة األمم املتحدة بليبيا 

»الحرس الوطني«
ليبيا: عنوان جديد لالنقسام... 

وباب محتمل للهدر

أوًال بأول
بجميع  قريبً.  إنشاؤه  الُمزمع  الليبي،  الوطني«  »الحرس  تبعية  على  الخالف  يستعر 
األحوال يُرجح أن يكون »الحرس« عنوانا جديدا لالنقسام، وخشية من أن يكون بابً من 

أبواب »االرتزاق« في ظل غياب سلطة مركزية واحدة

45
سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

تواصــل قــوات الجيــش املصري قصف وهدم املنازل في محافظة شــمال ســيناء، 
 عــن حمــات لاعتقــال العشــوائي للمواطنــني، ســواء عبــر كمائــن أو مــن 

ً
فضــا

ت قــوات الجيــش حملــة موســعة أخيــرًا، وتحديــدًا 
ّ
خــال مداهمــات للمنــازل. وشــن

منــذ الهجــوم علــى حاجــز كــرم القواديس األمني في مدينة العريش، والذي أســفر 
عــن مقتــل 30 عســكريا إضافــة إلــى عــدد مماثــل مــن اإلصابــات، فــي أكتوبــر/
تشــرين األول املاضــي. وتؤكــد مصــادر أهليــة فــي مدينة الشــيخ زويد أن عمليات 
الجيش تتواصل يوميا، وسط تطبيق حظر التجول والقبض على عدد كبير من 
املواطنــني مــن دون توجيــه تهــم إليهم. وتوضح املصادر، التي طلبت عدم الكشــف 
عامل أهالي ســيناء 

ُ
عــن هويتهــا خوفــا مــن املاحقــات األمنيــة، أن قــوات الجيــش ت

معاملــة ســيئة للغايــة فــي الكمائن املنتشــرة على الطريــق الدولي الواصل بني رفح 
والعريش. وتشير إلى أن »الجيش يقوم بمداهمات للمنازل يوميا من دون سابق 
إنذار، أو مراعاة لحرمة البيوت، وهو أمر له طابع خاص في املجتمع الســيناوي«. 
وأفــادت صفحــة عبــر »فيســبوك« ترصــد انتهــاكات الجيــش في ســيناء، أن قوات 
الجيش قتلت شابا وأصابت آخر من قبيلة الرميات، يوم الخميس املاضي، في 
منطقة الدهنية جنوب شــرق معبر رفح. وفي ســياق االنتهاكات املســتمرة لقوات 
الجيش، تم تدمير منازل عدة تخص عائلة الحمادين التابعة لقبيلة السواركة في 
حي الترابني بمدينة الشيخ زويد. أما في قرية املقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، 
 بالكامــل. وجرفــت القــوات مســاحة 120 فدانــا 

ً
فدمــرت قــوات الجيــش 28 منــزال

 عن ســرقة ســبع رؤوس من األغنام. 
ً
من أشــجار الزيتون بقرية املقاطعة، فضا

كمــا دّمــرت قــوات الجيــش مــا تبقى من مســجد التوحيــد في قريــة املقاطعة، الذي 
صف قبل ذلك باألباتشي. ودّوت أصوات انفجارات وأعيرة نارية بشكل مكثف 

ُ
ق

في مدينة الشــيخ زويد، مســاء األربعاء، وســط ترجيحات بوجود اشــتباكات بني 
عناصر مسلحة وقوات الجيش، خال هجوم على كمائن تابعة للجيش. 

»والية  وفي سياق املواجهات األمنية، تقول مصادر أخرى إن مسلحني تابعني لـ
سيناء«، أقاموا كمائن عدة يومي االثنني والثاثاء املاضيني بمدينة الشيخ زويد. 
»تنظيــم الدولــة اإلســامية«،  وأعلنــت جماعــة أنصــار بيــت املقــدس، مبايعتهــا لـ
وأميــره أبوبكــر البغــدادي، وغيــرت اســمها إلى »والية ســيناء«. وتوضح املصادر 
أن الكمائــن تمــت بمناطــق حيويــة فــي الشــيخ زويد، مع نهاية فتــرة حظر التجول 
 إلى أنها جاءت »في محاولة لرصد 

ً
املفروض في محافظة شمال سيناء، مشيرة

تمركــز قــوات الجيــش والشــرطة التــي تتواجــد فــي فتــرة حظــر التجــول«. وأكــدت 
قتــل قــوات الجيــش املتمركــزة أعلى قســم شــرطة الشــيخ زويد، أحــد أبناء املنطقة 
»والية  وُيدعى الشيخ عودة النصايرة. وتمركزت سيارات الدفع الرباعي التابعة لـ
ســيناء«، على طرق رئيســية عدة في الشــيخ زويد، وكان بحوزة املســلحني عدد 
كبير من األسلحة الثقيلة؛ تحسبا ملواجهات محتملة مع قوات الجيش والشرطة.
وأشــارت املصــادر إلــى قيــام املســلحني أيضا بالتحرك في منطقــة حي الحمايدة 
باتجــاه قســم الشــرطة، مدججــني باألســلحة الخفيفــة والثقيلــة. ولفتــت إلــى زرع 
 عن اقترابهم من قسم الشرطة 

ً
املسلحني عبوة ناسفة بجانب أحد الطرق، فضا

ملســافة تصــل إلــى 100 متــر. مــن جهتها، قامت قوات الشــرطة والجيش بإطاق 
أعيرة نارية في الهواء، من دون حدوث اشتباكات بني الطرفني.

وتمكنت العناصر املسلحة من توقيف إثنني من املطلوبني لديها، خال الكمائن 
التي قامت بها في الشيخ زويد، واقتيادهم إلى جهة غير معروفة. وتعّجب املارة 
مــن عــدم حــدوث اشــتباكات بــني قوات الجيش والشــرطة واملســلحني، على الرغم 
من أن املســافة بني قســم الشــرطة وكمائن املســلحني بســيطة جدًا. وكان األكثر 
غرابــة، عــدم تدخــل قــوات الجيــش والشــرطة ومهاجمــة الكمائــن، وإنهاء ســيطرة 

املسلحني على الطريق.

انتهاكات مستمرة بحق سيناء

لرئاســة األركان، أو كقــوة تابعــة لركــن القــوات 
البرية، فلن يحقق الهدف الرئيسي الرامي إلى 
جعل املعادلة األمنية والعســكرية في أكثر من 
سلة، بهدف منع االنفراد بالقوة واستخدامها 

في االنقاب على املسار السياسي. 
إنشــاء  »فكــرة  أن  املحللــن  مــن  فريــق  ويــرى 
األوروبــي  للغــرب  سياســية  رســالة  الجهــاز 
إليــه،  االنضمــام  طريــق  عــن  إذ  واألميركــي، 
سيتم فرز الثوار املؤيدين ملنطق وفكر الدولة، 
مواقــف  لديهــم  الذيــن  املتشــددين  وأولئــك 

واالنتخابــات  الديمقراطيــة  مــن  راديكاليــة 
بــدوره  وهــذا  للســلطة«.  الســلمي  والتــداول 
قــد يدفــع إلــى نشــوب انشــقاق عميــق، وخلــق 
هــّوة واســعة بــن قــادة »مجلــس شــورى ثــوار 
تنظيــم  صفوفــه  فــي  يضــم  الــذي  بنغــازي«، 
الائحــة  علــى  املوضــوع  الشــريعة«،  »أنصــار 
فــي  اإلرهابيــة  للجماعــات  بالنســبة  الســوداء 
التحليــل،  هــذا  الدولــي. ووفــق  األمــن  مجلــس 
َمــن  بــن  الشــكوك،  الجهــاز  إنشــاء  ســيثير 
وجنــود  قــادة  مــن  إليــه  انضمامــه  ســيعلن 

»مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي«، وبــن أولئــك 
الذيــن مــن املتوقــع أن يعلنــوا عــدم انضمامهــم 
إليــه، بســبب رفــض تبعيتهــم لدولة لــم تطّبق، 
برأيهــم، أحــكام الشــريعة اإلســامية، بحســب 
تصورهــم، وهــو مــا ســيدق إســفينا بــن قــادة 
عســكري  ووضــع  حــرج  ظــرف  فــي  ميدانيــن 
عســكرية  معــارك  خوضهــم  بســبب  صعــب، 
طاحنــة مــع قــوات حفتــر. ووفــق هــذه القــراءة، 
سيستطيع »املؤتمر« شق التحالفات بن قادة 
الثوار، الذين يرفضون منطق تنظيم »أنصار 

الجاريــة،  الحــرب  ظــروف  أن  إال  الشــريعة«، 
خصوصــا في الشــرق، فرضت عليهم التعاون 
الجماعــات  وعــزل  إســامين،  متشــددين  مــع 
قــرارات  وفــق  باإلرهــاب  واملتهمــة  املتشــددة 
املنفــردة  القــرارات  أو  الدولــي،  األمــن  مجلــس 
وخلــق  والعربيــة،  األوروبيــة  الــدول  لبعــض 
»املؤتمــر«  بــن  وفاصلــة  شاســعة  مســاحات 
وبــن هــذه الجماعــات، وتحديــدًا أن معارضي 
»املؤتمــر« داخليــا وخارجيــا يتهمونــه بدعــم 

هذه الجماعات وتأييدها.

لنهب  بابً جديدًا  الخطوة ويرونها  يقلّل خبراء عسكريون من أهمية 
الرقابية وتحللها سيجعل  الدولة  العام، إذ إن ضعف مؤسسات  المال 
ليبيا  مصرف  رفض  إذا  إال  سهًال،  أمرًا  خفيّة  أياٍد  إلى  المال  تسرّب  من 
أمر  وهو  الوطني،  الحرس  جهاز  ميزانية  صرف  قرار  تنفيذ  المركزي 
متوقع، كون وظيفة المركزي الليبي باتت تقتصر على صرف المرتبات 

في ظّل وجود حكومتين في شرق ليبيا وغربها.

المصرف المركزي هل يدفع؟

منذر بدر حلوم

ثمــن  يدفعــون  دائمــا  الفقــراء 
األزمــات، مقابــل قلــة تثــري علــى 
حساب معاناتهم. إال أّن املفقرين 
يصبــون  مــا  غالبــا  املعذبــني 
األقربــني  علــى  غضبهــم  جــام 
خلفيــة  علــى  ويتصارعــون. 
التدهــور الحــاد فــي ســعر صرف 
واليــورو،  الــدوالر  مقابــل  الروبــل 
فــي  اليــوم  تســمع  مــا  كثيــرا 
الشــارع الروســي عبــارات تصــب 
اللــوم علــى بوتــني وتشــتمه، ألنــه 
لــم يعــرف كيــف يرضــي أميــركا 
ــب بــاده هذه املعانــاة. فيما 

ّ
ويجن

اإلدارة األميركيــة تنشــيها ثمــار 
العقوبــات، وهــي العارفــة بمعانــاة 
الناس في أعوام االنهيار، تضغط 
اليــوم نحــو مزيــد مــن اإلخضــاع، 
مطمئنــة إلــى أّن غضب الفقراء لم 
يعــد عابــرا للمحيطــات. الحديــث 
وليــس  الشــعوب  معانــاة  عــن 
يكــون  أن  مــن  بــد  فــا  الحــكام. 
ســاح  اقتــرح  مــن  أول  ســافا 
تجويع الشعوب ملعاقبة حكامها. 
للسياســات،  إنســانيا  معــادل  ال 
إلــى  تحولــت  التــي  والشــعوب 
لــم  مجــرد جماعــات اســتهاكية 
ونخبهــا  األســباب،  تعنيهــا  تعــد 
القــوة  تمجيــد  مــن  مزيــدا  تنتــج 
واملــال. أمــا الزعمــاء الذيــن يّدعون 
األميركيــة  الهيمنــة  مقاومــة 
كبيــرة  درجــة  إلــى  فمتشــابهون 
بهــا وبشــعوبهم.  فــي عاقاتهــم 
قربهــا،  فــي  طمعــا  يعادونهــا 
املقاومــة  بشــعارات  ــون 

ّ
ويتجمل

أمام شــعوبهم. نعم، أميركا رأس 
الشــر في العالم، ومّصاصة دماء 
الشــعوب، وهــي من جزيــرة القوة 
ال  الجميــع،  أيــدي  عــن  البعيــدة 
تتردد في حرق شــعوب بأكملها 
ماليــة  طغــم  مصلحــة  أجــل  مــن 
مصرفيــة حاكمة، لكن مقاومتها 
ال تكــون ببنــاء جــدران من الكذب 
وال  والشــعوب،  الحــكام  بــني 
بإضعــاف الشــعوب واســتغالها 
وإفقارهــا علــى كافــة املســتويات، 
فــإذا بهــا أعجــز مــن أن تتلقــى أي 
ضربة خارجية، وإذا بكل ضربة 
خارجيــة قاضية. ذات يوم، وكان 
ذلك في 24 ديسمبر/كانون األول 
2008، وعــد ديمتــري ميدفيديف 
انهيــار  يتكــرر  بــأال  مواطنيــه 
رئاســة  فــي موقــع  العملــة، وكان 
»ســلوك  فقــال:  آنــذاك،  الدولــة 
الســلطات ال يمكــن أن يكــون كمــا 
كان ســنة 1998 حــني تــم اتخــاذ 
صبــاح  وفــي  القــرارات،  بعــض 
النــاس  اســتيقظ  التالــي  اليــوم 
منهوبــني، وشــعروا بأنهــم فقــدوا 
كثيرا جدا جدا«. في العام نفسه، 
قــال بوتــني، وكان رئيســا للوزراء 
فــي حينهــا: »ســنعمل كل مــا فــي 
الســنوات  انهيــار  لجعــل  وســعنا 
الســابقة فــي بلدنــا ال يتكــرر مرة 

أخرى«. إال أن االنهيار يتكرر.

للحديث 
تتمة

من هو المذنب؟

تونس ـ إيمان بن حسين

ال تختلــف القيــادات التونســّية كثيرًا فــي تقييمها لفترة 
ســنوات،  ألربــع  امتــدت  التــي  الديمقراطــي،  االنتقــال 
أعقبــت ســقوط نظــام الرئيــس املخلــوع، زيــن العابديــن 
تمّكــن  تأسيســي،  وطنــي  مجلــس  وانتخــاب  علــي،  بــن 
بعد مخاض عســير من صياغة دســتور ثاٍن لجمهورّية 
الــدور  بإنهــاء  أسســها  ســتكمل 

ُ
ت أن  املقــّرر  مــن  ثانيــة، 

الثانــي لانتخابــات الرئاســية، بعــد يومــن. وفــي حــن 
 الصراع والتجاذب السياسي الحاصل، 

ّ
يرى البعض أن

تكتمــل،  لــم  الثــورة   
ّ
أن آخــرون  مســألة طبيعيــة، يعتبــر 

التشــغيل  وهــي  أهدافهــا  أهــم  ــق 
ّ
تحق لــم  باعتبارهــا 

والكرامــة. كمــا تنقســم اآلراء بــن مــن يبــدي رضــاه عــن 
ــى اآلن، ومــن 

ّ
الفتــرة االنتقاليــة اإليجابيــة حت حصيلــة 

 تونــس لم تتجاوز بعــد مرحلة الخطر. عن 
ّ
ر مــن أن

ّ
يحــذ

هــذا املوضــوع، يقــول القيــادي فــي حــزب »نــداء تونــس«، 
ــه »طــوال فتــرة 

ّ
محســن مــرزوق، لـــ »العربــي الجديــد«، إن

والســمن،   
ّ
الغــث هنــاك  كان  الديمقراطــي،  االنتقــال 

وآمــال كبيــرة للتونســين وبطــوالت وتعبئــة اجتماعيــة 
تاريخيــة ومتميــزة مــن أجــل مســتقبل أفضــل وأنتجــت 
إلــى  أيضــا،  يشــير،  ــه 

ّ
لكن ونزيهــة«.  شــفافة  انتخابــات 

لــم  التأسيســي  الوطنــي  املجلــس   
ّ
أن أّولهــا  »إخفاقــات، 

يحتــرم التفويــض الشــعبي، وقام بتحويل وجهة مســار 
سياســي بأكملــه، مــن مســار تأسيســي، إلــى مســار حكــم 
قــام علــى املحاصصــة، وأدخــل تونس في أزمة سياســّية 
 »األمــر تطّور 

ّ
واقتصاديــة واجتماعيــة كبــرى«. ويــرى أن

إلــى جانــب  تشــجيعها،  جــرى  عنــف  روابــط  بــروز  إلــى 

إلــى  أّدى  مــا  وهــو  مســلم،  مجتمــع  ألســلمة  محــاوالت 
عنف واغتيال قيادات سياســّية بارزة«. ونتيجة ضعف 
الدولــة تجــاه التهديــدات ذات الطابــع اإلرهابــي، يعتبــر 
م أكثــر فأكثــر، وهــو مــا قــّدم 

ّ
 »الوضــع قــد تــأز

ّ
مــرزوق أن

صورة سلبّية عن تونس، وقفت حاجزًا أمام االستثمار 
الخارجــي«. لكنــه يأمــل أن »ندخل، بعــد االنتخابات، في 
نــا لــم نتجــاوز مرحلــة 

ّ
عهــد مختلــف، علــى الرغــم مــن أن

نا بدأنا في الطريق الســليم وأشــرفنا على 
ّ
الخطر، إال أن

نهايــة املرحلــة االنتقاليــة«. ويضيــف: »بدأنــا فــي بنــاء 
املؤّسســات الديمقراطّيــة والجمهورّيــة الثانيــة، وهو ما 
والتشــريعّية  التنفيذّيــة  الســلطة  إرســاء  مــن  ســيمّكننا 
مطالــب  لتحقيــق  بتناغــم  لاســتعداد  والرئاســّية، 
الشــعب«. فــي املقابــل، ُيعــرب القيادي في »حــزب املؤتمر 
مــن أجــل الجمهورّيــة«، ســليم بــن حميــدان، عــن اعتقــاده 
 »املســار الثــوري فــي تونــس فــي 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن لـ

صــراع طبيعــي بــن القــوى الثورّيــة الصاعــدة والتواقــة 
مــن  ة  الــرًدّ مــن جهــة، ومنظومــة  والكرامــة  الحرّيــة  إلــى 
منظومــة  إلــى  العــودة  علــى  املصــّرة  القديمــة  القــوى 

االســتبداد والفساد، من جهة أخرى«.
ــى 

ّ
 »حصيلــة املــّد والجــزر حت

ّ
ويوضــح بــن حميــدان أن

إذ  قــت، 
ّ
التــي تحق املكاســب  إلــى  بالنظــر  إيجابّيــة،  اآلن 

اتســعت دائــرة الحريــات وانبثقت مؤسســات جديدة من 
إرادة شعبية حّرة، صاغت، انطاقا من املجلس الوطني 
التأسيســي، دســتورًا حمــل كل األحــام الجميلــة وبــدأت 
الدســتورّية  الهيئــات  خــال  مــن  الواقــع  علــى  ترجمتــه 
وقوانــن أخــرى«. وال تــزال الثــورة التونســّية مســتمّرة، 
التوهامــي  الوطنيــة«  »الحركــة  رئيــس  يقولــه  مــا  وفــق 

»الثــورة   
ّ
أن معتبــرًا  الجديــد«،  »العربــي  لـ العبدولــي 

ه 
ّ
ــق ما هو مطلوب منها«. ويرى أن

ّ
متواصلــة، إذ لــم تحق

»ال يمكــن الحديــث عــن الثــورة إال باســتكمال أهدافهــا، 
مضيفــا:  والكرامــة«،  والحرّيــة  العمــل  أهّمهــا  ومــن 
بهــا  ــع 

ّ
التمت يمكــن  ال  ولكــن  حريــة  هنــاك   

ّ
أن »صحيــح 

 »العديــد 
ّ
بــا شــغل وال كرامــة«. وفــي مــوازاة تأكيــده أن

ها لــم تكتمل، 
ّ
قــت«، لكنــه يعتبر »أن

ّ
مــن املكاســب قــد تحق

والتنميــة  املهّمشــة  املناطــق  إلــى  نظرنــا  إذا  خصوصــا 
 »عامات 

ّ
غيــر املتوازنــة«، مشــيرًا في الوقــت ذاته، إلى أن

املسار الناجح ال تبدأ في الظهور إال بعد عشر سنوات، 
إذ تعطــي الســنوات الخمــس األولــى بعــض املؤشــرات، 
وفي السنوات الخمس الثانية، يمكن التقييم واملراجعة 
»حالــة  العبدولــي  ويربــط  واضحــة«.  نتائــج  وتحقيــق 
الركود والتقصير السياســي عن أداء املهمات الحقيقّية 
التــي رافقــت الحكومــة الســابقة، بعــدم درايــة مــن كانــوا 
 »تونس 

ّ
فيها بالعمل اإلداري والسياسي«، الفتا إلى أن

ــف اإلنتــاج، 
ّ
فــت ملــدة ثــاث ســنوات، وبنــاًء عليــه توق

ّ
توق

مــن  أفضــل  القــادم  الخطــر،  مرحلــة  تجاوزنــا  نــا 
ّ
لكن

السابق«.
مــن جهتــه، يشــير رئيس »حزب املبــادرة«، كمال مرجان، 
 وضع تونس »أســلم مقارنة 

ّ
»العربــي الجديــد«، إلــى أن لـ

بأوضــاع دول أخــرى فــي العالــم العربــي، أو بمــا يعــرف 
األخــرى«،  الشــقيقة  الــدول  فــي  العربــي  الربيــع  ببدايــة 
 األطــراف الفاعلــة فــي 

ّ
مشــددًا علــى وجــوب أن »تدعــم كل

البــاد التوّجــه إلنجــاح هــذا املســار الديمقراطــي، الــذي 
انتهجتــه البــاد والتأكيــد علــى وحدة البــاد التي تبقى 

األســاس بالنسبة للمستقبل«.

عشية استحقاق قرطاج: تونسيون يقيّمون »االنتقال الديمقراطي«

تحليل اخباري

التونســي،  الرئيــس  دعــا 
املرزوقــي،  املنصــف 
الجولــة  فــي  منافســه 
االنتخابــات  مــن  الثانيــة 
جــرى يوم 

ُ
الرئاســية التــي ت

األحــد املقبــل، الباجــي قائد 
السبســي، لاعتــراف منــذ 
االنتخابــات  بنتائــج  اآلن 
فيهــا،  التشــكيك  وعــدم 
قبــل يــوم مــن بــدء االقتــراع 

للتونسيني بالخارج.
فــي  املرزوقــي،  وقــال 
أمــام  جماهيــري  خطــاب 
محافظــة  فــي  أنصــاره 
»لــدّي  )جنــوب(:  تطاويــن 
بأنهــم  تفيــد  معلومــات 
بــدأوا بالتحضيــر منذ اآلن 
للخطــة »ب« عبر التشــكيك 
االنتخابــات  نتيجــة  فــي 
الرئاسية في حال فوزي«.

ليبيا  ــة  حــال ــي  ف الممكن  غــيــر  ــن  م
السياسية واألمنية الحالية، إنشاء جسم 
عسكري يضم كل َمن شارك في ثورة 
القوة  ستكون  بالتالي،   .2011 العام 
غرب  من  الوطني«  لـ»الحرس  األكبر 
ليبيا، وبنسبة أقل من الجنوب، وبنسب 
لعدم  نظرًا  بشرقها،  جدًا  ضعيفة 
المؤيدة  أو  التابعة  المؤسسات  بسط 

لـ»المؤتمر« سيطرتها على الشرق.

ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  بعثة  أعربت 
األزمة  أطــراف  بتسمية  تفاؤلها  عن 
ستشارك  التي  الوفود  أعضاء  الليبية 
في الحوار الذي يقوده ممثل البعثة، 
وأكــدت  ــورة(.  ــص )ال ليون،  برناردينو 
إجراء  مواصلتها  بيان،  في  البعثة، 
حول  المقبلة  األيام  خالل  المشاورات 

توقيت الحوار ومكان انعقاده.

الغالبية للغرب 
والجنوب

بعثة ليون 
متفائلة بالحوار

تكشف »العربي الجديد« جزءًا من 
استراتيجية تنظيم »داعش« التي أوصلته 

إلى إحكام السيطرة على جزء كبير من 
منطقة القلمون السورية

رعت الواليات المتحدة، 
مؤتمر »مكافحة 

اإلرهاب والمليشيات«، 
في أربيل عاصمة إقليم 

كردستان، بهدف محاربة 
»داعش« والمليشيات

scoopبيروت ـ ثائر غندور

)داعــش(  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  قــّرر 
الســورية،  القلمــون  منطقــة  علــى  الســيطرة 
التنظيــم  بــدأ  والغربــي.  الشــرقي  يها 

َّ
بشــق

الخطــوات العمليــة فــي هــذا االتجــاه، فأدخــل 
القلمــون،  إلــى  البــارزة  قياداتــه  مــن  عــددًا 
نائمــة  كانــت  التــي  الخايــا  بعــض  وحــّرك 
هناك. كذلك استطاع إدخال عدد من اآلليات 
الحديثــة واألســلحة رغــم الحصــار املفروض 
الســوري.  الجيــش  قبــل  مــن  القلمــون  علــى 
بــدأ »داعــش« بالتحضيــر ملعركتــه هــذه عبــر 
فمنــع  أواًل،  جــدي  بشــكٍل  صفوفــه  تنظيــم 
عناصــره مــن الحديث عبر وســائل التواصل 
امللــف  وربــط  الصــور،  ونشــر  االجتماعــي 
اإلعامــي بقيــادة الرقة، بعدما كان التواصل 
مفتوحــا ملــن يرغــب مــع مقاتلي »داعــش«. ثم 

جبهة النصرة. واســتعملت قيادات »داعش«، 
حادثــة مقتــل أبــو حســن الفلســطيني كحجــة. 
وأبــو حســن، هــو أميــر التنظيــم الســابق فــي 
تــل خــال معــارك عرســال 

ُ
ق والــذي  القلمــون، 

)شرقي لبنان( في أغسطس/آب املاضي، بن 
مقاتلــي »داعــش« وجبهــة النصــرة والجيــش 
اللبنانــي. واتهــم قياديــون فــي التنظيــم، أمير 
بالوقــوف  التلــي  مالــك  أبــو  النصــرة  جبهــة 
خلــف مقتــل أبــو حســن الفلســطيني، رغــم أن 
تــل علــى يــد 

ُ
شــير إلــى أنــه ق

ُ
املعطيــات كانــت ت
الجيش اللبناني.

هذا االتهام، دفع ثاثة من أبرز قيادات جبهة 
العســكري  املســؤول  رأســهم  وعلــى  النصــرة، 
فيهــا إلــى االنشــقاق عــن أبــو مالــك، وبرفقتهم 
عــدد مــن املقاتلن. وتــروي بعض املصادر، أن 
املســؤول العســكري رفــع ســاحه بوجــه أبــو 
مالــك فــي آخــر اجتمــاع وهــدده بالقتــل، إذا لــم 

اســتوعب التنظيــم عددًا مــن مقاتلي الجيش 
التنظيــم،  إلــى  لجــأوا  الــذي  الحــّر  الســوري 
بعدما خسروا قيادتهم، نتيجة توقيفها من 
قبــل األجهــزة األمنّيــة اللبنانّيــة خصوصــا، 
املقاتلــن  تــرك  إلــى  األمــر  هــذا  أّدى  وقــد 
احتضنهــم  تمويــل.  مصــادر  بــا  »أيتامــا« 
 كبيرًا 

ً
»داعش«، وخصوصا أن هناك تمويا

بــن يــدي مســؤولي التنظيــم فــي لبنــان. ثــم 
أقام »داعش« عددًا من املعسكرات للمقاتلن 
املنضمــن حديثــا، وذلــك إلعدادهــم عســكريا 
تتواتــر  بــدأت  أســابيع  ومنــذ  وعقائديــا. 
األخبار عن ممارسات »داعش« في القلمون. 
فأحــد مقاتلــي الجيــش الحّر، الــذي هرب إلى 
لبنــان، ُيشــير إلــى إصبعيــه املفقوديــن. يقول 
الشاب إن مقاتلي »داعش« قطعوهما، ألنهم 

.
ً
وجدوه ُيدخن مثا

بإضعــاف  كانــت  للتنظيــم  التاليــة  الخطــوة 

ُيبايع زعيم تنظيم الدولة اإلسامّية أبو بكر 
ضيف هذه املصادر إلى أنه لوال 

ُ
البغدادي. وت

تدخــل مرافــق أبــو مالــك الشــخصي، وتهديده 
بتفجيــر حزامــه الناســف وقتــل الجميــع، ملــا 
الحادثــة  هــذه  العســكري.  املســؤول  تراجــع 
دفعــت أبــو مالــك إلــى عقــد اتفــاق مــع شــرعيي 
»داعش« ينص على تحييد نفسه عن املعارك 
التــي ســتدور بــن »داعــش« ومقاتلي الجيش 
الســوري الحّر الذي يرفضون املبايعة، وعلى 
»النصــرة«  ــى 

ّ
تتول بحيــث  املنطقــة،  تقســيم 

منطقة جرد السلســلة الشــرقية لجبال لبنان، 
لجهة القلمون، فيما تستلم »داعش« إدارة ما 

تبقى من القلمون الغربي والشرقي.
أبــو مالــك نفســه، خصوصــا  وبالفعــل، حّيــد 
أنــه لــم يعــد يمتلــك القــوة التــي تســمح لــه بأن 
فصائــل  »داعــش«  هــّدد  املعركــة.  يخــوض 
ُيبايعــوا،  لــم  إذا  بالقتــال،  الحــّر  الجيــش 

جــزء  بايــع  وبالفعــل  أيــام.  بضعــة  وأمهلهــم 
منهــم، لكــن آخريــن رفضــوا. ولــم يســتطع أبــو 
الحــّر  الجيــش  عــن مجموعــات  الدفــاع  مالــك 
التــي كانــت تعمــل بشــكٍل مشــترك مــع جبهــة 

النصرة.
لــن  »داعــش«  أن  إلــى  تشــير  املعلومــات  لكــن 
يلتــزم باالتفــاق الــذي عقدتــه مــع »النصــرة«، 
شــير إلــى 

ُ
خصوصــا أن املعطيــات امليدانيــة ت

التــي  مــن  أكبــر  جديــدة،  ملعركــة  ُيحضــر  أنــه 
حصلــت. كمــا أن تاريــخ »داعــش« ُيثبــت أنــه 
طرفــا  ليضــرب  طــرف  مــع  االتفاقــات  يعقــد 
ثالثا، وعندما تنتهي املعركة، يضرب الطرف 
املعــارك  بــدء  أن  كمــا  اتفاقــا معــه.  الــذي عقــد 
بــن »النصــرة« و»داعــش« فــي منطقــة درعــا، 
بحســب مــا يقــول أبــو ماريــا القحطانــي، أحــد 
أبــرز شــرعيي »النصــرة«، ســيمتد حكمــا إلــى 

القلمون.

خارطة طريق »داعش« 
للسيطرة على القلمون

 عن عدد من الشــخصيات 
ً
فــي العــراق، فضــا

وزيــر  ومنهــم  العراقــي،  للقضــاء  املطلوبــة 
وأميــر  العيســاوي،  رافــع  الســابق  املاليــة 
عــن  وممثلــون  الحاتــم،  علــي  الدليــم  قبائــل 
العــراق«،  و»حمــاس  اإلســامي«،  »الجيــش 

و»النقشبندية«، وحزب »البعث«.
وأشــار نائــب عــن »تحالف القــوى العراقية«، 
إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريحــات  فــي 
وإدخــال  الطائفــة،  هــذه  أبنــاء  »تهميــش  أن 
مليشــيا الحشــد الشــعبي فــي محافظاتهــم، 
علــى  واســتحواذها  داعــش،  مقاتلــة  بحجــة 
املناطــق املحــررة، ومــن ثم قتلهــا وتهجيرها 
فــي  تســليحها  عــن   

ً
فضــا املناطــق،  ألبنــاء 

مقابل عدم تسليح العشائر هي أبرز محاور 
الســنية  »الكتــل   

ّ
أن النائــب،  وأّكــد  املؤتمــر«. 

اتفقــت علــى تشــكيل حلــف جديــد سياســي 
الفصائــل  جمــع  علــى  ســيعمل  عســكري،   -
املســلحة، وتحديــدًا ضبــاط الجيش الســابق 
والبعثين ملواجهة تنظيم الدولة اإلسامية 
)داعش( في املحافظات التي تتواجد فيها«.

علــى  اآلن  »حصلنــا  نــا 
ّ
أن النائــب  وأضــاف 

حمــاس  فصائــل  مــن  مبدئيــة  موافقــة 
والنقشــبندية،  اإلســامي  والجيــش  العــراق 
باالنضمــام إلــى الحلــف الجديــد«. ورّجح أن 
»يحقــق املؤتمــر إنجــازًا نوعيــا فــي الحفــاظ 

ة وإزاحة التهميش«.
ّ
على حقوق السن

رســالة  ســيوّجه  »املؤتمــر   
ّ
أن وأوضــح 

 املناطــق يجــب 
ّ
واضحــة إلــى الحكومــة، بــأن

بغداد ـ صفاء عبد الحميد

بعــد أكثــر مــن 11 عامــا على الغــزو األميركي 
أربيــل،  فــي  ُعقــد   ،2003 عــام  فــي  للعــراق 

وبرعاية أميركية، مؤتمر
أمــس  واملليشــيات«،  اإلرهــاب  »مكافحــة 
الخميــس، الــذي يهــدف إلــى لــّم شــتات الكتل 
والفصائل السنية في تحالف جديد موّحد. 
جــون  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  ورعــى 
كيــري، املؤتمــر الــذي ضــّم أغلــب هــذ الكتــل 

حــّرر مــن قبــل ســكانها أنفســهم، ويجــب 
ُ
أن ت

إبعــاد الحشــد الشــعبي )املليشــيات املواليــة 
وســنمهل  عنهــا،  وإليــران(  للحكومــة 
 

ّ
وإال العشــائر،  لتســليح  فتــرة  الحكومــة 

لطلــب دعمهــا  العربيــة  الــدول  إلــى  ســنلجأ 
وتجــاوز الحكومــة، ألننا نتعّرض إلبادة من 
قبل داعش واملليشيات واإلهمال الحكومي، 

وال يمكننا السكوت على ذلك«.
القــوى  »تحالــف  فــي  القيــادي  ذكــر  بــدوره، 
العراقيــة« ظافــر العانــي، فــي بيــان صحافــي، 
سياســي  تجمــع  أكبــر  يمثــل  »املؤتمــر   

ّ
أن

ــه 
ّ
وأن املضطربــة«،  الســت  للمحافظــات 

»ســيضع اســتراتيجية عمليــة لتحريــر هــذه 
املحافظات بالبعدين السياسي والعسكري«. 
لرســم  جــاء  »املؤتمــر   

ّ
أن العانــي  وأضــاف 

ه سيضع 
ّ
صيغة العاقة مع الحكومة، كما أن

املجتمــع الدولــي أمام مســؤولياته الحقيقية، 
لدعــم العراقيــن فــي إنهــاء ظاهرتــي اإلرهــاب 

واملليشيات املنفلتة في الباد«.
محمــود  الكــردي  القيــادي  رأى  جهتــه،  مــن 
 
ّ
»العربــي الجديــد«، أن عثمــان، فــي حديــث لـ

»املؤتمــر هــو مؤتمــر تكميلــي لاجتماعــات 
التي عقدتها بعض الشخصيات والفصائل 
املسلحة في واشنطن مطلع الشهر الجاري«. 
وأضــاف »يبــدو أن الضغــط األميركــي علــى 
األطراف السنية للتوّحد سيكون مدار بحث 

في املؤتمر، لتجاوز الخافات بينها«.
ورّجــح عثمــان أن »تكون املســاعي األميركية 

عربيــة،  دول  مــن  ضغــوط  نتيجــة  جــاءت 
للبــاد،  ي 

ّ
الســن الحكــم  إعــادة  إلــى  تســعى 

إليــران  الحليفــة  الحكومــات  تجربــة  بعــد 
 
ّ
التــي ســببت أزمــات مــع الــدول العربيــة، لكن

الــدول العربيــة ال تريــد املطالبــة بذلــك علنــا، 
 خطــوات التقــارب بينهــا 

ّ
خصوصــا فــي ظــل

وبــن العــراق، لــذا ســتقوم واشــنطن باملهمــة 
بالنيابة عنها«.

فــي  هّمشــوا  ة 
ّ
»الســن  

ّ
أن عثمــان  وأضــاف 

داعــش  قبــل  مــن  يقتلــون  واآلن  العــراق، 
واملليشــيات، واملحافظــات التــي يتواجــدون 
املليشــيات،  أو  داعــش  بيــد  أصبحــت  فيهــا 
 يتحــدوا، كمــا أن األكــراد 

ّ
لــذا فــإن عليهــم أن

مصــدر  وكان  كذلــك«.  والشــيعة  موحــدون 
الشــهر  بدايــة  كشــف  قــد  عراقــي  سياســي 
مــن   »وفــدًا 

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ الجــاري 

املعارضــن لحكومة حيدر العبادي، وصلوا 
إلــى واشــنطن بنــاًء علــى دعــوة تلقوهــا مــن 

السفارة األميركية في بغداد«.
وكشــف أن »الوفــد ضــم أميــر قبائــل الدليــم 
الشــيخ علــي الحاتــم، وممثلن مــن الفصائل 
املسلحة، ومنها: الجيش اإلسامي، وجيش 
والبعثيــون،  والنقشــبندية،  املجاهديــن، 
وأّكــد  النجيفــي«.  أثيــل  نينــوى  ومحافــظ 
واشــنطن  دعــوة  مــن  األساســي  »الهــدف   

ّ
أن

للمعارضــن والفصائــل املســلحة العراقيــة، 
هــو توحيــد صفوفهــم، وأن يكــون لهــم دور 

في رسم سياسة العراق«.

العراق: مؤتمر أربيل يوّحد الفصائل السنيّة
تقرير

اجماع على ضرورة إبعاد مليشيات الحشد الشعبي )أحمد الربيعي/األناضول(

تقرير إخباري
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رصد 300 مليون دوالر للحرس )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

يبرود في القلمون حين كانت بيد الجيش الحر )األناضول(



أجريت مشاورات إقليمية ودولية عديدة حول مشروع قرار إنهاء االحتالل الذي قدم لمجلس األمن، لكن يبدو أن 
القوى السياسية الفلسطينية استثنيت من االطالع على صيغته النهائية، بحسب ما يتضح من االعتراضات التي سجلتها

كان أحــد أوجــه شــهرة رئيــس أركان الجيــش 
أواســط  فــي  الدفــاع  وزيــر  اإلســرائيلي، 
الستينيات، موشيه ديان، عدا عن ولعه بسرقة 
ومضايقــات  الجنســي  التحــّرش  هــو  اآلثــار، 
خدمــن  الاتــي  اإلســرائيليات  املجنــدات 
تحــت إمرتــه. ولــم تكــن ظاهــرة »الشــكوى ضــد 
التحرشــات« متاحــة فــي الســتينيات، عندمــا 
كان ديــان البطــل القومــي األول، وال كان واردًا 
أن يحاسبه أحد على ذلك. أما اليوم ومع مرور 
عقــود علــى تلــك الفترة التــي كان فيها تحرش 
القهــوة،  لــه  قــّدم 

ُ
ت التــي  بالجنديــة  الضابــط 

عاديــا«،  »أمــرًا  العســكرية،  املذكــرات  عــّد 
ُ
وت

تعود إســرائيل لتســتيقظ مجددًا على ظواهر 
االستغال الجنسي واالعتداء على املجندات، 
الســرية. وقــد  العســكرية  الوحــدات  فــي  حتــى 
أبــرزت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، أمــس 
الخميس، هذه الظاهرة على صفحتها األولى 
مــع نشــر تقريريــن موســعن، أولهما عــن قيام 
قائــد عســكري برتبــة عقيــد، يخــدم فــي إحــدى 
اإلســرائيلي،  لاحتــال  الســرية  الوحــدات 
وإنمــا  املجنــدات،  بإحــدى  بالتحــرش  ليــس 
بممارسة أفعال جنسية مع فتى في الخامسة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اإلســرائيلية،  الحكومــة  رئيــس   
ّ

يــكل ال 
بنيامن نتنياهو، في السنوات األخيرة من 
التلويــح باملحرقــة النازية »الهولوكوســت«، 
في كل مرة يســعى فيها إلى تبرير االحتال 
االســتحقاقات  مــن  وتهّربــه  وجرائمــه 
محكمــة  قــرار  صــدور  وفــور  التفاوضيــة. 
»حمــاس«  بشــطب حركــة  األوروبيــة  العــدل 
مــن قائمــة اإلرهــاب، يــوم األربعــاء املاضــي، 
الذنــب  عقــدة  الســتنهاض  نتنياهــو،  عــاد 
األوروبية، عندما أعلن أن »النفاق األوروبي 
فــي القــرار املذكــور، يبــن أن أوروبا لم تتعلم 
خــال  يهــودي  مايــن   6 قتــل  مــن  الــدرس 
تبــرئ  هــي  وهــا  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب 
»اإلرهابية وبأنها  حمــاس«، التــي وصفها بـ
 
ّ
تدعــو إلبــادة إســرائيل«. وعلــى الرغــم من أن

الــذي  الرجــل  مــن  املوقــف كان متوقعــا  هــذا 
اشتهر في إسرائيل منذ كان مندوبا لها في 
مجلــس األمــن فــي ثمانينــات القــرن املاضي، 
األربعــاء  يــوم  نتنياهــو  تصريحــات  أن  إال 
لإلســرائيلين.  باألســاس  موجهــة  كانــت 
ويســعى األخيــر إلــى توظيــف كل حالــة وكل 

صنعاء ـ عادل األحمدي

رفع أعضاء مجلس النواب اليمني 
)البرملــان(، أمــس الخميــس، أيديهم 
منــح  علــى  باإلجمــاع  مصّوتــن 
الثقــة لحكومــة الكفــاءات التــي يرأســها، خالــد 
توصيــات  التزامهــا  بعــد  بحــاح،  محفــوظ 
النواب، وفي مقدمها عدم تطبيق أي عقوبات 
دولية من مجلس األمن، ضد الرئيس السابق، 
يمنــي.  مواطــن  أي  أو  صالــح،  عبداللــه  علــي 
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد تفاهمــات ســرية 
ومضنيــة بــن البرملــان الــذي يمتلــك األغلبيــة 
فيــه حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يقوده 
صالح من جهة، وبن الحكومة التي يقاطعها 
مصــادر  وذكــرت  ثانيــة.  جهــة  مــن  الحــزب 
»العربي الجديد« أن هذه التفاهمات  برملانية لـ
نتــج عنهــا إبــرام صفقــة بــن الطرفــن، تضمــن 
بموجبهــا الحكومــة نيــل الثقــة، ويضمن فيها 
علــى  العقوبــات  تطبيــق  عــدم  املؤتمــر  حــزب 
رئيســه. وعّد مراقبون الخطوة انتصارًا كبيرًا 
البرملــان  فــي  أغلبيتــه  أنقذتــه  الــذي  لصالــح 
مــن شــبح تطبيــق العقوبــات املقــّرة عليــه مــن 
املاضــي داخــل  الشــهر  الدولــي  األمــن  مجلــس 
اليمــن. وحــاز حزب املؤتمــر في آخر انتخابات 
برملانية في أبريل/نيسان 2003 على أكثر من 
ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ قوامه 301 
عضــوًا. وكان مــن املفتــرض انعقــاد انتخابــات 
برملانية في عام 2009، لكن األطراف السياسية 
توافقــت علــى التمديــد للبرملــان، وذلــك إلعــادة 
فــي الســجل االنتخابــي، وتــم التمديــد  النظــر 
لــه مجــددًا مرتــن، بســبب املبــادرة الخليجيــة 
الــذي  ثــم مخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل 
انعقد في صنعاء في مارس/آذار 2013 وحتى 

يناير/كانون الثاني 2014.
املؤتمــر  كتلــة  أعضــاء  مــن  العشــرات  وكان 
الشــعبي العــام في البرملان قدموا اســتقاالتهم 
املطالبــة  الثــورة  أثنــاء  الحــزب  عضويــة  مــن 

الشــبكة  عبــر  تعــّرف عليــه  مــن عمــره،  عشــرة 
العســكرية. كمــا ذكــرت فــي تقريــر آخــر ارتكاب 
قائــد عســكري برتبــة عميــد فــي فرقــة تابعــة 
لوحــدة »جفعاتــي«، التــي اشــتهرت بجرائمها 
األولــى،  االنتفاضــة  منــذ  الفلســطينين   ضــد 

جرائم جنسية.
وفيما تكتم الجيش على اسم القائد األول في 
العســكرية  الرقابــة  الســرية، ســمحت  الوحــدة 
وهــو  »جفعاتــي«،  فــي  القائــد  هويــة  بفضــح 
العميــد ليــران حجفــي، الــذي ذكــرت الصحيفــة 
أنــه »متهــم بارتــكاب جرائــم جنســية مختلفــة 
وفــي أكثــر مــن حالــة«. وقد اضطــر حجفي بعد 
الكشــف عــن هويتــه، أمــس، إلــى طلــب إجــازة، 
العســكرية  الوحــدة  عمــل  عرقلــة  عــدم  بحجــة 
جهــة،  مــن  »جفعاتــي«  لـ التابعــة  »تســبار« 

وللدفاع عن اسمه وبراءته من جهة أخرى.
 
ً
طويــا  

ً
مسلســا القضيتــان  هاتــان  وتعكــس 

املجنــدات،  علــى  الجنســية  االعتــداءات  مــن 
الجيــش  داخــل  والقاصريــن،  الفتيــان  وعلــى 
اإلسرائيلي، من دون أن يجرؤ أحد على تقديم 
شــكاوى خوفــا مــن عاقبتهــا، وخشــية مــن أال 
العســكرية  الهالــة  وشــّكلت  أحــد.  يصدقهــم 

واحتالهــا،  إلســرائيل  مناهــض  موقــف 
تواجــه  حكومتــه  أن  علــى   

ً
دليــا باعتبــاره 

حملــة دوليــة، وليــس فقــط داخليــة، إلســقاط 
بحكومــة  واملجــيء  الحكــم  مــن  الليكــود 

يسارية تقدم التنازالت تلو األخرى.
نتنياهــو  تصريحــات  تختلــف  ال  لذلــك، 
أول مــن أمــس عــن هــذا الســياق. كمــا أنهــا ال 
تشــكل أي خــروج عــن خطــه الدعائــي، الــذي 
يســعى من خاله، كما فعل أكثر من مرة في 
لألمــم  العموميــة  الجمعيــة  أمــام  خطاباتــه 
إعــادة  إلــى  األخيــرة،  األعــوام  فــي  املتحــدة 
الحكومــة  رئيــس  باعتبــاره  صورتــه  رســم 
الــذي يســكنه هاجــس واحــد هو ضمــان أمن 
»محرقــة  تكــرار  ومنــع  اليهــودي«  »الشــعب 
توظيــف  نتنياهــو  اســتنفد  فقــد  جديــدة«. 
املحرقة في الشــأن اإليراني، وعاد إلى اتباع 
أمــس  مــن  أول  مجــددًا  نفســه  الســيناريو 
»يعولــون«  مــن  وعلــى  منتقديــه  علــى  للــرد 
األوروبيــة  »املقاطعــة  مــن   ويخافــون 

والدولية إلسرائيل«.
الدعايــة  هــذه  وراء  مــن  نتنياهــو  ويســعى 
املســاعي  لــكل  وإفشــاله  رفضــه  تبريــر  إلــى 
الدوليــة، مطمئنــا إلــى أن الضــرب علــى وتــر 

»العربــي  وعلمــت   .2011 عــام  صالــح  برحيــل 
الجديــد« مــن مصــادر برملانيــة أن كتلــة النواب 
املستقيلن من الحزب توّحدت في موقفها في 

جلسات اليومن املاضين مع كتلة املؤتمر.
رضخــت  بّحــاح  حكومــة  أن  واضحــا  بــدا 
الثقــة حتــى  يمنحهــا  لكــي  البرملــان  لضغــوط 
تتمكــن مــن مباشــرة عملهــا، وخصوصــا أنهــا 
والصعوبــات.  التحديــات  مــن  الكثيــر  تواجــه 
ولعل أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، 
إحجــام دول الخليــج وفــي مقدمها الســعودية، 
ــل مســلحي 

ّ
عــن تقديــم الدعــم لهــا، وكذلــك تدخ

جماعة أنصار الله )الحوثين( عبر ما يسمى 
»اللجــان الثوريــة والرقابيــة« وتحكمهــم فــي  بـ

العديد من املؤسسات والدوائر.
وجــاء رضــوخ الحكومــة ملطالــب نــواب املؤتمر 
الحوثيــن  قيــام جماعــة  مــن  يــوم واحــد  بعــد 
املنشــآت  مــن  العديــد  واقتحــام  بمحاصــرة 
الحكوميــة، أبرزهــا املصــرف املركــزي اليمنــي 
وشــركة تصدير الغاز )صافر(، أكبر الشــركات 
النفطيــة فــي البــاد. وهــو مــا يطــرح تســاؤالت 
حــول مــا إذا كانت التحركات الحوثية األخيرة 
قــد جــاءت بهــدف إحــداث املزيــد مــن الضغــط 
النــواب  ملطالــب  لاســتجابة  الحكومــة  علــى 
العقوبــات  مــن  اليمنيــن  بحمايــة  املتعلقــة 

للضبــاط والقــادة رفيعــي املســتوى، لســنوات، 
تقديمهــم  مــن  يحميهــم  وطوقــا  حصنــا 
للمحاكــم. وكثيــرًا مــا تمــارس ضغــوط هائلــة 
علــى املجنــدات إلســكاتهن، وبالتالــي ال يتجرأ 
الخدمــة  مــن  ســنوات  بعــد  منهــن،  قلــة  ســوى 
العســكرية، مــن تقديــم شــكاوى للشــرطة، كمــا 
وقائــد  الســابق،  األمــن  وزيــر  مــع  الحــال  كان 
علــى   2006 عــدوان  خــال  الشــمالية  املنطقــة 
مــت إدانتــه 

ّ
لبنــان، إســحق موردخــاي، الــذي ت

بعد ســنوات من خدمته العسكرية، بالتحرش 
الجنســي واالســتغال الجنســي واالغتصــاب. 
بالســجن  ذلــك  إثــر  موردخــاي  علــى  وُحكــم 
الفعلي، واضطر إلى اعتزال السياســة، بعد أن 
كان وزيــرًا لألمــن، فــي حكومة نتنياهو األولى 

)1995 1998( في العام 2000.
لـــ  العســكري  املحلــل  كتــب  الســياق،  وفــي 
»يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشمان: »يبدو 
أننــا أمــام جيــش قيمــه، هــي قيم ماخــور، ولوال 
إصــرار املراســلة العســكرية فــي اإلذاعــة كرميا 
منشــيه، علــى التحقيــق فيما يحــدث في الفرقة 
العسكرية، تسبار، ملا كانت الشرطة العسكرية 
ويشــير   .»

ً
وشــاما رســميا  تحقيقــا  باشــرت 

»املحرقــة النازيــة«، وتشــبيه أعــداء إســرائيل 
الجــدد مــن إيــران وحتــى »حمــاس« وحــزب 
»داعش« تــارة وبالنازين الجدد تارة  اللــه بـ
أخرى، قادر على إخماد صوت منتقديه ليس 
بــل داخــل  اليســار اإلســرائيلي فحســب  فــي 
أوســاط فــي الوســط واليمــن اإلســرائيلين. 
ر باســتمرار مــن 

ّ
وهــي األوســاط التــي تحــذ

النازيــة العتبــارات  املحرقــة  مغبــة توظيــف 
والحزبيــة،  الداخليــة  السياســية  نتنياهــو 
وخافــا  الدولــي.  املجتمــع  أمــام  وكغطــاء 
نتنياهــو  علــى  أن  يفتــرض  الــذي  للمنطــق 
أن يقلــق مــن »التســونامي السياســي« اآلتي 
مــن أوروبــا والذي ينتظر إســرائيل في األمم 
الــوزراء اإلســرائيلي  املتحــدة، يبــدو رئيــس 
ظــل  وفــي  التســونامي.  لهــذا  يبتهــل  كمــن 

الدوليــة، وخصوصــا أن العقوبــات تشــمل إلــى 
جانــب صالــح اثنن من الشــخصيات القيادية 
في الجماعة، هما عبد الخالق الحوثي، وعبد 

»أبو علي الحاكم«. الله الحاكم امللقب بـ

فيشــمان إلــى آليــة الكــذب والتســتر علــى هــذه 
املخالفــات، وكيــف يتــم عــادة إغــاق امللفات من 
دون إجــراء تحقيــق رســمي، وأحيانــا كمــا فــي 
حالة الجندية التي اشتكت عن االعتداء عليها 
تــم نقلهــا مــن الوحــدة العســكرية  جنســيا. إذ 
إلــى وحــدة أخــرى. وتكــرر األمر نفســه مــع قائد 
ســرية رفــض هــذه التصرفــات، فأفهمــه قادتــه 
العســكريون، أن »مــا يحــدث ليــس مــن شــؤونه 
وعليــه أال يتدخــل«. وحتــى عندمــا رفع شــكوى 
األخيــر  يتمكــن  لــم  الجنوبيــة،  املنطقــة  لقائــد 
مــن كســر حاجــز الصمــت والكــذب الــذي بنــاه 
الجنــود حمايــة لزميلهــم، فيمــا تــم إبعــاد قائد 
الســرية الــذي قــدم الشــكوى بحجــة عــدم والئــه 
للصحيفــة،  العســكري  املراســل  أمــا  للوحــدة. 
يوســي يهوشــواع، فاعتبــر أن »فضــح الجرائــم 
واملخالفات يلزم رئيس األركان الجديد، جادي 
والجنــود  الضبــاط  علــى  باإلبقــاء  أيزنكــوت، 
الذين يفضحون مثل هذه الظواهر، خصوصا 
أن رئيس األركان املنتهية واليته، بني غانتس 
كان تعّهــد بتنظيــف الجيش من هذه الظواهر، 

وإذ به ينهي واليته مع تفّجر الفضائح«.
نضال...

إحجــام الواليــات املتحــدة عــن اتخــاذ خطوة 
بحاجــة  نتنياهــو  يبقــى  إســرائيل،  ضــد 
اتــه املتكــررة منــذ حــل  إلــى أدلــة تدعــم ادعاء
حمــات  تواجــه  إســرائيل  بــأن  حكومتــه 
حكــم  مــن  للتخلــص  وخارجيــة  داخليــة 
بمواقــف  يأبــه  ال  الــذي  القومــي«  »املعســكر 
ضمــان  علــى  ويصــّر  الخارجــي،  العالــم 
مصالــح إســرائيل وأمنهــا، وليــس أدل علــى 
هــذه الهجمــة من قــرارات البرملــان األوروبي، 

ومحكمة العدل األوروبية.
فــي املقابــل، فــإن توظيــف نتنياهــو لقدراتــه 
تزيــد  الديماغوجيــة،  والباغيــة  الخطابيــة 
مــن حيــرة ومــن قلــة حيلــة الوســط واليســار 
معركــة  أوّج  فــي  الصهيونــي  اإلســرائيلي 
انتخابيــة يجــد فيهــا نفســه غيــر قــادر علــى 
ذرف الدمــوع علــى مكانــة إســرائيل الدوليــة 
أورويــا.  فــي  ألصدقائهــا  وخســارتها 
الشــارع  املوقــف ســيعزز موقــف  هــذا  فمثــل 
 بمشاعر العنصرية 

ً
اإلسرائيلي املعبأ أصا

ضــد  أيضــا  القومــي  والتطــرف  الشــوفينية 
أوروبــا والغــرب، ويجعلــه يعــود إلــى مقولــة 
األمــم  التاريخيــة ضــد  بــن غوريــون  ديفيــد 

املتحدة، بأنها ال شيء يذكر.

عــاوة علــى التزامهــا بعــدم الســماح بتنفيــذ 
خــارج  يمنيــن  علــى  دوليــة  عقوبــات  أيــة 
بتطبيــق  الحكومــة  التزمــت  الدســتور، 
توصيات البرملان، وفي مقدمها تنفيذ اتفاق 
السلم والشراكة، وإعطاء امللف األمني أولوية 
قصــوى مــن خــال العمــل على وقــف التدهور 
وتأمــن  للمواطنــن  األمــن  وتوفيــر  األمنــي، 
الطرقــات ومنــع التقطعات والعمل على وقف 

املجتمعيــة،  الفئــات  بــن  املســلحة  النزاعــات 
وحمايــة املنشــآت العامــة االقتصاديــة منهــا 
النفــط  نقــل  أنابيــب  وباألخــص  والخدميــة، 

والغاز وأبراج الكهرباء.
كمــا التزمــت الحكومــة بمكافحــة اإلرهــاب بكل 
صــوره، وإزالــة املظاهــر املســلحة والنقــاط غير 
الحكومية، إشــارة إلــى نقاط التفتيش التابعة 
لجماعــة الحوثيــن التــي تنتشــر فــي عــدد مــن 
جميــع  بحمايــة  الحكومــة  والتزمــت  املــدن. 
والقوانــن  الدســتور  ألحــكام  وفقــا  املواطنــن 
وكذلــك  الوطنيــة،  الســيادة  اليمنيــة، وحمايــة 
إعطــاء الجيــش واألمن أولوية خاصة، والعمل 
على إعادة بناء املؤسســة العســكرية واألمنية. 
وفــي الجانــب االقتصــادي، التزمــت الحكومــة 
بوضع إجراءات لإلصاح املالي واالقتصادي 
على املدى القصير خال النصف األول من عام 
2015، والعمــل علــى إزالــة املوظفــن الوهميــن 
الجهــاز  مرتبــات  كشــوفات  مــن  واملزدوجــن 
اإلداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني 
فــي كل مــن وزارتــي الدفاع والداخلية، وســرعة 
اســتكمال نظام البصمــة والصورة في الجهاز 
اإلداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع 
والداخليــة والتربيــة والتعليــم. ويضــاف إلــى 
ذلك االلتزام بإلغاء جميع الحســابات الجارية 
وتحويــل  املركــزي  البنــك  فــي  القانونيــة  غيــر 
كمــا  العــام.  الحكومــة  حســاب  إلــى  أرصدتهــا 
عقــود  فــي  النظــر  بإعــادة  الحكومــة  التزمــت 
شــراء الطاقة املخالفة للقانون، وســرعة إيجاد 
البدائل للتخلص من شــراء الطاقة التي تكلف 
الدولــة أعبــاء كبيــرة، وفــي مقدمــة ذلــك صيانة 
وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع 
قدرتهــا اإلنتاجية املعطلــة. والتزمت الحكومة 
صــدرت  التــي  التعيــن  قــرارات  جميــع  إلغــاء 
باملخالفــة  األعمــال  تصريــف  حكومــة   مــن 

للدستور والقانون.
نيــة  إلــى  االلتزامــات  هــذه  مجمــل  وتشــير 
الحكومــة إلنهــاء الوضــع املختــل الذي تعيشــه 
بمــا  اإليفــاء  فــي  نجاحهــا  ويتوقــف  البــاد. 
وتعــاون  جديتهــا،  مــدى  علــى  بــه،  التزمــت 
مختلــف األطــراف املعنيــة معهــا، وفــي مقدمها 
الرئاسة اليمنية واألحزاب. غير أن بعض هذه 
االلتزامات، ســتثير حفيظة جماعة الحوثين، 
املظاهــر  »إزالــة  بـ يتعلــق  فيمــا  وخصوصــا 

املسلحة والنقاط غير الحكومية«.
وألقى بّحاح كلمة أمام البرملان أكد فيها التزام 
»توصيــات املجلــس واســتيعابها  الحكومــة بـ
لبرنامجهــا  التنفيذيــة  الخطــوات  إطــار  فــي 
القصــوى حتمــا  العــام«. وأضــاف »أولوياتنــا 
هــي تكريــس أجــواء األمن واالســتقرار واملضي 
الوطنــي  االقتصــاد  عجلــة  تحريــك  فــي  قدمــا 
ثقــة  الســتعادة  األمثــل  الخيــار  باعتبارهــا 

املواطنن في دولتهم«.

 رام اهلل، عّمان ـ نائلة خليل
                  محمد الفضيالت

تقديــم  علــى  ســاعات  تمــض  لــم 
إنهــاء  قــرار  مشــروع  األردن 
إلــى  األربعــاء،  مســاء  االحتــال، 
أعضــاء  بــدأ  حتــى  الدولــي،  األمــن  مجلــس 
تحفظهــم  إعــان  فــي  الفلســطينية  القيــادة 
علــى صيغــة املشــروع التــي لــم يعرفــوا عنهــا 

إال في الوقت الضائع.
الــذي أبــدت فيــه مجموعــة مــن  وفــي الوقــت 
الفلســطينية تحفظهــا  والفصائــل  األحــزاب 
علــى نقــاط مهمــة فــي صيغــة مشــروع القــرار 
رســمية  نســخة  أي  علــى  يطلعــوا  لــم  التــي 
محمــود  الفلســطيني،  الرئيــس  أن  إال  منــه، 
عقدتــه  الــذي  االجتمــاع  خــال  أكــد  عبــاس، 
القيــادة الفلســطينية، أمــس، فــي رام اللــه، أنه 
كل  فــي  واألصدقــاء  األشــقاء  مــع  »تشــاورنا 
وقــد حافظنــا  املشــروع،  ذلــك  إعــداد  مراحــل 
الفلســطينية  القيــادة  بذلــك علــى مصداقيــة 

من خال تقديمه باألمس«.
حــل  أكــد  القــرار  »مشــروع   

ّ
أن علــى  وشــدد 

الدولتــن علــى أســاس حدود عــام 1967، وأن 
تكون القدس عاصمة لدولتن، بحيث تكون 
فلســطن، ووضــع  لدولــة  عاصمــة  الشــرقية 
الاجئــن  لقضيــة  عليــه  ومتفــق  عــادل  حــل 
الفلســطينين وفــق مبــادرة الســام العربيــة 
الفلســطيني  الرئيــس  وأشــار   .194 وقــرار 
التــام لجميــع  الوقــف  »القــرار يؤكــد  أن  إلــى 
يشــمل  حــن  فــي  االســتيطانية،  األنشــطة 
وجــود ترتيبــات أمنيــة تضمــن وجــود طرف 
دولــي  بمؤتمــر  والترحيــب  ثالــث،  دولــي 
إلطــاق املفاوضــات على أال تتجــاوز فترتها 
لدولــة  االحتــال  ينتهــي  وأن  عــام،  مــدة 

فلسطن قبل نهاية عام 2017«.
ووفقا لوزير الخارجية الفلســطيني، رياض 
املالكــي، ينــص مشــروع القــرار علــى »نقطــة 
أساسية وجوهرية، وهي وضع سقف زمني 

مشروع
فلسطين

الفصائل خارج المشاورات 
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نتنياهو يعيد استغالل عقدة الذنب األوروبية ألهداف انتخابية اليمن: »المؤتمر« يُنقذ حكومة بحاح مقابل حماية صالح

الضغط على الجانب اإلسرائيلي لتنفيذه«.
وأكــد املصــدر أن »األردن ال يعــارض التوجــه 
الفلســطيني إلــى مجلــس األمــن، وال يســعى 
يراعــي  مــا  بقــدر  وتأخيــره،  إجهاضــه  إلــى 
الواقع السياسي في الوصول إلى قرار قابل 

للتنفيذ«.
وجاءت تصريحات املسؤولن الفلسطينين 
أعلــى  تصريحــات  فــي  التناقــض  لتعكــس 
صــرح  إذ  الفلســطيني،  السياســي  الهــرم 
املالكي لإلذاعة الرســمية الفلســطينية، أمس 
 »عندمــا التقينــا مــع وزيــر 

ً
الخميــس، قائــا

يقــل  لــم  كيــري،  األميركــي، جــون  الخارجيــة 
املتحــدة ســوف تســتخدم حــق  الواليــات  إن 
نتفهــم حاجتكــم،  قــال  هــو  الفيتــو،  النقــض 
نحــن نريــد أن نتجنــب حق النقض )الفيتو(، 
ألن ذلك سيســيء لكم كما سيســيء لنا، ملاذا 
ال نعمل لتقديم صياغة ملشروع قرار يضمن 
تصويــت الجميــع بمــا فيه الواليــات املتحدة 
يوجــد  »ال  أنــه  املالكــي  وأكــد  األميركيــة«. 

تهديد باستخدم الفيتو األميركي«.
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمــن  لكــن 
لوســيلة  أكــد  ربــه  عبــد  ياســر  التحريــر 
اإلعــام نفســها أن »هنــاك انقابا في املوقف 
األميركــي، الــذي عّبــر عن اســتعداده للبحث، 
اســتعداد  هــو  هــل  نــرى  أن  يجــب  وهنــا 
 على أســاس املصالــح الوطنية 

ً
للبحــث فعا

والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية أم مــن أجل 
دوافــع وأهــداف أخــرى تجعــل مــن مشــروع 
القــرار فــي مجلــس األمــن خطــوة الــى الخلف 
والحقــوق  الوطنيــة  املصالــح  باتجــاه 

الوطنية الفلسطينية«.
وقــدم عــدد مــن أعضــاء القيــادة الفلســطينية 
فــي  جــاءت  مهمــة  نقــاط  علــى  تحفظاتهــم 
عاصمــة  القــدس  مثــل  املشــروع  صيغــة 
وعــدد  واالســتيطان  والاجئــون،  لدولتــن، 
آخــر مــن النقــاط التــي ســمعوها مــن وســائل 
اإلعــام، إذ لــم يتــم توزيــع أي نســخة بشــكل 
تــم  الــذي  القــرار  مشــروع  لصيغــة  رســمي 
علــى  األمــن  مجلــس  إلــى  لتقديمــه  التوافــق 
أعضــاء القيــادة، مــا جعــل بعضهــم يحصــل 
على نسخة للمشروع باللغة اإلنجليزية من 
وســائل اإلعام األجنبيــة. وتأتي التحفظات 
فــي الوقــت الضائــع، وخصوصا بعدما أعلن 
املالكــي، أمــس الخميــس، أن »مشــروع القــرار 
خــرج مــن أيدينــا، ودول مجلــس األمــن الـــ15 
ستقوم بالتشاور حوله في ما بينها«. وهو 
فعاليــة  عــدم  مقــدار  إلــى  يشــير  الــذي  األمــر 
فيهــم  بمــن  الفلســطينية  القيــادة  أعضــاء 
أمنــاء الفصائــل واألحــزاب السياســية الذيــن 

انتخب الحزب االشتراكي اليمني، أمس الخميس، عبد الرحمن السقاف 
أمينً عامً جديدًا للحزب، خلفً لياسين سعيد نعمان.

وبحسب الموقع الرسمي للحزب، فقد انتخبت اللجنة المركزية أيضً 
السابق صيف صائل  للنائب  العام خلفً  لألمين  نائبً  المخالفي  محمد 
خالد. وكان السقاف يشغل رئيس الدائرة التنظيمية في الحزب، فيما 
يتولى المخالف الدائرة القانونية في الحزب، إلى جانب شغله حقيبة 

وزارة الشؤون القانونية في الحكومة الجديدة.

في  ربه،  عبد  ياسر  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  أعلن 
»القيادة  أن  الخميس،  الفلسطينية، أمس  الرسمية  لإلذاعة  تصريحات 
يتابع  القرار، وهناك من  الفلسطينية لم تتطلع رسميًّ على مشروع 
وسائل  في  حتى  علنً  أعلنت  نصوص  هناك  ولكن  المشروع،  هذا 

اإلعالم بالنسبة لوضع القدس وغيرها«. 
أو  شخص  باستثناء  الفلسطينية  القيادة  أن  التصريحات  هذه  وتثبت 

اثنين، لم تعرف عن مشروع القرار إال عبر وسائل اإلعالم.

آخر من يعلم 

قيادة جديدة للحزب االشتراكي

تقرير

تقرير بعيوننا

القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطن«.
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أبــدت  بدورهــا، 
فلسطن تحفظها على نقاط عدة جاءت في 
صيغة املشــروع، أبرزها ما يتعلق بالقدس، 
الاجئــن واالســتيطان. وتؤكــد القيادية في 
»العربــي  الجبهــة الشــعبية، خالــدة جــرار، لـ
الجديــد« التحفــظ »علــى مــا ورد فــي النــص 
اإلنجليــزي لصيغــة املشــروع«. وتــرى جــرار 
أن »هــذا املشــروع عبــارة عــن مناورة حتى ال 
يتــم الذهــاب إلى املحكمــة الجنائية الدولية، 
املنفــردة  للمفاوضــات  صيغــة  وإيجــاد 
الــذي  األمــر  األميركيــة،  بالرعايــة  املباشــرة 
تشــير  كمــا  تغيــر«.  قــد  شــيء  ال  أن  يعنــي 
هــو  الفلســطينية  القضيــة  »جوهــر  أن  إلــى 
حــق العــودة وليــس الدولــة، ونحــن نتحفــظ 
الاجئــن  موضــوع  معالجــة  صيغــة  علــى 
التــي  اإلنجليزيــة  الصيغــة  عنــه  جــاء   كمــا 

حصلنا عليها«.
وفــي ســؤال حــول ســبب عــدم إطــاع أعضــاء 
علــى  والفصائــل  األحــزاب  وقــادة  القيــادة 
تقــدم  أن  قبــل  املشــروع  صيغــة  مــن  نســخة 
»طلبنــا  جــرار  أجابــت  األمــن،  مجلــس  إلــى 
أن يتــم أعطاؤنــا نســخا منــه لاطــاع عليــه، 
مــن  الرغــم  علــى  كانــت هنــاك مماطلــة،  لكــن 
أن الجــواب كان مــن حقــك أن تحصلــي علــى 
نســخة«، فــي حــن أجاب أحــد أعضاء اللجنة 
الســؤال  علــى  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
»العربــي الجديــد« بالقــول »ليــس  الســابق لـ

كل شيء الزم معمول به«.

دون  ويحــول  القــرار،  تمريــر  يســهل  زمنــي، 
الفيتو األميركي.

إلــى  »العــودة  أن  إلــى  املصــدر  وأشــار 
املفاوضات بن الفلسطينين واإلسرائيلين 
ضمــن جــدول زمنــي وضمانــه دوليــة، يمثــل 

ليــس  »الهــدف  أن  وأوضــح  القــرار«.  جوهــر 
انتزاع قرار دولي ال يتم تطبيقه قياسا على 
العديد من القرارات التي صدرت بخصوص 
القضيــة الفلســطينية وعطــل تطبيقهــا، بــل 
انتــزاع قــرار تلتــزم الجهات الدوليــة بضمان 

السياسي، خليل شاهين،  المحلل  اعتبر 
الفلسطينية،  للسياسة  »المراقب  أّن 
جهود  من  به  قامت  ما  بعد  أخيرًا، 
بعض  على  وتوقيع  دبلوماسية 
يعتقد  ربما  الدولية،  المعاهدات 
لكن  تغيرت،  قد  القيادة  سياسية  أن 
ألن  فــقــط،  شكلي  هــو  التغير  ــذا  ه
في  يرواح  زال  وما  يتغير  لم  الجوهر 
أّن  ويعتبر  والــتــريــث«.  االنتظار  مربع 
القيادة  به  قامت  الذي  التحرك  »كل 
األخــيــرة  ــر  ــه األش ــي  ف الفلسطينية 
العودة  شــروط  تحسين  إلى  يهدف 

الستئناف المفاوضات«.

تحسين شروط 
المفاوضات

أغلبية المؤتمر 
البرلمانية أتاحت 
له مساومة 
الحكومة 
)محمد حويس/
فرانس برس(

إلنهــاء االحتــال في نهاية عام 2017، بحيث 
تكون فترة تفاوضية ملدة 12 شهرًا، وبعدها 
لاحتــال،  التحتيــة  البنيــة  لتفكيــك  عامــان 

بحيث ينتهي مع نهاية عام 2017«.
مــن جهتــه، كشــف مصدر أردني مســؤول عن 
حــدوث تبايــن فــي وجهــات النظــر حــدث بن 
الطرفن األردني والفلسطيني، حول مشروع 
»العربــي  لـ املصــدر  األممــي. وأوضــح  القــرار 
إصــرار  عــن  نتــج  الخــاف  أن  الجديــد«، 
الــذي  املشــروع  علــى  الفلســطيني  الجانــب 
صاغــه، رافضــا تعديلــه، فــي وقــت ارتــأى فيه 
األردن واملجموعــة العربيــة تعديــل املشــروع 
الفرنســي،  للطلــب  اســتجابة  الفلســطيني، 
وهــو مــا تــم بعــد جولتــن مــن التشــاور بــن 
مندوبــي الــدول العربيــة فــي األمــم املتحــدة«. 
اســمه،  ذكــر  عــدم  الــذي طلــب  املصــدر  وقــال 
إن بــاده واملجموعــة العربيــة رأت ضــرورة 
مــن  لاســتفادة  الفرنســي،  باملقتــرح  األخــذ 
التضامــن األوروبي مع التوجه الفلســطيني 
أن  معتبــرًا  األمــن،  مجلــس  إلــى  والعربــي 
يكفــل  بمــا  الفلســطيني  املشــروع  تعديــل 
العــودة إلــى املفاوضــات ضمن جــدول زمني، 
جــدول  ضمــن  إســرائيلي  انســحاب  يليــه 

استخدم الرئيس اليمني 
السابق، علي عبداهلل 

صالح، األغلبية التي 
يمتلكها في البرلمان، 

لمنح الحكومة الجديدة، 
الثقة مقابل التزامات 

بعدم تطبيق العقوبات 
المفروضة عليه

  شرق
      غرب

مصر: 
تبرئة 30 إخوانيًا

أصــدرت محكمــة جنايــات القاهــرة 
حكمــا  الخميــس،  أمــس  املصريــة، 
أعضــاء  مــن  متهمــا   30 ببــراءة 
مــن  املســلمن«،  »اإلخــوان  جماعــة 
بينهــم هاربــون فــي قضيــة »أحداث 
تبــن  أن  بعــد  األولــى«،  املقطــم 
للمحكمــة بناًء على مرافعة الدفاع، 
أن »املتهمــن كانــوا فــي حالــة دفــاع 
أن  وإثبــات  النفــس،  عــن  شــرعي 
فــي  يكونــوا  لــم  املتهمــن  بعــض 
وقوعهــا،  لحظــة  الواقعــة  أماكــن 
وتضارب تحريات األمن الوطني«. 
)العربي الجديد(

بني أرشيد: طلبوا مني
االعتذار لإلمارات

كشــف نائــب املراقــب العــام لجماعــة 
»اإلخوان املسلمن« في األردن، زكي 
فــي  الخميــس،  أمــس  أرشــيد،  بنــي 
أولى جلسات محاكمته أمام محكمة 
أمــن الدولــة، عــن تلقيــه عروضــا مــن 
اإلفــراج  تضمــن  يســّمها  لــم  جهــات 
عنــه مقابــل اعتذاره لدولــة اإلمارات، 
عــن املقــال الذي نشــره على صفحته 
علــى موقــع »فيســبوك« ينتقــد فيــه 
والــذي  اإلماراتيــة،  اإلرهــاب  قائمــة 
كان السبب في اعتقاله ومحاكمته.
)العربي الجديد(

العراق: العبادي يُسقط 
الدعاوى ضد الصحافيين

قــّرر رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر 
إســقاط  الخميــس،  أمــس  العبــادي، 
جميــع الدعــاوى القضائية املرفوعة 
رئيــس  نائــب  ســلفه،  قبــل  مــن 
الجمهوريــة الحالــي نــوري املالكــي، 
وســائل  داعيــا  الصحافيــن،  ضــد 
إعام باده إلى دعم حكومته. وذكر 
فــي بيــان أصــدره، أن »القــرار يأتــي 
انطاقــا مــن حــرص رئيــس الــوزراء 
على حرية التعبير ووقوفه املســاند 
الســلطة  باعتبارهــا  للصحافــة، 
بتشــخيص  تقــوم  التــي  الرابعــة 

وتقويم عمل الحكومة«.
)األناضول(

تعاون أردني ـ عراقي 
ضد »داعش«

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
عبــد  األردنــي  ونظيــره  العبــادي 
أن  الخميــس،  أمــس  النســور،  اللــه 
محاربــة  فــي  يتعاونــان  »بلديهمــا 
تنظيــم الدولة االســامية )داعش(«. 
وقــال العبــادي فــي مؤتمــر صحافي 
بغــداد،  فــي  النســور،  مــع  مشــترك 
مزيــد  إلــى  بحاجــة  »املنطقــة  إن 
»داعــش«.  ملحاربــة  التعــاون  مــن 
أن »هنــاك تعاونــا  النســور  وكشــف 
العــراق  بــن  واســتخباراتيا  أمنيــا 
واألردن، ملواجهــة التنظيــم«، مشــيرًا 
إلــى »تأييــد األردن مــع االصاحــات 

العميقة التي يقوم بها العبادي«.
)األناضول(

على

مسؤوليتنا

علمــت »العربــي الجديد« من 
حــزب  فــي  موثوقــة  مصــادر 
»التجّمع اليمني لإلصاح«، 
العليــا  الهيئــة  »رئيــس  أن 
اللــه  عبــد  محمــد  للحــزب، 
منــذ  يتواجــد  اليدومــي، 
العربيــة  اململكــة  فــي  أيــام 
السعودية«، وذكرت املصادر 
هنــاك  يتواجــد  اليدومــي  أن 

»ألسباب صحية«.
■  ■  ■

ــل مرجــع رســمي لبنانــي، 
ّ
قل

رئيــس  لقــاءات  أهميــة  مــن 
ســعد  األســبق  الــوزراء 
حــزب  ورئيــس  الحريــري 
ســمير  اللبنانيــة«  »القــوات 
الســعودية،  فــي  جعجــع 
واعتبــر أن »ال أحــد غيرهما 
موقــع  فــي  للشــغور  يهتــم 
الجمهوريــة،  رئاســة 
شــيء  ينتــج  لــن  وبالتالــي 
ُيذكــر  اللقــاءات«.  هــذه  عــن 
أن جعجــع يــزور الســعودية 
الفائــت،  األحــد  يــوم  منــذ 
وعقد لقاءات مع املسؤولن 
الحريــري  والتقــى  هنــاك، 
املتواجــد فــي الريــاض، يــوم 
االتفــاق  وجــرى  الثاثــاء، 
األجــواء  تهدئــة  علــى 
انتخــاب  فــي  واإلســراع 

رئيس جديد للجمهورية.
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مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني

القوى الفلسطينية سارعت لتأكيد أنها لم تطلع على صيغة القرار )عصام ريماوي/األناضول(

لــم يطلعــوا علــى نــص صيغــة مشــروع قــرار 
مصيــري تــم تقديمــه إلــى مجلــس األمــن، ولم 
باالحتجــاج  الشــارع  ويطالبــوا  يحتجــوا 
للجبهــة  العــام  األمــن  نائــب  ويقــول  أيضــا. 

الديمقراطيــة لتحريــر فلســطن، قيــس عبــد 
الكريــم، »لقــد تحفظنا على الفقرة التي تفيد 
بأن القدس عاصمة لدولتن، ونرى بأن هذه 
بســقف  تهبــط  الحاليــة  بصيغتهــا  الفقــرة 

املوقــف الفلســطيني«. ويعتبــر عبــد الكريــم 
»العربي الجديد« أن »إيراد  في تصريحات لـ
هذه الفقرة بالصيغة التي طرحت فيها كان 
خطــأ، وكان يجــب اإلصــرار علــى توضيح أن 

ألغاز



النفط يمنح »قبلة« الحياة
بورصات الخليج تنتعش وتقفز ألعلى مستوياتها بعد خسائر للهاوية

9

أمير حيدر

قفــزت أغلــب أســواق املــال الخليجية 
األولــى  هــي  قياســية  بمســتويات 
ســنوات،  عــدة  منــذ  نوعهــا  مــن 
تعافيهــا،  النفــط  أســعار  بمعــاودة  مدعومــة 
أمــس، لتعــوض جــزءًا مــن خســائرها الحــادة 
التــي ُمنيــت بهــا علــى مــدار نحــو 9 جلســات، 
النفــط  أســعار  مواصلــة  مــن  املخــاوف  بفعــل 
إيــرادات  علــى  ســلبا  وتأثيرهــا  انخفاضهــا، 
الــدول النفطيــة وإنفاقهــا. وصعــد ســعر خــام 
أمــس،   ،%3 برنــت  مزيــج  العاملــي  القيــاس 
 تعافيه 

ً
ليتجاوز 63 دوالرًا للبرميل، مواصا

ســنوات  خمــس  فــي  مســتوياته  أدنــى  مــن 
هــذا األســبوع، بعــد أن هبــط إلــى 58.5 دوالر 
يونيــو/ منــذ   %50 نحــو  خاســرًا  للبرميــل، 

حزيران 2014. وســجل ســوق دبي املالي أكبر 
وتيــرة صعــود يوميــة فــي 10 أعــوام، متصدرًا 
والعربيــة،  الخليجيــة  البورصــات  ارتفاعــات 
بعــد أن قفــز بنســبة 12.98%، مســتردًا نحــو 
393 نقطــة مــن خســائره الســابقة، ليغلق عند 
مســتوى 3426.7 نقطــة. وعــاد لــون الصعــود 
عــدة  بعــد  التــداول،  شاشــات  إلــى  األخضــر 
إثــر  األحمــر،  الهبــوط  لــون  غمرهــا  جلســات 
موجات من البيع من جانب املستثمرين على 
خلفية مخاوف من اتجاه أســعار النفط ملزيد 

من االنخفاض.
جانــب  مــن  الســيما  املشــتريات،  عــززت  كمــا 
املؤسســات، مكاســب مؤشــر أبــو ظبــي، الــذي 

مســتوى  إلــى  ليصــل   ،%6.7 بنســبة  صعــد 
4365.16 نقطــة. وكانــت ســوق دبــي خســرت 
32.6% مــن قيمتهــا منــذ 27 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، عندمــا قــررت منظمــة الــدول املصدرة 
للنفط )أوبك( اإلبقاء على مستويات إنتاجها 
بالرغــم مــن انخفــاض أســعار الخــام، مــا دفــع 

إلى مزيد من االنهيار في السوق النفطية.
كمــا قفــزت الســوق الســعودية، أمس، مســجلة 
أعلــى ارتفــاع يومــي لهــا، منــذ نحــو 6 أعــوام، 
بعــد أن تعرضــت لخســائر حــادة علــى مــدار 
ثمانــي جلســات متتاليــة فقــدت خالهــا نحــو 
 ،%8.9 بنســبة  العــام  املؤشــر  وقفــز   .%18.1
املاضــي  األربعــاء  جلســة  صعــود   

ً
مســتكما

التي ارتفع خالها بـ %4.2.
وبارتفاعــات، أمــس، تكون الســوق الســعودية 
قد استردت ما يعادل نحو 61% من الخسائر 

املحققة خال الجلسات الثماني املاضية.
وقــال أحمــد إبراهيــم، املحلــل املالــي فــي أحــد 
تصريــح  فــي  العربيــة،  االســتثمار  صناديــق 
البورصــات  أغلــب  إن  الجديــد«،  لـ«العربــي 
بشــكل  تعافــت  الخليجيــة  خاصــة  العربيــة، 
كبيــر خــال تعامــات أمــس، بدعــم مــن عــودة 
املؤسســات،  قادتهــا  التــي  الشــراء  عمليــات 

السيما الحكومية في بعض األسواق.
وأضــاف أن »معــاودة أســعار النفــط االرتفــاع 
أعطــت نوعــا مــن الطمأنينــة فــي األســواق، إنه 
يمنــح قبلــة الحيــاة، خاصــة أن الهبوط الحاد 
والخســائر التــي تكبدتهــا األســهم علــى مــدار 
تهــاوي  عــن  ناتجــا  كان  املاضيــة،  الجلســات 

أســعار النفط وعدم وجود يقن بشــأن توقف 
النفــط  وزيــر  وحســب  األســعار«.  خســائر 
والثــروة املعدنيــة الســعودي، علــي النعيمــي، 
أمــس، فــإن هبوط أســعار الخــام »حالة مؤقتة 

وعابرة«.
بورصــات   7 أن  األســواق،  بيانــات  وتظهــر 
عربيــة ســجلت خســائر ســوقية خــال جلســة 
 54 بنحــو  تقــدر  وحدهــا،  املاضــي  الثاثــاء 
مليار دوالر، كان للســوق الســعودي النصيب 
ثــم  دوالر،  مليــار   32 بنحــو  منهــا  األكبــر 

اإلمارات وقطر.
ودعــم صعــود األســواق الخليجيــة أمــس، مــن 
ارتفــاع بورصــة مصــر، التــي صعــد مؤشــرها 
يقيــس  الــذي   ،»30 إكــس  »إيجــي  الرئيســي 
أداء أنشــط 30 شــركة بنســبة 3.39%، ليصــل 
تقاريــر  وتشــير  نقطــة.   8399 مســتوى  إلــى 
مؤسسات املال الدولية، إلى أن هبوط أسعار 
الجيوسياســية،  التوتــرات  يغــذي  قــد  النفــط 
كمــا قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى إيــرادات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ويضطرهــا إلــى 
بدرجــة  ليــس  ولكــن  العــام،  اإلنفــاق  خفــض 
النقــد  صنــدوق  بعثــة  مديــر  وفــق  كبيــرة، 
الدولــي إلــى اإلمارات العربية املتحدة، هارالد 

فينجر، الثاثاء املاضي. 
وتعتمــد الــدول األعضــاء فــي )أوبــك(، بشــكل 
كبير، على سعر الخام في الحفاظ على توازن 
ميزانياتهــا، بجانــب االحتفــاظ باحتياطــات 
كبيــرة مــن النقــد األجنبي والذهــب، لوقايتها 

من آثار التقلبات السعرية.

اقتصاد

العربي الجديد

قــال املديــر العــام  ملركــز الرقابة علــى األغذية واألدوية 
الحكومــي فــي ليبيــا، أحمد  جاب اللــه، إن املركز حظر 
ديســمبر/كانون  خــال  الحبــوب  مــن  شــحنات  ســت 
األول الجــاري »ُمعدلــة وراثّيــا وبهــا بعــض األعشــاب 
ملراســل  فــي تصريــح  اللــه،  جــاب  وأوضــح  الغريبــة«. 
»العربــي الجديــد«، أن 5 بواخــر مــن الحبــوب ملصلحة 
واألرجنتــن،  أوكرانيــا  مــن  مــوردة  الدقيــق  مصانــع 
مشــيرًا إلــى أنــه تــم رفض دخولها إلــى املوانئ الليبية 

لعدم مطابقتها املواصفات القياسية.
وأضــاف، أن حمولــة هــذه الشــحنات تصــل إلــى نحــو 

137 ألــف طــن، الفتــا إلــى أن عمليــات الكشــف جرت في 
املياه اإلقليمية الليبية، بحسب املتبع في الكشف عن 

الحبوب قبل دخولها املوانئ .
األغذيــة واألدويــة  علــى  الرقابــة  أن مركــز  إلــى  ولفــت 
قــام خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي، بالكشــف 
علــى 9714 شــحنة، منهــا 6304 شــحنات غذائيــة، تــم 
رفــض 162 منهــا، كمــا تــم الكشــف علــى 3248 شــحنة 
دوائيــة، جــرى رفــض 24 شــحنة منهــا. وأشــار إلــى أن 
هنــاك شــحنات تــم اإلفــراح عنهــا وتبقــى فتــرة طويلــة 
الظــروف  قــد تنتهــي صاحيتهــا بســبب  املينــاء  فــي 
الحاليــة، وفــي ظــل عــدم وجــود ثاجــات فــي املوانــي، 
فــي الغالــب، يقــوم املــورد بتخزينهــا في مخــازن تحت 

الســلع تفســد لبقائهــا  الجمــارك، ألن بعــض  إشــراف 
بدون تبريد مثل اللحوم واألدوية.

أيضــا،  تخضــع،  البريــة  املنافــذ  جميــع  أن  وأضــاف 
لعمليــات الرقابــة علــى األغذية واألدوية، ومنها منفذ 

أمساعد مع مصر.
وتعاني ليبيا التي تشــهد صراعا مســلحا وسياسّيا، 
تراجعــا فــي األوضاع االقتصادية واملعيشــية. وســبق 
ليبيــا،  فــي  الطبــي  اإلمــداد  عــام جهــاز  مديــر  قــال  أن 
خالــد اشــتيوي، لـــ »العربــي الجديــد«، إن باده تعاني 
نقصا حاّدًا في األدوية بمختلف أنواعها، بسبب عدم 

صرف مخصصاتها خال األشهر األخيرة.
متزايــدة  وتخــوض حكومتــان متنافســتان مواجهــة 

البــاد  تعانــي  بينمــا  ليبيــا،  علــى  الســيطرة  لبســط 
ســيما  وال  مدينــة،  مــن  أكثــر  فــي  حا 

ّ
مســل صراعــا 

وبنغــازي  ليبيــا،  غــرب  شــمال  طرابلــس  العاصمــة 
لــكل  )شــرق(، مــا أفــرز جناحــن للســلطة فــي البــاد، 
للســلطة  األول  الجنــاح  ويتمثــل  مؤسســاته.  منهمــا 
فــي البرملــان الجديــد فــي طبرق، الذي حكمــت املحكمة 
نوفمبر/تشــرين  مطلــع  الليبيــة،  العليــا  الدســتورية 
جلســاته،  انعقــاد  دســتورية  بعــدم  الجــاري،  الثانــي 
الجنــاح  أمــا  الثنــي.  عبداللــه  حكومــة  يدعــم  والــذي 
الثاني فيضم املؤتمر الوطني العام )البرملان السابق 
ســبتمبر/أيلول(  منــذ  عقــد جلســاته  اســتأنف  الــذي 

ويدعم حكومة عمر الحاسي.

ليبيا تحظر شحنات حبوب ُمعّدلة وراثيًّ

مصطفى عبد السالم

لست من املتشائمن وال أحبهم، بل 
وأنفــر منهــم، وأنظــر دومــا لنصــف 
الكــوب اململــوء، ال النصــف الفــارغ، 
وأميــل إلــى التفــاؤل، وأرى أن هنــاك 
مظلــم  نفــق  أي  نهايــة  فــي  ضــوءًا 
حتى ولو طال أمد سواده واتسعت 
رقعتــه، وأؤمــن أن الحــق والعــدل ال 
النهايــة مهمــا  فــي  أن ينتصــرا  بــد 
طال الظلم وزاد عدد القتلة ألن هذه 
ســنة الكون وعدالة الســماء، لكن ما 
هــي مناســبة املقدمــة التــي قد تبدو 
عاطفية وال عاقة لها باالقتصاد؟

طلبــوا  أصدقــاء  أن  هــي  املناســبة 
عــن  إيجابيــا  مقــاال  اكتــب  أن  منــي 
االقتصــاد املصــري حتــى ولــو مــرة 
تنتقــد  ملــاذا  لــي:  وقالــوا  واحــدة، 
وتصفــه  مســتمر  بشــكل  الواقــع 
بأنــه مؤلــم وقاس، أكيــد هناك أمور 
إيجابيــة تتحقــق على األرض يجب 
نكــون  أن  أردنــا  إذا  عــدم تجاهلهــا 

موضوعين.
وأحتــرم  لآلخريــن  أنصــت  وألننــي 
وجهــة نظــر مــن يخالفوننــي الــرأي 
اقتنعــت بكامهــم، وقلــت: مــا املانــع 
التــي  النجاحــات  أرصــد  أن  مــن 
يوليــو   3 منــذ  الحكومــة  حققتهــا 
التحســن  عــن  أكتــب  وأن   ،2013
الــذي طــرأ علــى مســتوى مؤشــرات 
والبطالــة  النمــو  مثــل  االقتصــاد 
الجنيــه،  وقيمــة  والفقــر  والفســاد 
املواطنــن  حيــاة  مســتوى  علــى  أو 
واألسعار وتحسن خدمات الصحة 
والتعليــم ورغيــف الخبــز وأنبوبــة 

البوتاجاز والسلع التموينية؟ 
خبــر  عــن  أبحــث  أيامــا  جلســت 
أكتــب عنــه، قلبــت أوراقــي  إيجابــي 
لعلــي  الحكومــة  أرقــام  وتفحصــت 
نظــر  وجهــة  يدعــم  مــا  فيهــا  أجــد 
بدايــة  ســأختار  قلــت  أصدقائــي، 
مواقــع حياديــة، دخلــت علــى وكالــة 
رويتــرز لتقــع عينــي علــى تصريــح 
للمتحدث الرســمي للنيابة اإلدارية 
»عدد قضايا الفساد املالي واإلداري 
فــي الجهــاز الحكومــي خــال 2014 

تخطى 100 ألف قضية«.
طويــت  ســلبي،  الخبــر  ســاتر،  يــا 
الصفحــة ألبحــث عــن آخــر، دخلــت 
علــى الصحــف املصريــة، وكان أول 
خبــر تقع عليــه عيني هو: »الوطن« 
تقريــر  وأخطــر  أحــدث  تنشــر 
عــن  املركــزي للمحاســبات  للجهــاز 
التجــاوزات فــي 2014 قبــل تســليمه 
جنيــه  مليــار   114 »السيســي«..  لـــ 
 52.8 منهــا   2014 عــام  مخالفــات 
إشــغاالت  مخالفــة  جنيــه  مليــار 
لثــاث شــركات، انفــراد: إهــدار 370 
األراضــي  وفســاد  جنيــه  مليــار 
مســتمر، قلت: يا ســاتر خبر ســلبي 
تاني، أغلقت املوقع، وقلت ســأؤجل 
االقتصــاد  نجاحــات  عــن  الكتابــة 
املصــري ملــرة مقبلــة لعلــي أجــد مــا 

يتمناه أصدقائي.

500
ذكر مكتب معلومات االنترنت 

الرسمي في الصن، أن عدد 
مستخدمي الهواتف الذكية 

سيصل ألكثر من 500 مليون 
مستخدم في نهاية العام 

الجاري، بينما يوجد بالباد 1.3 
مليار مستخدم للهاتف املحمول 

بشكل عام.

 903
قالت منظمة األمم املتحدة 

للطفولة )يونيسف( في بيان، 
أمس، إنها تحتاج إلى 903 

ماين دوالر »كحد أدنى« لتوفر 
الرعاية ملاين األطفال السورين 
املتأثرين بالنزاع الدائر في بلدهم.

إثيوبيا تخطط لطرح 
سندات دولية بمليار 

دوالر

قال وزير املالية والتنمية 
االقتصادية اإلثيوبي، سفيان 
أحمد، إن باده تخطط لطرح 
سندات دولية بقيمة تصل 

إلى مليار دوالر، وذلك للمرة 
األولى في تاريخ الباد، 

ستخدم عوائدها فى تطوير 
ُ
ت

القطاع الصناعي ومشروعات 
إنتاج الطاقة.

بوتين: األزمة 
االقتصادية الروسية 

ستستغرق عامين 
كحد أقصى

اعتبر الرئيس الروسي، 
فاديمير بوتن، أمس، أن 

روسيا التي تشهد أسوأ أزمة 
مالية منذ 1998، ستعود إلى 
النمو في غضون عامن في 
أسوأ األحوال، مشيرًا إلى أن 
العقوبات الغربية تمثل من 

25 إلى 30% من العوامل التي 
تقف خلف األزمة الروسية.

إيرباص تبيع 600 
طائرة منذ بداية 

العام

قال مسؤول استراتيجيات 
التسويق الدولي في شركة 

إيرباص، ريتشارد كاركاييه، 
إن شركته باعت أكثر من 600 

طائرة منذ بداية 2014.

أرقام سهم

كواليس

دلوني 
يا أهل الخير

الكريسماس 
ينعش األسواق

مراكز  ينعش  الذي  الميالد،  عيد  هدايا  عن  يبحثون  بريطانيا  في  متسوقون 
التسوق، فيما تشير التقديرات إلى أن مبيعات موسم التخفيضات استعدادًا 

)Getty( .للكريسماس تصل ألضعاف مستوياتها في األيام العادية

أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
اليورو  0.80
الجنيه اإلسترليني  0.64
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.29
الدرهم اإلماراتي  3.67
الدينار الليبي  1.32
الدرهم المغربي  8.84

الريال العماني  0.38
الليرة السورية  170.6
الليرة اللبنانية  1513
الدينار التونسي  1.85

الدينار الجزائري  85.97
الجنيه المصري  7.15
الدينار البحريني  0.38

الدينار العراقي  1156

%12.98 دبي  
أبوظبي  %6.7
الكويت  %1.87
السعودية  %8.9
مسقط  %3.69
عّمان  0.4%ـ
مصر  %3.39
0.94%ـ بيروت  

%0.78 فلسطين  
داكس األلماني  %2.26 
فوتسي 100 البريطاني  %1.66
إيبكس 35 اإلسباني  1.19%ـ
نيكاي الياباني  %2.32
شنغهاي الصيني  0.1%ـ
إيه إس إكس 200 األسترالي  %0.95
مؤشر نيفتي الهندي  1.61

خام برنت  61.2 $ للبرميل
الذهب  1199.5 $ لألوقية
الفضة  16.05 $ لألوقية
البالتين  1206.3 $ لألوقية
النحاس  2.85 $ للرطل
البالديوم  786.2 $ لألوقية
الرصاص  116.9 $ للطن
الغاز الطبيعي  3.68 $ للوحدة

الُذرة األميركية  409.6 $ للطن
القمح األميركي  658.8 $ للطن
فول الصويا  1029.3 $ للطن
الفوالذ  605 $ للطن
القطن األميركي  60.37 $ للقنطار
سكر لندن  384.6 $ للطن

زيت النخيل خام  416.1 $ للطن 
الكاكاو لندن  1939 دوالرًا للطن

مؤشرات البورصات
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توافق على المرجعية الدينية وتباين حول أسلوب الحكم

إسالميو المغرب والمشاركة السياسية

تركيا: ذكرى باهتة لعملية »مكافحة الفساد«
استراتيجية »تصعيد التوتر« ُتفشل فعاليات المعارضة

تريد جماعة 
»العدل واالحسان« أن 
يحكم الشعب نفسه 

تتعاطى الحكومة 
التركية مع عمليات 

الشرطة على أنها كانت 
محاولة انقالبية

الرباط ـ حسن األشرف

ال ُيمكــن أن يكتمــل عقــد األحــزاب 
دون  مــن  املغــرب  فــي  السياســية 
الرجوع إلى األحزاب ذات املرجعية 
ى أحدها، حزب »العدالة 

ّ
اإلسامية، والتي تول

منــذ  الحاليــة  الحكومــة  قيــادة  والتنميــة«، 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2012، ليكــون أول حزب 
»إســامي« فــي تاريــخ املغــرب يقــود الحكومــة. 
وليس حزب »العدالة والتنمية«، الذي يتزعمه 
عبــد اإللــه بنكيــران، رئيــس الحكومــة، الوحيــد 
فــي تشــكيلة األحــزاب »اإلســامية« في املغرب، 
والفضيلــة«،  »النهضــة  حــزب  أيضــا  فهنــاك 
و«الحركــة  الحضــاري«،  »البديــل  وحــزب 
»العــدل  جماعــة  عــن   

ً
فضــا األمــة«،  أجــل  مــن 

 لــم تكن حزبا سياســيا، 
ْ
واإلحســان«، التــي وإن

شــّكل رقمــا صعبــا ال ُيمكــن تجاهلــه 
ُ
إال أنهــا ت

في املشهد السياسي املغربي.
تحديــدًا  والتنميــة«،  »العدالــة  حــزب  يصــّر 
الحاليــة، علــى  الحكومــة  قيــادة  بعــد تجربــة 
باملعنــى  إســاميا  »ليــس حزبــا  أنــه  التأكيــد 
الضّيــق للكلمــة، بــل حزبا ُيمنــح من املرجعية 
اإلســامية، ويســعى فــي إطار امللكيــة القائمة 
علــى إمــارة املؤمنــن، إلــى اإلســهام فــي بنــاء 

مغرب حديث وديمقراطي«.
لة، 

ّ
وانطلق الحزب بمشاركة تدريجية ومتعق

كمــا يصفهــا بعض املحللن، فــي االنتخابات 
مقعــدًا  بـــ12  خالهــا  وفــاز   ،1997 البرملانيــة 
برملانيــا، علــى الرغم من محدودية مشــاركته، 
تنظيميــة  العتبــارات  اقتصــرت  والتــي 
شــّكل 

ُ
ت  325 مــن  دائــرة   24 علــى  وسياســية 

مجموع الدوائر االنتخابية.
حصيلــة  ارتفعــت   ،2002 انتخابــات  وفــي 
 42 إلــى   12 مــن  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب 
 فــي املركــز الثالــث خلف 

ّ
مقعــدًا نيابيــا، ليحــل

حزبــي »االســتقال« و«االتحاد االشــتراكي«، 
املعارضــة.  صفــوف  فــي  حينهــا  وتموضــع 
اإلرهابيــة  البيضــاء  الــدار  أحــداث  وجــاءت 
ضربــة  شــّكل 

ُ
لت  ،2003 أيــار  مايــو/   16 فــي 

واتهمــه  والتنميــة«،  لـ«العدالــة  قاســية 
خصومــه بـ«املســؤولية املعنويــة« عــن وقــوع 
حــّد  إلــى  الدمويــة، وصلــت  التفجيــرات  تلــك 
ه، ما اضطر الحزب إلى تقليص 

ّ
املطالبة بحل

الشيخ عبد السام ياسن، سنة 1987، والذي 
توفــي عــام 2012، وذلــك بعــد أن كانــت تعــرف 
»الجماعــة  أو  الجماعــة«  كـ«أســرة  بأســماء 

الخيريــة«. وشــهد مســار »الجماعــة« العديــد 
أحيانــا،  الحــادة  األمنيــة  املضايقــات  مــن 
بقــوة  املعــارض  السياســي  خطهــا  بســبب 
للنظــام الحاكــم، والرافض للدخول في اللعبة 
املتشــنجة  العاقــة  ذروة  وكانــت  السياســية. 
بــن الطرفــن، عندمــا وّجــه زعيــم »الجماعة«، 
ســنة 1974، إلــى امللــك الراحــل الحســن الثانــي 

رسالة بعنوان »اإلسام أو الطوفان«.
ونصح ياسن امللك، القوي حينها، بأن يعود 
إلى »التوبة والرجوع إلى اإلسام وشريعته«، 
مقترحــا نمــوذج الخليفة عمر بن عبد العزيز، 
اعتقــال ياســن 3  الجــواب جــاء عبــر  أن  غيــر 
أمضــى  محاكمــة،  دون  مــن  ونصــف  ســنوات 
جــزءًا منهــا فــي مستشــفى املجانــن. ومــا لبث 
ياســن أن ُوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة، التــي 
أنهتهــا الســلطات األمنية في مايو/أيار ســنة 
ي امللك الجديد محمد السادس 

ّ
2000، بعد تول

مقاليد الحكم بعد وفاة والده سنة 1999، كما 
تعــّرض أعضــاء الجماعــة لسلســلة اعتقــاالت، 

باعتبار أن الجماعة »محظورة« قانونيا.
مرحلــة  خــال  بقــوة  الجماعــة  وســاهمت 
»الربيــع العربــي«، عبر مشــاركتها في »حركة 
20 فبراير«، في احتجاجات الشوارع املغربية 
املطالبــة بالحريــة والكرامة ومحاربة الفســاد 
برملانــي،  ملكــي  نظــام  وإرســاء  واالســتبداد، 
غيــر أن انســحابها املفاجــئ مــن الحركــة خلط 
العديــد مــن األوراق السياســية. ويشــير نائــب 

»العــدل  لجماعــة  السياســية  الدائــرة  رئيــس 
فــي تصريحــات  واإلحســان«، عمــر أمكاســو، 
»املنهــاج  أن  إلــى  الجديــد«،  لـ«العربــي 
السياســي للجماعــة، يقــوم علــى مبــادئ عدة، 
أهمهــا الوضــوح التــاّم أمــام الشــعب والحــكام 

في تشخيص الداء«.
نبــذ  علــى  أمكاســو،  وفــق  الجماعــة،  شــّدد 

ُ
وت

العنــف أســلوبا للتغييــر والتدافــع: »نحــن ال 
ندعــو إلــى العنــف، القتناعنــا أن مــا ُبني على 
مرنا بالرفق 

ُ
عنف ال ُيجنى منه خير، وألننا أ

الذيــن  وألن  الفتنــة،  زمــن  فــي  الدمــاء  وحقــن 
يعوزهــم اإلقنــاع بالحجــة هــم الذيــن يلجأون 

إلى أساليب العنف«.
ويؤكد القيادي أن »ما تريد الجماعة تغييره 
تحديدًا في الواقع السياسي الراهن باملغرب، 
هــو أن يحكــم الشــعب نفســه بالطريقــة التــي 
اختيــار  فــي  حــرًا  يكــون  وأن  هــو،  يريدهــا 
الحاكــم، الــذي عليــه أن يكــون مســؤواًل أمامــه 

وخاضعا ملراقبته ومحاسبته«.
ويلفت إلى أن »الجماعة تدعو إلى إقامة نظام 
شّكل الشورى 

ُ
سياســي على قاعدة اإلســام، ت

أو الديمقراطيــة والعــدل ركيزتيــه، واإلحســان 
والتعدديــة  العامــة  واملشــاركة  روحــه، 
وســيادة  املؤسســات  وســلطة  السياســية 

القانون الضامن الستمراره وحيويته«.
إلــى  أمكاســو،  بحســب  الجماعــة،  وتطمــح 
»االتفاق على ميثاق جامع تســهم فيه القوى 
إنهــاء عهــد طويــل  أجــل  مــن  الحيــة بالبــاد، 
ــف الــذي ابتلينــا به في 

ّ
مــن االســتبداد والتخل

وطننا وأمتنا، إذ ال يستطيع أي طرف وحده 
السياســية  قوتــه  كانــت  مهمــا  لــه  التصــدي 

وامليدانية«، وفق تعبيره.
أمــا حــزب »البديــل الحضــاري«، الذي تأســس 
بشــكل غيــر رســمي فــي عــام 1995، فقد حصل 
علــى ترخيــص قانونــي فــي عــام 2005، وتــّم 
ــه فــي 2008، بعــد اتهامــات ُوّجهــت لبعض 

ّ
حل

قيادييــه باملشــاركة فــي أعمــال إرهابيــة، قبــل 
أن يفــرج عنهــم بموجــب عفــو خاص في ســنة 
2011، وهــم مصطفــى املعتصــم، ومحمد أمن 
الركالة، الذي استقال من الحزب بعد خروجه 

من السجن.
ويؤكــد الحــزب أنــه »ينهل مــن معن املرجعية 
اإلســامية، ومــن مرجعيــة الحكمة اإلنســانية 
علــى حــد ســواء«، ويعتبــر أن النظــام امللكــي 
فــي  يمانــع  وال  الوطنيــة«،  للوحــدة  »أداة 
اليســارية،  األحــزاب  مــع  والتعامــل  االنفتــاح 
اســتقطاب  أي  فــي  الدخــول  يرفــض  كمــا 

سياسي على أساس الدين.
من جهته، تأسس حزب »النهضة والفضيلة«، 
بقيــادة   ،2005 األول  كانــون  ديســمبر/  فــي 
محمــد خليــدي، وعــدد مــن القياديــن اآلخرين 
الذيــن انشــقوا عــن حــزب »العدالــة والتنميــة«، 
ويقدم نفسه على أنه »حزب وطني ديمقراطي 
ذو مرجعيــة إســامية تســتند علــى مشــروع 

رؤية تستدعي أسئلة العصر«.
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  األنظــار  الحــزب  ولفــت 
بعــد اســتقطابه لوجــوه ســلفية معروفة، مثل 
الشــيخ أبــو حفــص رفيقــي، املعتقــل الســابق 
علــى ذمــة قضايــا اإلرهــاب عقــب أحــداث الدار 
البيضاء، وحكم عليه بـ20 ســنة ســجنا نافذًا، 
قبــل أن يقضــي 9 ســنوات ويفــرج عنــه بعفــو 

ملكي خاص في 2011.

للعاصفــة  واالنحنــاء  السياســية  مشــاركته 
إلــى أن تمــر. ومــرت الســنوات، قبــل أن تهــّب 
الحــزب  ويجنــي  العربــي«،  »الربيــع  ريــاح 
ثمارهــا، بفضــل انتخابــات نيابية مبكرة في 
املغرب، حصل فيها الحزب على املركز األول، 

 الحكومة.
ً
مشّكا

»العدالــة والتنميــة« هادئــا  يكــون مســار  قــد 
إلــى حــّد مــا، لكن جمعية »العدل واإلحســان«، 
أنهــا  إال  سياســيا،  حزبــا  ليســت  أنهــا  ومــع 
وعانــت  اإلســامية،  التنظيمــات  أكبــر  تبقــى 
الراحــل،  العــام  مرشــدها  أسســها  الكثيــر. 

8
سياسة

إسطنبول ـ باسم دباغ

لم تنجح املعارضة التركية في إحياء الذكرى 
تها 

ّ
شــن التــي  للعمليــات  األولــى  الســنوية 

الشرطة التركية بدعوى مكافحة الفساد ضد 
عليهــا  يطلــق  والتــي  حكوميــن،  مســؤولن 
ديســمبر«.   25-17 »عمليــة  التركــي  اإلعــام 
لــم  العمليــات بأنهــا  وتصــف الحكومــة هــذه 
قبــل  مــن  ضدهــا  انقابيــة  محاولــة  إال  تكــن 
حركــة الخدمــة بقيــادة فتــح اللــه غولــن والتي 
تسميها »الكيان املوازي«، إذ طالت العمليات 
حينها أبناء عدد من الوزراء، ورجال األعمال، 

ومدير أحد البنوك الحكومية.
واقتصــر إحيــاء الذكــرى الســنوية لعمليــات 
الفساد على فعاليات محدودة عدة محدودة 
»أســبوع  املعارضــة  عليــه  أطلقــت  فيمــا 
الشــعب  نــواب حــزب  اللصوصيــة«، إذ نظــم 
الجمهــوري تظاهرة احتجاجية صغيرة في 
وســط أنقــرة. كمــا حاولــت مجموعــة أخــرى 
االحتجــاج  الجمهــوري  الشــعب  شــباب  مــن 
وشــهدت  الجديــد.  الرئاســي  القصــر  أمــام 
إســطنبول وقفة احتجاجية صغيرة اتخذت 
فــي  لهــا،  شــعارًا  األحذيــة  صناديــق  مــن 
إشــارة إلــى األمــوال التــي تــم العثــور عليهــا 
فــي صنــدوق لألحذيــة فــي منــزل مديــر بنــك 
خلــق التركــي الحكومــي. وُيضــاف إلــى ذلــك 
إلــى قيــام نواب الشــعب الجمهوري والحركة 
القوميــة برفــع امللصقــات ذاتهــا تحــت ســقف 
البرملــان، فــي ظل مشــاركة محدودة من حزب 
السياســي  )الجنــاح  الديمقراطــي  الشــعوب 

للعمال الكردستاني(.
إلــى  نجحــت  التركيــة  الحكومــة  أن  ويبــدو 
حــد كبيــر فــي تشــتيت االنتبــاه عــن الذكــرى 
الســنوية األولــى للعمليــة، عبر القيام بعملية 
اعتقــال واســعة طالــت 29 شــخصا مــن أصــل 
مــن  اعتقــال،  مذكــرات  بحقهــم  صــدرت   31

بينهــم إعاميــون وعناصــر األمــن، وذلــك فــي 
ذت في 13 والية تركية.

ّ
ف

ُ
مداهمات ن

واســعة،  إعاميــة  تغطيــة  الحملــة  والقــت 
الصحافيــن،  مــن  عــددًا  شــملت  إنهــا  إذ 
»زمــان«  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  بينهــم 
أكــرم دومانلــي، ومديــر قنــاة »ســمان يولــو« 
اب 

ّ
التلفزيونية هدايات كراجا، وعدد من الكت

االنتقــادات  مــن  موجــة  مثيــرة  واملخرجــن، 
املحلّيــة والدولّيــة، صــدر أبرزهــا عــن االتحاد 
األميركيــة.  املتحــدة  والواليــات  األوروبــي 
االتحــاد  عــن  الصــادر  البيــان  واســتدعى 
األوروبــي ردة فعــل شــديدة مــن قبــل رئيــس 
الجمهوريــة رجــب طيب أردوغان، على الرغم 
مــن اللهجــة الهادئــة التــي تحلــى بهــا البيــان 
فــي االتحــاد  الصــادر عــن وزيــرة الخارجيــة 
ومفــّوض  موغرينــي،  فريدريــكا  األوروبــي 
ومفاوضــات  األوروبــي  الجــوار  سياســة 
أن  اعتبــر  الــذي  هــان،  يوهانــس  التوســع 
فــي  الصحافيــن  بعــض  بحــق  »التوقيفــات 

تركيــا، ومداهمــة مكاتب إعامية ال تتناســب 
مع حرية اإلعام، والتي تعتبر أحد أهم أسس 
الديمقراطيــة«، داعيــا إلــى »االحتــرام الكامــل 
لحقوق املوقوفن، وإجراء تحقيقات مستقلة 
ومحايــدة بحقهــم«. وأعربــت موغرينــي عــن 

دهشتها لتصريحات أردوغان.
لــم يكن أردوغــان بطبيعة الحال يطلق النار 
 

ُ
علــى قدميــه كمــا وصــف تصريحاتــه بعــض
املعارضــن األتــراك، إذ إن األمــر ليــس أكثــر 

مــن اســتراتيجية دائمــة يســتخدمها حــزب 
يمكــن  االنتخابــات،  قبــل  والتنميــة  العدالــة 
مــع  التوتــر  بالتالــي »تصعيــد  اختصارهــا 
األخيــرة  الفتــرة  فــي   

ً
ممثــا داخلــي  عــدو 

آخــر خارجــي لجمــع  الخدمــة ومــع  بحركــة 
شــعار  تحــت  أخــرى  مــرة  حولــه  أنصــاره 

حماية اإلرادة القومية«.
هــذه  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  واتبــع 
االســتراتيجية مرتــن قبــل ذلــك، أوالهمــا في 
االنتخابات البلدية في مارس/ آذار املاضي، 
إذ تمحورت الحملة االنتخابية على الحرب 
عليــه  أطلــق  مــا  علــى  األخيــر  أعلنهــا  التــي 
الخدمــة،  بحركــة   

ً
ممثــا املــوازي«  »الكيــان 

والعــدو اآلخــر الخارجــي تمثــل فــي االنقــاب 
الفتــاح  عبــد  املصــري  الجنــرال  قــاده  الــذي 
محمــد  املعــزول  الرئيــس  علــى  السيســي 
مرســي ليصبح شــعار رابعة شعارًا أساسيا 
في الحملة ضد الظلم والديكتاتورية. وعمد 
الحــزب إلــى اتبــاع هــذا األســلوب مــرة أخــرى 
أغســطس/  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
آب املاضــي حيــث أعيــدت حركــة الخدمــة إلى 
الواجهة بالتوازي مع استخدام الحرب التي 
تها إســرائيل على قطاع غزة في يوليو/

ّ
شــن

عــن  حينهــا  أردوغــان   
َ
يتــوان ولــم  تمــوز. 

توجيــه انتقــادات شــديدة إلســرائيل توقفــت 
مباشــرة بعد االنتصار الســاحق الذي حققه 

في االنتخابات الرئاسية.
حركــة  ضــد  األخيــرة  الحملــة  تبــدو  ولذلــك 
الخدمة مع التصعيد ضد االتحاد األوروبي 
اقتــراب  مــع  نفســها  لاســتراتيجية  تتمــة 
فــي  العامــة  النيابيــة  االنتخابــات  موعــد 
للحملــة  وبدايــة  املقبــل  يونيو/حزيــران 
االنتخابيــة الجديــدة، في الوقت الذي حرمت 
عمليــة  ذكــرى  اســتثمار  مــن  املعارضــة  فيــه 
الفســاد لتحقيــق أي مكاســب علــى مســتوى 

السياسة الداخلية.

والتنمية«  »العدالة  حزب  بين  العالقة  عرفت  التسعينات،  أواخــر  في 
اإلسالمي المغربي وبين الدولة، بعض الشد والجذب، ُتّوجت بموقف 
في  المرأة  إلدماج  الوطنية  بـ«الخطة  ُسّمي  لما  بشّدة  الرافض  الحزب 
تضطر  أن  قبل  رأيه،  حسب  الدين«،  ثوابت  مع  لـ«تناقضها  التنمية«، 
الحكومة المغربية إلى سحب الخطة، ويتدخل العاهل المغربي إلنشاء 

قانون جديد لألسرة.

بررت وزيرة الخارجية في االتحاد األوروبي فريدريكا موغريني، دهشتها 
بعد  انتقدتها  التي  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  تصريحات  من 
مندهشة  حق  عن  »أنا  قائلة  االعتقاالت،  حول  األوروبــي  االتحاد  بيان 
لكالمه بحقي. وسبب دهشتي هو أنني األسبوع الماضي قابلته ورئيس 
بنّاءة  زيارتي ألنقرة، وأجرينا مباحثات  الوزراء أحمد داود أوغلو، خالل 
الفترة تعتبر  أن هذه  بخصوص أمور مستقبلية، واتفقنا حينها على 

فرصة لبناء بداية بين تركيا واالتحاد األوروبي«.

قانون األسرة

دهشة موغريني

تغيّر حال إسالميي 
المغرب، حين هبّت رياح 

»الربيع العربي«، التي 
رفعت بعضهم إلى 

السلطة وتحديدًا حزب 
»العدالة والتنمية«. لكن 

التباينات االيديولوجية 
بين تكويناتهم تجعل 

المشاركة السياسية محل 
شد وجذب

ُتشّكل الجماعات اإلسالمية رقمًا صعبًا ال يُمكن تجاهله )جالل مرشدي/األناضول(

■ دراما رخيصة على مسألة  
#كوبا، بس قاعدة استمتع 

فيها

■ وانتصرت #الثورة_الكوبية 
بعد أكثر من خمسن عاما

■ هزمها العم #هو_شي_منه 
وأجبرها الرفيق املناضل 
#كاسترو على الرضوخ. 

#أميركا تعطي دفعة معنوية 
ملن هم أقوى من كوبا. 

■ بعد أكثر من 50 عاما 
من الصراع ومقاومة قوى 
االستكبار العاملي، ترضخ 

#الواليات_املتحدة للتسوية 
مع كوبا وتقيم عاقات 

دبلوماسية معها

■ #غوانتانامو قاعدة 
#أميركية مستأجرة في #كوبا 
منذ 1903 يبلغ عقد إيجارها 

السنوي 2000 دوالر لم تصرف 
#هافانا أي من شيكاته منذ 

111 عاما

■ ليس فقط في #الصن، حتى 
في كوبا، الشعب سيندمج 

بوتيرة أسرع مع الديمقراطية، 
بعد االنفتاح األميركي عليه

■ الرئيس األميركي #باراك_
أوباما ينهي 50 عاما من 

القطيعة مع كوبا في صفقة 
تغير مجرى التاريخ 
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رام اهلل ـ محمد خبيصة

بــا  زالــو  مــا  الغزيــن  آالف  عشــرات 
مــأوى، بعــد أكثــر مــن 120 يومــا علــى 
علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  انتهــاء 
تباطــؤ وتيــرة عمليــات  يزيــد  بينمــا  القطــاع، 
إعــادة اإلعمار خال األســابيع املاضية، تزامنا 
العالــم  بــه  الــذي تعهــد  املالــي  الدعــم  مــع شــح 
إعمــار  الدولــي إلعــادة  القاهــرة  خــال مؤتمــر 
غزة. وكانت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود 
تصعيــدًا  الجــاري،  األســبوع  مطلــع  عبــاس، 
جديدًا بن رام الله وغزة، فيما اعتبره محللون 
املصالحــة  ظهــر  قســمت  التــي  الشــعرة  بأنــه 
الفلســطينية الفلســطينية، إال أن وزارة ماليــة 
غــزة، اســتأنفت يــوم الثاثــاء جبايــة الضرائــب 
علــى نحــو 50 ســلعة قادمة مــن الضفة الغربية 
مــن  كان  تحــرك  فــي  ســالم(،  أبــو  )كــرم  عبــر 
املفترض ان تقوم فيه األجهزة املعنية بحكومة 
التوافــق الوطنــي التــي يبــدو أن تشــكيلها لــم 
يتعــد إطــار الورقــة التــي ُوقــع عليهــا فــي غــزة، 

حيث تختفي أي معالم لهذه الحكومة.

رفض حكومي
ورفضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، 
اســتئناف وزارة ماليــة غــزة جبايــة الضرائــب 
والجمــارك علــى 50 ســلعة غذائيــة وأساســية، 
القصــوى نحــو خمســة  تبلــغ قيمــة الضريبــة 
آالف شــيكل )1282 دوالرا( على كل حاوية. في 
املقابــل تــرى حكومــة غــزة أن ضــرورة فــي هــذا 
اإلجــراء بهــدف إدارة شــؤون القطــاع، بحســب 
مصــدر فــي وزارة ماليــة غــزة. وأضــاف املصــدر 
»العربــي  مراســل  مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال 
الجديد«، أنه »ال يحق لحكومة التوافق في رام 
اللــه أن ترفــض اســتئنافنا لجبايــة الضرائــب، 
يتوجــب  التــي  املصاريــف  مــن  العديــد  هنالــك 
علــى حكومــة غزة إنفاقها في القطاع لتســهيل 
حيــاة املواطنــن، فــي ظــل بــطء إعــادة اإلعمار«. 
جهــودًا  تبــذل  ال  التوافــق  »حكومــة  وتابــع، 
حقيقيــة إلعــادة إعمار غزة، وتخفيف الحصار 
على الغزين. مّر أكثر من 100 يوم على انتهاء 
اآلن،  حتــى  يتغيــر  لــم  شــيئا  أن  إال  العــدوان، 
والعاجيــة  الغذائيــة  املســاعدات  باســتثناء 
الطارئــة، لكــن إعــادة اإلعمــار ال تســير وفــق مــا 
تفــق عليــه«. وقالــت حكومــة التوافــق فــي بيان 

ُ
ا

لهــا أمــس األول، الحقا الجتماعها األســبوعي، 

غزة تحت أنقاض... 
حرب ومصالحة

مر 120 يومًا على 
العدوان اإلسرائيلي ولم 

ُتبِد حكومة التوافق 
تحركات ُتذكر باتجاه 

إعمار غزة

حكومة التوافق تعتبر 
أن استئناف وزارة المالية 

بغزة جمع الضرائب 
مخالف للقانون

1011
اقتصاد

إن القــرارات التــي تصــدر فــي قطاع غــزة، باطلة 
وغيــر قانونيــة، ألنهــا تأتــي دون أي تفويــض 
الفلســطينية،  الوطنــي  التوافــق  حكومــة  مــن 
مشيرة إلى أن هذه اإلجراءات مخالفة للقانون 
والنظام الفلســطينين. وأضافت الحكومة في 
بيانهــا، أن الوضــع الطبيعــي يقضــي بــأن يتــم 
تحويــل الضرائــب إلــى الخزينــة الفلســطينية، 
علــى أن يعــاد صرفهــا إلعــادة بنــاء قطــاع غــزة، 
وفق ما تراه الحكومة مناسبا، من خال وزارة 

املالية في حكومة التوافق.
أن  اعتبــر  املاليــة،  وزارة  فــي  املصــدر  أن  إال 
التــي  األمــوال  ألن  قانونــي،  االســتئناف  هــذا 
ســيتم جبايتهــا ســتذهب لصالــح ســكان غــزة، 
»والتخفيف من معاناتهم التي عجزت حكومة 

التوافق عن توفيره لهم خال الشهور األربعة 
املاضية التي أعقبت العدوان، وما قبلة حتى«.

فرص إعادة اإلعمار
قباجــة،  محمــد  االقتصــادي  الباحــث  واعتبــر 
مــن  املاضيــن،  اليومــن  خــال  جــرى  مــا  إن 
مــن  تبعــه  ومــا  عبــاس،  للرئيــس  تصريحــات 
فــرض ضرائــب على الســلع القادمــة من الضفة 
)املعبــر  ســالم  أبــو  كــرم  معبــر  عبــر  الغربيــة 
التجــاري الوحيــد حاليــا إلــى غــزة(، ســيقوض 
من فرص تسريع إعادة اإلعمار. وأضاف خال 
حديــث مــع »العربي الجديد«، أن الدول املانحة 
تعهــدت بتقديــم الدعــم املالــي، بعــد أن وجــدت 
بالتطبيــق  بــدأت  حقيقيــة  فرصــة  هنالــك  أن 
لتحقيق املصالحة الفلســطينية الفلســطينية، 
وإعــادة ســيطرة حكومــة التوافــق علــى معابــر 
قطاع غزة«. وتابع، »لكن اليوم، العالم يجد أن 
مــا تــم قبــل عقــد مؤتمــر املانحــن فــي القاهــرة، 
كان مجــرد تواجــد حكومــي أمــام اإلعــام فــي 
غــزة، وأن املصالحــة التــي تمــت نهايــة أبريــل/
نسيان املاضي، لم تتجاوز كاميرات الصحافة، 
ال توجــد أيــة مقاربــات فــي الوقــت الحالــي بــن 
فتــح وحماس«. ويــرى الغزيون، واقتصاديون 
مــن القطــاع، أن مــا يجــري فــي الوقــت الحاضــر 
مــن إعــادة إعمــار، ليــس ســوى إعــادة تشــكيل 
للحصــار، لكــن هــذه املــرة تقــوده األمــم املتحدة 
إلى جانب إسرائيل، من خال آلية إدخال مواد 
وكان  للمواطنــن.  تســليمها  وكيفيــة  البنــاء 
الرئيــس عبــاس قــد أكــد خــال كلمتــه، أن الهــم 
األكبر للقيادة الفلسطينية في الوقت الحالي، 
هــو إعــادة إعمــار غــزة، »لكــن حمــاس وبعــض 
األناس يريديون نسبة مئوية من أموال إعادة 
اإلعمار، وما يتم إدخاله من بضائع وسلع إلى 
القطــاع«. واعتبــر قباجة أن العرض العســكري 
انطاقتهــا،  ذكــرى  فــي  حمــاس  أقامتــه  الــذي 
تنفيــذ  بتعليــق  للمانحــن،  مبــررًا  ســيعطي 
تعهداتهــم املاليــة، ألن الغرض منه كان إيصال 
وحلفائــه،  اإلســرائيلي  االحتــال  إلــى  رســالة 
بخيــر  تــزال  مــا  الفلســطينية  املقاومــة  بــأن 
حــال وهــو مــا ال يرضــي املتربصــن«. ومضــى 
، »ســيكون هنالــك رســائل عكســية علــى 

ً
قائــا

بيوتهــم  بنــاء  إعــادة  وفــرص  الغزيــن  حيــاة 
املدمرة، من خال هذا العرض العسكري، الذي 
أظهــر صناعــات أســلحة جديــدة لــدى الجنــاح 
الــكل  أن  وأرى  حمــاس،  لحركــة  العســكري 

ينتظرها )أي حماس( على خطأ ولو بســيطا، 
لوقف إعادة اإلعمار املتباطئة«.

اقتصاد غزة
فــي الحكومــة  الســابق  التخطيــط  وقــال وزيــر 
األحــداث  إن  اللــه،  عبــد  ســمير  الفلســطينية، 
األخيــرة، مــن تصعيــد لخافات فتــح وحماس، 
زادت مــن أزمــة اقتصــاد غــزة، وقللــت مــن فرص 
خــال  يحققهــا  كان  التــي  األرقــام  اســتعادة 

الســابق،  الوزيــر  وأضــاف  املاضيــة.  الســنوات 
البحــوث  مديــر  منصــب  حاليــا  يشــغل  الــذي 
االقتصاديــة،  السياســات  أبحــاث  معهــد  فــي 
القطــاع  مــن  مقترحــة  اســتثمارات  أيــة  إن 
الخــاص الفلســطيني، فإنهــا تأجلت في أعقاب 
املصالحــة  تحقيــق  وعــدم  األخيــر  التصعيــد 
القطــاع  علــى  الحكومــة  وســيطرة  الفعليــة، 
واملعابــر. ودعــا إلــى ضــرورة تغليــب مصلحــة 
كل  »ألن  الداخليــة،  الخافــات  علــى  الغزيــن 

باإلمــكان تجاوزهــا  هــو مناكفــات  مــا يجــري 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الســلطتن  بــن 
غــزة، ويجــب أن يتــم ذلــك بأســرع وقــت ممكــن، 
فالوقــت ليــس في صالــح الغزين املتضررين«. 
ومــا يــزال قطــاع غــزة، يعانــي تواصــل تجميــد 
اإلنتــاج وخاصــة الصناعــي، تزامنــا مع تراجع 
اإلنتــاج الزراعــي، بســبب عــدم دخــول معــدات 
الزمــة إلعــادة بناء املصانع، التي تدمرت بفعل 

القصف اإلسرائيلي الذي تواصل لـ 51 يوما.

يقــول خبــراء إن تخفيــف الحصــار األميركــي 
املفروض على كوبا منذ أكثر من نصف قرن، 
ســيؤدي إلى آثار إيجابية ســريعة ومتعددة 
علــى اقتصــاد األخيــرة، املتهالــك بالرغــم مــن 

اإلصاحات األخيرة للنظام الشيوعي.
وقــال املحلــل االقتصــادي بافيــل فيــدال، مــن 
جامعــة خافيريانــا في كالــي بكولومبيا، إن 
اإلجراءات االقتصادية التي أعلنها الرئيس 
املاضــي،  األربعــاء  أوبامــا،  بــاراك  األميركــي 
»لن تؤدي إلى ارتفاع كبير مفاجئ للتجارة 
مــن  متزايــد  وتدفــق  املتحــدة  الواليــات  مــع 
السياح فحسب، بل سترسل أيضا مؤشرات 
حــول  الدولــي  املجتمــع  إلــى  جــدًا  إيجابيــة 
وتبقــى  االقتصــادي«.  الجزيــرة  مســتقبل 

الرباط ـ مصطفى قماس

تقــول الحكومــة املغربيــة إن االســتعانة بالغاز 
الطبيعي املســال في توليد الطاقة الكهربائية 
مســعى  ــل 

ّ
تمث واملــازوت،  للســوالر  كبديــل 

لتقليص النفقات.
وتحتــاج الخطــة التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة 
اســتثمارات تتجــاوز 4.6 مليــارات دوالر علــى 
البنيــة  إلقامــة  املقبلــة،  العشــرة  األعــوام  مــدى 
الطبيعــي  الغــاز  الســتقبال  الازمــة  التحتيــة 
هــذا  يمّكــن  أن  املتوقــع  ومــن  ونقلــه.  املســال 
املشــروع املغرب من االستجابة للطلب املتزايد 
الصناعــة  احتياجــات  وتلبيــة  الكهربــاء  علــى 
املحليــة. وأوضــح وزيــر الطاقــة واملعــادن واملاء 
أمــس  مــن  أول  اعمــارة،  القــادر  عبــد  والبيئــة، 
األربعــاء، أن املشــروع الــذي ســيتم تشــغيله فــي 
علــى  املحلــي  الطلــب  تلبيــة  إلــى  يرمــي   ،2021
الخــارج  إلــى  االرتهــان  وتقليــص  الكهربــاء 
االســتعانة  خــال  مــن  األحفوريــة،  والطاقــة 
نتجها اململكة، 

ُ
بكميــات الغــاز الطبيعي التــي ت

فرضــه  الــذي  التجــاري  الحصــار  إجــراءات 
الرئيــس جــون كينيــدي عــام 1962 بانتظــار 
اإلعــان  تــم  لكــن  الكونغــرس،  يرفعهــا  أن 
التبــادالت  لتعزيــز  إجــراءات  سلســلة  عــن 
االقتصادية بن البلدين. وللمرة األولى منذ 
عقــود، ســيتمكن األميركيــون مــن اســتخدام 
وســُيتاح  كوبــا،  فــي  اعتمادهــم  بطاقــات 
فــي  فتــح حســابات  األميركيــة  للمؤسســات 

مؤسسات مالية كوبية.
وكل عام يزور أكثر من 90 ألف أميركي كوبا 
بالرغــم مــن القيــود املفروضــة علــى الجزيرة 
والتي تحظر على مواطني أميركا الشمالية 

إنفاق املال فيها او استيراد منتجاتها.
 لارتفاع ألن 

ً
بالتالــي يبــدو هــذا الرقم قابــا

بمــا يســاهم فــي خفــض فاتــورة واردات املغرب 
مــن الوقــود. وقــال الخبيــر املغربــي فــي مجــال 
»العربي  الطاقــة، عمــر الفطواكي، في تصريح لـ
املســال  الطبيعــي  الغــاز  »خيــار  إن  الجديــد«، 
الــازم«،  التمويــل  لــه  توفــر  مــا  إذا  ســديد، 
عبــر  ينفتــح  ســوف  املغــرب  أن  علــى  مشــددًا 
الغــاز املســال علــى »طاقــة غيــر ملوثــة، مقارنــة 
بالفحــم والفيــول، وأرخــص مقارنــة بأصنــاف 
الطاقــة األخــرى«. وأوضح الفطواكي أن » الغاز 
الطبيعي املســال ســيكون مفيدًا لتوفير الطاقة 
الكهربائيــة«، غيــر أنــه ينّبــه إلــى أن التعاطــي 
مــع الغــاز الطبيعــي ليــس باألمــر الســهل، علــى 
حديثــة  تكنولوجيــات  يحتــاج  أنــه  اعتبــار 
وبنيــات تحتيــة جديــدة. وتتكــّون خطــة تنمية 
الغــاز الطبيعــي املســال، كمــا عرضهــا الوزيــر 
عبــد القــادر اعمــارة، مــن شــطرين، حيــث يهــم 
الشــطر األول، »الغاز من أجل الطاقة«، من أجل 
االستجابة للقدرات اإلضافية إلنتاج الكهرباء، 
فيمــا يتعلــق الشــطر الثانــي باســتعمال الغــاز 

الطبيعي من قبل القطاع الصناعي.
الطاقــة  علــى  الطلــب  نمــو  املغــرب  ويتوقــع 
و2016.   2014 بــن   %6.1 بنســبة  الكهربائيــة 
علــى  املتزايــد  الطلــب  تلبيــه  ســبيل  وفــي 
الكهربــاء، تتطلــع الخطــة إلــى تســريع وتيــرة 
الطبيعــي  بالغــاز  العاملــة  املحطــات  بنــاء 

إدارة أوبامــا ســترفع فــي األســابيع املقبلــة 
القيــود علــى الســفر إلــى كوبــا، واملفروضــة 
علــى 12 فئــة مــن املســافرين، الذيــن ُيســمح 
لهم بذلك حاليا بشروط، ومن بينهم أقرباء 

سكان في الجزيرة.

املســال بــن 2020 و2025، مــا ســيتيح توســيع 
طاقــة اإلنتــاج. ويتزامــن تشــغيل املشــروع فــي 
2021، مــع انتهــاء ســريان اتفاقيتــن، يحصــل 
مليــار   1.4 حوالــي  علــى  املغــرب  بموجبهمــا 
متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي مــن الجزائــر. 
وتهــم األولــى اســتفادة املغــرب مــن نســب مــن 
الغــاز الجزائــري العابــر أراضيــه إلى إســبانيا، 
وتتيــح الثانيــة التي وقعت فــي 2011، للمكتب 
التــزود  املغربــي،  والكهربــاء  للمــاء  الوطنــي 
الجزائريــة،  الشــركة  مــن  الطبيعــي  بالغــاز 
اعمــارة  الوزيــر  ســؤال  وحــن  »ســوناطراك«. 
حول إمكانية تجديد االتفاقيتن مع الجزائر، 
مــن  واردة،  الســيناريوهات  »جميــع  بــأن  أكــد 
حيث التجديد  أو التمديد«، مشددًا، في الوقت 
ذاتــه، علــى أهميــة تنويــع مصــادر الطاقــة، مــا 
يبرر خيار اللجوء إلى الغاز الطبيعي املسال.  
باملغــرب،  الطاقــة  قطــاع  مــن  مصــدر  وأكــد 
»العربي  ــل عــدم ذكــر اســمه، فــي تصريــح لـ

ّ
فض

بشــكل  التعويــل،  يمكــن  »ال  أنــه  الجديــد«، 
رئيســي، فــي إطــار الخطــة الجديدة علــى الغاز 
الجزائري، ما يســتدعي االستيراد من مصادر 
بكــون  رأيــه  ذاتــه  املصــدر  وبــرر  متنوعــة«. 
مــن  املغــرب  احتياجــات  تلبــي  لــن  »الجزائــر 
الغــاز الطبيعــي املســال بكميــات كبيــرة، ألنهــا 
تتخــوف مــن أن يعطــي ذلك املغرب القدرة على 
تطويــر صناعتــه التي وضع لها اســتراتيجية 
واضحــة فــي الســنوات األخيــرة، مــا لــن يرضي 
الجزائــر التــي تعتمــد، تقريبــا، فــي اقتصادهــا 
علــى النفــط فقــط«. ومن املتوقع نمو اســتهاك 
الغــاز الطبيعــي باملغــرب مــن 900 مليــون متــر 
مكعــب فــي 2014 إلــى 3.5 مليــارات متــر مكعــب 
حصــة  نقــل  علــى  املغــرب  ويراهــن   .2025 فــي 
الغــاز الطبيعــي ضمن ســلة الطاقــة من %3.61 

في 2008 إلى 13.38% في 2025.

في الوقت نفســه، ســيرتفع ســقف املبالغ التي 
إلــى  املتحــدة  الواليــات  مــن  تحويلهــا  يمكــن 
كوبا، ويمكن تخصيص هذه األموال ملشاريع 
يشــهد  أن  »يتوقــع  فيــدال  وتابــع  خاصــة. 
االقتصاد آثارًا إيجابية على املدى املتوســط، 
لكــن كذلــك علــى املــدى القصير مع زيــادة عدد 
الســياح واالستثمارات. وهذا سيعود بالنفع 
الخــاص  والقطــاع  الكبــرى  الشــركات  علــى 
الناشــئ على مســتوى صغير، وهي قطاعات 

تعاني بشدة من عجز في االستثمارات.
الســنوات  فــي  الشــيوعي  النظــام  وأطلــق 
لتحفيــز  إصاحــات  سلســلة  األخيــرة 
الشــركات التجارية الخاصة الصغرى، التي 
كوبــي.  مليــون  نصــف  نحــو  حاليــا  تشــمل 
ومنحــت الســلطات 140 ألــف مــزارع أراضــَي 
مستثمرة باالنتفاع، يضاف إليهم 100 ألف 

مالك صغير.
بالنســبة إلــى هــؤالء الفاعلــن االقتصادين 
بيــع  يــؤدي ســماح واشــنطن  فقــد  الصغــار 
إلــى  والخدمــات«  »الســلع  بعــض  وتصديــر 
القطــاع الخــاص الكوبــي، النتعاشــه بشــكل 

كبير.
كذلــك فقــد يخفف ذلــك عن الكوبين، القلقن 
مــن الوضــع االقتصادي الحســاس لفنزويا 
النفــط بأســعار  الــذي يقــدم  شــريك بادهــم 

مخفضة جدا.
فــي حزيران/يونيــو الفائــت أقرت الســلطات 
الكوبيــة قانونــا جديــدا حــول االســتثمارات 
األجنبيــة الحيويــة من أجل إنعاش اقتصاد 
متهالك ومواكبة التحرير الجزئي للمبادرة 
التجاريــة  التبــادالت  الخاصة.وتراجعــت 
تحت 

ُ
بــن الواليــات املتحــدة وكوبــا، والتي ف

عــام 2001 أمــام بعض أنــواع األغذية واملواد 
الصيدليــة، مــن 962 مليــون دوالر فــي عــام 

2008 إلى 401 مليون في 2013.
)العربي الجديد، فرانس برس(

المغرب يتحّول للغاز المسال ترجيح انتعاش اقتصاد كوبا بعد تخفيف الحصار
في توليد الكهرباء

إن  أوروبيــون،  تجــار  قــال 
أقــل عــرض تلقتــه تونــس في 
الخميــس  أمــس  مناقصــة، 
قمــح  مــن  طــن  ألــف   42 لشــراء 
للطــن  دوالرًا   278.88 بلــغ  الطحــن، 
 تكاليــف الشــحن، وأن املنشــأ 

ً
شــاما

أقــل  أن  التجــار،  وأضــاف  اختيــاري. 
عرض في مناقصة لشراء 25 ألف طن 
مــن علــف الشــعير كان 242.25 دوالرًا 

 تكاليف الشحن.
ً
للطن شاما

»مانجــر«  مجلــة  كشــفت 
ملصــادر  وفقــا  األملانيــة 
محادثــات  عــن  خاصــة، 
نوكيــا  شــركة  بــن  تجــري  اندمــاج 
الكاتيــل  شــركة  وبــن  الفلنديــة 
الفرنسية. وقالت املجلة إن الشركتن 
يمكــن أن تندمجــا قريبــا أو تتوصــا 

إلى أوجه للتعاون الوثيق بينهما.

صفقات

موقــع  بيانــات  كشــفت 
لصنــدوق  التابــع  »طاقــات« 
البشــرية  املــوارد  تنميــة 
مليــون   1.54 وجــود  الســعودية،  فــي 
مواطن بمختلف مؤهاتهم يبحثون 
املناطــق  مختلــف  فــي  عمــل  عــن 
السعودية، في الوقت الذي لم يتوافر 
فيه وظائف ألكثر من 1536 شــخصا، 

كلها في القطاع الخاص.

قالت وزارة العمل األميركية، 
الذيــن  األشــخاص  عــدد  إن 
تقدمــوا لطلــب إعانات بطالة 
قــد انخفــض بمقــدار 6 آالف إلــى 289 
ألــف شــخص خال األســبوع املنتهي 
األول،  ديســمبر/كانون   13 فــي 
وهــو مــا أبقــى إعانــات البطالــة عنــد 
انخفاضها في إشارة إلى نمو وتيرة 

الوظائف في الواليات املتحدة.

بطالة

السويســري،  الفرنــك  تراجــع 
أقــل  إلــى  الخميــس،  أمــس 
فــي  الــدوالر  أمــام  مســتوى 
أمــام  أيضــا،  وانخفــض،  شــهرًا،   28
اليــورو بعــد إعــان املصــرف املركــزي 
أســعار  ســيطبق  أنــه  السويســري، 
 0.25% إلــى  تصــل  بالســلب  فائــدة 

لوقف ارتفاع العملة.

»جنــرال  شــركة  أوقفــت 
موتورز« األميركية لصناعة 
»أودي«  وشــركتا  الســيارات 
مبيعــات  روفــر«  النــد  و»جاكــوار 
هــذا  روســيا  فــي  مؤقتــا  ســياراتها 
خالــه  يتــم  وقــت  التخــاذ  األســبوع؛ 
مــع  للتعامــل  املثلــى  الطريقــة  إيجــاد 

انهيار الروبل.

أرباح وخسائر

على أنقاض مبانيهم، وأنقاض مصالحة لم تتم، يعيش الغزيون 
عودة  بعد  خاصة  معيشية،  أوضاع  أسوأ  الحاضر  الوقت  في 
دورها  عن  التوافق  حكومة  تراخي  نتيجة  الفلسطيني،  الكل  بين  االنشقاقات 

في غزة، ما اضطر حكومة »حماس« الُمقالة الستئناف دورها بإدارة القطاع

تحقيق

50
استأنفت وزارة مالية غزة 

التابعة لحركة حماس، قبل 
يومن، جباية الضرائب على 

نحو 50 سلعة قادمة من الضفة 
الغربية عبر  معبر كرم أبو 

سالم، وذلك بعد توقف دام ألكثر 
من سبعة أشهر.

أزمة دوالر حادة في ليبيا

البحرين تتّجه للغاز الروسي

طرابلس ـ أحمد الخميسي

فتــرة،  منــذ  الليبيــة  األســواق  تعانــي 
أزمــة في ســوق الصرف، خصوصا في 
مــا يتعلق بالــدوالر األميركي واليورو 
األوروبــي، إذ ارتفــع ســعر الــدوالر إلــى 
نحــو 1.75 دينــار فــي الســوق املوازيــة، 
فــي وقــت ال يتجــاوز ســعره الرســمي، 
الذي ُيقره املصرف املركزي، 1.3 دينار.
ولــم يرتفــع ســعر الــدوالر فــي الســوق 
منــذ  املســتوى  لهــذا  الليبيــة  املوازيــة 
ســجل  حــن  فــي  أعــوام،  ثاثــة  نحــو 
فــي  دينــار  نحــو 2.250  اليــورو  ســعر 
الســوق ذاتهــا، مقابــل 1.65 دينــار فــي 
ُمتعاملــون  ويقــول  الرســمية.  الســوق 
الــدوالر  ســعر  ارتفــاع  إن  الســوق  فــي 
يرجــع ملخــاوف الليبيــن وعــدم ثقتهم 
فــي عملتهــم املحليــة نتيجــة التطاحــن 
واألزمــة السياســية التــي زادت حدتهــا 

في الشهور القليلة املاضية.
إلــى  التجاريــة  املصــارف  وتفتقــر 
العمــات الرئيســية منــذ مــا يزيــد مــن 
ثاثة أشهر. وإثر جولة ُمراسل العربي 
الحــظ  التجاريــة  للمصــارف  الجديــد 
أكبــر  وهــو  الجمهوريــة  مصــرف  بــأن 
مصــرف ليبــي يعانــي من شــح الدوالر 
وكذلك مصرف التجارة والتنمية أحد 

مصارف القطاع الخاص، بينما يمنح 
مصــرف األمان الخــاص بطاقة »الفيزا 
 1.35 يصــل  بســعر  للســفر  كارت« 

للدوالر الواحد لعمائه فقط.
ونتيجــة الفوضــى األمنيــة فــي البــاد 
انتشــرت محــات بيع للعملــة الصعبة 
فــي العاصمــة، طرابلــس، بشــكل الفــت 
للنظــر، فــي ظــل عــدم وجــود تراخيــص 

ملحال بيع العملة.
ويمنــح املصــرف املركزي الليبي ســعر 
الســلع  مــوردي  إلــى  املدعــوم  الــدوالر 
املبالــغ  وبلغــت  والدوائيــة.  الغذائيــة 
حتــى  التجاريــة،  لألغــراض  املحولــة 
نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، 
مــا يعــادل 30 مليــار دينــار )23 مليــار 
جمركيــة  إيــرادات  يقابلهــا  دوالر(، 
بقيمــة 54 مليــون دينــار، فــي حــن أن 
املبالغ املحولة لنفس الغرض في سنة 
2013 بلغــت 36 مليــار دينــار تقابلهــا 
مليــون   142 بلغــت  جمركيــة  إيــرادات 

دينار
كما انخفضت أصول املصرف املركزي 
 105 إلــى  األجنبــي  النقــد  مــن  الليبــي 
أغســطس/آب  بنهايــة  دوالر  مليــارات 
بلغــت  بمســتويات  مقارنــة  املاضــي، 
132.5 مليار دوالر في الشــهر ذاته من 

العام املاضي.

الكويت ُترجئ 
استحقاقً على العراق

الكويت ـ العربي الجديد

قالــت وكالــة األنبــاء الكويتية )كونا(، 
وافقــت  الكويــت  إن  الخميــس،  أمــس 
علــى طلــب مــن العــراق بتأجيل ســداد 
التــي  التعويضــات  مــن  دفعــة  آخــر 
فرضهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

املتحدة لغزوه الكويت.
وقــال مســؤول في األمــم املتحدة، يوم 
يتعــرض  الــذي  العــراق  إن  األربعــاء، 
تراجــع  بســبب  لضغــوط  اقتصــاده 
أســعار النفط والحــرب على »داعش« 
 ملدة عام واحد لدفع 4.6 

ً
طلب تأجيا

مليارات دوالر تعويضات عن تدمير 
منشــآت النفــط الكويتيــة خال الغزو 

في 1991-1990.
مســؤولة  عــن  أمــس،  رويتــر،  ونقلــت 
لجنــة  أن  املتحــدة،  األمــم  فــي  كبيــرة 
التابعــة  الخليــج  حــرب  تعويضــات 
للمنظمــة الدوليــة وافقــت علــى طلــب 
العــراق تأجيــل ســداد الدفعة ملدة عام 

واحد.
ويدفــع العــراق بانتظــام األمــوال فــي 
الصنــدوق الــذي مقــره جنيــف، وذلــك 
تعويضــا عن النهــب والتخريب الذي 
وقــع أثنــاء احتــال الكويــت الــذي دام 

سبعة أشهر.

ينكمــش  قــد  العــراق  اقتصــاد  لكــن 
األميركــي  الغــزو  منــذ  األولــى  للمــرة 
فــي 2003، ممــا يعنــي عــدم اســتطاعة 
العــراق تحمــل تحويــل جــزء كبيــر من 
ميزانيــة 2015 لدفــع هــذا املبلــغ الــذي 

يستحق العام القادم.
واألكبــر  األخيــرة  الدفعــة  وتأتــي 
تعويضــا  مليــارات دوالر   4.6 بقيمــة 
للكويــت عــن الدمــار الهائل الذي لحق 
بمنشآتها النفطية. وأضرمت القوات 
علــى  يزيــد  فيمــا  النيــران  العراقيــة 
النيــران  واســتمرت  نفطيــة  بئــر   700

مشتعلة في بعضها لعشرة أشهر.
فاتــورة  معظــم  العــراق  ودفــع 
مليــار   52.4 البالغــة  التعويضــات 
مليــون  علــى  يزيــد  مــا  إلــى  دوالر 
األفــراد  مــن  املطالبــات  أصحــاب  مــن 

والشركات والحكومة.
أســعار  تراجــع  مــن  العــراق  وتعانــي 
بأكثــر  العامليــة  الســوق  فــي  النفــط 
يونيو/حزيــران  منــذ   %48 مــن 
»العربــي  حســابات  ووفــق  املاضــي، 
ينتــج  الــذي  العــراق  فــإن  الجديــد«، 
نحــو 3.5 مايــن برميــل يومّيــا يفقــد 
يومّيــا  دوالر  مليــون   192.5 نحــو 
تهــاوي  بســبب  النفــط،  إيــرادات  مــن 

األسعار.

العربي الجديد

أمــس  البحريــن،  أنبــاء  وكالــة  نقلــت 
فــي  الروســي  الســفير  الخميــس، عــن 
إن  محليــة،  لصحيفــة  قولــه،  البــاد 
الغــاز  اســتيراد  تبــدأ  البحريــن ربمــا 

من روسيا في 2017.
ونقلــت الوكالــة عــن الســفير فيكتــور 
مــع  مقابلــة  فــي  قولــه،  ســميرنوف 
الغــاز  »توفيــر  »البــاد«:  صحيفــة 
أن  املحتمــل  مــن  للبحريــن  الروســي 
انتهــاء  مــع   2017 العــام  خــال  يتــم 
الازمــة  التحتيــة  البنــى  إنشــاء 
الســتيراد وتخزيــن الغاز« في مملكة 

البحرين.
مفاوضــات  البحريــن  ودخلــت 
الســتيراد  روســيا  مــع  مفتوحــة 
 2010 العــام  منــذ  روســيا  مــن  الغــاز 
مــع  مبدئيــة  اتفاقيــة  عــت 

ّ
وق عندمــا 

شــركة »غازبــروم« التابعــة للحكومــة 
الروسية، غير أن االتفاق لم ير النور 
بعــد. وقــال الســفير إن الغــاز ســينقل 

عبر البحر من روســيا إلى البحرين.
وأشــار التقريــر أيضا إلــى املحادثات 
التــي جــرت أخيرًا بــن رئيس مجلس 
إدارة »غازبــروم«، فيكتــور زوبكــوف، 
عبــد  البحرينــي،  الطاقــة  ووزيــر 
بــن علــي ميــرزا. ولــم يذكــر  الحســن 
التفاصيــل حــول  التقريــر مزيــدًا مــن 

حجم الغاز املزمع اســتيراده.
وأوقفــت البحريــن، منــذ ثاثــة أعوام، 
مــن  الغــاز  اســتيراد  مفاوضــات 
جارتهــا قطــر ألســباب قالــت اململكــة 
قطــر  بتطويــر  تتعلــق  »فنيــة«،  إنهــا 
لحقل غاز الشــمال الذي تمتلكه، كما 
منــذ  إيــران  مــع  املفاوضــات  تعثــرت 

العام 2010 لخافات على األســعار.
لجــذب  كذلــك  البحريــن  وتطمــح 
شــركات الغاز الروســية للتنقيب عن 
الغــاز فــي اململكــة بمــا يعــزز إنتاجها 
التــي تفتقــر إليهــا معظــم  املــادة  مــن 
التــي  دول الخليــج، باســتثناء قطــر، 
تعّد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي 

املسال في العالم.

آالف األسر في غزة ُمشردة 
بانتظار إعادة اإلعمار 
)األناضول(

90 ألف أميركي 
يزورون كوبا 
سنويًا رغم 
العقوبات 
)األناضول(

قفزت أسعار الذهب 
1%، ليجري تداوله 
فوق 1200 دوالر 

لألوقية، أمس، بعد 
أن استبعد مجلس 

االحتياطي االتحادي، 
)البنك المركزي 

األميركي(، رفع أسعار 
الفائدة »في اجتماعين 

مقبلين على األقل«، 
وهو ما يعني إرجاء 
هذا اإلجراء إلى شهر 
أبريل/ نيسان المقبل 

على أقرب تقدير.
ويقلّل أي رفع ألسعار 
الفائدة األميركية من 
جاذبية األصول التي ال 

تدر فوائد مثل الذهب، 
كما يدفع الدوالر 

لالرتفاع.

ذهب

تراجع التبادل التجاري 
بين الواليات المتحدة 

وكوبا بأكثر من النصف

يخطط المغرب أن 
يتخلى بحلول عام 2021 

عن السوالر والمازوت 
في توليد الكهرباء، 
والتحّول بدًال عنهما 

إلى الغاز الطبيعي الذي 
ُتنتج المملكه كميات 

متواضعة منه

يتوقع المغرب 
نمو الطلب على الطاقة 

الكهربائية بنسبة %6.1 
بين 2014 و2016

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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محطة لتسييل الغاز الطبيعي في روسيا )فرانس برس(



التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
مولــود شــاوش أوغلــو، إن تركيــا 
صــادرت 80 مليــون لتــر مــن النفط 
املهرب من اآلبار التي يسيطر عليها »تنظيم 
أحــد  ويعــد  )داعــش(،  اإلســامية«  الدولــة 

مصادر تمويل التنظيم.
هامــش  علــى  للصحافيــن  أوغلــو  وأضــاف 
أول زيــارة رســمية يقــوم بهــا إلــى العاصمــة 
حســب  العــام،  مطلــع  منــذ  طهــران  اإليرانيــة 
وكالــة »فرانــس بــرس«، أمس، أنه تم اكتشــاف 
وتدمير العديد من أنابيب النفط التي أقامها 

التنظيم من قبل السلطات التركية.

فــي  نشــر  املتحــدة  لألمــم  تقريــر  وحســب 
هــي  تركيــا  فــإن  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين 
دولــة مهمــة لنقــل النفــط املهــرب الــذي يبيعــه 

»داعش« مع مشتقات يتم تكريرها.
وفــي نهايــة ســبتمبر/أيلول، أعلنــت متحدثة 
مــن  قســما  أن  الســورية،  النفــط  وزارة  باســم 

اإلنتاج قد تم بيعه إلى تركيا عبر وسطاء.
لكــن الوزيــر التركي، قال »ننفي بشــكل قاطع« 
األخبــار التــي تحدثــت عــن أن أنقــرة اشــترت 
قسما من النفط الذي يبيعه تنظيم »داعش«، 
مشــيرا إلــى أن هــذا األمــر »يدخــل فــي عمليــة 

نفسية ضد تركيا«.

لتمويــل  رئيســيا  النفــط مصــدرًا  آبــار  وتعــد 
نحــو  تــدر  حيــث  اإلســامية،  الدولــة  تنظيــم 
مليونــي دوالر يوميــا، حســب تقريــر لشــركة 
األبحــاث العامليــة »آي إتــش إس«، التــي تقــدم 
معلومات بشــأن األســواق واالقتصاد العاملي 

في أكتوبر/تشرين األول املاضي.
قرابــة  النفــط  مــن  التنظيــم  إنتــاج  ويبلــغ 
لنظــام  الحالــي  اإلنتــاج  أضعــاف  خمســة 
األســد، وبحســب وزارة النفط السورية نهاية 
ســبتمبر/أيلول ، يســتخرج التنظيــم 80 ألــف 
برميــل يوميــا، فــي حــن أن اإلنتــاج الرســمي 

للنظام تراجع إلى نحو 17 ألف برميل. 

وقام شاوش أوغلو األربعاء بزيارة مقتضبة 
الرئيســي  اإلقليمــي  الحليــف  طهــران  إلــى 
لنظــام بشــار األســد، فــي حــن أن أنقــرة تدعــم 

املعارضة السورية.

ثلــث  نحــو  علــى  التنظيــم  مقاتلــو  وســيطر 
مناطــق  علــى  وأيضــا  الســورية،  األراضــي 
وصفــوه  مــا  وأعلنــوا  العــراق،  مــن  كبيــرة 
التابعــة  املناطــق  فــي  اإلســامية  بالخافــة 
لهــم فــي الدولتــن.  وكانت حقول النفط، التي 
اإلســامية،  الدولــة  تنظيــم  عليهــا  يســيطر 
هدفا للضربات الجوية التي شنها التحالف 
والعــراق  ســورية  فــي  التنظيــم  ضــد  الدولــي 
خــال الفتــرة املاضية، حيث يســيطر التنظيم 
علــى الكثيــر مــن اآلبــار، خصوصــا فــي مدينة 

املوصل ثاني أكبر مدن العراق شمااًل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

آبار النفط تدر مليوني 
دوالر يوميًا لـ»داعش« 

وتعد مصدرا رئيسيا 
لتمويله

1213
الوجه اآلخرطاقةاقتصاد

تركيا تصادر 80 مليون لتر نفط هّربها »داعش«

من اآلخر

سامر رضوان
الحرب أجبرت فنانين سوريين على االستدانة

أميركا ُتغرم شركة مستحضرات تجميل لفساد بالصين

■ عــارض ســامر رضــوان النظــام الســوري فكيــف انعكــس ذلــك علــى 
حياتك املعيشية؟

 
ً
صراحــة لســت مــن المتطلبين فــي الحياة ولم يكن حلمي يوما
ن بالذاكــرة أحــداث ضائقــات ماليــة بقــدر مــا 

ّ
، لــذا لــم أخــز

ً
ماليــا

 إنســانية ومواقــف أخاقيــة، وال أريــد أن أبــدو 
ً
نــت أحداثــا

ّ
خز

شــكاًء، ألن مســعانا في ســورية حرية وكرامة ووطن، رغم أني 
 واســتدنت من بعض األصدقــاء بعد هروبي 

ً
تأثــرت اقتصاديــا

من دمشق.

■ كــم مــن الوقت أســعفتك مدخراتك بعــد معارضتك للنظام وتنقلك في 
بلدان عربية؟

كلنا تأثرنا.. ولوال حفنة صغيرة من المدخرات ألصبحنا في 
وضع يســتحق الشــفقة، وال أتحدث عني فقط، بل عن عدد من 
األســماء المحترمــة التــي قــررت االبتعاد عن مؤسســات النظام 
والخــروج إلــى مــكان يقيهــا شــر األذيــة، وهنــا ال بد مــن تعقيب 
صغيــر حــول مصطلــح معارضــة، فــي ســورية ال معنــى لهــذا 
المصطلح ألن وجوده بحاجة إلى مســتلزمات. ما فعلناه وما 
فعلــه خصومنــا هــو موقف أخاقي مــن الزاوية التي نرى فيها 
. المعارضة هي اتجاه سياسي 

ً
 سياسيا

ً
األشياء وليس موقفا

معرفي وليست خصومة أخاقية.

■ مدخراتك في البنوك هل هي بعمات أجنبية أم بالليرة السورية وهل 
تتعامل بالفيزا كارد؟

« أي مدخــرات يــا صديقــي وأي فيــزا وماســتر كارد... 
ً
»ضاحــكا

اتركها لله.

■ هــل وصــل الحــال بالفنانــني إلــى التنــازل عمــا كانــوا يعتبرونــه خطــا 
أحمر، فشاركوا في أعمال كرمى »بدنا نعيش«.

األســماء  مــن  أي  علــى  أعتــب  أن  أســتطيع  وال  شــك.  دون  مــن 
الكبيــرة التــي لــم تقــدم مــا يناســب حجــم تاريخهــا، فالظــرف 
العــام حتــم عليهــا دخــول أماكــن ال تليــق بهــا. وأتصــور أن ال 
مجال لتصحيح هذا الوضع ما لم تتم تســوية سياســية تعيد 

للدراما ألقها وسمعتها.

مــن  »الــوالدة  عبــر  تقــع  أن  قبــل  الثــورة  رضــوان  ســامر  استشــف   ■
الخاصرة« أم تراه أّرخها؟

ال أحــد فينــا يشــتهي أن يتحــدث عمــا فكــر فيــه لحظــة التأليف، 
 منك ومن 

ً
ــي ناقصــا

ّ
ألنــه - إذا فعــل - يكــون ركــن مــن أركان التلق

تنظيــرك، وبالتالــي فــإن فعــل الكتابــة لــم يأخــذ مــداه ولم توفق 
بشكل نهائي لما أردت.

■ هل كتبت »سيناريوهات« بعد الثورة؟
نعم اشتغلت على أكثر من عمل لكن بتوجه مختلف، وبصحوة 

تناسب التلفزيون بعد أن تحررت من أوهامي تجاهه.

■ هل طلبت شــركات إنتاج نصا منك، وكيف تنظر للعمل مع األشــقاء، 
خصوصا املصريني، هل يأخذ الفنان السوري حقه؟ 

لــم تتوقــف المفاوضــات معــي علــى إنجــاز مسلســل تلفزيونــي 
طــوال الســنتين الماضيتيــن، لكــن كثيرين يرون الشــروط التي 
أضعهــا إلتمــام هــذا االتفــاق قاســية وال تناســب وجهة نظرهم 
عن دور كاتب الدراما التلفزيونية، فقد جرت العادة أن يستقدم 
 
ً
نــص لكاتــب لقــاء مبلــغ مالــي، علــى أن يجلــس بعدهــا منتظــرا
نتيجــة عملــه مثلــه مثــل أي مشــاهد ال عاقــة لــه بالصناعــة ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد. وهــذا مــا ال أرضــاه لــي وال لغيــري مــن 
الزمــاء، فأنــا شــريك فــي الصناعــة بــكل مــا فيهــا، ورأيــي الفني 
ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، وعندما ال أجد شركة تعي هذا 
ل الغياب على 

ّ
الفهــم للتعــاون ولروح الفريق فــي اإلنجاز، أفض

أن أحضر كمتفرج .

اب، في تأريخ الثورة دراميا أو شــعريا أو روائيا، وما 
ّ
■ هل فكرتم، ككت

سبب غياب العمل الفني السوري خال الثورة، أقصد من املعارضني؟
أعترض على فكرة التأريخ داخل الفن بشــكل مطلق، فالتأريخ 
لــه مواضــع أخــرى. أنــا مــع االرتطــام بالحــدث وتشــكيل وجهــة 

نظر فنية عنه وليس أكثر من ذلك.
 أفعــل مــا تتفضــل بالســؤال عنــه مــن وجهة نظر ليســت 

ً
شــعريا

السياســي  الســعار  وحــل  دخلــت  فقــد   
ً
دراميــا أمــا  تاريخيــة، 

وأحسســت أن مــا نالنــي يكفينــي. وكل مــن ســيدخل ســيناله 
مــا نلــت وإن بدرجــة أقــل، ألننــي تلقيــت الصفعــة أواًل، أما لماذا 
يغيب العمل الفني المعارض؟ فا أتصور أن هذا الرأي دقيق، 
الثــوري ال يــرى بعيــن واحــدة كمــا يتصــور البعــض  فالعمــل 
وكما يريد مستجدو العمل السياسي والنضالي، فلو راجعت 
الســنوات الماضيــة ومــا أنتــج فيهــا، ربما ســيكون للمتفحص 

العارف رأي آخر.

قال الكاتب السوري سامر رضوان إن خسائر الحرب السورية ال تقتصر على 
االقتصاد، وإن فنانين شاركوا في أعمال ال تليق بتاريخهم

حوار

قال وزير االقتصاد الروسي، أليكسي أوليوكاييف، 
إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، 

بسبب دورها في األزمة األوكرانية، ستستمر على 
األرجح لعشرات السنين.

مدير عمليات األونروا في غزة، روبرت تيرنر، 
قال إن تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة 
بالقطاع، جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة تبلغ 

720 مليون دوالر.

أعلنت السلطات املالية األميركية أنها فرضت غرامة بقيمة 
135 مليون دوالر على شركة »افون بروداكتس« ملستحضرات 

التجميل املتهمة بالفساد في الصن. وذكرت السلطات، في 
بيان نشرته وكالة »فرانس برس«، أمس، أنه مقابل هذه 
الغرامة، توقف وزارة العدل والسلطات املالية املاحقات 

القضائية بحق الشركة التي تأسست عام 1886.
واتهمت »افون« بدفع رشاوى إلى موظفن محلين في 

الصن والبرازيل واألرجنتن واملكسيك والهند للعمل بحرية 
بهذه الدول. باإلضافة إلى الغرامة، يجب أن تعن الشركة 

مراقبا مستقا لـ 18 شهرًا للتحقق ما إذا كانت تحترم 
القانون األميركي الذي يكافح الفساد خارج الواليات املتحدة.

تقرير

يوميات

قفز سعر النفط 
3% أمس ليتجاوز 63 
دوالرًا رغم تأكيدات 

سعودية استحالة 
خفض إنتاجها، 

وبلغ السعر أدنى 
مستوياته في 5 

سنوات هذا األسبوع 

العربي الجديد

التقــط ســوق النفــط أنفاســه أمــس 
متواصــل  هبــوط  عقــب  الخميــس 
رغــم تأكيدات ســعودية باســتحالة 
خفــض إنتاجهــا مــن النفــط، وقفــز ســعر خــام 
ليتجــاوز   %3 برنــت  مزيــج  العاملــي  القيــاس 
 تعافيــه مــن أدنى 

ً
63 دوالرًا للبرميــل، مواصــا

مســتوياته فــي خمــس ســنوات هــذا األســبوع، 
حيث أجبر هبوط أسعار النفط على مدى ستة 
أشــهر مزيــدا مــن شــركات الطاقــة على تقليص 
اســتثماراتها. وفيمــا تحدثــت الريــاض عــن أن 
هبــوط أســعار النفــط »حالــة مؤقتــة وعابــرة« 
وأنه من املستحيل أن تخفض بادها إنتاجها 
رغــم انهيــار األســعار، قالــت إيــران إن مؤامــرة 
سياســية وراء تراجع األســعار، في حن أكدت 
اإلمــارات أن انخفــاض ســعر النفــط لــن يســتمر 

طويا وأن السوق ستعود للتوازن.
الــوزراء  مجلــس  يبحــث  أن  املقــرر  ومــن 
الكويتي األســبوع املقبــل، تخفيض امليزانيات 
التشــغيلية لبعــض الجهات بــن 20 و25% في 

مواجهة هبوط أسعار النفط.
وقــال وزيــر البتــرول الســعودي علــي النعيمــي 
أمــس إنــه »مــن املســتحيل« أن تخفــض بــاده 
للنفــط  املصــدرة  الــدول  منظمــة  تتزعــم  التــي 
انهيــار  مــن  بالرغــم  الخــام،  مــن  إنتاجهــا 
األســعار فــي الســوق الدوليــة. وأضــاف لوكالــة 
األنباء الســعودية أنه »من الصعب، إن لم يكن 
مستحيا أن تقوم السعودية أو منظمة الدول 
املصــدرة للنفــط بــأي إجــراء يقــود إلــى خفــض 
حصتهــا مــن الســوق وزيــادة حصــة املنتجــن 

اآلخرين غير األعضاء في أوبك«.
أســعار  هبــوط  أن  الســعودي  الوزيــر  واعتبــر 
النفط »حالة مؤقتة وعابرة«، وأن من الصعب 
أن تأخــذ اململكــة أو أوبــك أي إجــراء قــد ينجــم 
وزيــادة  الســوق  فــي  حصتهــا  تخفيــض  عنــه 
أن  النعيمــي  وأضــاف  اآلخريــن.  حصــص 
بإمكان االقتصاد والصناعة السعودية تحمل 
تذبذبــات مؤقتــة فــي دخــل اململكــة مــن النفــط، 
وأن اململكــة ماضيــة فــي سياســتها املتوازنــة 

بشكل راسخ وقوي.
دوالرًا   63 فــوق  برنــت  مزيــج  ســعر  وارتفــع 
شــركات  جمــدت  أن  بعــد  أمــس،  للبرميــل 
شــيفرون كــورب خطــة للتنقيــب عــن النفــط في 
بحــر بوفــورت فــي املنطقــة الكنديــة مــن القطب 
الشــمالي ألجــل غيــر مســمى، بينمــا خفضــت 
ماراثون أويل إنفاقها الرأســمالي للعام املقبل 

بنحو %20.

ونــزل برنــت هــذا األســبوع ألقــل مســتوى منــذ 
مايو/أيــار 2009 عنــد 58.50 دوالرا للبرميــل، 
ليخسر نحو 50% منذ أواخر يونيو/حزيران 
الواليــات  فــي  اإلنتــاج  تزايــد  املاضــي، بســبب 
وقــرار  االقتصــادي  النمــو  وضعــف  املتحــدة 
خفــض  بعــدم  املاضــي  الشــهر  أوبــك  أعضــاء 

اإلنتاج.

ارتفاع صادرات السعودية 
أن  أمــس  نشــرت  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
الســعودية أكبــر بلــد مصــدر للنفط فــي العالم، 
صــدرت كميــات مــن الخــام في أكتوبر/تشــرين 
األول أعلى من الشهر الذي سبقه، بينما ظلت 
الكميــات التــي تســتخدمها املصافــي املحليــة 
مرتفعة؛ وهو ما أتاح للمملكة زيادة صادرات 
مبــادرة  أرقــام  وأظهــرت  النفطيــة،  املنتجــات 

صــدرت  الســعودية  أن  املشــتركة  البيانــات 
فــي  الخــام  مــن  يوميــا  برميــل  مايــن   6.897
أكتوبــر مقابــل 6.722 ماين برميل يوميا في 

سبتمبر/أيلول.
وأظهــرت البيانــات أن اإلنتــاج انخفــض قليــا 
فــي أكتوبــر إلــى 9.69 مايــن برميل يوميا من 

9.704 ماين برميل يوميا.
 وقال مصدر نفطي لرويترز األسبوع املاضي 
إن إمــدادات النفــط الخام مــن اململكة للتصدير 
والســوق املحليــة، ارتفعــت إلــى 9.420 مايــن 
الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  فــي  يوميــا  برميــل 

بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن أكتوبر.
وتراقــب أســواق النفــط التغييــرات فــي إنتــاج 
الســعودية التــي تمتلــك طاقة فائضــة، تمكنها 

من زيادة اإلنتاج وفقا للطلب.
فــي  النفــط  مــن  اململكــة  صــادرات  وزادت 

ســبتمبر/أيلول بنحــو 59 ألــف برميــل يوميــا، 
بينمــا ظلــت الكميات املســتخدمة في املصافي 

املحلية مرتفعة.

اإلمارات: ال خفض الستثمارات النفط
ضــخ  فــي  اســتمرارها  أمــس  اإلمــارات  وأكــدت 
اســتثمارات رغم تراجع األسعار، ونقلت وكالة 
أنبــاء اإلمــارات )وام( الرســمية عن وزير الطاقة 
اإلماراتــي ســهيل بــن محمد املزروعــي، قوله إن 
انخفــاض ســعر النفــط لــن يســتمر طويــا، وإن 
السوق ستعود إلى التوازن. وقال »إن التجارب 
علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم 
للوصول إلى توازن السوق«. وأضاف »اإلمارات 
مســتمرة فــي اســتثماراتها فــي صناعــة النفــط 
والغــاز، وقطعــت شــوطا كبيرا ولدينا سياســة 
متزنــة وطويلــة األمد... دولــة اإلمارات لن تتأثر 
بانخفــاض األســعار، خصوصــا إذا لــم يســتمر 
تراجع األسعار لفترة طويلة«، وعبر املزروعي 
عن اعتقاده بأن األســعار الحالية للنفط الخام 

»لن تستمر طويا«.

الكويت: عجز في الموازنة
ملواجهــة  الكويتيــة  التحــركات  إطــار  وفــي 
وزيــر  قــال  النفــط،  أســعار  تراجــع  تداعيــات 
الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
مجلــس  إن  أمــس  الصبــاح  العبداللــه  محمــد 
تخفيــض  املقبــل  األســبوع  ســيبحث  الــوزراء 
امليزانيــات التشــغيلية لبعض الجهات بن 20 

و25% في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وفــي كلمــة أمــام مجلــس األمــة )البرملــان( قــال 
الوزيــر معلقــا علــى الهبــوط الحــاد فــي أســعار 
يونيــو/ منــذ   %48 نحــو  هــوت  التــي  النفــط 

حزيــران »الســكن تعــدت العظــم اآلن، وعلينــا 
جميعا التعامل مع هذا املوضوع«.

إن  املاضــي  الشــهر  قــال  أن  للوزيــر  وســبق 
انخفــاض أســعار النفــط يدعــو إلعــادة النظــر 
للبــاد، وإن »الســكن قاربــت  العامــة  املوازنــة 
العظــم«، ومــع اســتمرار هبــوط أســعار النفــط 
موقفــا  أوبــك  منظمــة  عضــو  الكويــت  تواجــه 
صعبــا، بســبب شــروع الحكومــة فــي عــدد مــن 
املشــاريع الكبــرى التــي تحتــاج إلــى مليــارات 
يدفعهــا  قــد  مــا  وهــو  لتمويلهــا؛  الــدوالرات 
هــذه  إلكمــال  وحيــد  كســبيل  لاقتــراض 

املشروعات والحيلولة دون توقفها. 
الصالــح  أنــس  الكويتــي  املاليــة  وزيــر  وقــال 
اإلثنــن املاضــي إن هبــوط أســعار النفــط إلــى 
مســتوى 60 دوالرا للبرميــل، يعنــي أن الكويت 
ستســجل عجــزا فــي موازنــة العــام املقبــل،       وأن 
الحكومــة قــد تلجــأ لاقتــراض مــن االحتياطي 

العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

إيران: الهبوط مؤامرة 
وفــي مواجهــة املوقــف الخليجــي الداعي لترك 
األســعار لقوى العــرض والطلب، جددت إيران 
مــا  وراء  مؤامــرة  هنــاك  أن  علــى  تأكيداتهــا 
النفــط، ونقــل موقــع وزارة  يحــدث فــي ســوق 
ليــل  اإلنترنــت )شــانا(  اإليرانيــة علــى  النفــط 
بيجــن  اإليرانــي  النفــط  وزيــر  عــن  األربعــاء 
زنغنــة، قولــه إن »الهبــوط املســتمر فــي ســعر 
النفط مؤامرة سياســية، وإن اســتمرار املســار 
النزولــي لســعر النفــط هــو مؤامــرة سياســية 
األســبوع  وفــي  مــدى«.   أبعــد  إلــى  تذهــب 
املاضي اتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني 
دوال لــم يســمها بالتآمــر لدفــع أســعار النفــط 
األخيــر  الهبــوط  إن  وقــال  االنخفــاض،  نحــو 
عوامــل  إلــى  بالكامــل  يرجــع  ال  األســعار  فــي 
اقتصادية، وأن الســبب الرئيســي للهبوط هو 
مؤامــرة سياســية حاكتهــا دول بعينهــا ضــد 
اإلســامي لصالــح  والعالــم  املنطقــة  مصالــح 

بعض الدول األخرى.

النفط يلتقط أنفاسه
الرياض: استحالة خفض اإلنتاج وتراجع األسعار مؤقت

الكويت تلمح إلى
اللجوء لالقتراض 

الستكمال المشروعات 
الكبرى الجديدة

اإلمارات تؤكد استمرارها 
في ضخ استثمارات 

بصناعة النفط والغاز

لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة 
في اإلنفاق على مشروعات البنية التحتية 
في الخليج، حيث ستستخدم الدول الغنية 

احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة 
التنمية املتسارعة، بينما سيتجه آخرون إلى 

أسواق التمويل املزدهرة. وقال البنك الدولي إن 
دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار 

دوالر، على مشروعات البنية التحتية بحلول 
2020 مع سعي الحكومات لتحسن معيشة 

املواطنن وخلق وظائف، وبلغت قروض 
مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 

مليارات دوالر في التسعة أشهر األولى من 2014.

وافقت الحكومة املصرية، أمس على تعديل 
اتفاقية مع شركة »بي.بي« البريطانية، 

الستخراج الغاز من مشروع شمال اإلسكندرية، 
في خطوة لتشجيع الشركات األجنبية على 

تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة في الباد، 
من دون أن تكشف عن تفاصيل التعديل.

وكانت االتفاقية، تم توقيعها خال 2003، 
وجرى تعديلها في 2010 بناء على طلب الشركة 

البريطانية، حيث تمت زيادة سعر الغاز املباع 
لهيئة البترول الحكومية بحد أدنى 3 دوالرات 
وأقصى 4.1 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية، 

مقابل نحو 2 دوالر.

ال تعطيل 
للبنية 

التحتية

مصر تعّدل 
اتفاقية 
»بي.بي«

العربي الجديد

الصينيــة  النفــط  شــركات  إن  مصــادر  قالــت 

ستبقي كميات الخام التي تشتريها من العراق 

دون تغييــر فــي عــام 2015 وذلــك للمــرة األولــى 

في عقد تقريبا، مع تراجع االحتياج لاستيراد 

واستمرار املخاوف بشأن جودة الخام.

ويمثــل تفــاوت جــودة خــام البصــرة الخفيــف، 

وهــو خــام التصديــر الرئيســي للعــراق، مصدر 

قلــق للمشــترين، كمــا أن نمــو الطلب في الصني 

حريــة  النفــط  لشــركات  يتيــح  ممــا  يتباطــأ 

العامليــني.  املورديــن  مــن  مشــترياتها  انتقــاء 

وقــال فيكتــور شــوم املستشــار فــي آي.اتــش.

اس »هنــاك الكثيــر مــن املنافســة علــى التوريــد. 

والصني أمامها الكثير لتختار منه«.

وكانــت واردات الصــني، أكبــر مســتهلك للطاقــة 

فــي العالــم، مــن العراق قد قفزت بفعل مســاعي 

بكني لتأمني احتياجاتها من النفط القتصادها 

أكبــر  خامــس  العــراق  وأصبــح  النمــو.  ســريع 

وأنجــوال  الســعودية  بعــد  لبكــني  للنفــط  مــورد 

وروسيا وعمان. 

وارتفعت واردات النفط الصينية من العراق في 

العشــرة شــهور األولــى مــن العــام بنحــو %25 

مقابــل نفــس الفتــرة مــن 2014، وكانــت الصني 

قــد اســتوردت مليــون طــن فقــط من العــراق في 

.2006

وذكــرت املصــادر أن 4 شــركات صينية ترتبط 

النفــط  تســويق  شــركة  مــع  ســنوية  بعقــود 

فــي  مشــترياتها  ســتبقي  )ســومو(  العراقيــة 

منــذ 2006،  األولــى  للمــرة  تغييــر  دون   2015

وأضافــت أن يونيبــك الذراع التجارية لســينوبك 

أكبر شــركة تكرير في آســيا ستســتورد نحو 

10 مايــني برميــل شــهريا، بينما تبلــغ واردات 

سينوكيم نحو 6 مايني برميل.

طلب صيني
قــال مســؤول باالتحــاد األوروبــي إن 
حكومات االتحاد وافقت على تشديد 
القيود على االســتثمار األوروبي في 
شبه جزيرة القرم مستهدفة قطاعي التنقيب 
البحــر  فــي  الروســين  والســياحة  الغــاز  عــن 
التــي  األســود، وأضــاف أن القيــود الجديــدة، 
األوروبــي  االتحــاد  حكومــات  عليهــا  وافقــت 
أوكرانيــا  أزمــة  زعمــاؤه  يناقــش  أن  قبــل 
والعاقــات مــع روســيا خــال قمــة ببروكســل، 

ستسري  يوم السبت. 
وضمــت روســيا القــرم إليها مــن أوكرانيا هذا 
العام مما أثار أســوأ أزمة بن الشــرق والغرب 
منذ عقود وتســبب في فرض الغرب عقوبات 

على روسيا. 

وزارة  فــي  الفنــي  الوكيــل  قــال 
االتصــاالت العراقيــة، أميــر البياتــي، 
 ،2015 مطلــع  ســتطرح  الحكومــة  إن 
إلحــال  دوالر،  مليــارات   3 تكلفتــه  مشــروعا 
األرضيــة  النحاســية  االتصــاالت  كابــات 

بكابات األلياف الضوئية.

حكيم بن حمودة  وزير االقتصاد 
واملالية التونسي، قال أمس، إنه من املنتظر 

أن يمنح البنك الدولي تونس قرضن بقيمة 
500 مليون دوالر، مشيرا إلى أن القرض 

األول وقيمته 250 مليون دوالر سيمنح فى 
يناير/كانون الثاني املقبل، فى حن تحصل 

تونس على القرض الثاني بنفس القيمة 
خال مارس/آذار من نفس العام.

أنجيال ميركل  املستشارة األملانية، 
قالت أمام برملان بادها، أمس، إنه يصعب 

تفادي فرض عقوبات على روسيا، ما 
دامت ال تحترم سيادة أوكرانيا وال تساعد 

على ضمان ما وصفته »باألمن األوروبي 
مع روسيا«، مضيفة :«طاملا لم نحقق هذا 

الهدف.. تبقى العقوبات ال مفر منها«.

محمد الغازي  وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي الجزائري، أكد أنه 
ال تراجع عن قرار حكومي يمهد الطريق 

لزيادة الحد األدنى ألجور أكثر من نصف 
موظفي الدولة البالغ عددهم 2.06 مليون 

شخص. 

أسماء في األخبار

مؤتمر الطاقة العربي العاشر 
في اإلمارات  يعقد في أبو ظبي 

يوم األحد املقبل ويناقش أوضاع الطاقة 
والتطورات الراهنة فى أسواق النفط والغاز 

الطبيعي وانعكاساتها على االستثمارات 
الازمة لتطوير القطاع عربيا وعامليا.

مؤتمر دولي للتنمية المستدامة 
تعقده جمعية املهندسن املصرية، يوم 
األحد، تحت عنوان: »التنمية املستدامة 

وصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات 
والصناعات التحويلية«.

اجتماع المتابعة الرابع بين 
الحكومة اليمنية والمانحين 

تستضيفه العاصمة اليمنية، اليوم السبت، 
وينظمه الجهاز التنفيذي لتسريع تعّهدات 

املانحن الحكومي.

أجندة اليوم

خدمات
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عدنان عبد الرزاق

لم يبق من سبيل أو ما يباع، أمام نظام 
ليســتمر  ســورية،  فــي  األســد  بشــار 
بحربــه ضــد الشــعب، إال بيــع مــا تحت 
معدنيــة،  وثــروات  نفــط  مــن  التــراب، 
األرض،  علــى  مــا   

ّ
جــل هــدم  أن  بعــد 

وإيــاء شــركاء الحــرب الذين ســاهموا 
بالتدمير، بإعادة اإلعمار.

وكأن موســكو وطهــران تعلمــان أنه ال 
أســلحتهما  قيمــة  الســترجاع  مجــال 
التــي اســتخدمت فــي تدميــر ســورية، 
إال باقتســام كعكــة مــا يســمى بإعــادة 
الخــراب  فاتــورة  وتخطــت  اإلعمــار. 
200 مليــار دوالر، فضــا عــن تبديــد 
املوارد وعائدات الخزينة وبلوغ الديون 
 2011 قبــل  ــرت 

ّ
صف التــي  الخارجيــة 

وانســحاب  دوالر،  مليــار   11 نحــو 
حكومــة دمشــق، حتى مــن دعم الخبز 

واملحروقات.
معادلــة علــى درجــة مــن اإليــام، لكنها 
وربمــا  املــأ،  علــى  يجــري  واقــع،  أمــر 
الشــعب  »أصدقــاء  مــن  بمباركــة 
الســوري« الذيــن تهاونــوا فــي تطبيــق 
األســد«  »ســورية  علــى  العقوبــات 
وتخلوا عن كل ما رفعوا من شعارات، 
بشــار  يــا  »ارحــل  اســتبدلوا  وربمــا 

بإعادة اإلعمار«.
الحلقــي،  وائــل  عــاد  القــول:  قصــارى 
مــن  األســد  وزراء  مجلــس  رئيــس 
 »للشــعب العنيــد« 

ً
إيــران أمــس، حامــا

وعــودًا وأمانا بعودة املازوت لأســواق 
إلــى  األســواق..واملياه  إلــى  واألغذيــة 
الشــعب  ُيطلــع  أن  دونمــا  مجاريهــا، 
األشــقاء  »وقــوف  ثمــن  علــى  املقــاوم 
اإليرانيــني« الذيــن يعانون أســوأ أزمات 
الحصــار  جــراء  خانقــة،  اقتصاديــة 
األوروأميركــي وتراجــع ســعر برميــل 
كيــف  أو  دوالرًا،   60 دون  إلــى  النفــط 
لتبقــى  األســد،  سيســاعدون حكومــة 
علــى  وتنتصــر  الحكــم  قيــد  علــى 

»الحرب الكونية«.
التــي  اإلشــارات  بعــض  عــدا  اللهــم 
تقتضيها دبلوماســية تأجير ســورية 
ترحيــب  قبيــل  مــن  مقدراتهــا،  وبيــع 
رئيــس مجلس الوزراء الســوري بقيام 
األعمــال،  ورجــال  اإليرانيــة  الشــركات 
بإقامــة مشــاريع اســتثمارية لهــم فــي 
إعــادة  بمرحلــة  واملشــاركة  ســورية 

البناء واإلعمار«.
وبالتــوازي مــع »بــازار البيــع لطهــران« 
الســياحة  وزيــر  يازجــي  بشــر  أعلــن 
فــي حكومــة األســد أنــه »يجــري حاليــا 
للمســتثمرين  ملؤتمــر  التحضيــر 
الــروس واملســاهمة في إعادة اإلعمار« 
بعدمــا قيــل عــن اتفاقــات تتعلــق ببناء 
محطات الكهرباء والتنقيب عن النفط.

نهايــة القــول: املريــب ربما هــو الصمت 
الدولــي املطبــق علــى بيــع ســورية ملــن 
دمرهــا، وبأرخــص األثمــان، وإن غلــب 
على تلك الصفقات، الشكل السياسي 
وكســاها التســويق بهدف االستهاك 
اإلعامي، ليأتي من الريبة أيضا تردد 
املعارضة السورية في اتخاذ إجراءات 
املقبلــة،  لأجيــال  تضمــن  حمائيــة 

بعض ما يضمن بقاءهم.

كعكة 
خراب سورية

أسعار النفط تتعافى أمس من أدنى مستوياتها في 5 سنوات )فرانس برس(



حسن طارق

الضروريــة  املســافة  اليــوم،  نملــك،  ربمــا 
املغربــي  الشــبابي  الحــراك  فــي  للتفكيــر 
التمثــل  مــن  يكفــي  بمــا   ،2011 لعــام 
العناصــر  يلتقــط  الــذي  املوضوعــي 
الجوهريــة فــي التحــوالت التــي تســارعت 
أن  فاملؤكــد  مســبوقة،  غيــر  بديناميــة 
هنــاك حاجــة، بالنســبة للفاعلــن املدنيــن 
إلــى  الديمقراطيــة،  بســؤال  املعنيــن 
الفهــم وتجريــب املســالك املمكنــة لتحليــل 
الوقائــع املرتبطــة بذلــك الحراك، بعيدًا عن 
واملواقــف  الظرفيــة  التموقعــات  هواجــس 
الســريعة، وبعيــدًا كذلــك عــن الترســيمات 
شــبكات  تســتدعيها  التــي  والخطاطــات 
عليهــا  تعودنــا  التــي  والتحليــل  القــراءة 

منذ مدة غير وجيزة.
الســهلة  التحاليــل  فــإن  دائمــا،  وكمــا 
التــي تقــدم األوضــاع املعقــدة، فــي صــورة 
فــي  كانــت  جاهــزة،  وتقابــات  تنميطــات 
املوعــد، حيــث ســمعنا وقرأنــا عــن عــودة 
صهــوة  علــى  األجيــال«  »صــراع  مقولــة 
التكنولوجيــات الجديــدة هــذه املــرة، وعــن 
وتقابــات  الشــباب/األحزاب،  تناقضــات 
الحــركات االجتماعيــة/ الحقــل السياســي 

والحزبي.
كثيــرة  إعاميــة  معالجــات  بنــت  فيمــا 
»األقليــة  فكــرة  حــول  أطروحتهــا 
الشــارع،  إلــى  تلجــأ  التــي  السياســية« 
الواضــح  لكــن،  مطالبهــا.  عــن  للتعبيــر 
خطاطــة  تســتعيد  األطروحــة  هــذه  أن 
العريقــة،  الديمقراطيــة  املجتمعــات 
ســياقه  واألقليــة  األغلبيــة  ملفهــوم  حيــث 

نجوان األشول

املقالــة،  هــذه  فــي  أطرحــه،  الــذي  الســؤال 
ويتمحــور  املصريــة،  التجربــة  علــى  مبنــي 
فــي  الثــورة  معســكر  اســتعداد  مــدى  حــول 
تونــس إلــى اليــوم التالــي؟ أي بعــد األحد 21 
ديسمبر/كانون األول 2014، والذي ستعلن 
فيــه نتيجــة االنتخابــات الرئاســية، بعــودة 
النظام القديم للســيطرة على مقاليد الحكم 
باآلليــات الديمقراطيــة، أو أنــه ســيتم إعــادة 
الثقة في مرشح ينتمي إلى ثورة الياسمن؟

االنتخابــات  بــن  االرتبــاط  فــك  علينــا  أواًل: 
الرئاســية والثورة التونســية، فاالنتخابات 
ليســت اســتفتاء علــى الثــورة. وهــذا الربــط 
الثوريــة،  والــروح  الثــوري  باملخيــال  يضــر 
الحملــة  فــي  واســتخدامه  يفيــد،  ممــا  أكثــر 
االنتخابيــة لتحفيــز النــاس علــى التصويت 
للمنصــف املرزوقــي خطــأ ال بــد مــن الرجوع 
روحهــا  بقيــت  مــا  باقيــة  فالثــورة  عنــه. 
وشعاراتها خالدة في نفوس الناس. هؤالء 

الناس الذين ينتمون إلى شعب املواطنن.
ثانيــا: علينــا أن نتفــق أن الثــورة في تونس، 
ودول الربيــع العربــي كلهــا، لــم تحكــم يومــا 
مــا، ويخطــئ مــن يعتقــد غيــر ذلــك. والــدور 
الــذي قــام بــه املرزوقــي، فــي الفتــرة الســابقة، 
هــو تحييــد منصــب رئيــس الجمهوريــة في 
الفتــرة الحرجــة مــن االســتقطاب السياســي 
العلمانــي اإلســامي، وجعلــه خــارج نطــاق 
بالاشــيء  بقيامــه  السياســي،  الصــراع 
سياســيا. تشــكلت، فــي الفتــرة الســابقة فــي 
تونس، كتلة مهمة من املواطنن من األعمار 
انخــرط  كافــة،  والجهويــات  والطبقــات 
بعضهــا في املاكينــة االنتخابية للمرزوقي، 
وبعضهــا لــم ينضــم لــه، ولن يصــوت له، وال 
للباجــي قايد السبســي، لعــدم اقتناعهم بما 
قدمه، وما يمكن أن يقدمه لتونس في الفترة 
، عنانهــا 

ٌ
املقبلــة. هــذه الكتلــة تمألهــا طاقــة

النظــام  علــى  القضــاء  فــي  ورغبــة  الســماء، 
، ولديهــا من اإلخاص 

ً
الســابق، فكــرًا وعمــا

أسامة أبو ارشيد

كما كان متوقعا، فإن إشــادة »أبو عبيدة«، 
الناطق الرســمي باســم كتائب الشهيد، عز 
الديــن القســام، الجنــاح العســكري لحركــة 
فــي  بإيــران،  املقاومــة اإلســامية، حمــاس، 
كلمتــه فــي العرض العســكري الــذي نظمته 
الحركــة فــي غــزة، يــوم األحــد )12/14(، فــي 
الذكــرى الســابعة والعشــرين النطاقتهــا، 
لــم تمــر مــن دون أن تثيــر ردود فعــل ناقــدة. 
لــكل  »شــكرًا  قــال:  قــد  عبيــدة  أبــو  وكان 
أولئــك مــن أفــراٍد وجماعــات ودول، وعلــى 
 اإلســامية، التــي 

َ
 إيــران

ُ
رأســهم جمهوريــة

لــم تبخــل علينــا باملــال وبالســاح وبأمــور 
أخــرى، وأمّدتنــا فــي املقاومــة بالصواريــخ 
التــي دّكــت حصون الصهاينــة في صوالت 

وجوالت مضت مع املحتل«.
إيــران،  أن  هنــا،  االعتراضــات،  مثــار 
املنطقــة،  فــي  التخريبيــة  بسياســاتها 
مــع  الجمعــي  العربــي  العقــل  فــي  تماهــت 
خانــة الخصــوم، ال الحلفاء. فمن لبنان إلى 
العــراق إلــى ســورية فاليمــن، تجــدُّ أصابــع 

العبث اإليرانية حاضرة.
ضمــن الســياق الســابق، لعبــت إيــران، ومــا 
زالــت، دورًا ســيئا جــّدًا فــي بعــض الفضــاء 
العربي، خصوصا بعد أن اختارت أن تقف 
إلــى جانــب نظــام الرئيــس الســوري، بشــار 
الوحشــية علــى شــعبه.  فــي حربــه  األســد، 
الــدور اإليرانــي التخريبــي علــى  وهــا هــو 
دول الثورات العربية يصل إلى اليمن، أين 
تحالــف وكيلهــا »الحوثــي«، مــع بــؤر نظام 
الرئيــس الســابق، علــي عبداللــه صالح، من 
اليمــن،  اليمنيــة وتدميــر  الثــورة  أجــل وأد 

انتقاما.
تقــدم  أن  وبوضــوح،  إيــران،  اختــارت  إذن، 
الضيقــة،  االســتراتيجية  مصالحهــا 
فــي  اللــون،  فاقعــة  الطائفيــة  وحســاباتها 
العربيــة  الشــعوب  حريــة  علــى  املنطقــة، 
لــم  ذلــك،  ســبيل  فــي  وهــي،  ومصالحهــا. 
أنظمــة  مــع  التحالــف ضمنّيــا،  فــي  تتــردد 
هــا خصمــا لهــا، فــي مســعاهم  ُعدُّ

َ
عربيــة، ت

الثــورات العربيــة، وال  إلــى خنــق  املشــترك 
فــي  نفســها  املتحــدة  الواليــات  مــع  حتــى 
العــراق  فــي  حربهــا علــى »اإلرهــاب«، كمــا 

وسورية.
قيــادات  بعــض  وحســب  ذلــك،  مــن  أبعــد 
حمــاس، والقريبن منها، فإن إيران قطعت 
، الدعم املالي والعسكري 

َّ
، إن لم يكن ُكل

َّ
ُجل

الــذي كانــت تقدمه للحركة، منذ أن افترقت 
منــذ  الســورية  الثــورة  حــول  مواقفهمــا 
مــارس/آذار 2011. فقيــادة حمــاس، والتــي 
كانــت تقيــم في دمشــق، رســمّيا، منذ مطلع 
القرن الحالي، وحتى عام 2012، رفضت أن 
 زور« لصالح النظام في قمع 

َ
ل

ِّ
تكون »ُمَحل

شــعبه، فــكان أن اختــارت لهــا، ولكوادرهــا، 
افَي جديدة فوق املنفى الذي يعيشونه. 

َ
َمن

بموقفهــا  أن حمــاس،  يــدرك  وأي منصــف 
الرافض تأييد النظام الســوري في بطشــه، 
اختــارت تجرع الســمِّ علــى خيانة مبادئها. 
فليــس ســّرًا أن نظــام األســد قــدم لحمــاس 
، لم تعرفها 

ً
ميزات وتســهيات، عقدًا كاما

من قبل، ولم تعرفها بعد مرحلة دمشق.
إيــران، الغاضبة حينئــذ، أرادت من حماس 
أن تســرع إلــى نجــدة نظــام األســد، والــذي 
كان يصنف مع إيران وحزب الله وحماس 
دعــم  كان  وإن  املمانعــة«.  »محــور  ضمــن 
دعــم  فــإن  يـــتأخر،  لــم  اللــه  وحــزب  إيــران 

أحمد صالل

وإنســانية،  واقتصاديــة  سياســية  كارثــة 
 من قبــل، كارثة 

ً
لــم يعــرف لهــا العالــم مثيا

تجــاوزت  بــل  ســورية،  علــى  تقتصــر  لــم 
الرئيــس  ليكــون  جوارهــا،  دول  إلــى  ذلــك 
الســوري، بشــار األســد، صاحــب الصفحــة 
األكثر ســوادًا في التاريخ العربي الحديث. 
الكارثــة التــي أصابــت ســورية والجــوار لــم 
تكــن إال تراكميــة منــاورات قاتلــة، مــن أجــل 
الحديــث  ويبقــى  الســلطة،  علــى  الحفــاظ 
املؤامــرة وشــرك  مــن قبيــل  عــن مســوغاٍت، 
الثــورات التــي مــا هــي فــي الحقيقــة ســوى 
فخــاخ، الغايــة منها النيل من هذه األنظمة 
املقاومــة واملمانعــة، مثلمــا يحــب أو يحلــو 
لبعضهم التوصيف، متناســن أن املؤامرة 
وجــود  هــي  الشــعوب  علــى  الجوهريــة 
مغامريــن يقايضــون بقاءهــم فــي الســلطة، 
ولــو علــى حســاب كــوارث سياســية. أثبــت 
فشــله،  اإلرهــاب  علــى  الدولــي  التحالــف 
واإلنســانية  االجتماعيــة  األزمــة  وازدادت 
، وباتت تنذر بما يشتهيه 

ً
واملعيشــية حدة

البنــى  أمــام  التحالــف  وبــات  النظــام، 
ــنة، أصحاب  األهلية الســورية، تحديدًا السُّ
املظلوميــة منــذ قــدوم الحكــم العلــوي إلــى 
سورية، في بداية ستينيات القرن املنصرم، 
ال  لذلــك،  للنظــام.  واألخيــر  األول  الحامــي 
بــد للتحالــف الدولــي لصــرف أنظارهم عن 
إيجاد حاضنة شعبية للتطرف، االشتغال 
احتوائــه،  ال  اإلرهــاب  علــى  القضــاء  علــى 
وذلــك بقــوة حقيقيــة جويــة وبريــة، تقضي 
علــى اإلرهــاب بأشــكاله كافــة، منطــق قــوة 
يلجــأ إليــه التحالــف فــي وجه نظام األســد، 
فــي  أوجــده  الــذي  بــه،  الخــاص  واإلرهــاب 
ســبيل إعادة إنتاج نظامه، بوصفه يواجه 

إرهابا سنّيا.
الواليــات  تتبعهــا  التــي  الترقيــع  سياســة 
املنطقــة  ملفــات  حيــال  األميركيــة  املتحــدة 
الســاخنة بعــد حــرب العــراق، حيــث فشــلت 
 ذريعــا فــي العــراق، ولــم تســتطع، إلــى 

ً
فشــا

الفلســطيني- للصــراع  حــل  فــرض  اآلن، 
أزمــة  حيــال  كثيــرًا  وتــرددت  اإلســرائيلي، 
بــات  والــذي  لبنــان،  فــي  اللــه  حــزب  ســاح 
أشــياء تجعــل  معيقــا لحــل ملفــاٍت كثيــرة، 
النظام الســوري يفكر في مناورات جديدة، 
حيــال  مرتبكــة  املتحــدة  الواليــات  تجعــل 
مساومة النظام، ومماشاة روسيا والصن 
وإيران حول بقاء األسد ونظامه في مقابل 

تطــرح  الواضــح.  والسياســي  التمثيلــي 
قضيــة التفكيــر فــي هــذه الديناميــة، بــدءًا 
مــن مســألة الداخــل والخــارج، فــي العاقــة 
مــع موجــة الحــراك الديمقراطــي اإلقليمي. 
رد  شــكل  الــذي  النقــاش  أن  كيــف  تابعنــا 
والــذي  األحــداث،  حــول  األولــي  الفعــل 
تموقع الرأي العام املغربي حوله، انطاقا 
من قضية »االستثناء املغربي«، لم يصمد 
التــي  الداخليــة  الديناميــة  تســارع  أمــام 
العمــل  فــي مجــال  تقــر بالتراكــم الوطنــي 
املدنــي السياســي مــن أجــل الديمقراطيــة، 
لكنها تمتح، في الوقت نفســه، من األفكار 
السياســية التــي توجــد فــي عمــق خلفيــة 
الثورات التي شــهدتها املنطقة، واملنطلقة 
من كونية القيم الديمقراطية، في مواجهة 
فــي  شــكل،  الــذي  الخصوصيــة  خطــاب 
حاالت عديدة، ذريعة إيديولوجية بدائية 

في يد االستبداد.
لذلــك، فالحقيقة تأكيــدًا توجد في املنطقة 
ما بن التحليل الذي يعتبر املغرب مجرد 
يعتبــر  الــذي  والتحليــل  يقــع،  ملــا  امتــداد 
املغرب معزواًل عن كل ما يقع في الخارج.

حاضــرًا  الشــباب  كان  الــذي  وبالقــدر 
 فــي ديناميــة هــذا الحــدث وداخــل 

ً
وفاعــا

اكتشــاف  جديــد،  مــن  أعدنــا،  تداعياتــه، 
البشــرية  »القــارة«  هــذه  »الشــباب«،  هــذا 
واالجتماعيــة،  السياســية  و»الظاهــرة« 
الغامضة، والتي نحمل حولها كليشهات 
أكثرهــا  لعــل  كثيــرة،  جاهــزة  وأفــكار 
حضــورًا الخطــاب الســهل وامللتبــس حول 

»العزوف«.
إن ديناميــة االحتجــاج الشــبابي، بالقــدر 
لتقاليــد  الــذي يمكــن قراءتهــا كاســتمرار 

لكن مؤشر التحول الذي عشناه خال هذه 
الديناميــة، قبــل ثــاث ســنوات، تمثــل فــي 
االنتقــال مــن حالــة االحتجــاج االجتماعي 
دورات  األســعار،  تنســيقيات،  )معطلــون، 
االحتجــاج فــي املدن الصغرى(، ومن حالة 
التظاهــر العمومــي، بنــاء علــى التعاطــف 
الشعبي مع قضايا قومية أو وطنية، إلى 

حالة احتجاج بهوية سياسية معلنة.
مــن جهــة أخرى، قد تعتبــر هذه الدينامية 
امتــدادًا  الشــبيبية، كذلــك،  االحتجاجيــة/ 
وفنيــة  ثقافيــة  لتعبيــرات  طبيعيــا 
وموســيقية، ظلــت حاضــرة، منــذ أكثــر من 
عشــر ســنوات علــى األقــل، داخل شــبيبتنا 
مــن  وأنمــاط  تعبيــرات  وهــي  الحضريــة، 
الســلوك الفنــي والثقافــي، لــم تكــن تخفــي 
األقــل  علــى  أو  السياســية،  هواجســها 
وجيليــة  اجتماعيــة  لهويــة  تجســيدها 

حضريــة اســتطاعت التماهــي مــع شــبكة 
مــن الرمــوز واملرجعيــات التــي وفــرت لهــا 

مكانا مميزًا داخل الفضاء العمومي.
كذلــك،  تعنــي،  الديناميــة  هــذه  كانــت 
إعــادة انتشــار الفعــل السياســي مــن داخل 
داخــل  ومــن  الشــارع،  نحــو  املؤسســات 
الفضــاء اإلعامــي العمومــي نحو الفضاء 
فبرايــر  ديناميــة  فــإن  االفتراضــي. وهنــا، 
2011 هــي، كذلــك، هــذا االســتثمار الهائــل 
إلمكانــات شــبكات التواصــل االجتماعــي. 
لكــن، مــن دون أن نجعــل مــن كل عناصــر 
وراء  مختبئــة  واملقاربــة  التحليــل 
الوســيلة  إن  نعــم  اإلنترنــت«.  »أســطورة 
في عالم التواصل جزء من املضمون، لكن 
تحويلهــا إلــى عامــل محــدد لــكل الظاهــرة 
السياســية/ االجتماعية قد يبدو مجانبا 

للتحليل الرصن.
مثــل  الديناميــة  هــذه  بــدت  سياســيا، 
ملعادلــة جديــدة لإلصــاح  لحظــة حاملــة 
السياســي والدســتوري، معادلــة تتجــاوز 
املحــاورة الثنائيــة التــي ظلــت تطبــع ملف 
األحــزاب  بــن  املؤسســاتية،  اإلصاحــات 
الوطنيــة والديمقراطيــة والدولــة. ما جعل 
بعضهــم، بتســرع، يعتبــر أن األمــر يتعلــق 
بفاعــل جديــد سيشــكل جــزءًا من مســتقبل 
فــي  وبنيتــه،  املغربــي  السياســي  املشــهد 
الجــدة  َمكمــن  أن  آخــرون  اعتبــر  حــن 
تعبويــة جديــدة  باســتراتيجيات  يتعلــق 
تعلــق  ولــو  حتــى  مختلفــة،  وبأســاليب 
األمر باملطالب القديمة نفســها التي ظلت 
الديمقراطــي  »العمــل  فــي ذاكــرة  حاضــرة 

واملدني« منذ عقود.
نعم، شكلت تجربة الحراك املغربي بعض 

اللحظــات النــادرة في حياتنا السياســية، 
وحالــة مدرســية لتلــك »العــودة املفاجئــة« 
للسياسة، لكن السؤال الذي يهمنا إثارته، 
هنــا، هــو بالضبــط ســؤال االحتفــاظ بهذا 
املؤسســات  داخــل  الــروح  وهــذه  النفــس 
للنخــب  السياســية  الثقافــة  وداخــل 
بدرجــة  مرتبــط  رهــان  وهــو  وللفاعلــن، 
مكونــات  بــن  املتبــادل  والفهــم  اإلنصــات 
عاقــة  فــي  واملدنــي  السياســي  املجتمــع 
الشــباب  إدمــاج  تحديــات  باســتيعابها 
فــي مرافعاتهــا وبرامجهــا ونمــط أدائهــا، 
ومن جهة أخرى، الفعاليات الشــبابية في 
عاقــة بدرجــة قابليتهــا لتعزيــز مختلــف 
علــى  والسياســية،  املدنيــة  الديناميــات 

مختلف الواجهات واألصعدة.
لحظتهــا  فــي  الديناميــة،  هــذه  قرئــت 
عميقــة  تحــوالت  علــى  مؤشــرًا  املباشــرة، 
فــي النســيج االجتماعــي، توحــي بميــاد 
التعبيــر  القــادر علــى  مجتمــع املواطنــن، 
الذاتــي عــن مطالبــه، مــن دون الحاجــة إلى 
الوســاطات  طريــق  عــن  الحتمــي  املــرور 
مــع توفــره علــى  »التقليديــة«، خصوصــا 
»الســاحة  إلــى  ســهل  ولــوج  إمكانــات 
العامة«، لكن تتالي الوقائع واألحداث أكد 
طر والبنيات املدنية و الحزبية 

ُ
أن هذه األ

القطيعــة،  عــن منطــق  بعيــدًا  والشــبيبية، 
الهبــة  تلــك  روح  لتمثــل  املؤهلــة  وحدهــا 
تراكــم  إحــداث  علــى  والقــادرة  الشــبابية، 
إيجابــي بــن جميع األجيال، وترصيد كل 
الجهــود ومختلــف التعبيــرات، دعما ألفق 
الديمقراطيــة ودولــة حقــوق اإلنســان فــي 

املغرب.
)كاتب وباحث مغربي(

مــا يمكــن  بــكل  مــا يجعلهــا مؤهلــة للقيــام 
القيام به، من أجل الحصول على تونس حرة 
ديمقراطيــة، صالحــة للحيــاة الكريمة، ليس 
للتونســين فحســب، بــل أيضــا لــكل إنســان 
حر. تنتمي هذه الكتلة الحرجة اليوم، وهي 
باملايــن، للثــورة وقيمهــا، وتــرى فــي ذاتها 
األمل الوحيد للحفاظ، ليس فقط على ذاكرة 
الثورة التونسية، بل وذاكرة الثورة العربية 
برمتهــا، بعــد الهزيمــة الكبيــرة التــي ُمنيــت 
الكتلــة  هــذه  العربــي.  الربيــع  دول  فــي  بهــا 
فكرهــا  فــي  للثوريــة،  والحاملــة  الحرجــة 
ووجدانهــا، تقبــع خــارج دوائــر مؤسســات 
فــي  تعمــل  تــزال  ال  وهــي  )املخــزن(،  الدولــة 
ســياق ثــوري، ال يمكــن للنظــام الســابق فــي 
تونــس، علــى الرغم من فوزه بأغلبية مقاعد 
يقضــي  أن  التشــريعية،  الســلطة  البرملــان، 
عليهــا، وال علــى قدرتهــا فــي حشــد دوائرها 
املتسعة، للحد من العودة إلى النظام بشكله 

القديم، أو أن يتلون في أشكال مختلفة.
فــوز  األول  ســيناريوهان:  هنــا  لدينــا 
الباجــي قايــد السبســي بالرئاســة، وهــذا ال 
اســتمرار  يعنــي  بــل  الثــورة،  يعنــي هزيمــة 
الــروح الثوريــة فــي املجتمــع، إن كان هنــاك 
إعــداد جيــد لليــوم التالــي، بمعنــى جهوزيــة 
املاكينــة  ســيحمي  الــذي  البديــل  املشــروع 
مــن  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الثوريــة 
الوقوع في اإلحباط والتسليم. هذا ما حدث 
يوليــو/  3 بعــد  املصريــة،  الثوريــة  للكتلــة 

تمــوز 2013، فمنهــم مــن اعتقــل، ومنهــم مــن 
التغييــر،  فــي  ، لفقدانــه األمــل 

ً
فــي طواعيــة

ُ
ن

ومنهــم مــن انتحــر، لكــي ينعتــق مــن الحيــاة 
بــن  لنظــام  جديــد  رأس  بعــودة  برمتهــا، 
والتنفيذيــة،  التشــريعية  للســلطتن،  علــي 
واملشــروع ال يمكن أن يكون حزبا سياســيا. 
الســيناريو الثانــي، فــوز املنصــف املرزوقــي 
برئاســة تونــس، وهــو ال يعنــي فــوز الثــورة 
ففــوزه ســيتم بهامــش ضئيــل  بالضــرورة، 
عــن مرشــح النظــام القديــم، مــا يعنــي وجود 
أعداد من الشــعب التونســي غير مقتنعة به 

حمــاس التــي حاولــت، فــي البدايــة، التــزام 
الحياد، لم يأت أبدًا، وهو ما أفقد األضاع 
العمــق  املمانعــة«،  »محــور  لـ الشــيعية 
 فــي حمــاس، لتعضيــد زعــم 

ً
الســني، ممثــا

»املؤامــرة القــذرة« علــى »النظــام املمانــع«. 
حاضــرًا  الطائفــي  العامــل  كان  إذا  ولكــن، 
فــي حســابات إيران وحــزب الله، إلى جانب 
والسياســية  االســتراتيجية  الحســابات 
حالــة  فــي  موجــود  غيــر  فإنــه  األخــرى، 
حمــاس. بــل إن تورط حماس في حســابات 
الســني،  عمقهــا  ســيفقدها  كان  تلــك  مثــل 
 عن مصداقيتها في الشــارع العربي 

ً
فضا

املؤيد، في غالبه، ثورة الشعب السوري.
بعــد خروجها من دمشــق، بــدا لحماس أنه 
يمكنهــا تعويض الدعم اإليراني-الســوري. 
فاملنطقــة العربيــة كانــت تعصــف بها رياح 
التغييــر، ومصــر كانــت قــد شــهدت ثــورة، 
حمــاس  حاضنــة  املســلمون،  واإلخــوان 
يحققــون  كانــوا  والتنظيميــة،  الفكريــة 
االنتصارات االنتخابية، وصواًل إلى الفوز 
مرســي.  محمــد  الرئيــس  عبــر  بالرئاســة، 
 
ً
أيضــا، كذلــك كان الحــال فــي تونــس، فضا
مــن  اللتــن تجدهمــا  الدعــم والرعايــة  عــن 

قطر وتركيا.
كثيــرة،  عربيــة  ثــوراٍت  إجهــاض  أن  غيــر 
واستعادة بنى النظم القديمة زمام األمور، 
واســعن،  ودولــي  إقليمــي  تحالــف  ضمــن 
حقيقيــة،  معضلــة  أمــام  حمــاس  وضــع 
فــي  العســكري  االنقــاب  بعــد  خصوصــا 
مصر، وتعامل نظام الجنراالت معها عدوًا، 

تسوية ما، والقبول بحلول غير جذرية.
الســوري  الشــعب  يواجهــا  التــي  املؤامــرة 
وخصومــه  النظــام  مــن  بتدبيــر  اليــوم، 
ال  الباطنيــن،  أصدقائــه  الظاهريــن/ 
األهليــة،  البنــى  ســوى  وزرهــا  يتحمــل 
الحديــث  لذلــك، يبقــى  ــنة.  السُّ وخصوصــا 
خارجيــة،  وأخــرى  داخليــة،  منــاورات  عــن 
وخلــط لــألوراق، تهويمــات بغــرض فــرض 
حلول وسط ال مكان فيها للداخل املتحمل 
حلــول  فــرض  بغــرض  ليــس  شــيء،  لــكل 
ه، بــل رحيله مع رموز  تضمــن للنظــام بقــاء

الدم.
تعيش الواليات املتحدة، اليوم، حاالت من 
الضعــف لــم يشــهد لهــا التاريــخ السياســي 
باتــت  حيــث   ،

ً
مثيــا املعاصــر  األميركــي 

الجمهورية اإلسامية اإليرانية على بوابة 
مناطــق نفوذها فــي الخليج العربي، حيث 
السيادة األميركية للطاقة، بينما الواليات 
املتحــدة منشــغلة بامللف النــووي اإليراني، 
حيــث  كثيــرًا،  يؤخــر  وال  يقــدم  ال  الــذي 
والبوابــة  كلّيــا،  إيــران  إضعــاف  املطلــوب 
السورية جزء من سياسة القمع السياسي 
ككل. لذلــك، ســتكون االنتخابــات األميركية 
املقبلة فرصة جد مناســبة لتوجيه صفعة 
إليــران، تخرجهــا نهائّيــا مــن مناطــق نفوذ 
الكبــار. تبقــى الواليــات املتحــدة املســؤولة 
عــن املأســاة التــي وصــل إليهــا الســنة فــي 
ســورية والعــراق، حيــث األنظمــة الطائفيــة 
ودعمــا  طائلــة  أمــوااًل  تتلقــى  الحاكمــة 
الجمهوريــة  مــن  وسياســّيا  عســكرّيا 
ضــد  موجهــا  دعمــا  اإليرانيــة،  اإلســامية 
أزمتهــم  مــن  املضاعفــة  بغــرض  الســنة، 
واإلنســانية،  واالجتماعيــة  السياســية 
بغيــة فــرض واقــع سياســي وديموغرافــي 
جديــد، ال يقيــم وزنــا للمســاواة والتعددية. 
قطــب  بقــاء  عــن  اليــوم،  الحديــث،  يمكــن  ال 
واحــد بعــد الحــرب الباردة، ظهــور االتحاد 
األوروبــي قــوة اقتصادية، وصعود الصن 
فــي  طامحــة  وعســكرية  اقتصاديــة  قــوة 
النفــوذ، وماحقــة روســيا حلمهــا بعــودة 
تفتــرض  أشــياء  املنهــارة،  إمبراطوريتهــا 
واقعية الضعف األميركي. وتالّيا، التعامل 
بواقــع مــع املنطق الذي يفرضه النظام: إما 
االنتحــار مــع الشــعب أو البقــاء. لذلــك، على 
الســنة،  مصالــح  مراعــاة  والكبــار  أميــركا 
ســيادة  بقــاء  لضمــان  النظــام  ورحيــل 

نفوذها أمام تهديد دول من قبيل إيران.
)صحافي سوري(

اتنــا  فضاء طبعــت  التــي  االحتجــاج 
العموميــة، منــذ نهايــة التســعينات، علــى 
األقل في شكلها اليومي، والتي تزامنت مع 
انفجار الطلب االجتماعي ملجتمع يعيش 
تحوله الديمغرافي الكبير، وداخل ســياق 
سياسي محفز على الحرية، فأصبح معه 
األمــر كحالة عامة مهيكلة للمجتمع الذي 
أصبــح يعتبــر »االحتجاج« ســلوكا يوميا 
وثقافــة طبيعيــة، مــا يدعــو إلــى التســاؤل 
وأبعــاده،  التحــول،  هــذا  دالالت  حــول 
الديمقراطــي،  البنــاء  بمنطــق  عاقــة  فــي 
وبارتبــاط بــردود فعــل الدولــة مــن زاويــة 
املعالجــة الحقوقيــة مــن جهــة، ومــن بــاب 
مــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األجوبــة 
جهة أخرى، ويسمح كذلك بطرح إشكالية 
أكبر تتعلق باشــتغال )أو األصح بعطب( 
آليــات الوســاطة بــكل صيغهــا: التمثيليــة 
السياسية والحزبية والنقابية واملدنية!.

وإذا كان قد بدا ملحللن كثيرين، اشتغلوا 
حول الظاهرة االحتجاجية، أن االحتجاج 
السياسي تم تعويضه بدون رجعة بدورة 
جديدة من االحتجاجات حول السياسات 
العمومية، فإن دينامية 20 فبراير/شباط 
لاحتجــاج  السياســية  الصيــغ  أعــادت 
إقليمــي  بمحيــط  مدعمــا  الواجهــة،  إلــى 
مســاعد، وبتزايــد تأثيــر وســائل االتصــال 
الجديــد فــي بنــاء الهويــات االجتماعيــة/

االحتجاجية.
املشــهد  مــن  جــزءًا  االحتجــاج  ظــل  لقــد 
العــام، منــذ مــا يزيد عن العقــد، وأصبحت 
استراتيجية اللجوء إلى الشارع والفضاء 
الحــركات  ديناميــة  مــن  جــزءًا  العــام 
االجتماعيــة وبعض الفاعلن الحقوقين، 

قائــدًا للمرحلــة. ومن ناحية أخرى، ســيعمل 
في وضع تقف فيه مؤسســات الدولة ضده، 
وليــس معــه البرملــان، وال الســلطة التنفيذية 
التــي ســيتم تشــكيلها مــن تحالفــات حــزب 
نــداء تونــس، الحاضنــة السياســية ملؤيــدي 
النظــام القديم، واملتطرفن من تيار اليســار، 
والــذي يطلــق عليهــم اليســار االســتئصالي 
ولــو  النهضــة،  تيــار  إزاحــة  فــي  الراغــب 
يمكــن  ال  إذن،  ديمقراطيــة.  غيــر  بوســائل 
الحافــظ  بــدور  القيــام  املرزوقــي  للمنصــف 
بمفــرده،  الثوريــة  والكتلــة  الثوريــة  للــروح 
ولــن يتــم ذلــك، أيضــا، إال بتشــكيل املشــروع 
املكونــة  الكتــل  لــكل  واملســتوعب  الحاضــن 
لكتلــة املواطنــن الــذي مــن خالــه يمكنــه من 
التمكــن لإلصــاح، ومحاصــرة أي محاولــة 
لعــودة النظــام، مــن خــال تشــريعات برملــان 

وسياسات حكومة تحالف »نداء تونس«.
الجماهيــري  التيــار  تشــكيل  مشــروع  إذن، 
فــي  ضــرورة  الثوريــة  للكتلــة  الحافــظ 
اإلعــداد  فــي  والتأخــر  الســيناريوهن، 
النطــاق هذا املشــروع »الحركة االجتماعية 
املنظمــة« إلــى مــا بعــد تمكــن عــودة النظــام 
القديم يعني انتحارًا سياسيا ملمثلي التيار 
الحرجــة  الكتلــة  تماســك  وإنهــاء  الثــوري، 

الثورية. حفظ الله الثورة وتونس
)كاتبة مصرية(

ضمــن ســياق حربــه األوســع علــى جماعــة 
اإلخــوان املســلمن. وزاد مــن تعقيــد األمــور 
احتضــان دول عربيــة املقاربــة املصريــة في 
التعامل مع اإلخوان، وحماس منهم، وكان 
العــدوان  فــي أثنــاء  ذلــك أوضــح مــا يكــون 
فــي  غــزة  قطــاع  علــى  أخيــرًا،  اإلســرائيلي، 
الصيــف املاضــي. وهكــذا، أضحــت حماس، 
بــن ليلــة وضحاهــا، بحلفــاء قليلــن، فــا 
هــي بقيــت ضمن أضــاع »محور املمانعة« 
املحــور  ضمــن  مقبولــة  هــي  وال  اإليرانــي، 

املصري بعض الخليجي الجديد.
خــال العــدوان الصهيونــي علــى غــزة، فــي 
ينايــر/  /  2008 األول  ديســمبر/كانون 
عونــا  إيــران  قدمــت   ،2009 الثانــي  كانــون 
ال ينكــر لحمــاس، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك فــي 
وال   ،2012 ثانــي  نوفمبر/تشــرين  عــدوان 
العاقــة  املاضــي، وبقيــت  الصيــف  عــدوان 
بــن الطرفــن فاترة. ولكــن، إن كان لحماس 
حلفــاء آخــرون كثــر فــي عــدوان 2012، فإنــه 
لــم يكــن لديهــا حلفاء كثيــرون، في العدوان 
األخير، وهي، اليوم، تعيش حصارًا خانقا. 
تفــاوض  والتــي  إيــران،  تبــدو  املقابــل،  فــي 
ملفهــا  علــى  اليــوم،  املتحــدة،  الواليــات 
النووي، وترسيم دائرة نفوذها في منطقة 
الشــرق األوســط، بحاجة إلــى ورقة حماس 
بيدهــا. فحمــاس هي الفصيل الفلســطيني 
األقــوى، واألكثــر تهديدًا إلســرائيل، وإيران 
بــأن  معهــا،  العاقــة  تفعيــل  عبــر  تأمــل، 
يســاهم ذلك في تعزيز موقفها التفاوضي 
الفعــل  رد  املتحــدة، وضبــط  الواليــات  مــع 

اإلسرائيلي قدر اإلمكان.
تأتــي  الســابق،  التحليلــي  اإلطــار  ضمــن 
فــي  إيــران  بــدور  عبيــدة«  »أبــو  إشــادة 
املواقــف  فــي  الضروريــة  اإلزاحــات  ســياق 
السياســية، مــن دون أن يعنــي ذلــك تنــازاًل 
مــن طــرف آلخــر عــن مواقفــه ومبادئــه. فــا 
إيران ســتتخلى عن موقفها الداعم للنظام 
السوري، وال حماس ستقبل أن تكون لعبة 
فــي يــد إيران. ما جرى ليس أكثر من التقاء 
ظــرف  وفــي  معينــة،  لحظــٍة  فــي  مصالــح، 

معن.
دعــم  هــو  طهــران  مــن  حمــاس  تريــده  مــا 
املقاومــة،  ودعــم  الفلســطينية  القضيــة 
بعيــدًا عــن االشــتراطات السياســية )وهــو 
أمــر مشــكوك فيــه(، وما تريده إيــران موقفا 
تفاوضّيــا أقــوى فــي املنطقــة مــع الواليــات 
صورتهــا  تحســن  عــن   

ً
فضــا املتحــدة، 

املشــوهة في املخيال العربي، وهي، في كل 
األحــوال، لــن تنجــح فــي ذلــك. وحمــاس، في 
فعلتهــا هــذه، ليســت بدعــا فــي السياســة، 
الســورية  الثــورة  فصائــل  بعــض  فحتــى 
وضعــت يدهــا فــي يد أنظمــة عربيٍة تآمرت 
فــي  وســاهمت  كلهــا،  العــرب  ثــورات  علــى 
مــع  تحالفــت  أنهــا  كمــا  مصــر،  انقــاب 
وفرنســا،  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات 
وهم ليسوا أقل إجراما بحق األمة العربية 
اإلخــوة  يلــم  لــم  أحــد  كان  وإذا  إيــران.  مــن 
تفهــم  زاويــة  مــن  ذلــك،  علــى  الســورين 
ظرفهــم، فإنــه ينبغي لإلخوة الســورين أن 

يتفهموا ظرف غيرهم.
كل مــا ســبق ال يمنــع مــن القــول، إن حماس 
ستغامر بصورتها ومصداقيتها وعمقها 
العربي واإلسامي، إن هي تورطت في مدِّ 
اليد من جديد إلى النظام السوري، قبل أن 
يحســم الســوريون أمرهــم حــول مســتقبل 

ثورتهم.
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وســط حالــة التــردي العــام فــي املنطقــة، هنــاك طــرف واحــد يربــح، هو إيــران. تجني 
طهران مكاسب من خراب سورية والعراق واليمن ولبنان، بل باتت الطرف املمسك 
بأهم األوراق في البلدان األربعة. في سورية، تمتلك القسط األكبر من أوراق الحل، 
لكونهــا تشــكل، منــذ بدايــة الثــورة، الحامــي واملمــول لبقاء الرئيس الســوري، بشــار 
األســد، في الحكم. ومهما كانت نتيجة املعركة في هذا البلد املنكوب، ســوف تبقى 

إيران طرفا أساسيا في املعادلة. 
هــذا فــي الوقــت الــذي ال يحتــاج الحديــث عــن موقفهــا في العــراق إلى براهــني، وعلى 
الرغــم مــن أن التقديــر الســائد، اليــوم، هو تراجعها بعد إعفــاء وكيلها القوي، نوري 
املالكــي، يتبــني، يومــا بعــد آخــر، أن ذلــك ليــس أكثــر مــن تغييــر تكتيكــي لأحجــار 
فــوق رقعــة الشــطرنج، والدليــل أن األطــراف الدولية مجمعة علــى أن هزيمة »داعش« 
فــي العــراق غيــر ممكنــة، من دون اشــتراك إيران فــي الحرب ضدها، ومن الافت أن 
املعارك القليلة التي خســرتها »داعش« ميدانيا في املناطق القريبة من بغداد تمت 

بمشاركة قوات إيرانية، بما فيها ساح الطيران.
أما الدور اإليراني في اليمن، اليوم، فيعبر عنه النصر الكبير الذي حققه الحوثيون 
خــال ثاثــة أشــهر، ليصبحــوا ســيد الجغرافيــا اليمنيــة بــا منــازع. وليــس هنــاك 
قــوة سياســية، وال عســكرية، تقــف فــي وجههــم اليــوم، ومــا يبــدو، حتــى اآلن، ليس 
ســوى املقدمة لســيناريو يتجاوز، في رعبه، ما حصل من ســطوة إيرانية، في كل 
مــن لبنــان وســورية والعــراق، وهــو بــا شــك ليس ســوى محطة على طريــق التمدد 
اإليرانــي نحــو منطقــة الخليــج العربــي التــي تحتــل اهتمامــا خاصــا في الحســابات 

اإليرانية على مر العصور.  
كسبت إيران، في العقد األخير، في البلدان األربعة )لبنان، سورية، العراق، اليمن( 
بينما كانت تخوض مفاوضات امللف النووي، ولعبت، ببراعة، على الحبلني. كانت 
 من أن 

ً
تضــع ورقــة النــووي علــى طاولــة، والتوتــر اإلقليمي على طاولة أخــرى، وبدال

تقايض أحداهما باألخرى كما ســاد الظن، فإنها تمكنت من االحتفاظ بالورقتني 
معا. وما كان لها أن تمضي عشــر ســنوات في لعبة »األكروبات«، لوال االســتثمار 
املنهجــي واملــدروس فــي تقويــض االســتقرار فــي العالــم العربي، كما هــو الحال في 

البلدان األربعة. 
ومن ينظر إلى خارطة انتشــار النفوذ اإليراني في الشــرق األوســط يجد أنه يتقدم 

كل يوم، وهو سائر نحو مناطق جديدة، ومعارك جديدة.
معركة إيران املقبلة في الخليج، وســتكون الســعودية هدفها املباشــر، والســيناريو 
األكثــر ترجيحــا هــو أن طهــران ستســتخدم الحركــة الحوثيــة جســرًا إلــى الداخــل 
الســعودي، وهدفهــا العمــل علــى إذكاء النــار الطائفيــة فــي البيت الســعودي. وهناك 
تقديــرات تتنبــأ بأنهــا ســوف تلعــب ورقــة الشــيعة فــي الســعودية، من أجل تقســيم 
الســعوديني وإشــعال حــروب داخليــة، وهــذا حلــم يــراود إيــران مآلــه البعيد تقســيم 

السعودية إلى أكثر من كيان.
وإذا تمكنت إيران من اختراق البيت الســعودي، تكون قد حققت هدفها الرئيســي 
لتصبح القوة األولى في الخليج، وهي ليست في حاجة إلى أكثر من ذلك في املدى 
املنظــور، فهدفهــا أن تصيــر صاحبــة القــرار السياســي واألمنــي واالقتصــادي فــي 
هذه املنطقة، مســتفيدة من تراجع الدور األميركي في املنطقة، بل برزت مؤشــرات 
التعايــش  القوتــني قادرتــان علــى  أن  العــراق، خاصتهــا  غــزو  مــن  عــدة ودروس 

وتقاسم النفوذ على حساب العرب.
تمتــاز االســتراتيجية اإليرانيــة بأنهــا ال تعــرف التعــب أو التراجــع، لكنهــا، فــي كل 
األحوال، لعبت الورقة الطائفية جواز مرور الختراق العالم العربي، وتؤكد املعطيات 
كافــة علــى أن هــذه اللعبــة لــن تقــارب علــى النهايــة فــي املــدى املنظــور، فــي ظــل عــدم 

وجود مشروع عربي بديل.

نصري حجاج

ضاقــت كتبــي ذرعــا برفــوف مكتبتــي، وقــررت البحــث عــن رفــوف أخــرى، تســتريح 
عليهــا بــني يــد تتناولهــا ويــد تعيدهــا إلــى مأواهــا. وضعــت إعانــا علــى حائطــي في 
 فلســطينيا جديــدًا، ال يشــبه 

ً
الرغبــة، فاكتشــفت جيــا هــذه  »فيســبوك«، يكشــف 

األجيال املاضية التي ترعرعت في كنف فصائل املقاومة التي ربطت مصائر الناس 
في املخيمات ببرامجها، حتى ولو كانت تلك البرامج متآكلة، وال بأفكارها الجامدة، 

وال بطريقة تعاملها مع الشباب، حيث ال تترك لهم حرية املبادرة والعمل.
 بني بيوت عدة في بلدان عدة وفي مناف عدة. 

ً
عاشت مكتبتي، مثلما عشت، متنقلة

قبــل االجتيــاح اإلســرائيلي لبنــان، كان لــي مكتبة في مخيم عني الحلوة، استشــهدت 
عندمــا استشــهد بيتنــا إثــر قصــف جعلــه ركامــا فــي ذلــك الصيــف الشــقي مــن عام 
1982. في لندن، أسســت مكتبة تفرق شــملها بني أصدقاء بريطانيني وعرب وكرد 
عندمــا غــادرت لنــدن مرغمــا. عــدت إلــى لبنــان، ثــم إلــى تونــس، حيــث أسســت مكتبة 
جديــدة، تنقلــت معــي بــني تونــس ولبنــان، إلى أن اســتقر قســم منها في عــني الحلوة، 
فــي غرفــة مهجــورة مــن البيــت الــذي رحــل ســكانه، وأمــا القســم اآلخــر فقد نمــا وزاد 
وتضخم في بيتي في صيدا. وألن الكتب تزهق، كما نزهق وتضجر من املكان كما 
ها تســتريح مــن زهقها في االنتقال إلى بيوت 

ّ
نضجــر، وضعــت لهــا ذلك اإلعان، عل

جديــدة ورفــوف جديــدة، تليــق بها فأنقذتني من يأس كاد يودي بي. جعلتني كتبي 
 أصل الحكايات. 

ً
الراحلة تلك أدرك أن املخيمات فعا

اتصــل بــي شــاب مــن مخيــم نهر البــارد، وأخبرني بأنه ومجموعة من شــباب املخيم 
يرغبــون باقتنــاء الكتــب. ظننــت أنهــم يريــدون الكتــب ملكتباتهم الشــخصية، اهتماما 
باملعرفــة والقــراءة. لكــن، تبــني لــي أن وراء رغبتهــم مشــروعا ثقافيــا عميقــا ومبدعــا، 
. فــي مخيــم نهــر البــارد، الخــارج مــن الرمــاد 12 

ً
أصابنــي بالدهشــة والحبــور فعــا

مقهــى، كمــا فــي ســائر املخيمــات. رجــال يلعبون الــورق أو طاولة الزهر، يتســامرون 
علــى فنجــان شــاي أو يانســون، يحكــون فــي األوضــاع السياســية وأحــوال املجتمــع 
وأمورهم الشخصية، لكنهم ال يقرأون، فمعظم البيوت تم تدميرها حني دمر املخيم 
قبــل ســنوات، وكانــت الكتــب مــن ضحايــا التدميــر، وليــس في هــذه امللمــات من يولي 
عنايــة خاصــة القتنــاء الكتــب، عندمــا تأخذهــم الكــوارث نحــو تأمــني أســباب الحيــاة 

اليومية. 
أراد شــباب نهــر البــارد اســتغال فضــاءات املقاهــي، لتشــجيع الــرواد علــى القــراءة، 
فتبلــور مشــروعهم إلنشــاء مكتبــة صغيــرة فــي كل مقهى، تضم ما بني عشــرة إلى 
عشــرين كتابــا، تتنــوع  عناوينهــا بــني السياســة واألدب والشــعر واملســرح والتاريــخ 
عار الكتب ملن يرغب 

ّ
والفكر واالجتماع، وذلك باالتفاق مع أصحاب املقاهي، على أن ت

بالقراءة في بيته، وفي مرحلة تالية،  تشــجيع هؤالء على عقد جلســات خاصة في 
املقهى، ملناقشة الكتب املقروءة مع الرواد والشباب القائمني على املشروع. 

ال يتلقــى الشــباب )ويرفضــون( أي دعــم مالــي مــن أي جهــة حكوميــة، أو فصائليــة، 
أو غيــر حكوميــة. يعتمــدون علــى جهدهــم الشــخصي، فاملنظمــات غيــر الحكوميــة 
املنتشــرة فــي املجتمــع الفلســطيني أصبحــت كالســرطان وســيلة للنهــش واإلثــراء 
والتعيــش. فــي مرحلــٍة الحقــة، يطمــح الشــباب إلــى تأســيس مكتبــة ســينمائية فــي 
املخيــم، قــد يشــكل لهــا املقهــى صالــة عــرض مفتوحــة للنــاس، حيــث تعــرض أفامــا 

تتناول موضوعات على صلة بالواقع الفلسطيني ملخرجني فلسطينيني وعرب.
عندمــا جــاء الشــاب الفلســطيني، وائــل فرغــاوي، إلى منزلي في صيــدا، لينقل الكتب 
مــن مكتبتــي الخاصــة، رأيــت الكتــب تتســابق للقفــز إلــى الصناديــق الكرتــون التــي 
ســتحملها إلــى مخيــم نهــر البــارد، ال بــل رأيــت محمــود درويش يخرج مــن الجدارية 
مبتســما للحياة، ورأيت إدوارد ســعيد داخل املكان بني من أعطى عمره لقضيتهم. 
رأيــت شــعراء وروائيــني ومفكريــن ومســرحيني عربــا ســعداء على رفوفهــم الفقيرة، 

يستمعون إلى وقع النرد في املخيم الجريح.

خليل العناني

م«، مــن أجــل 
ّ
ال يتوقــف الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي عــن اســتدعاء نظريــة »الُســل

تبريــر انقابــه فــي الثالــث مــن يوليــو 2013. وهي النظرية التي يّدعي السيســي فيها 
م« الصعود إلى الســلطة، ولم يكن ينوي 

ّ
أن الرئيس محمد مرســي قد أخذ معه »ســل

التنــازل عنــه، وهــو مــا أجبــر الجيــش علــى التدخــل الســتعادة »الســلم« واســتعادة 
الســلطة. والحقيقــة هــي أن كام السيســي ال يمكــن فهمــه إال بنقيضه. فالرجل، منذ 
االنقاب، لم يقل شــيئا إال وقد فعل عكســه، وهو ما يشــير إلى نمط متكرر وصفة 

أصيلة من صفاته، هي املراوغة و»الكذب«. 
فالرجــل قــال إنــه لــم يترشــح للرئاســة وقــد فعــل، واّدعى أنــه حريص علــى املصالحة 
الوطنيــة، لكنــه دّمــر وأحبــط كل فرصهــا، وقــال إنــه ســوف يحــل مشــكات البطالــة 
والكهرباء وارتفاع األسعار، لكنه فشل. وقال إنه لن يمس أهالي سيناء بسوء، لكنه 
هّجــر أهلهــا وفّجــر منازلهــم، وقــال إن نظام حســني مبارك لن يعود، ثم عنّي رئيســا 
للوزراء كان »تابعا« لجمال مبارك فى »لجنة السياسات«، في حني خرج، اآلن، بقية 
رجــال مبــارك مــن »جحورهــم« علــى املــأ، متحّديــن ثــورة ينايــر، ومتوعديــن كل من 

ينتمي إليها.
قبــل يومــني، جــاء التصريــح األكثــر تعبيــرًا عــن الوجــه الحقيقــي للجنــرال. فقــد قــال 
الرجل حرفيا إنه »ال يوجد شــيء اســمه النظام«، و»ال يمكن ألحد أن يغّير النظام«. 
 كاشــفا علــى أنــه ال ينــوي الخــروج مــن الســلطة، بعــد 

ً
كام الرجــل ليــس فقــط دليــا

أن أخــذ معــه »الســلم« واحتفــظ بــه لنفســه، علــى عكــس اتهامــه مرســي، وإنمــا أيضــا 
على أنه ال يعير اهتماما للشــعب وال لرأي هذا الشــعب وشــبابه. فالجنرال، بحديثه، 
يحــاول بتــر فكــرة »الثــورة« مــن النفــوس، وإنهاء مســألة التغيير مــن جذورها. يقول 
إنــه ال يوجــد شــيء اســمه »النظــام«، وإنمــا هناك »الدولة املصريــة« التي ال يحق ألحد 
أن يقتــرب منهــا، ومــن »مؤسســاتها وإعامهــا وقضائهــا وشــرطتها وجيشــها«. 
قالهــا وهــو يحــاول محــو الفــوارق بــني الدولــة والنظــام، وبــني الحاكــم والســلطة، وبــني 
الشــخص واملجتمــع، كــي يظــل هــو فقــط حاكمــا متفــردًا مــن دون رقيــب أو حســيب. 
حديث الجنرال يستدعي املفهوم الفرعوني للسلطة، »أنا الدولة، والدولة أنا«، من دون 
أدنى اعتبار للمواطن الذي عليه أن يطيع هذه الدولة، وإن أهانته وبطشت به وعذبته 

أو هّجرته، وربما قتلته. 
الدولــة بالنســبة للجنــرال هــي »صنــم مقــّدس«، وليســت عقــدًا اجتماعيــا قائمــا علــى 
»مريضــة«  دولــة  عــن  الجنــرال  يتحــدث  واملحاســبة.  واملســؤولية  والرضــا  القبــول 
وعاجــزة، وليســت دولــة عفيــة وقــادرة علــى القيــام بمهمتهــا األساســية، وهــي خدمة 
مواطنيهــا واحتــرام حقوقهــم. يتحــدث عــن الدولــة »التنــني« التــي تأخــذ وال تعطــي، 

صلح. 
ُ
فسد وال ت

ُ
حاَسب، ت

ُ
تبطش وال ت

يتصرف وكأنه ال يعرف شــيئا عن الدولة »الحقيقية« التي يموت أبناؤها وشــبابها 
يوميــا إمــا غرقــا أو حرقــا أو بطشــا. ال يعــرف ســوى الدولــة التــي تتجســس علــى 
مواطنيها، وتحاســبهم على معتقداتهم وإيمانهم، والدولة التي تغير شــرطتها على 
بيوت مواطنيها فتعتقل وتسرق وتنهب، من دون أن يهتز له جفن. الدولة التي تبّرئ 
ــرم الكهــول الفاســدين، وتتجاهــل الشــباب الواعدين. 

ّ
»القاتــل« وتعتقــل »البــريء«، تك

 »محدش هيقدر يرجع مصر للوراء«، ونســي، أو تناســى، أنه 
ً
يقول الجنرال منفعا

شني. 
ُ
قد عاد بها عقودًا إلى الخلف، بعد انقابه امل

حديث الجنرال يذكرني بأبيات الشعر املعروفة:
يا أيها الرجل املعلم غيره/ ها لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا/ كيما يصح به وأنت سقيم
صلح بالرشاد عقولنا/ أبدًا وأنت من الرشاد عديم

ُ
وتراك ت

فابدأ بنفسك فانهها عن غّيها/ فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم
فهناك ُيقَبل ما تقول ويهتدي/ بالقول منك وينفع التعليم

لٍق وتأتي مثله/ عاٌر عليك إذا فعلت عظيم
ُ
ال تنَه عن خ

اإليرانيون قادمون مكتبتي في نهر البارد

نظرية »الُسلّم« السلطوي
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التطوير االستراتيجي لالقتصاد 2014.. عام الُحزن في اليمن

رؤساء الجزائر المتدربون تونس على إيقاع االنتخابات
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لــو اســتطعنا إحصــاء كل مــا يتــم صرفــه مــن أمــوال، ألغراض الدعايــة واإلعان 
وســائر األســاليب األخــرى، الهادفــة إلــى التســويق لــدى الشــركات واملؤسســات 
التجاريــة واالقتصاديــة املختلفــة فــي بلــد مــا، لحصلنــا علــى رقم خيالــي، يفوق 
مــا يمكــن أن يتوقعــه أفضــل خبــراء األعمال والتجارة واالقتصــاد في هذا البلد، 
إلــى درجــة أنــه يمكــن التكهــن، وبــدون مبالغــة، أن هــذا الرقــم قــد يتجــاوز القيمــة 
الفعلية ملجموع اإلنتاجية بأشــكالها كافة في تلك الشــركات واملؤسســات، وفقا 
شــجع الصــرف علــى الدعايــة 

ُ
النتشــار اســتخدام نظريــات علــم التســويق التــي ت

واإلعــان، بشــكل مبالــغ فيــه أحيانــا، حتى لــو كان على حســاب تكاليف تطوير 
املنتــج بأشــكاله كافــة. وأكثــر ما يجعلنا نعتقد بصحة هــذا التكهن هي النظرية 
الشهيرة في عالم التسويق، والتي تحث املستثمرين، مجازًا، على إمكان إهدار 
ما نسبته 99% من ميزانية أي مشروع لصالح عمليات الدعاية واإلعان، و%1 

فقط ألغراض اإلنتاج والتطوير ألي مشروع من أجل تحقيق النجاح!
مصطفى فؤاد عبيد )فلسطين(

انتهى عام 2014، بضجة شــنها املؤتمر الشــعبي العام على توقيع وثيقة حلول 
القضيــة الجنوبيــة، تــم وصفها »بمؤامرة بن عمر« وقبلها اغتيال الدكتور أحمد 
شرف الدين. حسمت الوثيقة شكل الدولة والقضية الجنوبية بستة أقاليم، وكأن 
الجديــة تعــم جميــع األطــراف، لكنها كانت أكثر من مزايدة. كان الرئيس، عبد ربه 
منصــور هــادي، يتظاهــر وكأنــه األخ األكبــر العاقــل الــذي يجــب أن يقــول الكلمــة 
الفصل. كنا لم نلتفت إلى العراقيل حرصا على اكتمال الحوار. وكان من أخطاء 
املبــادرة الخليجيــة أنهــا حصــرت القــرار بيــد الرئيــس هــادي، وتركــت للحكومــة 
القــرارات،  التوافــق شــرطا لصــدور  املهمــات الخدميــة والهامشــية وجعلــت مــن 
وهــو مــا اســتغله الطــرف اآلخــر الــذي وجد نفســه متضررًا مــن التغيير، فرصته 
للعرقلــة ودعــم القوى التي تســتهدف املناشــط الحيوية للدولــة في تفجير أنابيب 
النفط، وضرب أبراج الكهرباء، والقيام بعمليات تخريب واسعة، رافقها تضليل 
وتحريض إعامي واسع، يستهدف أداء الحكومة مع ضعف لإلعام الرسمي.
أحمد الضحياني )اليمن(

فــي أول خطــاب وجهــه الرئيــس، عبــد العزيــز بوتفليقة، إلى الشــعب الجزائري، 
عقب فوزه في رئاسيات أبريل/نيسان 1999، أطلق رصاصته الشهيرة على 
كل رؤســاء الجزائر الســبعة الذين ســبقوه، بدءًا من االســتقال: »انتهى زمن 
الرؤســاء املتدربــني«. هكــذا قالهــا مــن دون أن يــرف لــه جفــن، ومــن دون خجل، 
ِة ليامني زروال، صاحب السبق الجزائري في االستقاالت. 

َ
ف

َ
ن
َ
حتى من رجل بأ

)مــن قيــادة الجيــش 1989، مــن ســفارته فــي رومانيــا1991، من رئاســة الباد 
في11سبتمبر/أيلول 1998(.

هــذا حــال الرؤســاء مــع الرئيــس املســتورد مــن منفــاه، حســب نعــت الصحافــة 
الجزائريــة، أمــا املترشــحون املنافســون: آيــت أحمــد، مولــود حمــروش، مقــداد 
ســيفي، أحمــد طالــب اإلبراهيمــي، عبداللــه جــاب اللــه، ويوســف الخطيــب، فقــد 
فــي منــاخ سياســي  الجيــش،  مــن مزاحمــة مترشــح  أنفســهم  أشــفقوا علــى 

متحرش بالديمقراطية، فأعلنوا، قبل يوم من االنتخابات، انسحابهم.
طبعــا، لــم يكــن هــذا يعني، من يومه، غير الرئاســة مــدى الحياة، ولعل جنراالت 
الجزائر النافذين، وبني يديهم، اليوم، ما تبقى من بوتفليقة، يحسدون فراعنة 
مصــر علــى متعــة التحنيــط، والقبور الثرية الخالدة، والحكــم من اآلخرة. وملاذا 
ال يحكــم األمــوات حينمــا تمــوت الشــعوب؟ غير بعيد عن هــذا صور بوتفليقة 
الشــاب، ســواء التي خاض بها الرئاســيات، أو التي تظهرها التلفزة الجزائرية 

اليوم؛ حينما تغطي ما تسميها »أنشطة الرئيس«.
األخطــاء القاتلــة: لعــل أبرزهــا، اليــوم، »قاعدة« النفط مقابل الغــذاء، وهي ال تقل 
فتــكا اقتصادّيــا عــن خطــأ الثــورة الصناعيــة البومديينيــة. يوم كانــت املقوالت 
االشتراكية تغري بالعمال حطبا لتدفئتها. فإذا كانت العراق املنهزمة وصلت 
إلــى حــد هــذا الكفــاف األممــي، فأنهــا خــّرت صريعــة بضربــات أزيــد مــن 30 
دولــة، علــى رأســها القــوة األميركيــة الرهيبــة، التــي لــم تكن تتغاضــى وتتغافل، 
رض على 

ُ
كمــا تفعــل، اليــوم، مــع داعش. فمن أين هــذا املأتم االقتصادي الذي ف

الشــعب الجزائــري، وهــو الــذي لــم يحــارب املســتعمر إال ليتحــرر اقتصادّيــا 
وسياسّيا؟

رمضان مصباح اإلدريسي )المغرب(

دمــاء غزيــرة أريقــت مــن أجســاد شــبابية غضــة، فــي ســبيل أن تتحــّرر تونس من 
عقــال االســتبداد الــذي اكتــوت بلهيبــه، عبــر عقديــن ونيف من الزمــن الجائر. ومن 
هنــا، ال أحــد فــي وســعه أن يزايــد علــى مهــر الحريــة الــذي دفعــت البراعم الشــبابية 
ــق فــي تونــس مــن 

ّ
أرواحهــا ثمنــا لــه، وال أحــد كذلــك يســتطيع الجــزم بــأّن مــا تحق

ل في ســقوط نظام مســتبد جائر، إنما هو من إنجازه. 
ّ
إنجاز تاريخي عظيم تمث

ال أحد إطاقا، فكلنا تابعنا املشاهد الجنائزية التي كانت تنقلها الفضائيات في 
خضم املد الثوري الذي أطاح رأس النظام مضرجا بالعار، ومنح الشعب التونسي 
تذكــرة العبــور إلــى ربيــع الحرية، تلك املشــاهد الجنائزية كان ينضح من شــقوقها 
نســيم الشــباب. شــباب وضــع حــدًا لهزائمنــا املتعاقبــة، قطــع مــع كل أشــكال الغــن 
ّدر 

َ
واالســتبداد، خلخــل حســابات املنطــق، جّســد هــّزة عنيفــة مخلخلة للوعــي املخ

لب، وصنــع، بالتالــي، بدمائــه الطاهرة إشــراقات ثورية قــدر الطغاة فيها هو 
َ
واملســت

الهزيمــة واالندحــار. واليــوم.. يرغــب التونســيون أن تكــون دولتهــم الجديــدة مكملة 
لتاريخهم، وتقطع، بالتالي، مع سلبيات املاضي، وتحمي املكتسبات، وأولها الدولة 

ذاتها، منجزًا تاريخيا ال غنى عنه. 
ة، للدولة املدنية التي 

ّ
ويرفض التونسيون كل أشكال العنف، وينتصرون، بإرادة فذ

ترعــى شــؤون الديــن والدنيــا، وتدفــع فــي اتجاه تكريــس العدالة واملســاواة وحقوق 
اإلنســان. ومــن هــذا املنطلــق، كان تصويتهــم، في االنتخابات التشــريعية املاضية، 
تتويجا للحراك الثوري الذي عاشوه وعايشوه، منذ انباج فجر الثورة التونسية 
املجيــدة، فــي الرابــع عشــر مــن يناير/كانــون الثانــي 2011، دفاعــا مســتميتا عــن 
مكتســبات الثورة، عن الوجود، وعن الحرية، وعن املدنية واملســاواة في تجلياتها 

الواعدة.
محمد المحسن )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

نشهد، ومنذ أعوام، خطة مفضوحة من الكيان 
لتشــديد  إقليميــة  كيانــات  ومــن  الصهيونــي، 
إلخضــاع  محاولــة  فــي  غــزة،  علــى  الحصــار 
بالنســبة  غــزة  مقاومتهــا.  وتطويــق  أبنائهــا 
لهؤالء غصة في حلوقهم، ألنها تحمل معاني 
الخنــوع  خطــاب  إال  يريــدون  ال  إنهــم  العــزة، 
الكامــل،  االنبطــاح  بمفــردات  املتشــح  الســافل، 
وعلــى الرغــم مــن أن الكيــان الصهيوني اعترف 
مــن بعــض قياداتــه بهزيمته فــي عدوانه أخيرًا 
أمــره، عــن  فــي حقيقــة  إنمــا يعبــر،  غــزة،  علــى 
عاميــة  وفــي  املتصهــن.  الجنــاح  كل  هزيمــة 
 بلفــظ 

ً
مصــر، يتهمــون كل مــن يشــرعن باطــا

 .. »صهــن  النــاس  يقــول  حينمــا  »الصهينــة« 
صهــن«. حالــة الصهينــة تلــك التــي انتشــرت، 
لألســف الشــديد، فــي بــاد العــرب، لتعبــر عــن 
مــؤازرة ومســاندة للكيــان الصهيوني، وليعلم 
مهمــا  يســتطيعون،  ال  أنهــم  املتصهينــون 
الدعائيــة،  اإلعــام  ترســانات  مــن  اســتخدموا 
املواقــف  إســناد  املفتوحــة،  املــال  خزائــن  ومــن 
املتصهينة في صراع عربي مصيري حضاري 
مع الكيان الصهيوني، صراع وجود، ال صراع 

أميال من األرض أو حدود. 
أهــل  مــن  العــزة  خطابــات  علينــا  تطــل  وهنــا، 
كتائبهــم  خــال  مــن  بذلــك  ليعبــروا  حمــاس، 
وكيــان  غاصــب  لعــدو  ردعــا  تشــكل  التــي 
هــذا  ظــل  فــي  تلــك  العــزة  خطابــات  مصطنــع، 

أنور الجمعاوي

دعــا آالف التونســين الناشــطن علــى شــبكة 
فــي  »فيســبوك«،  االجتماعــي  التواصــل 
واجــب  الرئاســية  »املناظــرة  بعنــوان  صفحــة 
مــن  الثانــي  للــدور  املرشــحن  ديمقراطــي«، 
االنتخابات الرئاســية، الباجي قائد السبســي 
عامــا(   69( املرزوقــي  واملنصــف  عامــا(   88(
إلــى إجــراء مناظــرة تلفزيــة قبيــل االســتحقاق 
االنتخابــي. وصــّدروا دعوتهــم بالقــول »نحــن 
اليــوم،  ونســعى،   ،)...( الحريــة  صنــع  شــعب 
إلــى بنــاء الديمقراطيــة )...(، واملناظــرة مــن أهم 
مظاهــر الديمقراطيــة )...(. حــان الوقــت لنكــون 
للمترشــحن  دعــوة  وهــذه  مثــااًل،  كعادتنــا 
 )...( الرئاســية  لانتخابــات  الثانــي  للــدور 
لدخول التاريخ وقبول املناظرة، والتونسيون 
ة على أن الشأن 

ّ
هم الفيصل«. وهذه الدعوة دال

 شعبيا بامتياز بعد 
ً
السياســي أصبح مشــغا

 
ً
الثــورة، وكــف عن كونه شــأنا نخبويا، أو فعا
من أفعال الخاصة، فقد انفتح املجال للمواطن 
التونسي لإلدالء برأيه في قضايا الشأن العام. 
وأصبح يطالب املتســابقن إلى الفوز بكرســي 
قصــر قرطــاج بالتناظــر، باعتبــار ذلــك واجبــا 
علــى  الناخــب  حقــوق  مــن  وحقــا  ديمقراطيــا، 
املتنافســن. ذلــك أن املناظــرة حــدث تواصلــي، 
الحــوار  أشــكال  ومــن  الــكام،  فنــون  ومــن 
الديمقراطيــات  فــي  األهميــة  بالــغ  الحضــاري 
بــن  تجمــع  للتعبيــر  فرصــة  وهــي  الحديثــة، 
املتحاورين، فيبذل كل طرف جهده في اإلبانة 
عن موقفه، ويستحضر أقطار البيان، وأسباب 

الواقــع األليــم، أو املريــر الــذي تقــوم عليــه دول 
واملــال،  بالنفــط  تطفــح  إقليميــة  ودول  كبــرى 
وتســهم فــي إحــكام الحصــار املــادي واملعنــوي 
ألهــل غــزة وأهــل حمــاس وجنــود القســام، إال 
أن هــؤالء، وهــم يحملــون شــعار املقاومــة علــى 
إرادة  بهــا  ليؤكــدوا  نفوســهم،  وفــي  أكتافهــم 
وآخــر  غاصــب،  عــدو  مــن  لوطنهــم  التحريــر 
أرض  علــى  االســتيطاني  االســتعمار  نمــاذج 
هــذه الدنيــا، ومــن املؤســف حقــا أن يأتي هؤالء 
املتصهينــون العــرب، مــن بنــي جلدتنــا، يقفون 
إلى جانب العدو، يسندونه ويتشفون في أهل 
غــزة، ويكيلــون االتهامات حتى تحدث في ذلك 
شرخا متعمدًا في ثقة هذه األمة في مقاوميها، 
املقاومــة،  لــواء  يحملــون  بحــق،  هــم،  الذيــن 
ويرفضون املقاولة واملســاومة، ويؤكدون أنهم 
بحق منتدبون عن كامل هذه األمة وشرفائها، 
يحملون رســالة الحق املبن لتحرير فلسطن، 
ويؤكــدون حــق املرابطــن مــن أهل بيــت املقدس 
املســجد  عــن  يــذودون  أجمعــن،  واألقصــى 
وأرضهــم »القــدس«، وما ســميت بذلك إال ألنها 
أقدس بقعة دنسها الكيان الصهيوني، وصال 
وجــال ببغيــه وغطرســته، يهجم على املســجد، 
املــرة تلــو املــرة، ويقــف حــكام العرب واملســلمن 
ال ينطقــون، بــل دفعــوا صهاينة العرب إعامّيا 
إلى القيام بخطاب َمهن وُمهن، ال يمكن، بأي 

حال، إال أن يشكل خطابا لانبطاح الكامل.
حمــاس  احتفــال  فــي  الخطابــات  تلــك  وتأتــي 
بتأســيس مقاومتهــا، لتثبــت أن خايــا العــزة 

الحجــاج ليثبــت رجاحــة رأيــه، وتهافــت غيــره، 
األنــا  رؤيــة  توضيــح  واملــراد  نظــره.  وقصــور 
واملشــكات،  والظواهــر،  لألشــياء،  واآلخــر 
والقصــد إيقــاع التأثيــر في املتقبل، واســتمالة 
النــاس علــى كيــٍف مــا فــي شــأٍن مــا. وال تخــرج 
املناظــرة الرئاســية عن هذا اإلطــار، باعتبارها 
ومنبــرًا  سياســيا،  وفضــاء  ركحيــا،  مجــااًل 
تعبيريا، يتيح للمترشــحن عرض برامجهما 
للجمهور، وكشف مواقفهما من مسائل تتصل 
بسياســة النــاس، وتدبيــر شــؤونهم وترتيــب 
أحوالهــم، وإدارة عمرانهــم وضمــان حقوقهــم 
وصيانــة حرياتهــم، والحفــاظ علــى اختافهــم 
عاقاتهــم  وتوطيــد  اســتقرارهم،  وتأمــن 
بشــعوب العالــم وثقافاتــه املتنوعــة، فمــن املهم 
بمــكان أن يعــرف املواطــن صاحيــات الرئيــس 
هــذا  لتولــي  مترشــح  كل  منظــور  مــن  القــادم، 
املنصب، وأن يعرف مدى التزامه بالفصل بن 
الســلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، 
وكيفيــة تمثلــه العاقــة بــن الحاكــم واملحكوم، 
ومدى وعيه بأهمية دعم مســار االنتقال نحو 
وترجمتــه  الدســتور  واحتــرام  الديمقراطيــة، 

فصوله التنويرية إلى واقع يعيشه الناس.
عــّدة،  تلفزيــة  قنــوات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اســتعدادها  عــن  عبــرت  وعربيــة،  تونســية 
الرجلــن،  بــن  املنشــودة  املناظــرة  الحتضــان 
متباينــا،  بــدا  منهــا  املترشــحن  موقــف  فــإن 
فلئــن رّحــب منصــف املرزوقــي بالفكــرة، ودعا، 
أكثــر مــن مــرة، خصمــه إلــى منازلتــه تلفزيــا، 
 الباجــي قائد السبســي بــدا غير متحمس 

ّ
فــإن

لألمــر، واصفــا املناظرة بأنها »نطيح أكباش« 

الرســالة الثانيــة: للصهاينــة أوقفــوا قياداتكــم 
أن  وجيشــكم  قيادتكــم  وطالبــوا  حدهــا،  عنــد 
يقــول لكــم الحقيقــة، الحقيقــة املــرة، حقيقــة مــا 
جرى لجيشــكم وجنودكم في غزة، فها هي كل 
يوم تتكشف وتتكشف، وما خفي كان أعظم!«.

ووحــدات  الشــهداء  دمــاء  الثالثــة:  الرســالة 
القســام. إن اســتدعاء تاريــخ حمــاس وكتائــب 
مــن  ممتــدة  سلســلة  أمــام  يضعنــا  القســام 
الشــهداء. اســتدعاء تاريــخ حمــاس وكتائبهــا 
املجاهــدة ليضعنــا، أيضــا، أمــام لوحــة مشــرقة 
ومشّرفة من اإلعداد وتصنيع الساح والنحت 
املحتــل وإيامــه. جيــش  ملقاومــة  الصخــر  فــي 
بوحداتــه  العالــم  ويــرى  تــرون  الــذي  القســام 
املجاهــدة التــي رّكعــت العــدو علــى أعتــاب غزة، 
وكسرت كبرياءه املفتعل، ومّرغت أنف عدوها 
اللــه تعالــى  البــر والبحــر والجــو، بفضــل  فــي 

ومنته.
بالســاح.  والتــزود  اإلعــداد  الرابعــة:  الرســالة 
كتائــب القســام راهنت علــى رجالها املخلصن 

وعلــى خــاف ذلــك، املرزوقي معــروف بخبرته 
فــي املحــاورة واملنــاورة، واملناظــرة والحجــاج 
مــن  كثيريــن  واجــه  أن  لــه  وســبق  واإلقحــام، 
خصومــه تلفزيــا فــي عصــر الديكتاتوريــة فــي 
برنامــج االتجــاه املعاكــس، وغيــره مــن برامــج 
يغتنــم  أن  وُيخشــى  العربيــة،  الفضائيــات 
أو  باغيــا،  السبســي  علــى  ليتفــوق  املناظــرة 
برامجيــا، وُيخشــى أن يدغــدغ ماضــي الرجــل 
فــي مهادنــة دولــة االســتبداد، ليبــرز هــو فــي 

موقع املناضل الحقوقي بامتياز.
والواقع أن املناظرة ضرورية، اآلن وهنا، ذلك 
أن أســئلة تاقاها املترشــحان في حملتيهما 
خــال  تكشــف  أن  ويمكــن  االنتخابيتــن، 
املرزوقــي  ســيراجع  هــل  ذلــك  مــن  املناظــرة، 
سياســات الرئاســة الخارجيــة، خصوصــا مــا 
اتصــل منهــا بامللــف الســوري والعاقــات مــع 
مصــر؟ هــل يقبــل بلجــوء »اإلخوان املســلمن« 
إلــى تونــس؟ هل سيشــكل هيئــة للتحقيق في 
شــبهة الفســاد املالــي فــي قصــر الرئاســة؟ هــل 

املجاهدين، وراهن غيرها على كسرها وعزلها 
حولهــا،  مــن  النــاس  وانفضــاض  وتركيعهــا، 
 غيرهــا اعتصــم بخيــارات 

ّ
كســبت الرهــان، ألن

هزيلــة، وركــن إلــى عــدو غاصــب مخــادع لئيــم، 
أما هي فاعتصمت بحبل الله املتن، واستندت 

إلى شعبها املعطاء، وأمتها الكبيرة املمتدة.
املقاومــة،  دعــم  ملــن  شــكرًا  الخامســة:  الرســالة 
بالســاح  ونصِرهــا  مســاندتها  شــرف  وأدرك 
والعدة، وأمّدتنا في املقاومة بالصواريخ التي 
دّكــت حصــون الصهاينة في صــوالت وجوالت 
مضــت مــع املحتــل. وعاهــد الناطــق العســكري 
الشــعب الفلســطيني بــأن تبقــى كتائب القســام 
مــن  نقاتــل  بكتــف،  وكتفــا  بيــد،  يــدًا  معهــم 
أمامكــم، ونحمــي ظهوركــم، لــم ولــن نقصــر فــي 
نصــرة قدســنا ومســرانا، ولــم ولــن نفــرط فــي 
إرث األنبيــاء فــي أرض فلســطن، كمــا أننــا مــع 
انشــغالنا فــي معركتنــا الكبــرى، ســنظل معكــم 
فــي معركــة البناء واإلعمــار، وتضميد الجراح، 
وتصليــب الصــف، ألن هــذا واجبنــا، فجرحكــم 

جرحنا وأملكم أملنا، وأملكم أملنا.
كل  عــن  حقيقتهــا،  فــي  تعبــر،  خمــس  رســائل 
الهــدف  ثقيلــة، تصيــب  بكلمــات  الــدك  معانــي 
بدقــة بالغــة، وتحــدده بــا مواربــة فــي معركــة 
والعمــل،  واإلرادة  باالســتعداد  األمــل  صناعــة 
ومعركــة العــزة والنصــر واملقاومة. »أبو عبيدة 
يهمــه  مــن  كل  إلــى  وصلــت  قاِومــة 

ُ
امل رســائلك 

األمر«.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ينــوي التخفيــض فــي أجــر الرئيــس؟ ثــم مــاذا 
هــل  الدولــة؟  هيبــة  بإعــادة  السبســي  يعنــي 
يعنــي بذلــك االرتفاع بالرئاســة إلى القداســة، 
مــن  موقفــه  مــا  البوليســية؟  الدولــة  وإحيــاء 
االنقــاب فــي مصــر؟ ومــا موقفــه مــن القضيــة 
العدالــة  مشــروع  مصيــر  ومــا  الفلســطينية؟ 
سيحاســب  هــل  حكمــه؟  ظــل  فــي  االنتقاليــة 
األمــر   

ّ
أن أم  املظلومــن،  وينصــف  الظاملــن 

للرئاســة  املرشــح  يقــدم  ملــاذا ال  ذلــك؟  خــاف 
تقريرًا طبيا في الكشــف عن حالته الصحية؟ 
عــن  بالكشــف  بالرئاســة  الفائــز  يتعهــد  هــل 
تمــت  لــو  عنهــا،  مســكوت  أســئلة  أماكــه؟ 

املناظرة أصبحت اإلجابة عليها ممكنة.
أكتــب هــذه األحــرف، وأتذكــر مناظــرات تلفزية 
جمعــت  التــي  تلــك  مثــل  تاريخيــة،  رئاســية 
وتلــك  بنيكــوال ســاركوزي،  فرانســوا هوالنــد 
التي جمعت باراك أوباما بميت رومني. كانت 
الناخبــن  أنــارت  ومفيــدة،  شــيقة  مناظــرات 
إرســاخ  فــي  وأســهمت  املشــاهدين،  وأمتعــت 

تقاليد التنافس الديمقراطي على الحكم.
علــى  الثــورة  فــي  ســباقن  التونســيون  كان 
علــى  ديمقراطيــة  إبــداع  وفــي  االســتبداد، 
صــوغ  وفــي  العربــي،  العالــم  فــي  مثــال  غيــر 
التــداول  وفــي  تقدمــي،  توافقــي  دســتور 
الســلمي علــى الســلطة، ومــن حقهــم، اليــوم، أن 
يطالبــوا بتدشــن بــادرة جديــدة فــي التاريــخ 
السياســي العربــي، اســمها ضــرورة املناظــرة 
بــن املترشــحن للرئاســة، حتــى يتبــن األمــر 

للناخب واملنتخب والشاهد على السواء.
)أستاذ وباحث جامعي تونسي(

لكنهــا  تمــوت،  ال  األمــة  هــذه  فــي  وخمائرهــا 
تتجدد على الرغم من أنف املخذلن واملرجفن 
واملنهزمــن واملنبطحــن، وهــي تتذكــر طابــور 
رأســهم  وعلــى  جميعــا،  هــؤالء  مــن  الشــهداء 
الشــيخ العاجز ببدنه املعجز بمقاومته وفعله 
الشــيخ  الصهيونيــة،  الغــدر  يــد  اســتهدفتهم 
املجاهــد أحمــد ياســن، وغيــره ممــن يشــكلون 
تاج هذه املقاومة وعزها، بما قدموه لتأسيس 
مقاومة رسالية وكفاحية ونضالية، الستعادة 
العرض واألرض، الســتعادة املســجد والقدس، 
ليعبروا بذلك عن طاقة األمة الحقيقية في هذا 
الزمــان. هكــذا يؤكد أبو عبيــدة، ويقول: ».. بعد 
27 عامــا مــن انطاقتنــا املباركــة، التــي لــم تكــن 
انطاقــة لحمــاس، بــل كانــت إعــادة بعــٍث لــروح 
الجهــاد فــي األمــة، فحمــاس وكتائبهــا عرفــت 
جيــدًا أن توقــف أطمــاع املشــروع الصهيونــي، 
حتــى  واالنحســار،  االنكســار  علــى  وتجبــره 
االنهيــار  حافــة  علــى  يقــف  اليــوم،  جعلتــه، 
والــزوال، بفضــل الله وقوتــه«. في هذه األجواء، 
كان خطاب أبو عبيدة بمفرداته أشبه بالساح 
يــدك أعــداءه، ويصيب أهدافه في مقتل، كلمات 
عــزة ومقاومــة تنطلــق مــن حنجرتــه، لتؤســس 
تحمــل  التــي  فلســطن  أرض  فــي  العــزة  أركان 

معاني املقاومة الحقيقية، ورسالتها األبدية:
الرســالة األولــى: ســيتحرر األســرى، ســيتحرر 
هؤالء األبطال، ويتحرر إخوانهم في وقت غير 
الذي تفكرون وتخططون، وهو قريب بإذن الله 

تعالى«.

ال يــرى لــه موجبــا، وال يعتبــره مفيــدًا لتونــس 
املرزوقــي  بــأن  وتعلــل  الراهــن.  الوقــت  فــي 
»متطــرف«، لنعتــه عصــر الدولــة القامعــة فــي 
أن  إلــى  وذهــب  »الطاغــوت«،  بعصــر  تونــس 
التناظــر يطيــح مــن مكانتــه، كمــا أنــه ال يأمــن 
إلــى  الحــوار  وانــزالق  املرزوقــي،  انفعــال  مــن 
الســباب وتبــادل الشــتائم. ومــع أن السبســي 
عميد السياســين التونســين، وينتحي نحو 
الحبيــب بورقيبــة في مخاطبة الناس، جامعا 
بــن العربيــة الفصحــى والعاميــة التونســية، 
وبن الجد والهزل، وبن القرآن الكريم واملأثور 
عــن النبــي، مراوحــا بــن أســلوبي الحكواتــي 
والديماغوجي، فإن تملصه من قبول املناظرة 
جعــل املاحظــن يفترقــون فــي شــأنه، فمنهــم 
مــن أيــد مذهبــه، معتبــرًا الرجــل يريــد تفــادي 
أسباب تعميق االستقطاب الثنائي، ويخشى 
مــن خــوض غمــار مغامرة لغوية غيــر مأمونة 
العواقب، ولم يتعّود التونســيون ممارســتها، 
ومنهــم مــن رأى أن الباجــي يمــارس سياســة 
الهــروب إلــى األمــام، ويصــادر علــى املناظــرة، 
خصمــه  علــى  ويحكــم  يخوضهــا،  أن  قبــل 
أحكامــا معياريــة، إنشــائية بــدل أن يواجهــه، 
والبرنامــج  بالحجــة،  الحجــة  ويقارعــه 
فــي  للتــداول  فرصــة  فاملناظــرة  بالبرنامــج، 
الشــأن العــام، وللتبــاري باألفــكار، ال للتناطــح 
علــى طريقــة »األكبــاش«. ويفســر املاحظــون 
فــي ســيرته  لــم يجــّرب،  بأنــه  الباجــي  موقــف 
السياســية، املواجهــة املباشــرة مــع خصومــه، 
فهو غالبا ما يواجه أتباعه، أو يكون الضيف 
الوحيــد لبرنامــج تلفــزي، يحــاَور فيــه وحــده. 
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حيفا ـ نايف زيداني

وضــع  اإلســرائيلية  الجامعــات  تتجاهــل 
أو  أروقتهــا،  فــي  العربيــة  باللغــة  الفتــات 
اإللكترونيــة  مواقعهــا  مضامــن  ترجمــة 
الثقافيــة  النشــاطات  نــدرة  عــن   

ً
فضــا العربيــة،  إلــى 

الخاصة بالطاب الجامعين من فلسطينيي الداخل، 
الذيــن يشــعرون بنــوع مــن الغربــة داخــل املؤسســات 
األكاديميــة اإلســرائيلية.  وقــال تقرير صادر عن مركز 
»دراســات« فــي حيفــا وجمعيــة »ســيكوي« إن »اللغــة 

ألن مؤسســات التعليــم العالــي »لــم تغّيــر بشــكل جدي 
أن هنــاك رغبــة  أعتقــد  العــرب، وال  للطــاب  توجههــا 
جدّيــة مــن قبلها في احترام الثقافة واللغة العربيتن، 
العــرب،  الطــاب  وبمكانــة  بهمــا  اســتهتار  هنــاك  بــل 
ــن. فــي النتيجــة، يــدرس الطالــب 

ّ
وأحيانــا تمييــز مبط

فــي حــرم جامعــي غريــب عنــه، ال يــرى لغتــه وثقافتــه، 
مــا يزيــد مــن غربتــه فــي الحيــاة األكاديميــة بخاصــة 
جباريــن  يتابــع  العبريــة«.  باللغــة  يتــم  التعليــم  أن 
»العربي الجديد«: »ننظر إلى موضوع اللغة العربية  لـ
فــي الحيــز األكاديمــي مــن خــال مســتوين. األول هــو 
املســتوى الوظيفــي باعتبــار أن الطــاب الجــدد ليســوا 
متمكنــن مــن اللغة العبرية بشــكل تــام، وهذا هو حال 
طــاب املــدارس الذيــن يــزورون الجامعــات. واملســتوى 
الثانــي هــو املبدئــي والحقوقــي. فاللغــة العربيــة هــي 
هويــة  مــن  يتجــزأ  ال  وجــزء  البــاد  فــي  رســمية  لغــة 
الطالــب العربــي، واســتخدامها جــزء مــن االعتــراف به، 

حتى لو كان متمكنا من اللغة العبرية«.

انتماء
لألبحــاث  »مســار«  معهــد  مديــر  يوضــح  جهتــه،  مــن 
أبــو عصبــة،  الجامعــي خالــد  واألســتاذ  االجتماعيــة 
جــدًا  مهمــة  العربيــة  »اللغــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
حتــى نشــعر باالنتمــاء إلــى املــكان، وال يقتصــر األمــر 
علــى الجامعــات«. ويــرى أنــه »علــى الرغــم مــن أهميــة 
ال  الجامعــات  أن  إال  لنــا،  العربيتــن  والثقافــة  اللغــة 
تعتبــر املوضــوع مهمــا لهــا، باعتبــار أن مكانــة اللغــة 
يــة فــي البــاد، وحتــى أن هنــاك محاولــة 

ّ
العربيــة متدن

العبريــة  اللغــة  تكــون  لتقزيمهــا، حتــى  قوانــن  لســن 
فقــط اللغــة الرســمية«. يضيــف أن »إدارات الجامعــات 
قــد تكــون متأثــرة باألجــواء العامــة املشــحونة أيضــا، 
علــى غــرار الحــركات الطابيــة اإلســرائيلية املتطرفــة 

والرافضة للغة والثقافة العربيتن«. 

والثقافة العربيتن تكادان أن تكونا معدومتن داخل 
الجامعــات، علــى الرغــم مــن وجــود قــرار مــن مجلــس 
الجامعــات  يوصــي  اإلســرائيلي،  العالــي  التعليــم 
باالهتمــام باســتخدام اللغــة العربيــة، وقــد تــم رصــد 
ميزانيــة لــه«. صــدر هــذ القرار عــام 2013، بعد ضغوط 
مارســتها جهات خارجية على إســرائيل، مثل منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية. وبادر عدد من الطاب 
العرب في اآلونة األخيرة إلى املطالبة بإضافة األعياد 
غير اليهودية، كتلك اإلسامية واملسيحية، إلى لوائح 
أن  علمــا  الجامعــات،  فــي  املعتمــدة  الرســمية  العطــل 
غالبيــة الجامعــات اإلســرائيلية ال تــدرج هــذه األعيــاد 
الجامعــات  وتفتقــر  العطــل.  ضمــن  اليهوديــة  غيــر 
الســبع،  وبئــر  وحيفــا  أبيــب  تــل  فــي  اإلســرائيلية 
باإلضافــة إلــى الجامعــة العبريــة في القــدس وغيرها، 
إلــى أيــة أعمــال فنيــة أو نشــاطات مــن شــأنها إنصــاف 

الثقافة العربية الغنية في الداخل الفلسطيني.

غربة
الجامعــي  واألســتاذ  »دراســات«  مركــز  مديــر  يقــول 
»اللغــة  إن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  جباريــن  يوســف 
والثقافــة العربيتــن مغيبتــان عــن املشــهد األكاديمــي 
فــي إســرائيل بشــكل عــام. فمؤسســات التعليــم العالــي 
ال تســتخدم اللغة العربية في منشــوراتها أو الفتاتها 
أو داخــل الحــرم الجامعــي، وال تعمد أيضا إلى ترجمة 

مضمون مواقعها اإللكترونية إلى العربية«.  
منظمــة  أشــارت  األخيــرة،  الســنوات  »خــال  يضيــف: 
إلــى  لهــا  تقريــر  فــي  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 
أقــر  الدوليــة،  الضغــوط  وبســبب  العــرب.  تهميــش 
عــدة،  قــرارات  اإلســرائيلي  العالــي  التعليــم  مجلــس 
بينها ترجمة الافتات ومضامن املواقع اإللكترونية 

في الجامعات إلى اللغة العربية«.
يــرى جباريــن أن تطبيــق هــذه القــرارات مــا زال بعيــدًا، 

مجتمع
أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو( وبرنامــج األغذيــة التابــع لألمــم املتحدة أن 
»عــدد األشــخاص الذيــن يواجهــون انعــدام األمــن الغذائــي بســبب وبــاء إيبــوال فــي غينيــا وليبيريــا 
وسيراليون، وصل إلي نصف مليون«، متوقعة أن يتجاوز مليون نسمة بحلول مارس/آذار املقبل. 
وقالت إن »إغاق الحدود والحجر الصحي وغيرها من القيود قد عرقلت وصول البشر إلى موارد 
 »تفشي الفيروس كشف مدى 

ّ
الغذاء«. وأوضح ممثل »فاو« اإلقليمي في أفريقيا بوكار تيجاني أن

)األناضول( ضعف نظم إنتاج األغذية الراهنة في الدول املتضررة«.  

ســيضطر الطــاب غيــر األوروبيــن، الراغبــون بالدراســة فــي الســويد، إلــى تحّمــل كافــة التكاليــف 
الدراســية ابتــداًء مــن مطلــع العــام املقبــل، وذلــك بعــد قــرار البرملــان الســويدي ســحب مبلــغ 653 ألــف 

دوالر أميركي، كان قد خصص للمعهد السويدي، واستثمارها في مجال استقبال الاجئن.
وحصــل املعهــد علــى هــذا املبلــغ، لكــي يقدمه كمنح دراســية تغطــي تكاليف الدراســة، باإلضافة إلى 
 طــاب مرحلــة املاجســتير مــن 

ّ
الطعــام واملســكن، للراغبــن بمتابعــة دراســتهم فــي الســويد. يذكــر أن

سورية وجنوب أفريقيا مستثنون من القرار.  )راديو السويد(

السويد توقف المنح الدراسيّة للمهاجرينإيبوال يهّدد األمن الغذائي لنصف مليون شخص

الرباط ـ حسن األشرف

يثيــر انتشــار جنود مــن الجيش املغربي في 
فــي  الشــوارع واملواقــع الحساســة  مــن  عــدد 
املدن الكبرى في الباد، ذهول عدد كبير من 
املواطنن الذين لم يعتادوا من قبل مثل هذا 
املشــهد. وكان املغــرب قــد أعلــن، أخيــرًا، عــن 
انطــاق آليــة »حذر« التي تهــدف إلى حماية 
باعتبارهــا  األجانــب،  والزائريــن  املواطنــن 
خطــة اســتباقية للمصالــح األمنيــة املغربية 

في مكافحة اإلرهاب.
وبينما يعتبر بعض املواطنن األمر مؤشرًا 

طمأنتهــم  فــي  الســلطات  رغبــة  علــى  جيــدا 
وحمايتهم، يعتبره آخرون مبالغا فيه.

ــل عــدم الكشــف عن 
ّ

يقــول مســؤول أمنــي فض
 »نشــر قوات 

ّ
هويتــه لـــ »العربــي الجديــد«، إن

عســكرية بمعيــة أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة 
املختلفة، يهدف إلى طمأنة املواطن املغربي 
مظاهــر  إبــراز  وكذلــك  األجانــب،  والســياح 
القــوة واليقظــة لــدى أجهــزة الجيــش واألمن 
فــي مواجهــة أي تهديــد إرهابــي محتمــل قــد 

يستهدف استقرار اململكة«.
الجيــش  مــن  وعناصــر  جنــود  وشــوهد 
للعاصمــة  الكبــرى  الشــوارع  فــي  املغربــي 

الربــاط، وفــي ســاحة جامــع الفنــا الشــهيرة 
فــي مراكــش، وفــي محطــات القطــارات، وفــي 
واملؤسســات  الراقيــة  الفنــادق  مــن  عــدد 
املصرفيــة فــي مــدن فــاس وأكاديــر وطنجــة 
والدار البيضاء.  محمد عتوق وهو صاحب 
متجــر فــي الرباط، يقول لـ »العربي الجديد« 
إنــه اندهــش عندما شــاهد قوات من الجيش 
للمّرة األولى، تجوب أكبر شــوارع العاصمة 
ومنشــآت  مؤسســات  مــن  بالقــرب  وترابــط 
حياتــي  طــوال  أَر  »لــم  ويضيــف:  حيويــة«. 
أيــام  الشــارع ســوى  فــي  عســاكر يتجولــون 
االنقــاب ضــد النظــام )املحاولــة االنقابيــة 

 .»)1972 ســنة  أوفقيــر  محمــد  للجنــرال 
 »تواجد عناصر من 

ّ
 إن

ً
ويــردف عتــوق قائــا

الجيــش فــي الشــارع أمــر مطلــوب خصوصا 
فــي خضم تنامي التهديدات اإلرهابية التي 

تطال الباد من كل جهة«.
فــي  الدولــي  الخبيــر  يقــول  جهتــه،  مــن 
إبراهيــم  واألمنيــة  الدفاعيــة  السياســات 
»مهــام   

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـــ  اســعيدي 

الداخلــي،  األمــن  حفــظ  فــي  ليســت  الجيــش 
بــكل  املغربيــة  األمــن  قــوات  تكفلــه  ذلــك  ألن 
احترافيــة ومهــارة، بــل فــي حراســة الحــدود 
توزيــع   

ّ
أن ويتابــع  الســيادة«.  وضمــان 

الشــارع املغربــي »قــد  فــي  عناصــر الجيــش 
تكون له نتائج عكسية. وقد يؤدي تواجدهم 
باســتمرار أمام أعن الناس، إلى اإلحســاس 
بنوع من التوتر والخشــية أكثر من احتمال 

تعرض الباد لتهديدات أمنية«.
بدورهــا، تقول الباحثة االجتماعية ابتســام 
تحــّرك  يعتــادوا  لــم  »املغاربــة   

ّ
إن العوفيــر 

عناصــر الجيــش بالقــرب منهــم، وهــذا هــو 
الســبب الذي يفّســر حالة الفضول والدهشة 
 تــردد 

ّ
التــي اعتــرت عــددا كبيــرا منهــم. لكــن

املواطنــن وارتباكهــم ســرعان مــا ســيختفي 
بمرور األيام«.

جدل في المغرب حول انتشار الجيش في الشارع

اللغات  تــعــّدد  وتعزيز  ــم  دع إطـــار  فــي 
إلى  المتحدة  األمــم  عمدت  والثقافات، 
الرسمية  اللغات  من  لغة  بكل  االحتفال 

الست لديها. 
 18 فــي  العربية  باللغة  االحــتــفــال  تــقــرر 
باعتبار  عام،  كل  من  األول  ديسمبر/كانون 
الجمعية  قــرار  فيه  صدر  الــذي  اليوم  أنه 
العامة 3190، وتقرر بموجبه إدخال اللغة 
ولغات  الرسمية  اللغات  ضمن  العربية 

العمل في األمم المتحدة. 

يوم اللغة 
العربيّة

سالمة عبد الحميد

كشف الربيع العربي مدى تشابه التفكير 
العربي، وتماثل الشعوب العربية في 

أسلوب الحياة والتعاطي مع األحداث، 
وكون الحكام العرب املستبدين نسخا 

متكررة من نموذج واحد في التعامل مع 
من يحكمونهم.

د املصريون ثورة 
ّ
في أيام الربيع األولى قل

»التوانسة« على زين العابدين بن علي 
بالثورة على حسني مبارك، وتاهم 

الليبيون واليمنيون والسوريون.
لم تكن أساليب الثوار متباينة، حتى 

هتافاتهم وطريقة تعاطيهم مع األحداث 
كانت تقريبا واحدة، بغض النظر عن 
النتائج النهائية، التي ال تبدو مختلفة 

كثيرًا، إن سلمنا أن القائم حاليا نتائج 
نهائية.

بات اسم ميدان التحرير متكررًا، وباتت 
)ارحل( سمة للربيع في كل الدول، أشكال 

التظاهر واالعتصام وتفاصيل الحراك 
تكاد تكون واحدة، حتى نتائج القمع 

األمني شبه مكررة، رغم اختاف البلدان 
واملدن.

سمعنا عن الزاوية في ليبيا وسورية 
واليمن وتونس ومصر، ظهر البلطجية 

والباطجة والشبيحة واملواطنون الشرفاء 
في الدول جميعا.

تدخلت الجيوش التي كانت تحكم بأشكال 
مختلفة، قرر الجنرال أحمد شفيق في 

مصر خوض الصراع الرئاسي، وملا فشل، 
انقلب الجنرال عبد الفتاح السيسي على 

الرئيس املدني املنتخب محمد مرسي. في 
اليمن خلف علي عبد الله صالح نائبه في 
الحكم، ثم تحالف قطاع كبير من الجيش 
مع أنصار الله الحوثيني إلحكام السيطرة 
على الباد. في ليبيا جيشان وحكومتان 

ودولتان، حتى في تونس، عاد الجنرال 
 
ً
الباجي قائد السبسي للساحة محاوال

إعادة الباد إلى ما كانت عليه بمنافسة 
الرئيس الحالي املنصف املرزوقي.

متابعة أحداث الربيع كشفت أيضا أن 
الشخصية العربية واحدة، لن تكتشف 

تباينا واسعا في بساطة امللبس الرث في 
األغلب، وال تجاعيد البؤس والفقر التي 
تمأ الوجوه، بغض النظر عن األعمار، 

وال التشدق بالشعارات الطنانة والعبارات 
املحفوظة التي تتكرر في أوقات مختلفة، 
وال االنخداع بما تروجه وسائل اإلعام، 

من أكاذيب ومؤامرات وخزعبات ال يمكن 
في أحيان كثيرة أن يصدقها عاقل.

يكفيك مشاهدة أطفال العرب املشردين 
جراء قمع الحكام للثورات لتكتشف مدى 
التشابه. فأطفال سورية ال يفرقون كثيرًا 

عن أطفال اليمن ومصر، وللوهلة األولى 
عادة ال يمكنك أن تعرف جنسية املكان 

املدمر الذي تشاهده على الشاشات، 
فالدمار في غزة التي تأثرت كثيرًا بالربيع، 

ال يختلف عنه في سورية وليبيا، وال 
يمكنك عند مشاهدة قمع املتظاهرين أن 

تحدد في أي بلد هم، فالقمع األمني العربي 
واحد مثل الهّم العربي.

شعوب 
الربيع

مزاج
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من إحدى تظاهرات الطالب العرب في الجامعة العبرية في القدس )أحمد غرابلي/فرانس برس(



بعدما اجتاح تنظيم »الدولة اإلسالميّة« )داعش( 
مناطق واسعة من البالد، قطعت الحكومة 

العراقيّة الكهرباء عن الموصل، فتضاعفت الخسائر

سوق »الميالد« في البلدان اإلسكندنافيّة

1819
مجتمع

الموصل ـ قصي يونس

يحيــى  أبــو  وجــد  إنــذار،  دون  مــن 
بعدمــا  العمــل،  عــن   

ً
عاطــا نفســه 

األلبــان  تصنيــع  معمــل  أغلــق 
ومشــتقات الحليــب الــذي يعمــل فيــه أبوابــه 
فــي املوصــل، وســّرح جميع موظفيــه وعماله 
ل 

ّ
نتيجــة انقطاع التيــار الكهربائي الذي عط

أعماله.
وكانــت الحكومــة العراقّيــة قــد قطعــت التيار 
وكامــل  املوصــل  مدينــة  عــن  الكهربائــي 
محافظــة نينــوى، قبل أكثر من شــهَرين، كرّد 
فعــل علــى ســيطرة تنظيــم الدولة اإلســامّية 

)داعش( عليهما.
وفشــلت الحكومــة املركزّيــة، بوزاراتهــا وبكل 
إعــادة  فــي  املتكــّررة،  ووعودهــا  جهودهــا 
الحياة إلى هذه الطاقة الحيوّية والضرورّية 
بعدمــا نالــت منهــا الحــروب، وكل ما مّرت به 
البــاد منــذ ثمانينيــات القــرن املاضي ولحّد 

اآلن. 
ويخبر أبو يحيي: »أنا عامل بســيط كمئات 
غيــري فــي معمــل األلبــان األهلــي. هدفي ســّد 
رمــق عائلتــي املؤلفــة مــن عشــرة أفــراد. إال أن 
عملنــا بــدأ يتزعــزع مــذ ســيطر داعــش علــى 
املوصل حتى بلغنا اليوم مرحلة االستراحة 
اإلجبارّية«. يضيف أن املئات أصبحوا اليوم 
في الشــارع ومن دون مصدر للرزق. ومعظم 
هــؤالء مــن الفقــراء واملعدمــن الذيــن يعيلــون 
َسرًا كبيرة، ومن بينهم من يسكن في بيوت 

ُ
أ

مســتأجرة. بالتالــي، مــن شــأن ذلــك أن يخلــق 
مشــاكل اقتصادّية واجتماعّية ونفســّية لهم 

ولعوائلهم وللبلد بشكل عام. 
إلــى ذلــك، يتخــّوف كثيــرون مــن أن تســتغل 
حاجــة  واإلرهابّيــة  املســلحة  الجماعــات 
هــؤالء وفقرهــم وخصوصــا الشــباب منهــم، 
علــى  باملــال  وتشــجيعهم  الســتمالتهم 

االنضمام إلى صفوفها.
مــن جهتهــم، ُمِنــَي التجار وأصحــاب املعامل 
التــي تعتمــد علــى الكهربــاء بشــكل رئيســي، 
بخســائر اقتصادّيــة ومادّيــة كبيــرة بعدمــا 

توقف العمل في مصانعهم.
ويقول فاضل عزيز وهو صاحب أحد معامل 
األلبــان لـــ »العربــي الجديــد«، إن »خســائرنا 
كبيــرة بعــد قطــع التيــار الكهربائــي. فنحــن 
تتطلــب  التلــف  ســريعة  مــواد  مــع  نتعامــل 
تخزينــا فــي برادات وثاجات كبيرة ال يمكن 
للمولــدات املتوفــرة لدينــا، تشــغيلها. كذلــك 
واألجهــزة  املاكينــات  تشــغيل  عــن  تعجــز 
ــف عن العمل 

ّ
األخــرى، مــا اضطرنــا إلى التوق

وتســريح العمــال«. يضيــف أن األمــر »أضــّر 
أيضا بالسوق املحلّية التي شّحت البضائع 
ــر بالتزامــن مــع 

ّ
فيهــا وارتفعــت أثمــان املتوف

املحافظــات  مــن  املســتوردة  البضائــع  وقــف 

في العشــرين من شــهر أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، قامت أجهزة مديرّية كهرباء نينوى 
الواقعــة  الغازّيــة  القيــارة  محطــة  بتشــغيل 
فــي ناحيــة القيــارة )جنــوب املوصــل(، بأمــر 
مــن تنظيــم »داعــش« الــذي فــرض تشــغيلها 
ــر لتجهيــز املحافظة بالكهرباء 

ّ
بالغــاز املتوف

فة. لكن املحطة 
ّ
وتشــغيل مشــاريع املاء املتوق

ســرعان مــا توقفــت عــن العمــل بســبب نفــاد 
الوقود.

ر متخّصصــون فــي مجــال االقتصــاد 
ّ
ويحــذ

من مغّبة استمرار قطع التيار الكهربائي عن 
ــف حركــة االقتصــاد 

ّ
محافظــة نينــوى، وتوق

بيئّيــة  بكــوارث  ذلــك  ينــذر  إذ  فيهــا،  واملــال 
واجتماعّيــة ومشــاكل عديــدة أخــرى يصعــب 
حلها. ويرى الخبير االقتصادي أنور جاسم 
ضــرورة أن »تتخلــى الحكومــة املركزّيــة عــن 
ال  الذيــن  لألهالــي  الجماعــي  العقــاب  فكــرة 
حــول لهــم وال قــوة، وأن تعمــل بــداًل مــن ذلــك 
علــى كســب تأييدهــم لخطــوات الحكومــة في 
ــص مــن داعــش وتحريــر 

ّ
ســعيها إلــى التخل

مناســبة  طــرق  إيجــاد  خــال  مــن  املوصــل، 
لتوفيــر الخدمــات لهــم، وخصوصــا تجهيــز 
الكهربائــي  التيــار  مــن  املحافظــة بحصتهــا 

أسوة ببقّية املحافظات العراقّية«.

يخّصص الفرد في البلدان 
اإلسكندنافيّة 700 إلى 

800 دوالر أميركي لشراء 
هدايا العيد

انقطاع التيار الكهربائي 
خلّف خسائر كبيرة بين 

أهالي الموصل وأصحاب 
المصانع فيها

األخــرى، ومــن خــارج العــراق نتيجــة إغــاق 
الطرقات«.

علــى  االتحادّيــة  الكهربــاء  وزارة  ــق 
ّ
تعل لــم 

القطــع املتعمــد للكهربــاء عــن مدينــة املوصل 
منــذ ســتة أشــهر، فــي حــن يطالــب نــواب عن 
محافظة نينوى بجلسة استثنائّية للبرملان 
بهــدف مناقشــة وضــع الخدمات املتــرّدي في 
املحافظــة، وبخاصــة القطــع املســتمّر للتيــار 
الكهربائــي. فهــم يعتبــرون ذلــك أشــّد ســوءًا 
مما يعانيه النازحون في املخيمات، بحسب 
مــا جــاء علــى لســان النائــب عــن نينــوى عبــد 
الرحمــن اللويــزي. ويشــير إلــى أنــه »تم جمع 
تواقيــع عشــرات مــن نــواب البرملــان للموافقة 
علــى عقــد هــذه الجلســة االســتثنائية إلنقــاذ 
ينــذر  الــذي  الخدمــي،  التدهــور  مــن  نينــوى 
بكوارث إنســانّية وبيئّية وبانتشار لألوبئة 
واألمــراض، إذا لــم تســارع الحكومــة لوضــع 
الخدمــات  تأمــن  بهــدف  مناســبة  حلــول 

لألهالي«.
الكهربائــي  بالتيــار  اإلمــداد  وقــف  وأصــاب 
 فــي مدينــة املوصل، بالشــلل. فتوقف 

َ
الحيــاة

عمل عدد كبير من القطاعات كاملستشــفيات 
قّدم إلى األهالي 

ُ
واألفران، وجّمدت خدمات ت

كاملياه وغيرها.
أمــا املنــازل، فقــد تضــّررت هــي األخــرى ولــم 
يعــد باإلمــكان تشــغيل األجهــزة الكهربائّية، 
واملطابــخ  والحمامــات  امليــاه  وســخانات 
التــي تســتلزم طاقــة كهربائّيــة كبيــرة. فلجــأ 
علــى  تعتمــد  بدائّيــة  بدائــل  إلــى  املواطنــون 
اســتخدام النفــط األبيــض والغــاز الــذي شــّح 

في األسواق وارتفعت أثمانه.
تصلنــا  »لــم  قائلــة:  أشــرف  أم  هنــا  وتشــكو 
الكهرباء منذ أكثر من شهَرين. ونعتمد على 
املولــدات األهلّيــة فــي توفير الطاقة لســاعات 
األمبيــر  ارتفــع ســعر  وقــد  محــدودة يوميــا. 
دينــار،  آالف  ســبعة  إلــى  ليصــل  الواحــد 
أخــرى  وأحيــاء  مناطــق  فــي  قفــز  حــن  فــي 
تضيــف:  دينــار«.  ألــف   12 إلــى  املدينــة  مــن 
مناشــدة  حياتنــا«،  علــى  كثيــرًا  ذلــك  ــر 

ّ
»أث

الحكومــة املركزّيــة فــي بغــداد بفّك ما أســمته 
مــا  فــي  املدينــة،  علــى  املفــروض  بالحصــار 
ــق بالخدمــات وبســرعة توفيرهــا لهــم. 

ّ
يتعل

فاملواطنــون، ال ذنــب لهــم وهــم واقعــون بــن 
مطرقة »داعش« وســندان الحكومة، بحســب 

قولها.
وكانــت وزارة الكهربــاء فــي بغــداد قــد قامــت 
بفصــل محافظــة نينــوى تماما عــن منظومة 
شــهر  منتصــف  منــذ  الوطنّيــة  الكهربــاء 
ســيطرة  بعــد  املاضــي،  يونيو/حزيــران 
عــن  الغــاز  قطعــت  كذلــك،  عليهــا.  »داعــش« 
محطــة توليــد املوصــل التــي تعمــل بالغــاز، 
مــا أدى إلــى توقفهــا عــن العمل، فــي حن يتّم 
املوصــل  ســّد  توليــد  علــى محطــة  االعتمــاد 

ملــّد املدينــة بالطاقــة بواقــع  كمصــدر وحيــد 
ن، مّرة كل خمسة أيام. 

َ
ساعت

ويشرح أحد موظفي مديرّية كهرباء نينوى 
ل عدم الكشــف عــن هوّيته، أن الخط 

ّ
وقــد فض

الناقــل للكهربــاء مــن محطــة ســد املوصل في 
منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي 
التحالــف  طائــرات  قصــف  إلــى  تعــّرض  قــد 
الدولي خال استهدافها لتجمعات »داعش« 
بقطــع  تســّبب  مــا  وهــو  الخــط.  مــن  بالقــرب 
الكهرباء عن املدينة منذ ذلك التاريخ. وشّدد 
املوظف على صعوبة صيانة الضرر بســبب 
فــي منطقــة تشــهد أعمــااًل مســلحة،  وقوعــه 
وقــد فاقــم األمــر مــن معانــاة املدينــة وجميــع 

مؤسساتها ودوائرها ودورها ومحالها.

إيران

االنبار

النجف

البصرة

سامراء

بعقوبة

الموصل اربيل

كركوك

بغداد

العراق

المملكة الكويت
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

قوائم هدايا عيد الميالد، 
ال توَضع فقط في 

األفالم. فاإلسكندنافيّون 
يحرصون على ذلك في 

كل موسم

 كوبنهاغن، ستوكهولم ـ 
ناصر السهلي

منــذ منتصــف شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 
املنصرم وككل عام، ارتدت الدول اإلسكندنافّية 
أي  منــه،  األخيــر  األســبوع  وفــي  امليــاد.  حلــة 
قبــل شــهر مــن العيد، زّينــت املحــات التجارّية 

واجهاتها من وحي املناسبة.
هدايــا  دون  مــن  يكــون  ال  امليــاد  عيــد  وألن 
بالنســبة إلــى مواطنــي البلدان اإلســكندنافّية، 
تصل املنازل مجات دعائّية مجانّية تتضّمن 
وعروضــا  باملناســبة،  خاصــة  لهدايــا  أفــكارًا 
مغريــة لهــؤالء الذين اعتادوا منذ الصغر على 
تقاليــد تبــادل الهدايــا فــي عيــد امليــاد. ويبــدأ 
هــؤالء بكتابــة قوائــم الهدايا التــي يرغبون في 
الحصــول عليهــا قبــل نحو شــهر ويرســلونها 
بالبريــد. لــذا يحــاول التجــار التصويــب علــى 
يّدخــرون  الذيــن  املســتهلكن  جيــوب  فــي  مــا 
أن  خصوصــا  يســتطيعون،  مــا  للمناســبة 
االحتفاالت تمتّد على أيام ثاثة ابتداًء من 24 

ديسمبر/كانون األول الجاري.
بتلــك  بــدءًا  نفســيا،  املســتهلكون  وُيســتهدف 
باأللــوان  تأتــي  التــي  الدعائّيــة  املجــات 
وتتضّمــن عروضــات خيالّيــة ال تحصــى. مــن 
جهتهــا، تعمــد متاجــر كثيــرة إلــى عــدم إرفــاق 
البضائــع املعروضــة بأســعار، لتدفــع الزبائــن 
إلــى دخولهــا. حينها، لن يخــرج أحد بالتأكيد 
مــن دون أن يكــون قــد أنفــق بعــض املــال فيهــا، 
حتــى لــو لــم يشــتِر القطعــة التــي كان يقصــد 

السؤال عنها.

التمر كـ »ُطعم«
التمــر  علــى  الطلــب  يكثــر  املوســم،  هــذا  فــي 
التونسي، وكذلك على أنواع عّدة من املكسرات 
التــي يســتخدمها أهــل البلــدان اإلســكندنافّية 
لصنع عجينة اللوز ولخلطها بشــراب ســاخن 
يأتــي بلــون أحمــر غامــق. ويســتخدم أصحــاب 
»طعم«. فيعرضون علبة   كـ

ً
املتاجــر التمــر مثــا

تمر تونسي فاخر قد ال يربح منها مسّوقوها 
سوى قروش بسيطة، من أجل تسويق بضائع 
أخــرى. فحــن يدخــل املســتهلكون مــع أطفالهم 
 
ّ
ع، لن يخرجوا بعلبة التمر فقط. والفخ

ّ
للتبض

يقع فيه الغني والفقير على حّد سواء. 
وللذيــن يســتغربون األمــر، نعــم يوجــد فقــراء 
فــي الــدول اإلســكندنافّية وإنمــا مقاييــس دول 

هدّيــة لشــخص مهــم بالنســبة إلــى املجموعــة، 
النارّيــة  املفرقعــات  ســوق   .

ً
مثــا كالوالَديــن 

ينشــط أيضــا فــي موســم عيــد امليــاد. وحتــى 
لــو كان اســتهاكها أكبــر فــي رأس الســنة، إال 
أن شراءها يتم بالتزامن مع شراء مستلزمات 
دول  فــي  املليــارات  يــدّر  ســوق  وهــو  امليــاد. 
كل  مواطنــو  يســتهلك  وكمتوســط،  الشــمال. 
دولــة مــن دول الشــمال نحــو 100 مليــون دوالر 
االقتصاديــة  األوســاط  وتقــّدر  دولــة(.  )لــكل 
ورجــال األعمــال فــي كل دولــة مــن دول الشــمال 
قيمة ما يتم صرفه في شهر املياد، بمتوّسط 
يتــراوح مــا بــن مليــار ومليــار ونصــف املليــار 

دوالر.

سياحة وسفر
وتنشــط شــركات الســفر والســياحة في موسم 
مــن  لجــذب  فــي محاولــة منهــا  أيضــا،  امليــاد 
يرغــب فــي قضــاء عيــد امليــاد فــي دول دافئــة، 
هربــا مــن أجــواء الشــمال البــاردة. وقــد تكــون 
أســتراليا  حتــى  أو  إســبانيا  جــزر  الوجهــة 
وأميــركا الجنوبّيــة. وفــي هــذا املوســم ترتفــع 
يــدّر  الــذي  األمــر  والفنــادق،  الســفر  تكاليــف 
التــي  الطيــران  شــركات  علــى  إضافيــا   

ً
دخــا

ترفــع ثمــن تذاكرها، لعلمهــا بأن الطلب عليها 
فــي أيــام امليــاد يرتفــع عــن الشــهر الذي ســبقه 
وعــن الــذي يليــه. إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم من أن 
شــجرة امليــاد ليســت مرتبطة بطقــوس دينّية 
ُيعــّد  ســوقها  أن  إال  نفســه،  بامليــاد  أصيلــة 
ن في التســويق. 

ّ
مجــااًل آخــر مــن مجــاالت التفن

فتلــك الشــجرة التــي كانــت غايــة فــي البســاطة، 
أصبحــت اليــوم بزينتهــا املختلفــة واملتنّوعــة 
زراعتهــا  فــي  ســتثَمر 

ُ
ت طائلــة  أرباحــا  تــدّر 

واختراع ما يجملها من أجل مزيد من الربح.

الشمال. وهؤالء غير املقتدرين والعاجزين عن 
إسعاد أطفالهم في العيد، يسجلون أسماءهم 
على قوائم املستفيدين من »سلة املياد« التي 
تقدمهــا منظمــات خيرّيــة وكنســّية تهــدف إلى 
مساعدتهم على تخطي اليأس الذي يصيبهم 

من جّراء عدم قدرتهم تلك.

مليارات تُصَرف
إلــى ذلــك، يــزداد متوّســط مــا يصرفــه مواطنــو 
هــذه الــدول ممــن هــم فــوق الثامنــة عشــرة فــي 
ر ارتفــاع  موســم امليــاد، عامــا بعــد عــام. وُيقــدَّ
 270 بمتوســط   2014 لعــام  الفــرد  اســتهاك 
دوالرًا أميركيا، وهو رقم يتجاوز ما كان قائما 
قبــل األزمــة االقتصادّيــة )عــام 2008(. فيســعد 
ذلــك املســتورد، خصوصــا أن التوقعــات تظهــر 
اندفاعــا نحــو شــراء مبكــر للبــط واإلوز التــي 
تعّد مكّون الوجبة الرئيسّية لعشاء املياد مع 
كثيــر مــن الكســتناء. بالعــودة إلــى الهدايا، فإن 
متوســط مــا يخّصصــه الفــرد الثــري لشــرائها 
يتــراوح بــن 700 و800 دوالر، بينمــا يكتفــي 
متوســطو الدخــل بنحــو 400 إلــى 500 دوالر. 
رغبــات  علــى  بنــاًء  الهدايــا  تأتــي  مــا  وعــادة 
طالبيهــا الذيــن يضعــون قوائــم بمــا يريــدون. 
ويمكن ألكثر من شخص املشاركة في تكاليف 

كهرباء الموصلتحقيق
عقاب لداعش ومأساة للمدنيّين

نازحون سوريّون سئموا 
عرض قصصهم

الدعايات اإلعالميّة باتت 
ر بدم النازحين  تصوَّ

والجميع يرغب في 
الظهور

بيروت ـ شيرين قباني

قصص املوت في سورية التي شغلت وسائل 
 والتــي باتــت مــادة اســتقطاب 

ً
اإلعــام طويــا

اليــوم  وراءهــا  تخفــي  والقــراء،  للمشــاهدين 
واقعا آخر لدى النازحن السورين إلى لبنان. 
فقد ســئم هؤالء من اإلعام والوعود الفارغة، 
املســاعدات  أو  املــال  بطلــب  بعضهــم  وبــدأ 
الغذائيــة إلطعــام أطفالهــم، مقابــل عــرض تلــك 

القصص.
يقــول النــازح عبد الكريم لـــ »العربي الجديد«، 
ــه لــم يتــرك صحافيــا إاّل وروى لــه الظــروف 

ّ
إن

القاســية التــي يعيشــها في خيمتــه الصغيرة، 
الغــذاء لعائلتــه.  وذلــك مقابــل وعــود بتأمــن 
 الشــهور مــرت ولــم يتلــق شــيئا. يضيــف: 

ّ
لكــن

»لــم يعــد يأبــه أحــد بأحوالنــا. نعيــش ظروفــا 
منــذ  متدهــورا.  وواقعــا  صعبــة  اقتصاديــة 
إلــى لبنــان واألبــواب تغلــق أمامنــا.  مجيئنــا 
انتقلنــا مــن بيــروت بســبب غــاء اإليجــارات، 
واســتأجرنا مســاحة صغيــرة مــن أحــد ســكان 
منطقــة زحلــة بمبلــغ 200 ألــف ليــرة لبنانّيــة 
)137 دوالرًا أميركيــا( ندفعــه مــن خــال العمــل 

لديه في البستان وزرع الخضار«.
النازحــن  يطــال  حــادث  كل  »فــي  ويتابــع: 
السورين تقصدنا القنوات من أجل تحقيقات 
صحافيــة مكتوبــة ومرئيــة ال نفــع لهــا. تــارة 
واســتغال  اإليجــارات  غــاء  عــن  يكتبــون 
النــزوح الســوري، وتــارة أخــرى يكتبــون عــن 
التمييــز العنصــري وانعــكاس  معاناتنــا مــع 
البلــد  فــي  وجودنــا  علــى  األمنيــة  األوضــاع 

املضيــف«. ويشــير ســاخرًا إلــى أنهــم »اليــوم 
مصاعــب  عــن  دســمة  كمــادة  إلينــا  يلجــأون 
مــع  الذيــن يموتــون  الشــتاء وأعــداد األطفــال 
باملــازوت  يعدوننــا  جديــدة.  عاصفــة  كل 
واملســاعدات، إال أننــا ال نجــد فــي النهايــة مــن 
 سوى إشعال الحطب«. يضيف: »أحوالنا 

ّ
حل

من ســيئ إلى أســوأ. كنت أعتقد أن نشر قصة 
عائلتــي مــع التشــرد سيســاعدنا. اليــوم بــت 
أرفــض الحديــث«. ويؤّكــد: »العالــم بأكملــه ال 

يكترث ملعاناة الاجئن«.
عبــد  وصفــه  بمــا  شــبيهة  معاناتــه  عاصــم، 
الكريــم. فهــو أنقــذ عائلتــه من مــوت محتم في 
منطقــة القلمــون، وجــاء إلــى لبنــان ليعمل في 
مجــال النجــارة. ســّجل اســمه فــي مكتــب األمم 
املتحــدة مــن أجــل الحصــول علــى املســاعدات 
أو  جمعيــة  يتــرك  ولــم  والغذائيــة،  املاديــة 

مستوصفا إال وطرق بابه في زحلة.
الدوليــة  بالتصريحــات  عاصــم  وينــّدد 
واالتفاقيــات اإلنســانية التــي تعطــي املواطــن 
الحــق بعيــش حياة كريمة. ويقــول لـ »العربي 

منــذ  الطبيــة  املســاعدات  »توقفــت  الجديــد«: 
املمنوحــة  املســاعدات  أشــهر، وبطاقــة  ثاثــة 
مــن مفوضيــة الاجئــن الســورين فــي لبنان 
توقفت أيضا«. يتابع: »في بداية أزمة النزوح 
إلــى لبنــان، كانــت املســاعدات مــن الجمعيــات 
األهلية تأتي باستمرار. إال أنها بدأت تتوقف 

بتأمــن  الجمعيــات  تدريجيــا. رحنــا نطالــب 
الضروريــة،  والنســاء  األطفــال  احتياجــات 

لكننا لم نتلق سوى الوعود«.
ويسأل مستغربا: »يقولون في اإلعام يوميا 
عــت 

ّ
وز أو  باملــال  للنازحــن  التبــرع  تــّم  إنــه 

األمــوال  هــذه  هــي  أيــن  املســاعدات.  عليهــم 

املمنوحــة لشــعب مشــّرد ال مســتقبل واضــح 
لــه؟«. ويقــول: »يأتــون بالنشــاطات الترفيهية 
ألطفالنا وينســون الحليب واألدوية التي هم 
بحاجــة إليهــا أكثــر مــن الترفيــه والضحــك«. 
ر  يضيــف: »الدعايــات اإلعاميــة باتــت تصــوَّ
بدمنــا والجميع يرغب بالظهور وإبراز دوره 

على أجسادنا«.
بكلمــات حزينــة يصــف عاصم وضــع األطفال 
مــن  كل  يشــكر  هــو  النــزوح.  مخيمــات  فــي 
يحــاول رســم الضحكــة علــى وجــوه أطفالــه، 
 العالــم يــرأف بأرواحهــم 

ّ
لــو أن لكنــه يتمنــى 

فيقــول:  املــوت.  بوجــه  للصمــود  ويســاعدهم 
أبــواب  وعلــى  مــأوى..  بــا  عــراة..  »صورونــا 
عــن  تحدثــوا  لنــأكل.  املــال  نطلــب  املســاجد 
فليتركونــا  بحقوقنــا.  واالنتهــاكات  املجــازر 
مــن  إنقاذنــا  علــى  فليعملــوا  أو  لبؤســنا 

الجحيم اليومي الذي بدأنا نعتاده«.
بدورهــا، لــم تعــد أمينــة تكتــرث للحقيقة. هي 
تروي لإلعام والصحف وناشــطي املنظمات 
اإلنسانّية ما يرغبون في سماعه من قصص 
مثيرة، بحســب قولها. تضيف: »ال مانع لدي 
 
ّ
نــي أرملــة أو أن

ّ
مــن قــول األكاذيــب، ومنهــا أن

زوجــي قتــل فــي الحــرب، باإلضافــة إلــى ســرد 
نقــل  أو  معنــا  حــدث  عمــا  مشــوقة  تفاصيــل 
مشــاهد حدثــت مــع غيــري ونســبها إلــّي. لكــن 
قبــل التحــدث أطلــب املــال فيعطونــي 10 آالف 
دوالرًا(   14( ليــرة  ألــف   20 أو  دوالرات(   7(
لقــول مــا لــدي مــن معلومــات، يعتقــدون أنهــم 
هــم الوحيــدون الذيــن حصلــوا عليهــا منــي«. 

وتتابع: »أضحك عليهم بكلمتن وأذهب«.
بالنســبة إلى أمينة، »ال يســتفيد من مراســلي 
اإلعــام ســوى األطفال. يلعبــون أمام الكاميرا 
يطلبهــا  التــي  الوضعيــات  ويتخــذون 
املصورون. وكلما كانت ثيابهم رثة وحالتهم 
مزريــة، كلمــا كانــت الصــورة أجمــل«. وتلفــت 
إلى أن »أطفالنا ال يعلمون أنهم بعد سنوات، 
إذا بقــوا أحيــاء فسيشــكلون وثائــق مصــورة 
النازحــن  أطفــال  عاناهــا  التــي  املآســي  عــن 

السورين وعن حرمانهم من تلك الطفولة«.

مخيم البداوي ـ انتصار الدنان

منذ نشأته، أراد النادي الثقافي الفلسطيني 
العربــي فــي مخيــم البــداوي احتواء الشــباب. 
خدمــة  أرادوا  الذيــن  مــن  كثيريــن  اســتقطب 
مشــروع  ضمــن  وذلــك  املحلــي،  املجتمــع 
»واجه« املدعوم من قبل املساعدات الشعبية 
النرويجيــة. قبــل بدء املشــروع، نظمت الجهة 
وإدارة  كتابــة  حــول  تدريبيــة  دورة  املانحــة 
املشــاريع، فعمــد أعضــاء النــادي إلى صياغة 
فكــرة وبلورتهــا وتقديمهــا لهــا، فتــم  قبــول 

مشروعهم ودعمه. 
دورات  تنظيــم  علــى  املشــروع  هــذا  يقــوم 
تدريبيــة وإقامــة مكتبات صغيرة، باإلضافة 
األجــرة،  ســيارات  فــي  كتــب  وضــع  إلــى 

الــركاب. فــي الســياق، يقــول  ليســتفيد منهــا 
أحد األعضاء إن النادي تأسس في الخامس 
األول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  مــن  عشــر 
الشــباب  مــن  يــد مجموعــة  علــى   ،1996 عــام 
الجامعين املســتقلن في الجامعة اللبنانية 
)الفــرع الثالــث(، وبــدأت اللجنــة التأسيســية 
للنــادي العمــل داخل حــرم الجامعة في بادئ 
يتابــع  الخــارج.  إلــى  تنتقــل  أن  قبــل  األمــر، 
»أراد النــادي ســد فــراغ الوجــود الفلســطيني 
فــي الجامعــات بشــكل خــاص، باإلضافــة إلــى 
العمــل الطابــي الثقافي في املخيمات بشــكل 
عــام، وذلــك بعــد ســنوات مــن تراجــع العمــل 
األشــكال  وتاشــي  املخيمــات،  فــي  الطابــي 
التنظيميــة بخاصــة بعد اتفاقية أوســلو عام 

.»1993

طابــا  النــادي  ضــم  البدايــة،  »فــي  يضيــف 
إلــى  باإلضافــة  الجامعــة،  مــن  فلســطينين 
لبنانيــن وســورين. كان الجميــع يشــاركون 
فــي نشــاطات ثقافيــة ووطنيــة، بعدمــا غــاب 
دور الطاب في الجامعة لفترة طويلة، حتى 
فــي  الفلســطيني  العلــم  رفــع  بعدهــا  تــم  أنــه 

الجامعة«.
وبســبب زيــادة معــدالت البطالة بن الشــباب 
فــي املخيمــات، يلجــؤون إلــى املقاهــي لقضاء 
إلــى   النــادي  عمــد  لذلــك،  فراغهــم.  أوقــات 
تأمــن مركــز للقــاء الشــباب، فكانــت املكتبــات 
لتجمــع  جيــدًا  مكانــا  تعــد  التــي  الصغيــرة 
باإلضافــة  متنوعــة،  كتبــا  وتضــم  الشــباب، 
بهــدف تشــجيعهم  اليوميــة،  الصحــف  إلــى  
على املطالعة واالستفادة في البحث العلمي 

والثقافــي. وألن كثيــرا مــن الشــباب ال يجدون 
متعــة أو حافــزًا للقــراءة، يعمــل النــادي علــى 
تشــجيع الشــباب علــى مناقشــة هــذه الكتــب، 
أو إقامــة مســابقات علــى أن تكــون أســئلتها 
مستوحاة من الكتب املوجودة في املكتبات.

كذلــك، يصــدر النــادي بعــض املجــات، غالبــا 
مــا تكــون مواضيعهــا موجهــة إلــى الشــباب، 
ويمكن لهم املشــاركة فيها، وكتابة املواضيع 
يقــوم  أيضــا،  األفــكار.  اقتــراح  أو  املقــاالت  أو 
بحســب  دوريــة  نشــاطات  بتنظيــم  النــادي 
الخطــة الســنوية املثبتــة التــي أقرتهــا اإلدارة 
املبــادئ  تأكيــد  بهــدف  للنــادي،  املركزيــة 
وهــي  النــادي،  عليهــا  قــام  التــي  واألهــداف 
الشــباب علــى االهتمــام بالنواحــي  تشــجيع 

الثقافية.

فسحة 
ثقافيّة 

في النادي 
الفلسطيني

ليــس  اإلفــاس والتشــرد  مــن  الخــوف 
ســيدات  تعيشــه  هاجــس  مجــرد 
ثرائهــن  مــن  الرغــم  فعلــى  أميركيــات. 
 ذلــك الهاجــس يشــغلهن، 

ّ
النســبي فــإن

مــرض  باتجــاه  بحالتهــن  ويدفــع 
نفســي، يطلــق عليــه الخبــراء متازمــة 
»نيويــورك  بحســب  الكيــس،  ســيدة 

بوست«.
قــة ســيندي 

ّ
فاملوظفــة املتقاعــدة واملطل

ومــع  ثريــة،  ســيدة  تعتبــر  عامــا(   63(
تــدرك هــذا األمــر. فحتــى  ذلــك، هــي ال 
عملهــا  مــن  املاضــي،  العــام  تقاعدهــا، 
طــوال 30 عامــا كمديــرة تنفيذيــة فــي 
تتقاضــى  كانــت  لإلعانــات،  شــركة 
إلــى نصــف مليــون  مــا يصــل  ســنويا 

دوالر أميركي.
هــذا املبلــغ أّمــن لهــا شــراء شــقة كبيــرة 
هــا 

ّ
فــي حــّي راق فــي نيويــورك. كمــا أن

جهزتهــا بأثــاث فخــم. وتعيــش فيهــا 
ذات  وحفيدتهــا  الحامــل،  ابنتهــا  مــع 

العامن.
قصــة جميلــة لســيدة مكافحــة وثريــة. 
 ســيندي تحتفظ بســّر خطير منذ 

ّ
لكن

فتــرة، هــو خوفهــا الدائــم مــن اإلفاس. 
ــه نــوع مــن 

ّ
وتعتــرف: »لــم أكــن أعــرف أن

الجنون االرتيابي )بارانويا(«.
من جهتها، تعمل ستيفاني )57 عاما( 
موظفة في مؤسسة مالية، وتتقاضى 
150 ألــف دوالر ســنويا. ليصــل األمــر 
مــا  بإضافــة  دوالر،  ألــف   230 إلــى 
تتقاضــاه شــريكتها الحياتيــة جنيفــر 
بمعالجــة  الخاصــة  عيادتهــا  مــن 
 
ّ
لكــن أطفــال.  لديهمــا  ليــس  املدمنــن. 

فأقســاط   ،
ً
قليــا تختلــف  حالتهمــا 

بشــقتهما  الخــاص  العقــاري  الرهــن 
تبلــغ 150 ألــف دوالر ســنويا. وأجــرة 
شــهريا.  دوالر   1100 تبلــغ  شــقتهما 
 جنيفر تملك 

ّ
لكن من ناحية أخرى فإن

ســتاينت  جزيــرة  فــي  صغيــرًا  منــزاًل 
»أحيانــا،  ســيندي:  تقــول  تؤجــره. 
 هنالــك درجــة صغيــرة جــدًا 

ّ
أشــعر أن

بينــي وبــن األشــخاص الذين يجدون 
أنفســهم مشــردين فــي الشــوارع فجأة. 
أن  يمكــن  الحيــاة  ظــروف   

ّ
أن أعتقــد 

تتغير بلحظة«.
هــذه الحالــة تســمى »متازمــة ســيدة 
املالــي  املستشــار  بحســب  الكيــس«، 
والقانونــي، النــس دراكــر. وهــو مؤلف 
كتــاب »كيف تتجنبن متازمة ســيدة 

الكيس«.
دراســة  تشــير  الســياق،  هــذا  وفــي 
التــي  والســلطة«،  واملــال  »النســاء 
اليــف«  »اليانــز  مؤسســة  أصدرتهــا 
 مــا يقــرب مــن نصــف 

ّ
للتأمــن، إلــى أن

عينة نســائية من 2200 امرأة أميركية 
و75،  عامــا   25 بــن  يتــراوح  بعمــر 
يخشن اإلفاس والتشرد في كبرهن، 
ممــا ســيجبرهن على حمــل أغراضهن 
في أكياس نايلونية والتجول بها في 
 جميع النســاء 

ّ
الشــوارع، مع العلم بأن

لديهــن  آراؤهــن  اســتطلعت  اللواتــي 
دوالر.  ألــف   30 عــن   

ّ
يقــل ال  مدخــول 

 27 فــي املائــة مــن اللواتــي 
ّ
والغريــب أن

دوالر  ألــف   200 مدخولهــن  يتجــاوز 
سنويا، أكدن الخوف نفسه.

)إعداد: عصام سحمراني(

»سيدة الكيس« هاجس النساء الثريات

رلى المصري

غيــر  األميركيــة  الواليــات  إحــدى  فــي  املتهمــة  أّن  املحكمــة  »وجــدت 
مذنبــة. كانــت متهمــة بقتــل ابنهــا البالــغ مــن العمــر تســع ســنوات. أمــا 
ســبب تبرئتهــا فهــو هرموناتهــا. فالجريمــة وقعــت قبــل أيــام قليلة من 
موعد دورتها الشــهرية«. هذا ما جاء في مقالة متخصصة في مجلة 

»ريدرز دايجســت« في أواخر ثمانينيات القرن املاضي. 
األمر مستفّز، علما أن هذه الحادثة حصلت قبل أكثر من ثاثني عاما. 
لنستمع إلى ما جاء على لسان كاتب في إحدى املحاكم الشرعية في 
لبنــان عــام 2014، كــي نجــد أمــرًا يخــرج عــن إطــار العقــل واملنطق. قال 
الكاتــب إنــه »ال يمكــن للنســاء اتخــاذ قــرارات صائبة بســبب التغييرات 
الهرمونية الناتجة عن الدورة الشهرية. فكيف يمكن أن تكون العصمة 
بيدهــن؟ معنــى ذلــك أنه يصبح بإمكانهن تطليق أزواجهن كل شــهر«. 
هكــذا، باتــت التغييــرات الهرمونيــة الشــهرية داللــة على »قصــور عقلي 
حــاد« لــدى النســاء. وصــارت ســببا فــي عــدم حصــول النســاء علــى 
املســاواة فــي املعاملــة أو الحقــوق. للتغييــرات الهرمونيــة الشــهرية هــذه 
الــدورة الشــهرية«. وإذا كان  »متازمــة مــا قبــل  اســم علمــي ُيعــرف بـ
هــذا التغييــر الهرمونــي أكثــر حــدة، يصبــح اســمه »اضطــراب مــا قبــل 
 
ً
الــدورة الشــهرية االكتئابــي«. وملــن ال يعــرف، فــإن للمتازمتــني فصــا

لاضطرابــات  والتشــخيصي  اإلحصائــي  الدليــل  فــي  مخصصــا 
النفســية في نســخته الرابعة التي صدرت عام 1994.

األمــر ليــس بهــذه البســاطة، فلــه دالالتــه الخطيــرة. هكــذا، بــات األمــر 
حرمــان  يمكــن  وبــات  »أهليتهــن«.  علــى  ــر 

ّ
يؤث نفســيا«  »اضطرابــا 

النســاء من حقهن بالحضانة، في حال تم تشــخيص حالتهن بإحدى 
املتازمتــني. بإمــكان املحاكــم أيضــا إعطــاء النســاء عــذرًا تخفيفيــا أو 

 بحاالت االضطراب العقلي. 
ً
إعفائهن من املســؤولية الجرمية، أســوة

هــذه هــي إذًا نظــرة القضــاء والديــن والعلــم الســطحية للنســاء. مــا زالت 
شــهادة امــرأة واحــدة ال تكفــي، وال يســري الطــاق علــى النســاء أثنــاء 
ــق الرجل زوجته وهــي حائض، يكون الطاق 

ّ
الــدورة الشــهرية، فــإذا طل

أكثــر مــن 90  النفــس )تحليــل ســطحي( إن  غيــر نافــذ. ويقــول علــم 
فــي املائــة مــن النســاء »يعانــني مــن اضطرابــات نفســية بصــورة دورية 
ومســتمرة«. نقطــة التقاطــع هذه بني القضاء واملــوروث الثقافي والعلم، 

هي انتهاك صارخ ضد النســاء. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن التغييــرات الهرمونيــة الشــهرية تصيــب النســاء 
كمــا الرجــال. وهــي عبــارة عن دورة تغيير هرموني جســماني تترافق 
مع مجموعة من األعراض الفزيولوجية وأخرى نفسية. أيضا، ُيصاب 
الرجــال بهــذه التغييــرات الهرمونية الشــهرية بســبب انخفاض هرمون 
التستوســتيرون، وإن كانــت إصابــة النســاء بهــذا التغييــر الهرمونــي 

واضحة. املطلوب فقط إزالة لوثة األســاطير عنها.
)ناشطة نسوية(

العلّة بالهرمونات

تاء

ال يمكن القول إن االتصاالت الخلويّة في الموصل أفضل حاًال من وضع 
التيار الكهربائي والخدمات األخرى فيها. فبعدما كانت شبكات الهاتف 
مع  بالتزامن  فترة  قبل  المدينة  عن  بالكامل  انقطعت  قد  المحمول 
يمكننا  )داعــش(،  اإلسالميّة«  »الدولة  تنظيم  صفوف  في  كبير  ارتباك 
العثور على تغطية »ال بأس بها« في مناطق محّددة، بحسب  اليوم 

ما أفاد بعض السكان.

انقطاع خلوّي أيضً

إشاعات مصرية.. للغد
حقــق هاشــتاغ »إشــاعة لبكــرة« بن مســتخدمي تويتر املصريــن أكثر من 
10 آالف مشــاركة فــي غضــون أربعــة أيــام مــن نشــره. واختــص الهاشــتاغ 
باســتعراض العديــد مــن القضايــا التي تشــغل بال الشــباب املصرين. كما 

استعرض البعض ما يعتبرونه أحاما صعبة التحقيق.
وأطلــق املغــّرد إبراهيــم زاهــر الهاشــتاغ، مســاء اإلثنــن املاضــي، بتغريــدة 
ســاخرة قــال فيهــا: »إشــاعة لبكــرة: لجنــة الفتــوى باألزهــر تصــدر فتــوى 
 زواج عتريــس مــن فــؤادة صحيــح شــرعا«. وتوالــت التغريــدات- 

ّ
تفيــد بــأن

اإلشاعات بعدها. وقال أيمن بدوي: »اكتشاف وكر ملمارسة طقوس دينية 
عجيبة، يرجح أنها تهدف إلى فتح مقابر فرعونية واستحضار اللعنة«.

 همهــا يتركــز فــي التخلــص مــن عــبء 
ّ

 كل
ّ
أمــا بشــرى الثمالــي فيبــدو أن

الدراســة. فقالــت: »تعليــق الدراســة حتــى انتهــاء الشــتاء. فلتنعموا بشــتاء 
دافــئ تحــت البطانيــة«. كمــا ســخر جمهــور األهلــي مــن منافســيه، وقــال 

 للدوري املصري«.
ً
محمد صالح: »الزمالك يتوج بطا

 
ّ

مــن جهتهــا، اتخــذت ســالي حبش منحى آخر مضحــكا مبكيا. وقالت: »كل
الحراميــة الذيــن ســرقوا مصــر ســيرجعون إلــى مناصبهــم وأدوارهــم فــي 

الدولة«.

هاشتاغ
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كلما كانت ثيابهم رثة، كانت الصورة أجمل )راتب الصفدي/ األناضول(

يزداد متوّسط ما يصرفه مواطنو هذه الدول في موسم الميالد )ناصر السهلي(

لجأ المواطنون إلى بدائل بدائيّة ومولدات أهليّة )علي السعدي/فرانس برس(



قضايا

ميشيل كيلو

بــات شــديد الوجــوب واإللحــاح أن 
ُيصــار إلــى إصــاح عاجــل وشــامل 
لقــوى  الوطنــي  االئتــاف  لبنــى 
الثــورة واملعارضــة الســورية، ولطرائــق أدائــه، 
لكــي يتحــول  ولهياكلــه، ولحركتــه ونشــاطه، 
إلــى مؤسســة عمــل وطنــي، ينصــب اشــتغالها 
الشــعب  بــدأٍب وهمــة، علــى قضايــا  وعملهــا، 
مــن  إنقــاذه  أجــل  ومــن  وثورتــه،  الســوري 
الجائحة املريعة التي يتعرض لها. وصار من 
شــديد األهمية أن يغادر االئتاف انقســاماته 
بالقضيــة  اإلضــرار  وشــديدة  املتفاقمــة، 
الوطنيــة الســورية، وبآمــال الشــعب الســوري 
ونضالــه فــي ســبيل التخلــص مــن االســتبداد. 
وفيمــا يلــي موجــز مقترحــات عمليــة ممكنــة، 
لحظــة  فــي  هنــا،  تطــرح،  كلــه.  ذلــك  أجــل  مــن 
مفصلية من تطور املســألة الســورية، إن فشــل 
االئتــاف فــي ماقاتها بفاعلية ونجاح، واجه 
كارثــة تتربــص بهــا وبــه، ال ســيما وأنــه يقــف 

على حافتها.
1- مأسســة قيــادة االئتــاف بإعــادة هيكلتهــا، 
مكاتــب  الرئاســية  الهيئــة  أعضــاء  ليقــود 
متخصصــة متكاملــة املهــام، لديهــا موازنــات، 
ويشــتغل فيهــا موظفــون متفرغــون، علــى أن 
أمــام  مســؤولن  وموظفــوه  مكتــب  كل  يكــون 
هيئة الرئاسة التي تعمل فريقا واحدًا، وهيئة 
االئتــاف العامــة: مرجعيــة الجميــع وصاحبة 
القــرار الفصــل فــي كل األمــور. لذلــك، يزودهــا 
شــهرية  نصــف  بتقاريــر  االئتــاف  رئيــس 
حــول مــا يســتجد من أحــداث ومعلومات، وما 
تنــوي هيئــة الرئاســة فعلــه، وتخطــط لــه مــن 
مشــاريع وتدابيــر وزيــارات، وتواجهــه الثــورة 
مــن مشــكات وتنجــزه مــن نجاحــات، وتقيمــه 
خــال  مــن  قواعــده  ومأسســة  عاقــات.  مــن 
الحــر  باالنتخــاب  ســنة،  كل  ربعهــا  تجديــد 
يمضــي  بحيــث  والعــام،  واملباشــر  والســري 
شــأنه  فيــه،  أعــوام  أربعــة  االئتــاف  عضــو 
فــي ذلــك شــأن أي عضــو برملــان منتخــب. إلــى 
هــذا، ومــن أجــل تعميــم منافــع مبــدأ املشــاركة، 
ستشــكل الرئاســة »هيئة استشــارية وطنية«، 
تضم مسؤولن سابقن وحالين في املجلس 
خبــرة  أهــل  جانــب  إلــى  واالئتــاف،  الوطنــي 
متنوعــة،  وأدوار  اختصاصــات  مــن  وتاريــخ، 

يختارهم من خارجه.
2-التوصــل إلى ميثــاق وطني بموافقة جميع 
القــوى التــي أســهمت فــي إطــاق ودعــم ثــورة 
الديمقراطــي،  بطابعهــا  وتمســكت  الحريــة، 
سياســية كانت أم مدنية أم عســكرية، وبلورة 
حــول  املشــتركة  بجهودهــا  جامــع،  تصــور 
الحل السياســي وســبل تحقيقه، لســد ثغرات 
الوطنيــة  املكونــات  عاقــات  تقــوض  كثيــرة 
املناضلــة ببعضهــا، وتمّكــن النظــام، وبعــض 
الخارج، من اســتغال انعدام التواصل بينها 
إلضعافهــا وفــك عاقاتهــا مــع املقاومــة. بعــد 
قرابــة أربعــة أعــوام مــن الثورة، مــن العار أن ال 
يكــون هنــاك أي حوار بن أطرافها في الداخل 
والخــارج، وأن يقتصــر التخاطــب بينهــا على 

االتهامات والشتائم.
تضــم  لكــي  صفوفــه،  االئتــاف  3-سيوســع 
منتســبن يمثلــون، عدديــا ونوعيــا، مختلــف 
الســورية،  الوطنيــة  الجماعــة  مكونــات 
مؤسســات  عــن  اســتبعد  مــن  وخصوصــا 
للنظــام،  انتمائــه  بذريعــة  الوطنــي،  العمــل 
التواصــل  مــن  وأنــه ال جــدوى  لــه،  تأييــده  أو 
معــه، أو مــن محاولــة إقناعــه بالعمــل في إطار 
إبــادة  بلغــت  لقــد  التغييــر.  ولصالــح  الثــورة 
الشــعب الســوري طــورًا متقدمــا، وتمت بأيدي 
الســورين أنفســهم غالبــا، فليس مــن املعقول، 
يتبــن،  التــي  املذبحــة  أن تســتمر  املقبــول،  أو 
كل يــوم، أن أحــدًا ال يفيــد منهــا غيــر قبضة من 
املجرمن والقتلة املمسكن بالسلطة من أسرة 
متطــرف،  متشــدد  وتيــار  وبطانتهــا،  األســد 
يشــك فــي كونــه مــن صنائعهم. لــن تتغير فقط 
العاقة مع هؤالء الذين استبعدوا عن الثورة، 
أو أبعــدوا أنفســهم عنهــا، بــل ســيتغير كذلــك 
خطــاب االئتــاف والجيــش الحــر، وســتتغير 
طــرق تعاملهمــا مــع إخــوة لنــا، يعني كســبهم 
التعجيــل فــي انتصــار الثــورة، وإنقاذ شــعبنا 
من هاك محتم، وحرب با نهاية. ســنخاطب 

شــيئا،  نخســر  لــن  رفضــوا  فــإن  هــؤالء، 
وسيخسرون هم كل شيء، وإن توافقوا معنا، 
والســلطوي  الدولــي  التاعــب  بــاب  أغلقنــا 
بهــا  يتــذرع  تقديــم حجــج،  دون  وحلنــا  بنــا، 

املجرمون إلطالة الحرب ضد شعبنا.
4-يعني قيام جيش وطني حر تأسيس جيش 
مهني، يضم تشــكيات محترفة، ينضوي في 
صفوفهــا املقاتلــون واملقاومــون، ومن يقبلون 
تحــت  والعمــل  قياداتهــا،  إلمــرة  الخضــوع 
إشــرافها أو بالتنســيق معهــا. ويعنــي كذلــك 
أن صفوفه ستبقى مفتوحة أمام الراغبن من 
جيــش النظــام فــي االنضمــام إليــه، واالندمــاج 
أن  يجــب  الجيــش  هــذا  مثــل  تشــكياته.  فــي 
يكــون قــادرًا علــى تجنيــد معظــم مقاتليــه مــن 
مرجعيتهــا  قيــادات،  لــه  تكــون  وأن  الشــبان، 
ليســت مدنيــة أو ثوريــة، بــل رئاســة األركان، 
لــوزارة  وتشــكياته  وحداتــه  تتتبــع  وأن 
الدفــاع، وتقــاد مــن رئاســة أركان، تتكــون مــن 
وقــادة  وقادتهــا،  املختلفــة  اإلدارات  رئيــس 
الجبهــات الذين ســيكونون نوابــا محلين، أو 

شخصين، لرئيس األركان.
لــن يكــون هنــاك بعــد قيــام الجيــش أعطيــات 
لهــذا أو ذاك، أو مخصصــات كيفيــة، تتاعــب 
بهــا األهــواء ومجريــات املعــارك املزعومــة، أو 
الصحيحــة، بــل ســتكون هنــاك موازنــة لوزارة 
الدفــاع التــي ســتعطي الجبهــات مخصصــات 
طويلــة األمــد، وفــق قواعــد عســكرية، يمليهــا 
دورهــا فــي القتــال، ومــا تواجهه مــن تحديات، 
دقيقــة.  محاســبية  قواعــد  تنظمهــا  وماليــة 
موازناتهــا  مــن  بقســم  الجبهــات  ستشــتري 
يلــزم إلدامــة معاركهــا، وتقديــم  مــا  الســنوية 
فــي ذلــك  الرواتــب والخدمــات ملقاتليهــا، بمــا 
للشــهداء  تقاعديــة  ورواتــب  تعويضــات 
خدميــة،  مؤسســات  وســتمتلك  والجرحــى. 
تمتلكهــا عــادة الجيــوش املهنيــة مــن مشــاف 
اســتهاكية  ومؤسســات  ومســتوصفات 

واستراحات ... إلخ.
ال داعــي للقــول إن املوازنــة العامــة ســتخضع 
طبقــا  وســتصرف  مســتقلة،  ماليــة  لرقابــة 
الفســاد  ضــد  حصينــة  محاســبية  ألصــول 
اســتراتيجية  أمــا  واالعتباطيــة.  والهــدر 

والجهــات  بالدوائــر  اإلعــام  وسيســتعن 
املعنيــة بهــذه الحقــوق، ليعد محاكمة شــعبية 
دولية، تشارك فيها شخصيات رمزية، دينية 
ودنيويــة معروفــة ومحترمــة عامليــا، تمهيــدًا 
مجرمــي  محكمــة  إلــى  األســد  بشــار  لتقديــم 
فــي  االئتــاف،  وسيشــن  الهــاي.  فــي  الحــرب 
الوقــت نفســه، حملــة منظمة، وال هــوادة فيها، 
لتوعية الشــعب بسياســاته وبرهانات الثورة 
التكفيريــة  النزعــات  وبمخاطــر  األصليــة، 
ودولتنــا  شــعبنا  وحــدة  علــى  واملتطرفــة 

واستقال وسيادة وطننا.
6-ســيقيم االئتــاف عاقــات برملانيــة منظمــة 
وسيشــرف  املؤقتــة،  الحكومــة  مــع  وقانونيــة 
الخارجــي  املجالــن  فــي  أعمالهــا  علــى 
بوصفهــا  معهــا  وســيتعامل  والداخلــي، 
جهــازًا وطنيــا مــن الضــروري أن يكــون حســن 
موثوقــة  تنفيذيــة  ومرجعيــة  واألداء،  اإلدارة 
برعايتهــم  مكلفــة  والســورين،  للســوريات 
وحــل مشــكاتهم، وتزويدهــم بمــا يحتاجــون 
إليــه مــن عــون وتعليم وعاج وســكن، من دون 
اليوميــة  بالشــؤون  اهتمامهــا  يصرفهــا  أن 
الســتقبال  وإعــداده  الوطــن،  بنــاء  إعــادة  عــن 
الســورين فــي ديارهــم، وإخراجهــم مــن بــؤس 

حالهم الراهنة في املهاجر.
7-ســيولي االئتــاف اهتمامــا خاصــا ومركــزًا 
داخــل  املختلفــة  املدنــي  املجتمــع  لتنظيمــات 
كطــرف  معهــا  وســيتعامل  وخارجــه،  الوطــن 
يكــون  أن  الضــروري  مــن  الثــورة،  فــي  أصيــل 
السياســية  مؤسســاته  فــي  بعدالــة   

ً
ممثــا

والعســكرية واإلعاميــة والثقافيــة واإلغاثية، 
ســتقوم  التنظيمــات  هــذه  وأن  ســيما  ال 
بمهمــة علــى قــدر اســتثنائي مــن األهميــة، هي 
تطويــر وتنفيــذ أنشــطة سياســية ومجتمعية 

الجيــش القتاليــة، فلــن تقــوم، بعــد اآلن، علــى 
حرب املدن، بل على حرب الحركة وقطع طرق 
اإلمــداد واملواصــات، وســيكون هدفهــا اتخاذ 
كل مــا هــو ضــروري مــن تدابير واســتعدادات، 
مرحلــة  فــي  باملقاومــة  الهزيمــة  إنــزال  ملنــع 
فــي  وعــدده،  الجيــش  قــدرات  وتنميــة  أولــى، 
الوقــت نفســه، لقلــب نهائي فــي موازين القوى 
النظــام، وبــدء حمــات عســكرية كبــرى،  ضــد 
تغطــي معظــم أراضــي بادنــا فــي وقــت واحــد 
فــي مرحلــة تاليــة، يتــم خالهــا تفكيــك جيــش 
النظــام، والتعــاون مــع وحداتــه التــي ســتقلع 
عــن مقاتلــة الجيش الحر، وتبدي اســتعدادها 

لانضمام إليه.
منظمــة  بحمــات  االئتــاف  إعــام  5-ســيقوم 
لكســب الــرأي العــام العاملــي، بجهــود مكاتبــه 
فــي الداخــل وبلــدان اللجــوء ولوبيــات أجنبية 
متخصصــة تعمــل فــي الخــارج، وسيســتخدم 
الحــرب  وجرائــم  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 
واالنتهــاكات  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم 
مــن  الدوليــة،  والعهــود  للمواثيــق  الفاضحــة 
أجــل تعريــة النظــام والدفــاع عــن ديمقراطيــة 
مصيــره.  تقريــر  فــي  الشــعب  وحــق  الثــورة 

وإعاميــة وثقافيــة وإغاثيــة مبدعــة في أماكن 
لحمــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  الســورين،  وجــود 
املهجريــن واملشــردين  مجتمعهــم، ومســاعدة 
علــى  واملعتقلــن  والجرحــى  الشــهداء  وأســر 
بأســرهم  والعنايــة   ، مصاعبهــم  تجــاوز 
وأطفالهــم. لــن يفعــل االئتــاف شــيئا، من دون 
املدنــي، وأخــذ  املجتمــع  مــع ممثلــي  التعــاون 

مشورتهم، واإلفادة من خبراتهم وقدراتهم.
8-لن ينجح االئتاف في إنجاز هذا البرنامج، 
مــن دون إصــاٍح يبــدل دوره وبنيتــه وأداءه، 
عليهــا  كانــت  التــي  الصــورة  مــن  ويقربــه 
منظمة التحرير الفلسطينية، سواء من حيث 
وحدتها وديناميتها، أم تشــعب أنشــطتها، أم 
باســتقالية  وتمســكها  بقضيتهــا  إمســاكها 
قرارهــا، أم مشــاركة مكوناتهــا الجماعيــة فــي 
خياراتهــا، أم فاعليتهــا االقتصاديــة واملاليــة، 
املبعثــر  شــعبها  تعبئــة  علــى  قدرتهــا  أم 
فــي  عنــه  املســؤولية  وتحملهــا  واملشــتت، 
جميــع مناحــي حياتــه، أم تمســكها بحقوقهــا 
مــن دون تنــازل عــن أي منهــا، أم مرونتهــا فــي 
اســتعمال أوراقهــا وجرأتهــا علــى الدخول في 
عاقــات مــع خصومهــا، لتطويعهم ووضعهم 
فــي خدمــة قضيتهــا. وأخيــرًا، االنســجام بــن 
وطنــي  بتوافــق  والتزامهــا  مكوناتهــا  تنــوع 
دائــم، جعــل معارضتها الداخلية مصدر إثراء 
لخطهــا العــام الذي أقرته مجالســها الوطنية، 
مــن  مّكنتهــا  خصومهــا،  علــى  ضغــط  وأداة 
فــي  املختلفــة،  أطيافهــا  وحــد  خــط  صياغــة 
الدفــاع عــن مصالحهــا وأهدافهــا العليــا، على 
الرغم من خافاتها األيديولوجية التي بقيت 

خاصة بكل منها.
9-فــي السياســة العامــة، ســيكون هنــاك تحول 
فــي سياســة االئتــاف نحــو عاقــات متوازنة، 
وقائمــة علــى ثوابــت الثــورة ومطالــب الشــعب 
مــع أطــراف املعضلــة الســورية، وتحالــف مــع 
الدول العربية واألجنبية التي تعطي األولوية 
لذهاب األسد على الحرب ضد اإلرهاب، وهي 
فرنســا وتركيــا واململكــة العربيــة الســعودية 
أوثــق  إقامــة  يحتــم  ممــا  الخليــج،  وبلــدان 
العاقــات معهــا، واإلفــادة منهــا للضغــط على 
طــوال  أزمتنــا  أدارت  التــي  الدولــة  أميــركا: 
فتــرة مــا بعــد الثــورة، واســتخدمتنا لتصفيــة 
وانتهجــت  وإيــران،  روســيا  مــع  حســاباتها 
متــرددة، تجاهنــا،  أو  عادلــة،  غيــر  سياســات 
إمــا بســبب ســوء تقديــر، أو ضعــف وعــزوف 
عــن االنخــراط فــي حــرب، أو خوفــا مــن روســيا 
صادقــة  كانــت  ولــو  إلــخ.   ... أو   ... أو  وإيــران 
التحالفــي  لنــا، لدعمــت توجهنــا  فــي دعمهــا 
لتخفيــف  باســتعدادنا  ولســعدت  الجديــد، 
تفيــد  أن  يمكــن  معركــة  ولخــوض  أعبائهــا، 
منها، وإال فإننا لن نخسر حليفا وداعما، ألن 
أميــركا ليســت حليفنــا، وإن كان مــن االنتحــار 
تحويلهــا إلــى خصم، ألننا ســنفقد عندئذ كل 
شــيء وســنهزم شــر هزيمة، وســنضع أنفسنا 
حددتهــا  التــي  الحمــراء  الخطــوط  خــارج 
للصــراع، ويحتمــل كثيــرًا أن تكــون هزيمتنــا 

واحدًا من ممنوعاتها.
هــذه  إنجــاز  علــى  قادريــن  ســنكون  10-هــل 
املهمــة؟ جوابــي نعــم، إن كنــا حقــا مــن طينــة 
الثــوار، وأخلصنــا العمل، وعرفنا كيف نجعل 
عامليــا،  مقنعــا  للنظــام   

ً
بديــا أنفســنا  مــن 

وأخرجنــا االئتــاف مــن دائــرة تســيطر عليهــا 
القضيــة  رحــاب  إلــى  وانقســاماتنا  خافاتنــا 
الوطنيــة التــي يتوقف اســتمراره على نجاحه 
واقعيــة  لهــا،  وحاضنــة  أداة  يكــون  أن  فــي 
الحســابات قاطعــة اإلرادة، مصممــة علــى نيــل 

الحرية لشعب سورية الواحد.
)كاتب سوري(

إصالح »االئتالف« السوري 
مقترحات على طريق المستقبل

لن يكون هناك بعد قيام الجيش أعطيات لهذا أو 
ذاك، أو مخصصات كيفية، تتاعب بها األهواء 
الصحيحــة،  أو  املزعومــة،  املعــارك  ومجريــات 
الدفــاع  لــوزارة  موازنــة  هنــاك  ســتكون  بــل 
طويلــة  مخصصــات  الجبهــات  ســتعطي  التــي 
دورهــا  يمليهــا  عســكرية،  قواعــد  وفــق  األمــد، 
فــي القتــال، ومــا تواجهــه مــن تحديــات، وماليــة 
دقيقــة. ستشــتري  محاســبية  قواعــد  تنظمهــا 
الجبهات بقسم من موازناتها السنوية ما يلزم 
والخدمــات  الرواتــب  وتقديــم  معاركهــا،  إلدامــة 
ورواتــب  تعويضــات  ذلــك  فــي  بمــا  ملقاتليهــا، 
وســتمتلك  والجرحــى.  للشــهداء  تقاعديــة 
الجيــوش  عــادة  تمتلكهــا  خدميــة،  مؤسســات 
املهنية من مشــاٍف ومســتوصفات ومؤسسات 
اســتهاكية واســتراحات ... إلخ. ال داعي للقول 
ماليــة  لرقابــة  ســتخضع  العامــة  املوازنــة  إن 
مســتقلة، وســتصرف طبقا ألصول محاســبية 

حصينــة ضد الفســاد والهدر واالعتباطية.

جيش جديد.. 
آليات أخرى

ستشكل الرئاسة 
»هيئة استشارية وطنية«، 

تضم مسؤولين سابقين 
وحاليين في المجلس 

الوطني واالئتالف

إن كنــا حقًا من طينة الثوار، وأخلصنا العمل، وعرفنا كيف نجعل من أنفســنا بديًال للنظــام مقنعًا عالميًا، وأخرجنا االئتالف 
من دائرة تسيطر عليها خالفاتنا وانقساماتنا إلى رحاب القضية الوطنية، عندها، سننجح في مهمة اإلصالح

)Getty( سوريون خارجون من مدينة حمص

مخيم لالجئين السوريين داخل األراضي التركية )األناضول(

ُتعنى  وطنية،  هيئات  الــرئــاســة  ستؤسس 
وأخــرى  والمشردين،  المهجرين  بــشــؤون 
لوقف  وتعمل  ــان،  ــس اإلن بحقوق  تهتم 
تتابع  وثالثة  مرتكبيها،  ومحاسبة  انتهاكها 
على  وتعمل  المسروقة،  السوريين  ثــروات 
الشعب  األصلي:  صاحبها  إلــى  استعادتها 
تجارية  أعمال  على  تشرف  ورابعة  السوري، 

وتنموية متشعبة، تتكفل بتمويل االئتالف.

حقوق اإلنسان أولوية
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المكتوبة  الصحافة  مجاالت  في  تنقل  جزائري  وإعالمي  سياسي  محلل 
والعمل اإلذاعي. ويعمل اليوم مراسًال إلذاعة »سوا«

صوت المواطن الفلسطيني... في استوديو متنّقل
رام اهلل ـ محمد عبيدات

اإلعاميــن  علــى  تنطبــق  ربمــا 
أم  »الحاجــة  مقولــة  الفلســطينين 
االختــراع«، نظــرًا للكــّم الهائــل مــن القــرى 
والبلدات واملناطق الفلســطينّية املهمشة 
االحتــال  بفعــل  واملعزولــة،  والنائيــة 
اإلســرائيلي وممارســته بشــكل رئيســي، 
عــن  نجمــت  التــي  تلــك  إلــى  باإلضافــة 
تصنيفات ترتبت بفعل اتفاقية »أوسلو« 
الفلســطينية  الســلطة  بــن  املوقعــة 

واالحتال اإلسرائيلي.
ومــن هنــا، أطلقــت إذاعــة FM24 املحليــة، 
فــي  متنقــل  إذاعــي  اســتوديو  أول  وهــي 
البرامــج  ضمــن  مخصــص  فلســطن، 
نحــو  تنــدرج  التــي  اإلذاعيــة  اإلعاميــة 
املواطــن  بــن  املجتمعيــة  املســاءلة 
إطــار  تحــت  ومســؤوليه  الفلســطيني 
ذلــك،  علــى  تترتــب  التــي  املشــكات 
والتجمعــات  املناطــق  تلــك  وتســتهدف 
املتابعــة  مــن  تعانــي  التــي  الســكانية 
اإلعاميــة املحليــة، واملســؤولن علــى حد 
ســواء. ويقــول اإلعامــي إيهــاب الجريري 
مديــر إذاعــة FM24 لـــ »العربــي الجديــد«: 
النــاس  زيــارة  هــي  األساســية  الفكــرة   

ّ
إن

العاقــة بمشــكلتهم  برفقــة املســؤول ذي 
الهــواء  وعلــى  ميدانــي  بشــكل  وطرحهــا 
مباشــرة، مــن أجــل إطــاع املســؤول علــى 
املشكلة وإقناعه بها وإيجاد الحلول لها 
علــى أرض الواقــع تحــت إطــار »املســاءلة 
املجتمعيــة« والتــي أدت إلــى إطــاق هــذا 

األستوديو وخروجه.

وُيشــير إلــى أن فكــرة األســتوديو املتنقــل 
وزمائــه  محاولتــه  خــال  مــن  خرجــت 
تأســيس السياســات العامــة والتعليمــات 
جهــة  أي  تتخذهــا  التــي  واإلجــراءات 
النــاس  علــى حيــاة  تؤثــر  أن  مــن شــأنها 
املحلــي،  االقتصــاد  فــي  ســواء  اليوميــة، 
أو التعليمــات والتشــريعات التــي تخــرج 
مــن خــال قوانــن تصدرهــا الحكومــة، أو 
اللوائــح اإلجرائيــة التــي تؤثــر علــى حياة 
النــاس وتنعكــس عليهــم، حيــث تجاوبت 
الــذي  العمــل  هــذا  مــع  األســتوديو  فكــرة 
بالتعــاون  الصحافــي،  الطاقــم  بــه  يقــوم 
مــع مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية والتــي 
الخاصــة.  الســيارة  بتجهيــز  قامــت 
وســتعتمد ســيارة استوديو البث املتنقل 
االحتــال  كــون  الهاتــف،  خدمــات  علــى 
مــا زال يمنــع حتــى اليــوم دخــول خدمــات 
 )G3( األنترنت الخلوّية من الجيل الثالث
أيضــا  وســتعتمد  الغربيــة.  الضفــة  إلــى 
على بث األنترنت واالتصال عبر برنامج 
االشــتراكات  بعــض  وحجــز  »ســكايب«، 
خدمــات  تقــدم  التــي  البرامــج  خــال  مــن 

االتصال، حتى ولو بدون توفر الشبكة.
وُجّهــز اســتوديو البــث بحســب الجريــري 
مكتــب  بمثابــة  متوازيــن،  ليقــدم خطــن 
للمسؤول الذي سيرافق الطاقم الصحافي 
إلى املنطقة البعيدة، مع إمكانية ممارسة 
عمله بشكل طبيعي دون مضيعة للوقت، 
أي بمثابــة مكتــب متنقــل، والخــط الثانــي 
هو الوصول إلى املكان وتقديم خدماتها 
اإلذاعية، ونقل صورة الحياة في املناطق 

املحاصرة واملهمشة والنائية.

منوعات

عمليّات الدفع عبر 
»سامسونغ«

تعتزم شركة »سامسونغ« توفير 
وسيلة خاصة للدفع اإللكتروني عبر 

هواتفها الذكية خال العام املقبل، 
عبر تعاقدها مع إحدى الشركات 

املتخصصة في تطوير تلك الوسائل 
البديلة عن الدفع عبر البطاقات 

االئتمانية التقليدية. 
 
ّ
وأوضح موقع »ريكود« أن

»سامسونغ« اقتربت من التعاقد مع 
شركة LoopPay الناشئة األميركية 
لتوفير نظام دفع إلكتروني خاص 

لهواتف الشركة التي ينتظر إطاقها 
في 2015.

جميع النظارات 
ستصبح ذكيّة

أعلنت شركة »سوني« عن تطوير 
»وحدة عرض أحادية العدسة وقابلة 

للربط« يمكنها تحويل أي نظارة 
عادية إلى نظارة ذكّية. 

وبحسب »البوابة العربية لألخبار 
التقنية«، يضم الجهاز وحدتن 

توضعان على طرفي النظارة مع 
سلك ُيلف خلف الرأس يربط بينهما، 

وتضم الوحدة اليمنى معالجا 
وبوصلة إلكترونية، ومقياس تسارع، 

 إلى الشاشة 
ً
مس، إضافة

ّ
ومستشعرا لل

التي تأتي بقياس 0.23 بوصة 
وتعرض الصورة بتقنية OLED وبدقة 

640×400 بكسل.

مروان لوناس
الصحافيون الجزائريون يائسون

الجزائر ـ جازية سليماني

■ بماذا يختلف العمل اإلذاعي عن فضاءات اإلعام األخرى؟
لكل فضاء خصوصياته، إال أن الصحافة املكتوبة تبقى هي 
املدرسة األم. اإلذاعة تضعك أمام تحدي فرض حضورك أمام 
املســتمعن مــن خــال الصــوت فقــط، والتلفزيــون فهــو عالــم 
النجومية بامتياز، وبســبب ذلك يســقط الصحافيون في فخ 

النجومية وينسون مهنة الصحافي.

■ كيــف تلخــص اإلشــكاليات واملصاعــب التــي يعاني منها املراســلون 
في الجزائر؟

مشــاكل املراســل هــي مشــاكل كل الصحافيــن. هنــاك صعوبة 
بالغــة فــي تحصيــل املعلومــات أو إيجــاد متحدثــن يمكنهــم 
إعطــاء تفاصيــل لخبــر مــا أو تصحيحــه وتصويبــه، وهــذا 
يبقــى أكبــر عائــق نواجهــه جميعــا كصحافيــن فــي الجزائــر. 
ال  الجزائــر  فــي  السياســية  الشــخصيات  بعــض  أن  الغريــب 
تــرد علــى محاوالتــي االتصــال بهــا باســم راديــو ســوا، لكنها 
ال تتــردد فــي الــرد علــى غرفــة األخبار من واشــنطن، والســبب 

واضــح وهــو أن رقــم الهاتــف األجنبــي يجــذب أكثــر مــن رقــم 
هاتفي املحلي!

■ ألي درجة مساحة الحرية  حاضرة في املشهد اإلعامي؟
ليــس هنــاك حريــة مطلقــة، لكــن مســاحة الحريــة تضيــق مــن 
يوم إلى آخر بسبب سياسات السلطة من جهة ومضايقاتها 
وتضييقهــا الصامــت على الرأي اآلخر خصوصا في القطاع 
اقتحمــوا  الذيــن  األمــوال  طــرف أصحــاب  مــن  العــام، وكذلــك 
مجــاال ال يفهمــون فيــه ســوى أنــه يصلــح كأداة للدفــاع عــن 

نفوذهم ومصالحهم املتعاظمة.

■ كيف تفسر عدم وجود عمل نقابي؟
ا،  ســوء الوضــع  زادت  الكبيــرة  الســوداء  النقطــة  هــذه 
وطغــت  النضــال  روح  فقــدوا  الجزائريــون  فالصحافيــون 
الشــخصية،  والحساســيات  السياســية  الحســابات  عليهــم 
إلــى درجــة أنهــم عجــزوا عــن تشــكيل كيــان موحــد يجمعهــم، 
والســبب أن الصحافــي الجزائــري أصبــح مثلــه مثــل املواطــن 

العادي فاقدا للرغبة في النضال بعدما يئس من التغيير.

وجهًا لوجه

أخبار.كوم TRENDING

عبر األثير

يتناقل المصريون عبر مواقع التواصل تغريد
االجتماعي فيديو بعنوان »بالدليل: الطفل 

المصري أذكى طفل في العالم«... 
يحاول الفيديو طرح أسئلة على عدد كبير من 

األطفال، يعجزون عن اإلجابة عن أغلبها... 
وبطريقة ساخرة يحاول الفيديو الرد على 

هستيريا االختراعات واالكتشفات التي انشغل 
بها اإلعالم ألطفال من مختلف المحافظات.

ال يزال فيديو »المفوضية العليا لالجئين« 
التابعة لألمم المتحدة، يلقى رواجا كبيرا 

حول العالم. 
ويصّور الفيديو منطقة مانهاتن في نيويورك 
فارغة من سكانها. وينتهي الفيديو بعبارة »لو 

1.5 مليون مواطن من مانهاتن اختفوا كان 
العالم ليالحظ ذلك... 1.5 مليون طفل سوري 

اضطروا للنزوح، يجب أن تالحظوهم... يجب«.

لم تنته بعد رواية شهادات الناجين من 
تفجير بيشاور اإلرهابي الذي استهدف إحدى 

المدارس وقتل عشرات األطفال.
 ويتناقل الناشطون روايات أطفال لم يذهبوا 

إلى المدرسة في ذلك اليوم، وتلك التي يرويها 
بعض الناجين، بينهم طفل، ادعى أنه مات 

لينقذ حياته. إلى جانب عشرات الصور التي 
توثّق الجريمة البشعة.

#بضحك_من_قلبي_مع... أنا 
عمري في حياتي ما ضحكت 

من قلبي اللي هو من ساعة ما 
اتولدت تقريبًا بضحك من بُّقي 

عادي.. ماعرفش بتضحكوا من 
قلبكوا ازاي؟!

#ما_الي_جالدة بّرر شي... اللي 
بصدق منيح واللي ما بصدق 

مشكلته

#انهيار_سوق_االسهم_
السعودي ال عجب! هذه االسهم 

دائمًا خطيره وتخلي فلوس الناس 
على المحك 

#اهم_حدث_ب2014 ما في حدث 
مهم، كلّو كان أبشع من بعضو.

وفي اني اشوف فيديو #ريهام_
سعيد عن األشياء الغريبة اللي 
كاينة تصورها... يومي هيك 

مؤكد كان يوم مش فايت.

#حاجه_في_خاطرك_اآلن... أفكر 
في موقف جديد صار يثبت ان 

األيام دواره.. وان الطيب هو اللي 
يبقى ويثمر مهما حصل!

#لو_ما_في_نسوان ما كنتوا عم 
تغردوا... الن ببساطة ما كنتو 

خلقانين
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من داخل االستديو المتنقل )العربي الجديد(



حتــى يومنــا هــذا، وحتى بعد ما يناهز الســنة 
والنصف من الحصار، هي الغوطة الشرقية. 

العمــل،  عــن  كاميراتنــا  تتوقــف  »عندمــا 
فت عدســة 

ّ
 مــن الهســتيريا. توق

ٌ
صيبنــا حالــة

ُ
ت

كاميرتــي عن االســتجابة مــرة، وكانت الغوطة 
وأســتعن  األنحــاء  أجــوب  بــدأت  محاصــرة.. 
قَصف 

ُ
بعدســات األصدقاء للتصويــر. عندما ت

الغوطــة، أّول مــا أفكــر فيــه هــو كاميرتــي، التــي 
شــظية  أصابتهــا  إن  اســتخدامها  ســيصعب 
صغيــرة حتــى. بتــتُّ أتناســى الخطــر املحــدق 
بي، وكل ما أهتم به هو الحفاظ على الكاميرا، 
هــو  مــا يهمنــي  صبــت.. كل 

ُ
أ إن  أهتــم  فأنــا ال 

لـ«العربــي  يوســف  يقــول  الكاميــرا«.  ســامة 

الجديــد«، خــال وصفــه العاقــة التــي تجمعــه 
التصويــر  امتهــن   

ٌ
ناشــط هــو  بالكاميــرا. 

والتوثيــق فــي الغوطة منذ أيام الثورة األولى، 
هــي  صديقــة.  الكاميــرا  »أصبحــت  وُيضيــف: 
يعمــل  زال  وال  عمــل  الــذي  الوحيــد  الشــيء 

لونا صفوان

الثــوري  الحــراك  بدايــة  منــذ 
بعاقــة  الحــدث  تمّيــز  الســوري، 
املايــن.  انتبــاه  حصــدت  جديــدة 
الســوري  املواطــن  بــن  العاقــة  ــدت 

ّ
توط يــوم 

ق األساسي ملأساته. 
ّ
والكاميرا التي باتت املوث

تطــّورت العاقــة بــن الناشــط الســورّي الــذي 
حمــل كاميــرا املوبايــل فــي أيــام الثــورة األولــى 
 كانــت أم كبيــرة، 

ً
لتســجيل املظاهــرات صغيــرة

الديجيتــال  إلــى كاميــرا  انتقــل  املوبايــل  ومــن 
كاميــرات  اســتخدام  ُيتقــن  أن  قبــل  البســيطة 
جامعــي،  طالــب  هــو  والناشــط  املحترفــن. 
أو  املتوســطة  الصفــوف  فــي  تلميــذ  وأحيانــا 
الثانوّيــة، جذبتــه هالة العدســة، فقــّرر التعّرف 
فهــا فــي خدمــة 

ّ
عــن قــرب علــى تلــك األداة، ليوظ

ما ُيؤمن به.
قابــل، ال نــزال حتــى يومنــا هــذا، وبعــد 

ُ
وفــي امل

الثــورة  بدايــة  مــن  ســنوات  األربــع  يناهــز  مــا 
وســوريات،  ســورين  إلــى  نتعــّرف  الســورية، 
يهابــون  عاديــن،  أم مواطنــن  كانــوا  الجئــن 

الكاميرا.
 وثيقة بن الناشــطن والكاميرا. 

ٌ
نشــأت عاقــة

ل شــخصا حقيقيا بالنســبة 
ّ
مث

ُ
باتت األخيرة ت

 الحبيبــة، وطــورًا الصديقــة أو 
ً
لهــم. هــي تــارة

يوميــا  كاميراتهــم  تدفعهــم  الشــهيد.  الرفيــق 
نحــو مخاطــرات قــد يراهــا صحافيــون آخرون 
العاقــة  تلــك  لــوال  ــه 

ّ
أن يؤكــدون  مســتحيلة. 

زادت  ملــا  الكاميــرا،  وبــن  بينهــم  الوثيقــة 
مــا  بتوثيــق  التزامهــم  وترّســخ  حماســتهم 
اليــوم  قصتنــا  تنطلــق  بادهــم.  فــي  يحصــل 
من  املنطقة الســورية التي تمّيزت بكاميراتها 

قد تتحّول مراكز السلطة 
إلى متاحف يزورها 

الناس من باب الفضول

يطغى صوت ضغطهم 
على زر التصوير على 
صوت الحرب القائمة

2223
منوعات

لصالح الثورة. أستطيع التعبير عن مشاعري 
مــن خالهــا. إن خســرتها يومــا، قــد يعنــي هــذا 
اختفــاء يوســف عــن الوجــود. بداخلــي مشــاعر 
 هــذه الكاميــرا جــزء أساســي مــن 

ّ
تؤكــد لــي أن

قضيتــي. قضيــة أؤمــن بهــا، والكاميــرا أيضــا 
جــزء ال يتجــزأ مــن طموحــي«. يشــرح يوســف: 
»أنــا وكاميرتــي متاصقــان، يصعــب فصلنــا 
رافقني يوميا حتى لو لم ألتقط 

ُ
عــن بعضنــا. ت

الصور«.
يتحــدث يوســف عن الكاميــرا وكأنها حبيبته، 
يغار عليها، ال يســمح لها بالخروج والتجول 
»لقــد  وحدتــه.  وتؤنــس  ترافقــه   .

ً
وحيــدة

اســتطاعت الكاميــرا إيصــال صوتــي وأصوات 
آالم  عــن  تحدثــت  ثورتنــا.  خــال  اآلخريــن 
اآلخريــن بواســطتها. عكســت صــور اليوميات 
مــن  يتجــزأ  ال  ا  جــزء باتــت  التــي  واملعانــاة 

واقعنا«.
محمــد، املصــور الذي غادر الغوطة منذ أشــهر 
قليلــة بســبب إصابتــه، يتذكــر كاميرتــه التــي 
فــي  كاميرتــي  تــرك  إلــى  »اضطــررت  تركهــا: 
وّدعتهــا،  ســنتْن.  رافقتنــي  أن  بعــد  ســورية 
الشــاهد  كانــت  أن  بعــد  وقّبلتهــا،  غمرتهــا، 
الوحيــد علــى معاناتــي ويومياتــي. أحزنتنــي 
أصعــب  وداعهــا  لحظــة  كانــت  تركهــا.  فكــرة 
رافقتنــي  لطاملــا  أصدقائــي.  وداع  لحظــة  مــن 
العديــدة.  إصاباتــي  خــال  حتــى  كاميرتــي 
عندمــا أصبــت بالهــاون للمــرة األولــى، كانــت 
كاميرتــي حاضــرة«. وُيضيــف: »عندمــا قــررت 
، وبالتالــي 

ً
الهــروب إلــى لبنــان، دخلــت خلســة

وأغراضــا  أوزانــا  معــي  أحمــل  أن  أســتطع  لــم 
نفســي  وجــدت  الســفر.  ة 

ّ
مشــق بســبب  كثيــرة 

أمــام خيــارات صعبــة. إحضــار كاميرتــي معــي 
أتــرك  أننــي  لــم يكــن خيــارًا. أحسســت حينهــا 

ابنتــي الصغيــرة في أمانــة أحدهم. كان موقف 
مهمتهــا  معــه.  للتعايــش  اضطــررُت  قــاس، 
التقــاط وتوثيــق مــا يحصل فــي الغوطة، أنا ال 
أســتطيع إجبارهــا علــى املغادرة. أنــا أثق بأنه 

سيهتّم بها، هي في أيٍد أمينة«.
بعــد وصــول محمــد إلــى لبنــان، شــعر بحاجــة 
ماسة القتناء كاميرا. »جمعت ما يكفي لشراء 
كاميرا متوســطة املواصفات. بعدها اشــتريت 
مفلــس  اليــوم  أنــا  طبعــا  للمحترفــن.  كاميــرا 
بسبب صرفي املال على كاميرا، لكنني سعيد 
ألننــي ألتقط الصــور مجددًا. عدت الصطحاب 
اليــوم  أوثــق  ذهبــت.  أينمــا  معــي  كاميرتــي 
واملســلية.  والحزينــة  الجميلــة  اللحظــات  كل 
لــدّي أرشــيفي الخــاص. اســم كاميرتــي اليــوم 
كمــا  »نضــال«  اســمها  والثانيــة  »ســولي«، 
 إنسان إطار مناسب 

ّ
سماها مالكها األول. لكل

وصــورة مناســبة. التصويــر أصبــح شــغفي«، 
م حديثه.

ُ
يخت

يتحــدث عمــار عــن عاقتــه بالكاميــرا بالكثيــر 
مــن الخجــل: »يجمعنــي رابط قــوي وغريب مع 
كاميرتــي، هــي الصديــق املخلــص.  كاميرتــي 
هــي ســاحي. عنــد الذهــاب إلــى املعركــة، علــّي 
أحسســُت  وإال  معــي،  الكاميــرا  اصطحــاب 
بضعــٍف وخــوٍف شــديدْين، والخوف إحســاس 
شــيء  أي  أوثــق  عندمــا  لــي.  بالنســبة  جــارح 
بواسطة الصور، جرائم أو اشتباكات أو حتى 
 الصور ســتصل 

ّ
دمار، أشــعر براحٍة كبيرة؛ ألن

إلــى النــاس فــي الخــارج، وســيرونها حتــى إن 
ي استعملت الساح 

ّ
فقدت حياتي، وسأعلم أن

املناســب فــي الوقــت واملــكان املناســبْن، وأنــي 
يحصــل.  مــا  مشــاهدة  فرصــة  للنــاس  أتحــت 
سأتمسك بساحي )الكاميرا( حتى النهاية«.

مــن جهتهــا، تقــول األخصائية فــي علم النفس 
 الكاميــرا هــي األداة التــي أتاحــت 

ّ
آيــة مهنــا إن

لهــؤالء الشــبان فرصــة عــرض ما تــراه أعينهم. 
ذاكــرة  حصــل،  مــا  وثقــت  التــي  الذاكــرة  هــي 
ســهلة  وهــي  املشــاعر،  مــن  مجــردة  بصريــة 
ويصعــب  بهــا،  التعمــق  يســهل  كمــا  الولــوج، 
مثله. وتشرح: »هي طريقة جديدة 

ُ
دحض ما ت

الشــبان.  هــؤالء  بطــوالت  العالــم  ليــرى  أيضــا 
 طرقاتهم 

ّ
ساعدتهم الكاميرا في النجاح وشق

فــي  املــادي  العنصــر  يدخــل  أن  قبــل  الخاصــة 
 ليشــعروا 

ً
التصويــر. كمــا أتــاح لهــم ذلك فرصة

باالنتماء إلى مجموعة معينة«.
خــال  بالكاميــرا  الناشــطن  جمــع  مــا   

ّ
لعــل

الحــرب الضاريــة، هــو الصمــت الــذي تتميز به 
لحظــات التقــاط الصــورة األولــى؛ حيث يطغى 
صوت ضغطهم على زر التصوير على صوت 
 لتلــك الكاميرات 

ّ
الحــرب القائمــة. مــن املؤكــد أن

ملحاربــة  الناشــطن  دفــع  اســتطاعت   
ً
قــوة

الظــروف والصعوبــات مــن أجــل الحفــاظ علــى 
تلك العاقة املميزة.

ذكرىتحقيق

حكواتيرأي

ماجدولين الشموري

مــن  يومــن  بعــد  الحــي  التــّم  جارتنــا.  ماتــت 
األوانــي  يكّســر  زوجهــا،  علــى صــراخ  وفاتهــا 
الزجاجيــة والصحــون. يشــتم، ويكفــر، ويلعن. 
تعــي  »تفضلــي  يقــول:  الســماء،  إلــى  ينظــر 
 من قبل. حاول 

ً
عمليلــي قهــوة«. لم نــَره منفعا

مخاطبــة  عــن  يتوقــف  ولــم  تهدئتــه،  الجميــع 
البقــاء.  منــي  وطلــب  الجميــع،  غــادر  الســماء. 
صديقــي  صديقــي..  الســتيني،  الرجــل  جارنــا 
منــذ أن كان يخبــئ لــي حبــات الشــوكوال فــي 
معطفــه، ويحملنــي علــى رجليــه مغنيــا »عبــد 
ــه لــم ينــم الليلــة 

ّ
البــوء.. طالــع فــوء«. قــال لــي إن

املاضيــة. شــعر بالبــرد، وانتظرهــا.. انتظرهــا 
هــا لــم 

ّ
يــه كعادتهــا، لكن

ّ
حتــى تســتيقظ وتغط

كانــت  أيضــا.  أحامــه  مــن  خائفــا  كان  تفعــل. 
 في 

ً
ــه رأى حلمــا جميــا

ّ
تخبــره فــي الصبــاح أن

هــا رأتــه مبتســما فــي نومــه. 
ّ
الليلــة الفائتــة، ألن

مطروحــا.  خيــارًا  يكــون  لــن  الثالــث  الطريــق 
حــدود  تتخطــى  الحــرب  هــذه  اجتياحــات 
التاريــخ  كتابــة  شــكل  وســتغّير  الجغرافيــا، 
تحــّول  قــد  اليــوم  عاملنــا  كان  وإذا  البشــري. 
التكنولوجيــا  بفعــل  صغيــرة«  »قريــة  إلــى 
ســع 

ّ
والتواصــل االفتراضي، فهذه القرية سيت

نفوذهــا ليشــمل كل بقــاع األرض. االحتــاالت 
التــي ســتنجم عنهــا لــن تقتصــر علــى مراكــز 
األدمغــة  ستشــمل  مــا 

ّ
إن ســلطوية،  ومواقــع 

والعقول. والغلبة هنا، ليســت ملن يتمركز في 
البيــت األبيــض. كل مراكــز الســلطة ســتصبح 
إلــى متاحــف  تتحــّول  قــد  بــل  رمزيــة،  مواقــع 
يزورها الناس من باب الفضول أو السياحة. 
ومــن يخــال نفســه حصنــا منيعــا ال ُيختــرق، 
فهــو مخطــئ بالتأكيــد. فــا الصــن بقمعهــا 
وال  مواطنيهــا،  علــى  الصارمــة  ورقابتهــا 
كوريــا الشــمالية بعزلتهــا عــن العالــم والتــي 
ترتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق أبنائها، 
نفســه   

ّ
يظــن آخــر  ديكتاتــوري  نظــام  أي  وال 

االســتعداد   .
ً
طويــا ســيصمد  لهتلــر  خليفــة 

للطعــام  تخزينــا  يتطلــب  ال  الحــرب  لهــذه 

سهى ابو شقرا

هــي حــرب بــن عالم االفتــراض وعالــم الواقع. 
ال تســتخفوا باألمــر أبــدًا، فاملنافســة بينهمــا 
فــي  اآلخــر  تشــتد، وأحدهمــا ســيهيمن علــى 
معهــا  يصعــب  حــرب  هــا 

ّ
إن املطــاف.  نهايــة 

إيجــاد مــكان آمــن، محايــد وبعيــد. ال املاجــئ 
تنفــع معهــا وال أي مخبــأ مــن أي نــوع. حــرب 

ستطال الجميع، والصغار قبل الكبار.
 لديه حرية االختيار، بأن 

ّ
وال يتوّهم أحدنا أن

ندخــل هــذه الحــرب أو ال. لــن تســتطيع أقــوى 
الشــعوب وأكثرهــا حكمــة وإدراكا ملصالحها، 
أن تقــف متفرجــة. حــرب ال حيــاد فيهــا، بــل إن 
مــن  يشــطب  ســوف  االنحيــاز«  »عــدم  تعبيــر 

ذاكرة البشرية جمعاء.
ليــس  الوقــت   

ّ
ألن اآلن،  مــن  التفكيــر  علينــا 

لصالحنا. َمن سنختار، ومع أي جهة سنقف؟ 

ه 
ّ
توقظــه أحيانــا، وتحضــر لــه امليــاه. تخبــره أن

كان يــرى كابوســا. تعــرف أحامــه أكثــر منــه، 
تشــعر بهــا، وتراقبهــا. لــم تكــن إلــى جانبه تلك 
الليلة كي تحرس األحام، فلم ينم، ولم يحلم.  
أربعــن  منــذ  جاهــزة  قهوتــه  ليجــد  يســتيقظ 
عامــا. حــاول اليــوم أن يصنع قهوته. لم يعرف. 
كيــف  عــرف  وال  الركــوة،  وال  القهــوة  يجــد  لــم 
يشــعل الغــاز. اســتصعب أن يطلــب مــن ابنه. لم 
يطلــب شــيئا مــن قبــل. إذ لــم تضطــره هــي إلــى 
ذلك. جلس وحده عاجزًا ضائعا. رجل ستيني 
ال يعرف كيف يصنع فنجان القهوة. بدأ يشتم، 
يكفر، وينادي عليها من السماء كي تصنع له 
القهــوة. كانــت تجّهــز لــه ثيابــه، تختــار عطــره، 
الــذي  بحليــب«  »الــرز  تصنــع  حــذاءه.  وتلمــع 
يحّبــه. كانــت ذاكرتــه أيضــا. تذّكــره بالواجبات 
 اختــه مريضــة، وتجبــره 

ّ
العائليــة. تخبــره بــأن

ميــاده، وميــاد  بعيــد  تذكــّره  زيارتهــا.  علــى 
ابنهمــا الوحيــد. تفكــر عــن اثنــن. تجمــع املــال 
ليقصدا الحّج ســويا، وتشــتري أرضا صغيرة 
خدمتــه  فــي  تــرى  يومــا.  تشــتِك  لــم  البنهــا. 

الوسيلة األفضل للتعبير عن الحب.
كانــت  هــا 

ّ
ألن يحبهــا  يشــتاقها.  ــه 

ّ
إن لــي  قــال 

اللئيــم«  »املــوت  وعلــى  عليهــا  يعتــب  بيتــه. 
نــا دفعــة واحــدة، بــل علــى  الــذي ال يأخــذ أحباء
مراحــل. يقــول إن املوت ال يعنــي النهاية دائما. 
ــم 

ّ
ســيبدأ مــن جديــد. سيكتشــف منزلــه، ويتعل

م 
ّ
ســيتعل وحــده.  قهوتــه  يتغطــى ويصنــع  أن 

الســتن،  عمــر  فــي  اآلن،  وحيــدًا  يعيــش  أن 
وسيعيش.

هــا حــرب علــى 
ّ
والشــراب واملعــدات الطبّيــة، إن

الرغم من شراســتها لن تســفك فيها نقطة دم، 
وقــد ال تكــون الســبب املباشــر ألي مجاعــة أو 
ها تتخطى الشكل التقليدي للحروب 

ّ
وباء. إن

التــي عاشــتها البشــرية. تتطلــب هــذه الحــرب 
استعدادًا ذهنيا وعقليا، وتدريبا معلوماتيا 
وتقنيــا. مــع مــن ســتقفون فــي هــذه الحــرب؟ 
عــن  للحديــث  لنــا  حاجــة  ال  ســتؤيدون؟  مــن 
برهــان.  خيــر  فيــه  العيــش  فتجربــة  الواقــع، 
العالــم االفتراضــي والــذي يمثــل أمامنــا  أمــا 
ه 

ّ
يوميا، يتغلغل في حياتنا اليومية، حتى إن

اســتوطن بيننــا وفينــا، ويثبــت قدميــه رويــدًا 
رويدًا، ليتربع على عرشه مرتاحا هانئا. وها 
هــو يمهــد بتكتيــك حينــا وبهجمــات صاعقــة 
فــي  للســيطرة علــى مجــاالت كثيــرة  أحيانــا، 
حياتنا، والهيمنة على واقعنا. اذكروا مجااًل 
مــن مجــاالت الحيــاة ال يدخــل فيــه االفتــراض 
مكانــه  مــن  لــه.  منســاقن  النــاس  ويجعــل 
يتعــرف  أن  يتعلــم،  أن  اإلنســان،  يســتطيع 
كمــا  الفضــاء،  يغــزو  أن  ويحــب،  ويصــادق 
يمكنــه تنــاول الطعــام االفتراضــي مــن خــال 
بالغصــب  إقناعــي  يريــد  الواقــع  كبســوالت. 
علــى  والبــؤس  واملــرض  الجــوع  مشــاكل   

ّ
أن

كوكبنا مستعصية على الحل، وال عاقة لها 
والتجــارب  واإلثنيــات  واألعــراق  بالسياســة 
الطبية. والواقع يســعى جاهدًا لغســل دماغي 
وجعلــي نعجــة راكنــة ال تخــرج عــن الســياق 
والخطــوط املرســومة. فمــن ســأختار فــي هذه 

الحرب يا ترى؟ 

البدء من الستينحرب عالمية ثالثة لن ُتسفك فيها نقطة دم
يبدو أّن الحرب العالمية 
الثالثة بدأت بشائرها. وال 

تقّل شراستها عن الحربين 
العالميتين األولى والثانية، 

وفيها تناحر للسيطرة 
على األرض

لم يكن والت ديزني 
مجرّد منتج وممثل 
وكاتب حائز على 22 

جائزة أوسكار، بل كان وما 
زال الرّجل الذي حّقق 
أحالم ماليين األطفال 

حول العالم

من الصعب أن يفقد 
المرء نصفه اآلخر، 

وخصوصً أّن هذا النصف 
يكّمله، بل يكون عقله 

وقلبه، لكنّه يقتنع بعد 
فقدانه بأّن الحياة تستمر

حنين عمر

مدينــة  فــي   1901 عــام  ديزنــي  والــت  ُولــد 
شــيكاغو األميركية ، وكان االبن الّرابع لرجل 
إيرلنــدي األصــل يملــك مؤسســة للبناء اســمه 
نا باسم  »إلياس«. اختار هذا االسم البنه تيمُّ
صديقه »والتر«. فكان االســم الحقيقي لوالت 
ديزنــي هــو »والتــر إليــاس ديزني«، أمــا والدة 

ديزني »فلورا كال » فكانت معلمة.
عاش والت مع والدْيه حتى ســن التاســعة في 
مزرعة في مدينة ميســوري، لكن مرض والده 
كنســاس  إلــى  االنتقــال  علــى  العائلــة  أجبــر 
ســيتي، ليتغّيــر قــدر والــت ديزنــي. وفــي يــوٍم 
األلعــاب  حديقــة  والــت  اكتشــف  األيــام  مــن 
»فيرمونــت بــارك«  قــرب منزلــه الجديــد. هــذه 
لهم األول في مسيرة الشاب 

ُ
الحديقة كانت امل

حديقــة  أضخــم  النــد«  »ديزنــي  أســس  الــذي 
ألعاب في العالم.

كبــر والــت وأصبح ملزما بحكم عمره بتحّمل 
جــزء مــن مســؤولية عائلته، فتــدّرج في أعمال 
إلــى مــوزع بريــد   ، كثيــرة: مــن مــوزع جرائــد 
إلــى حــارس فــي بوابــة امليتــرو، إلــى بائــع فــي 
تعليمــه  يهمــل  لــم  ...ولكنــه  الحديــد  الســكة 

وأن  وقتــه  ينظــم  أن  اســتطاع  كمــا  الثانــوي، 
للفنــون،  فــي معهــد شــيكاغو  الرســم  يــدرس 
وحصــل علــى فرصــة عمــل كرســام فــي مجلــة 
بســيطة تابعــة إلحــدى املــدارس. حينمــا بلــغ 
والــت الســابعة عشــرة مــن عمــره، بــات هدفــه 
فــي  واملشــاركة  الجيــش  بصفــوف  االلتحــاق 
الحــرب العامليــة األولــى، فقــام بتزويــر وثائــق 
ميــاده، لُيصبــح مــن مواليــد 1900 كــي يتــم 
قبولــه ضمــن فريــق الصليــب األحمــر. بعدهــا 
 
ً
إلــى فرنســا حيــث قضــى عامــا كامــا انتقــل 
ويبــدأ  الحــرب،  نهايــة  بعــد  يعــود  أن  قبــل 
حربــه الخاصــة في البحث عن عمل في مجال 
اإلعانات والســينما. ُيروى عن والت أنه قدم 
طلبــا للفنــان الشــهير »شــارلي شــابلن« الــذي 
رفضــه. لكــن طمــوح ديزنــي لــم يكن لــه حدود، 
ولم تكن األفام القصيرة كافية بل أراد إنتاج 
كرتــون  أفــام  قــرر صناعــة  الخاصــة.  أفامــه 
مقتبسة من الحكايات الشعبية في عام 1922، 
فعمــل علــى الفكــرة مــع فريــق مــن الرســامن 
مــن  ســنوات  بعــد  أصبحــوا  الذيــن  الشــباب 
أشــهر صانعــي الكرتــون فــي العالــم ورافقــوه 
في مسيرته. لكن إفاس الشركة عّرض فريقه 
فيلــم  مــع  وحيــدًا  والــت  فبقــي  اإلحبــاط  إلــى 

واحد، كان » أليس في باد العجائب«.  وألنه 
 ال يعــرف املســتحيل، وُيصــّر علــى 

ً
كان رجــا

 في املــال بل رغبة 
ً
تحقيــق أحامــه ليــس رغبــة

أن يســافر  قــّرر  الــذات،   النجــاح وإثبــات  فــي 
إلــى هوليــوود حيــث نجح في تســويق فيلمه 
»أليــس فــي بــاد العجائــب« ومــن هنــاك بدأت 
رحلــة ديزنــي فــي بــاد العجائــب الحقيقيــة. 
أســس شــركة »ديزني« عام 1923، ثم بنى بما 
جنــاه اســتوديوهات كبيــرة جمــع فيها أحنك 
رّســامي الكرتون ، كما تعّرف في العام نفســه 
علــى رفيقــة دربــه ليليــان بونــدس التــي كانت 

رّسامة أيضا، فأحبها وتزوجها.
أمــا والدة الفــأر األشــهر فــي التاريــخ »ميكــي 
املقــرر  مــن  كان   1928 عــام  فكانــت  مــاوس« 
ليليــان  لكــن  »مورتيمــر«  اســمه  يكــون  أن 

استطاعت إقناع زوجها بستميته »ميكي«.
 ،

ً
حاضــرة ديزنــي  والــت  شــخصيات  تــزال  ال 

حتــى يومنــا هذا، في حياتنا وحياة أطفالنا، 
تتجــول فــي واقــع العالــم وترافــق شــبح والــت 
الــذي ُيقــال بأنــه ال يــزال يتجــول فــي حديقــة 
ه  وراء تــاركا   ،1966 عــام  وفاتــه  منــذ  ديزنــي 
ا 

ّ
جملته الخالدة » كل أحامنا  تتحقق إن كن

نملك شجاعة أن نتبعها«.

)Getty( يعيش وحيدًا اآلن

وصفها البعض بالعدّو، وآخرون جعلوا منها الصديقة أو حتى الحبيبة. طغى وجودها 
على مجرى عّدة محطات ثوريّة عربية. هي سالٌح ذو حّدين، كما هي الصديق الُمخلص

الكاميرا
والثورة    

قّصة ديزني

اصطباحة

بالل فضل

■ التجــارب التاريخيــة املتتاليــة واألليمــة للمصريــني علمتهم أن ال أحد في 
هــذه البــاد يقــول الحــق أبــدًا، وأن كل إنســان مهمــا بــدا حســن النيــة دائمــا 
يخفــي هدفــا مــا غيــر الذي يعلنــه، بدليل أنك عندما تســأل مواطنا مصريا 
فــي أي مــن ربــوع املحروســة عــن وصفــة الذهــاب إلــى عنــوان ما، ســيحاول 
مســاعدتك بشــكل بديهــي فــي الوصــول إلــى العنوان، ثم بعــد قليل يتوقف 

: »إنت عايز تروح فني بالضبط«؟. 
ً
ليسألك مهما بدوت له تائها فعا

■ يبــدأ إدراكنــا لتعقيــدات الحيــاة عندما نكتشــف مبكرًا فــي طفولتنا أننا 
يمكن أن نذكر بصوت عال أســماء جميع األعضاء البشــرية، إال األعضاء 

التي كانت السبب الوحيد في مجيئنا إلى الحياة. 
 تونســيا أشــيب الشــعر 

ً
■ ســتكون أيقونــة الثــورات العربيــة القادمــة رجــا

 »لقد اتفقعنا 
ً
يضــع يديــه على موضع حســاس من جســده ويصرخ قائــا

لقد اتفقعنا«. 
■ صحيــح أن الحــب ال ُيشــترى باملــال، فمــا ُيشــترى باملــال هــو كل شــيء 

يمكن أن يجعل الحب نفسه يستمر. 
، ويقضــي حياتــه كلهــا فــي 

ً
■ يولــد اإلنســان منــا جائعــا وعاريــا ومبلــوال

محاولة إشــباع جوعه وســتر عريه وتفادي تداعيات اليوم الذي يبلل فيه 
نفسه. 

■ ال أدري متــى يمكــن أن يتــم اختــراع موقــع للتواصــل االجتماعــي يعتمــد 
على فكرة قبول العداوة، أعتقد أن هذا املوقع سيكون األكثر انتشارًا ونموًا 
في هذه األيام، سيســتمتع اإلنســان منا كثيرًا وهو يدوس على كلمة نعم 

عندما يتلقى طلبا يقول له »برجاء طلب قبول عداوتي«. 
■ أقــّدس فــن الغنــاء وأعشــقه وأكــره كل من يــردد دعوات تحرمه أو تطالب 
املغنني واملغنيات باالعتزال وهجر الغناء، ومع ذلك فالوحيدة التي تمارس 
الغنــاء، لكننــي أبــارك أي دعوات لها باالعتزال وارتداء النقاب واالقتناع بأن 

صوت املرأة عورة، هي »املفزعة« اإلماراتية أحام. 
■ لــن تقــف علينــا هــذه الفتــرة األليمة التي عشــناها بخســارة أبدًا، فقط لو 
اعتــرف كل منــا ولــو حتــى فــي قرارة نفســه، أنه كان في ســابق األيام يبذل 
الكثيــر مــن الجهــد وينفــق الكثيــر مــن الوقــت لفضح كتبة ســلطة موالســني 
ومهاجمــة فنانــني عديمــي املوهبــة ولعــن سنســفيل سياســيني متلونــني 
وفشخ أدباء ضعاف، فقط ألنهم لم يكونوا أصدقاءه أو أساتذته أو أحبابه، 
ألنه حني أصبح من بني أصدقائه وأساتذته وأحبابه كتبة سلطة موالسني 
وفنانــني عديمــي املوهبــة وأدبــاء ضعاف وسياســيني متلونــني، أدرك فجأة 
أهميــة التريــث وضــرورة اإلنصــاف وخطــورة إطــاق األحــكام، ليتضــح أن 
مشــكلة الكثيرين لم تكن حقيقة مع كتبة الســلطة وال مع الفنانني عديمي 
املوهبــة وال مــع األدبــاء الضعــاف وال مــع السياســيني املتلونــني، بــل إنهم لم 

يكونوا من أساتذتهم وال أصدقائهم وال أحبابهم. 
■ لو عاش تشارلز داروين صاحب نظرية التطور بيننا هذه األيام لذهب 

حتما إلى الشهر العقاري ليقوم بتسجيل اعتذار رسمي للقرود. 
■ أكثــر جملــة تكرههــا الزوجــات: »أنــا مــش عــارف مالــي النهــارده«. أكثــر 

جملة يكرهها األزواج: »وال يهمك باش النهارده«.
تصالحــا  وأكثــر  وألطــف  أفضــل  ســيكون  البشــرية  وضــع  كان  هــل   ■
وتســامحا، لــو كان اللــه تعالــى قــد أعطانــا أشــواك القنفــذ كوســيلة دفاعية، 

وأعطى القنفذ لسان اإلنسان؟ 
■ ال يذهب كل من تعرفهم إلى الجنة، ألن وجود كل من تعرفهم في الجنة 

سيجعلها مثل األرض بالضبط، نسخة من الجحيم. 
 طمأنة زبائنه: 

ً
■ قرأت جملة يقول فيها أحد خبراء التنمية الذاتية محاوال

ل بأجمــل الصــور، هكــذا هــي الحيــاة 
ّ
»ُيصهــر الحديــد، ثــم ُيطــرق، فُيشــك

تبتليــك لتقويــك، وتختبــرك لتنجح، وتشــكل منك شــخصية لن تتكرر«، لو 
كان صادقا ألضاف إلى هذه الجملة البديعة كمالة مهمة تقول »وفي نهاية 
هذه الرحلة مع الحياة يكون مصيرك مثل مصير الحديد: تجار الخردة«. 
■ كان الشاب الحائر قد تأثر بذلك األسلوب الذي يستخدمه الوّعاظ لنشر 
الفضيلــة حيــث يقولــون للعبــد الــذي يرغــب فــي الصــاح: إذا امتنعــت عــن 
شرب الخمر في الدنيا ستستمتع بأنهار الخمور في الجنة، وإذا امتنعت 
عــن الزنــا فــي الدنيــا ستســتمتع بالحــور العــني فــي الجنــة. ســألني الشــاب 
: طيب يا ترى إذا امتنعت عن مشاهدة »األفام السكس« في 

ً
الحائر قائا

 لها في الجنة؟ وأنا انعقد لســاني ولم أملك 
ً
الدنيــا هــل يمكــن أن أكــون بطــا

إال أن أستغفر الله لي وله ولوّعاظ املسلمني.

سفاسف األمور

belalfadl@hotmail.com
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اســتعاد عــدوان حضــوره مــع بدايــة الثــورة 
أولهــا  إشــارات،  عــدة  خــال  مــن  الســورية، 
قــّراًء  وجــد  الــذي  اإلنســان«  »حيونــة  كتابــه 
التواصــل  صفحــات  علــى  يتناقلونــه  جــددًا 
ــون أفــكاره، ال ســيما تلــك 

ّ
االجتماعــي، ويتبن

قة بالشبيحة. 
ّ
املتعل

تمريــر  علــى  قــادرون  »الشــبيحة  يقــول: 
جهــة  أيــة  تســتطيع  أن  دون  مــن  شــيء  أّي 
الشــبيحة  أتبــاع،  بالطبــع  وهــم  مســاءلتهم، 
هــم األتبــاع املتســلطون باســم نفــوذ ســيدهم 
شــيء  أي  يمــررون  وهــم  املعلــم(،  أو  )الخــال 
ألنهــم ال يتعرضــون للمســاءلة، وال تتعــرض 
أشــخاصهم  أو  بيوتهــم  أو  ســياراتهم 
للتفتيــش أيضــا، ولــذا فــإن ســياراتهم التي ال 
ش قد تدخل أفيونا أو ساحا أو بضاعة 

ّ
تفت

مهربة وربما جواسيس«. 
 الكلمة التي ألقاها في »مؤتمر اتحاد 

ّ
كما أن

الكتــاب العــرب« عــام 1979، تضّمنــت عبارته 
الجريئــة واملدويــة »النظــام يكــذب حتــى فــي 
لتتداولهــا  عــادت  عبــارة  الجويــة«؛  النشــرة 
األلســن وكأنهــا قيلــت باألمــس، كمــا رفعــت 

كافتــٍة فــي العديــد مــن املظاهــرات. تلــك هــي 
الصورة التي أخذها الجيل السوري األخير 
األلفيــة  فــي مطلــع  رحــل  الــذي  الشــاعر  عــن 
هــا تفصيــل مــن صــورة تحتــاج 

ّ
الثالثــة. لكن

إلى وقت وعناية لإلحاطة بأبرز مامحها.
ــي 

َ
شــعريا؛ كانــت قصيــدة عــدوان تنــوء بحمل

الغنائيــة واأليديولوجيــا، مثــل غالبيــة أبناء 
جيلــه. ورغــم أن كثيــرًا مــن زمائــه فــي جيــل 
 

ّ
الستينيات قد ذهبوا إلى مناطق أخرى، ظل

هــو مطمئنــا إلى تلــك الغنائيــة الريفية، التي 
مــن شــّدة والئــه لهــا وصــل بــه األمــر إلــى حــّد 
راح يكتــب مواويــل بالفصحــى تحاكــي  أنــه 
طرائــق وأنمــاط صياغات املواويل الشــعبية، 
 رغباتــه فــي التجديد والتمّرد كانت 

ّ
ربمــا ألن

أخــرى  حقــول  فــي  لتفريغهــا  مســارب  تجــد 
عصــا  إال  القامــوع/  ُيســقط  »ال  يكتــب:  ممــا 
الراعــي/ وال يصــاد الجــوع/ إال بمقــاِع/ لــو 
مقلتــي ينبــوع/ لــم تشــف أوجاعــي/ فالذنــب 
ال يبري/ إما نعى الناعي/ قد خنتهم قسرًا/ 
إذ لم أزل حيا/ لو صاحبي من/ جنب قبرى 
 حيا/ ألعادني، وأنا القتيل بحّبه، حيا/ 

ً
مرة

أيــن الســبيل إلــى/ الهنــاء ولــم أجــد حيــا/ إال 
وفيه نادب/ غدر الصحاب«.

 نصــه كان يشــير إليــه مــن خــال امتائــه 
ّ
لكــن

والرمــوز  واألســاطير  والحكــي،  بالدرامــا 
وكواليســه  النــص  خلفيــات  بناؤهــا.  املعــاد 
آخــر؛  بمعنــى  مســرحه.  علــى  تتفــوق  كانــت 
أبقــى  لكنــه  للمعنــى  العنــان  عــدوان  أطلــق 

املبنى أسيرًا. 
واقعنــا  بــآالم  أعمالــه  حفلــت  املســرح،  فــي 
املهزوم، فبحث في التراث العربي اإلسامي، 
»ليــل  فــي  كمــا  الواقــع،  لة  مســاء ليعــاود 
العبيــد«، املســرحية التــي نظرت إلى اإلســام 
فــي  العاملــي،  التــراث  مــع  فعــل  كذلــك  كثــورة. 
إلــى   

ً
إضافــة متأخــرًا«،  يســتيقظ  »هاملــت 

اهتمامــه البالــغ باملونودرامــا التــي قّدم فيها 
»الذبــاب« و»القيامــة« و»أكلــة لحــوم البشــر«، 
وخصوصــا »الزّبــال« التــي احتفظــت بصدى 
الســوري؛  املســرحي  املشــهد  فــي  وتأثيــٍر 
وترجمتــه العديــد مــن النصــوص املســرحية 
والنقد املسرحي، ال سيما كتاب »الشاعر في 

املسرح«.
كر 

ّ
فــي عملــه الصحافــّي، ال يزال هناك من يتذ

مشــاركته في تحرير ملحق جريدة »الثورة« 
ملعظــم  منبــرًا  صــار  الــذي  الســتينيات،  فــي 

رائد وحش

عــدوان  ممــدوح  تجربــة  منــا 
ّ
تعل

فــي  الثقافــة،   
ّ
أن  )2004  -  1941(

 متواصل، 
ٌ

ملمحها األساســّي، عمــل
واالســتقصاء  البحــث  قيــم  فيــه  تتماهــى 
ــف 

َّ
املثق  

َّ
وأن الخبــز،  وراء  اليومــي  بالســعي 

هــو ذلــك الجالــس إلــى مكتبه يكدح مــع اللغة 
واألفــكار. هذا مــا كان يفعله صاحب »وعليك 
تتكــئ الحيــاة«. ولو افترضنا أنه كان يعيش 
أن  للشــعراء  يحلــو  كمــا  بوهيميــة،  حيــاة 
ى لــه أن ينتــج ذلــك اإلنتــاج 

ّ
يعيشــوا، ملــا تســن

كله، بسوية عالية، وفي حقول مختلفة. 
تجربــة عــدوان نتــج منهــا 26 مســرحية، 20 
كتــب  خمســة  روايتــان،  شــعرية،  مجموعــة 
 
ً
نثرية، 25 كتابا مترجما، عشــرون مسلســا

تعيدنــا  تجربــة  املقــاالت؛  آالف  تلفزيونيــا، 
ورشــة  الكاتــب  فيــه  كان  آخــر  عصــر  إلــى 
عمــٍل وأمــل، وفــردًا تتنازعــه أحــام جماعية، 
فــي  يســاهم  أن  إلــى  يســعى  مــا  فبمقــدار 
 يكــون، هو نفســه، ثقافة. 

ْ
الثقافــة، يطمــح ألن

محمد الماغوط

ممدوح...
أنت تحب مصياف

وأنا أحب سلمية
وكانا ديك الجن في مجونه،

وعطيل في غيرته
فلنصطحبهما إلى أول حانة أو مقصف

ونبثهما أشواقنا وكامنا وهمومنا.
وألن مدينتي ال ترتدي شيئا تحت كرومها

فإياك أن تطرف عينك عليها
وإال صرعتك في الحال.

■ ■ ■
ال تصدق أنني أهّول عليك ال أكثر

كما كان سليمان عواد يهّول على أمير البزق،
»خصوصي للجيش«. مهددًا إياه بلفافته الـ

أتذكر تلك اللفائف؟
وذلك السعال املديد واملتقطع،

علــى  املســتعمرات  فــي  األوليــة  كالتدريبــات 
نشيدها الوطني؟!

 في هذه األمور.
ً
ومع ذلك ال أقل عنك جها

فلــآلن ال أعــرف ســعال الشــاعر مــن القــارئ مــن 
الناقد

من املترجم من الراوي.
ال أعرف إال سعالي!

صحيح أن معظم التبوغ مصنعة،
مــن  عــام  ملئــة  ومكفــول  ســعالي طبيعــي  لكــن 

العزلة!
ومع ذلك، أقدمه بكل سرور

مقابل شعرك املتساقط ولونك الرصاصي،

عشر سنوات مرّت على رحيل الشاعر السوري، وال تزال تجربته تعيدنا إلى عصر كان 
فيه الكاتب ورشة إنتاج وأمل، وفردًا تتنازعه أحالم فردية وجماعية معًا. تجربة ثرية، 

ونادرة عربيًا من حيث غزارتها، إذ نتج منها 26 مسرحية و20 ديوانًا وروايتان وخمسة 
كتب نثرية و25 كتابًا مترجمًا و20 مسلسًال تلفزيونيًا وآالف المقاالت

رسالة من 
الماغوط 

إلى ممدوح 
عدوان تختزل، 
في بساطتها، 

مساحة من 
الثقافة السورية 

كانت تدافع 
عن الجنون 

أمام تفاقم 
»الحكمة« 

و»الصواب« 
الرسميين

لن أبقى دقيقة واحدة  في مدينة ال يوجد فيها مجنون

وجدت رغباته في 
التجديد والتمّرد مسارب 

في حقول مختلفة

استطاع أن يخلق 
معارك فكرية وأن يحّول 

الجدل إلى كتب

في »مؤتمر اتحاد الكتاب العرب« عام 1979، صرخ ممدوح عدوان: 
 ]...[ الحزب؟ لماذا تكذب فئة ما؟  النظام؟ لماذا يكذب  »لماذا يكذب 
السلطات التي تكذب هي سلطات 
يراها  أن  وتخاف  الشعب،  تخاف 
في  كلنا   .]...[ حقيقتها  على 
عن  الحديث  تجنّبنا  االجتماع  هذا 
مسائل معينة. ال أحد تحّدث عن 
عن  تحدث  أحد  ال  الدفاع.  سرايا 
لم  إْن  تحدث،  أحد  ال  المخابرات. 
نقْل عن الوجه الطائفي للسلطة، 
فــعــلــى األقــــل عـــن الــمــمــارســة 

الطائفية لبعض العناصر فيها«.

لماذا يكذب النظام؟

2425
ثقافة

ممدوح عزام

بــني ديوانــه األول »الظــل األخضــر« وآخــر كتــاب لــه فــي حياتــه، أمضى الشــاعر 
الراحل ممدوح عدوان رحلة طويلة دامت قرابة خمسة عقود، عمدها بعشرات 
الكتــب فــي الشــعر واملســرح والروايــة واملقــال والترجمــة )مــن بينهــا ترجمتــه 
إلليــاذة هوميــروس( وكتابــة املسلســات التلفزيونية، وليــس في جيله من كان 
مثلــه فــي نشــاطه الثقافــي وغزارة إنتاجه، بــل إن الكثيرين ممن كانوا يتابعون 
أعمالــه املتنوعــة، كانــوا يحــارون ال فــي كثافــة نتــاج الشــاعر وحســب، بــل فــي 

احتفاله الصاخب بالحياة أيضا.
وفيمــا كان عالــم القمــع وتجلياتــه فــي الوضــع البشــري يشــغل معظــم نتــاج 
الشــاعر،  فــإن األمــر األهــم الــذي روعــه مــن هــذا القمــع إنما كان تلك املمارســات 
التــي تعامــل اإلنســان علــى أنــه حيــوان. وإذا كان قــد كتــب مــن قبــل فــي كتابــه  
»دفاعا عن الجنون« إن اإلنســان »يجهد ملنع نفســه من االنحدار عن مســتواه 
اإلنســاني إلــى مســتوى الحيــوان«، فقــد بــدا لــه فيمــا بعد أن البشــر في عصرنا 
لــم يفــوا بهــذا الجهــد وحســب، بــل كانــوا يــزدادون عطبــا، وخرابا. وهو الشــاهد 
والرائي أن سلســلة الجرائم التي يرتكبها اإلنســان بحق إنســان آخر آخذة في 

التوّسع واالمتداد في طول األرض وعرضها. 
ولــو كنــا نلقــي نظــرة علــى قصائــده، التــي اتخــذت ســمة التأبــني لهــذا العالم، في 
زمــن آخــر غيــر هــذا الزمان، مثل »تأبني صباحي« أو »زمــن الجنازات الجميلة« 

أو »اإلعدام« أو »موت الورود«. 
فقــد كان مــن املمكــن أن نلقــي اللــوم على اللوحة املثقلة بهذه العتمة املريعة التي 
تخيم على العالم، أو نعاتب الشاعر على كثرة أحجار القبور في قصائده، غير 
أننــا ال منــاص مــن أن نقــر لــه اآلن بعــد رحيلــه، أنــه إنما كان يحــاول أن يقدم لنا 
خاصــة عــراٍف رأى »الطغيــان، والقضبــان، واألكفــان، والهزائــم،« تعّم عاملنا، أو 
رأى: »صيارفــة األوطــان، والنخاســني« قــد حولوا اإلنســانية إلــى »تاريخ حزن«، 
وأنه إنما كان يحاول أن يوقظ فينا، حذر الكائن البشري من التحوالت املريعة 

التي تطال إنسانيتنا  في جوهرها. 
ثم بدا كأن الشعر لم يكفه، ال في العرافة، وال في التعريف بعاملنا الذي لم يعد 
»يصلــح لإلنســان.. بــل هــو يعمــل علــى حيونتــه«، فألــف كتابــه األخيــر »حيونة 
اإلنســان« وفيــه يــكاد يعتــذر مــن الوحــوش ألنــه يســمي البشــر كذلــك »إن اللغــة 
تبدو فقيرة. وحني نضطر الســتخدام كلمة »وحش« و»وحشــي« و»متوحش« 
فإننا نتواطأ مع جنســنا البشــري لكي نظلم الوحوش. فالوحوش ال تقتل من 
أجــل االبتهــاج والرضــى فقــط، والوحــوش ال تبنــي معســكرات اعتقــال أو غرف 

غاز، وال تعذب الوحوش أبناء جنسها إلى أن تهلكهم أملا«.
يمكن اعتبار هذا الكتاب، سجا للخزي »اإلنساني« والتجاوزات التي يرتكبها 
البشــر بعضهــم ضــد بعــض. وفيــه يتابــع الشــاعر مــا يســميه بورطــة اإلنســان 
األعــزل فــي مواجهــة التوحــش، أو صناعــة الوحــش اإلنســاني كما يقــول. كتاب 
حزيــن، علــى الرغــم مــن الصــور املرعبــة التــي يقدمهــا عــن القمــع، لشــاعر كان 
يأمــل ذات يــوم فــي قصيدتــه »رحلــة دون كيشــوت األخيــرة« بأنهــم: »إن كانــوا 
نجحــوا فــي تحويــل اإلنســان إلــى حيــوان/ فلمــاذا ال ننجــح في إرجــاع الحيوان 

إلى إنسان؟«.

رحلة دون كيشوت المتجددة 

استعادة

تواريخ

األصــوات التــي ظهــرت في ســورية خال تلك 
الفترة. 

ابتكــر عــدوان أعمــااًل كاســيكية للثقافــة فــي 
عــن  »دفاعــا  كتابــه  رأســها  وعلــى  ســورية، 
املقــال،  كتابــة  فــي  طريقتــه  ولعــل  الجنــون«. 
ومــن ثــم جمعــه مقاالتــه فــي كتــاب، يشــيران 
إلــى اســتراتيجية خاصــة، ال تقبــل أن تبقــى 
 وبــدون إطــار أو بيــت 

ً
فكــرة مــن أفــكاره ضالــة

الــيٌّ فــي ملمــح أساســي، 
َ
ومــأوى. الشــاعر َمق

وكتبــه »حيونــة اإلنســان« و»تهويــد املعرفة« 
و»نحــن دون كيشــوت« و»جنــون آخــر« هــي 

مجموعة مقاالت تحّولت إلى كتب. 
هكــذا هــو، واحــد مــن أولئــك املقاليــن الذيــن 
جعلــوا الكتابــة الصحافية في صلب اإلنتاج 
تقنيــات  فيــه  تتماهــى  أدبيــا  وفنــا  الثقافــي، 

السرد واألفكار. 
السيناريســت  ــل 

ّ
يمث الــذي  الجــزء  فــي 

أقــرب  »الدوامــة«  صاحــب  كان  التلفزيونــي، 
إلــى مدرســة عربيــة في هــذا املجال. فقد جمع 
تقنيــات ومزايــا املســرح مــع الخيــال الروائي، 
ضمــن خلفيــة ثقافيــة هائلــة، مــا جعلــه يقــّدم 
مسلســل  أبرزهــا  الصغيــرة،  للشاشــة  تحفــا 

وأهوال العاج ونفقات األمل.
مع أنني ال أملك سواه.

إنه نشيدي الوطني!
وأتمنى أن ُيعزف قريبا في املعسكرات

والدوائر الرسمية واملدارس،
وعلى األقل في دور الحضانة.

ولن أقلع عن التدخن.
وملاذا؟

وكل أنواع السموم تحيط بي كقشرة البيضة،
أو اللباس الهتلري في القطب الشمالي.

■ ■ ■
واآلن دعنا من كل هذه الترهات

أريد خزعة من رئتيك وجبينك وأحزانك..
إن نسيجها أكثر متانة ومماطلة

من قلعة مصياف وجبال ديرماما
وأكثر فطنة وثقة من أعام الغزو في الظام.
وأنا واثق بأنك ستزهر من جديد كالوراقة،

وفي عز الشتاء.
وإذا خطرت لك زيارتي حيث أقيم

فعلى الرحب والسعة.
فإذا لم أكن موجودًا،

فسعالي يقوم بالواجب وأكثر:
 وترحيبا وعناقا

ً
تهليا

حتى الغضب واالنفعال،
والتظاهر إلى جانبك وألية قضية.

ألنني قد ال أعود أبدًا،
فمدينة ال يوجد فيها مريض نفسي

أو عقلي حتى اآلن
لن أبقى فيها دقيقة واحدة.

)2004(

»الزيــر ســالم«، دّرتــه ودّرة الدرامــا الســورية 
لكتابــة  أسســا  قــّدم  العمــل  هــذا  ففــي  معــا. 
حيــث  مــن  التاريخيــة،  التلفزيونيــة  الدرامــا 
اختياره لقصة يعرفها الجميع، لكنه أخذها 
إلــى مســارات ال يمكــن للنــاس أن يقبلــوا بها، 
حيث جعل البطل األســطوري، كما يعرفونه، 

يهزم ويتوّسل ويتناذل. 
عــن  ســيناريوهات  أعــّد  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ف. 

ّ
األدب العاملي لتكون دراما تلفزيونية تثق

فعلــى خلفيــة بوليســية، قــّدم مسلســل »ليــل 
الخائفــن«، الــذي تــدور حبكتــه حــول روايــة 
ضمــن  يعيــش  املشــاهد  جعــل  مــا  مســروقة، 
»اللوحــة  وفــي  وأســئلتها.  الكتابــة  أجــواء 
الناقصــة«، وضــع املشــاهد علــى تمــاس مــع 

الفنون البصرية وعواملها.
علــى  األهــم  هــو  يبقــى  ســالم«  »الزيــر   

ّ
لكــن

مســتوى القيــم الفنيــة واللغويــة والتاريخية 
فــي   

ً
التــي يتضّمنهــا، وإلثارتــه جــداًل هائــا

قــام  وقتهــا  الســورية.  الصحــف  صفحــات 
ممــدوح بكتابــة ســت مقــاالت رّد فيهــا علــى 
كل اآلراء التــي تناولــت عملــه، وأوضح رؤيته 
وأهدافــه. والحقــا صــارت هــذه املقــاالت كتابا 

الدرامــا  بــن  البطــل  ســالم..  »الزيــر  اســمه 
والتاريخ«.

قيمــة صاحــب »أعدائــي« أنــه كان قــادرًا علــى 
أن يخلــق معــارك فكريــة، ويحــّول الجــدل إلــى 
يشــاغب،  فيــه  الــذي  الصحافــي  كان  كتــاب. 
االرتكابــات  يتأمــل  فيــه  الــذي  والكاتــب 

ويضعها في نصابها الفكري. 
فــي 2004، جــرى تكريمــه  حــن رحــل عــدوان 
رسميا بشكل الفت، في احتفالية احتضنتها 
الفضائيــة  مباشــرة  تهــا 

ّ
وغط األوبــرا،  دار 

تكريميــة  نــدوات  أقيمــت  والحقــا  الســورية. 
عــد عنــه كتــاب اســتعادي، إضافــة إلــى 

ُ
لــه وأ

بقــاء محطــات التلفزيــون واإلذاعة والصحف 
صــار  طويلــة،  لفتــرة  عنــه  تتحــّدث  املحليــة 
يعرفونــه.  التنظيفــات  وعمــال  الباعــة  فيهــا 
آنذاك كان بعض املثقفن الســورين قد بدأوا 
و»طفلــه  النظــام«  »ربيــب  أنــه  يتهامســون 

املدلل«.. 
اآلن، وبعــد عشــر ســنوات علــى رحيلــه، نــدرك 
كم كان ممدوح عدوان وطنيا نظيفا وجريئا، 
ذلــك، كاتبــا  مــن  صاحــب كلمــة حــق، واألهــم 

سوريا بامتياز.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

عزيزي زياد، لعلك تعرف أنني من 
ــان محّبــة وتقديــرًا 

ّ
جيــل وبلــد يكن

عــدوان.  ممــدوح  لوالــدك  خاصــا 
ممــدوح،  أنــت  تســميه  الــذي  هــذا 
 اليوم ذكرى عشــر ســنوات 

ّ
وتحــل

علــى رحلتــه األخيــرة، تلــك التــي ال 
يســتطيع أحــد أن يؤكــد أنها كانت 
األســماء  ســيرة  علــى  األخيــرة.  
ورفــع الكلــف، فلدينــا زميــل رهيب 
أعــام  مــع  حتــى  الكلفــة  يرفــع 
عــن  يتحــدث  تســمعه  املاضــي؛ 
ريــاض فتظــن أن األخيــر كان أحد 
زمائــه فــي الجامعة، لتكتشــف أن 
الســنباطي،  ســوى  ليــس  املذكــور 
بــات  ومؤخــرًا  كلثــوم.  أم  ملّحــن 
الزميــل اهتمامــات فلســفية،  لهــذا 
صديقــه  عــن  يتحــدث  فســمعته 
أنــه  النهايــة  فــي  فريدريــك، ألفهــم 
إذًا  دعنــا  لنيتشــه.   كتابــا  اقتنــى 
عــن  طريقتــه-  علــى   - نتحــدث 
ممدوح. ال أخفيك أنني معجب به، 
واإلعجــاب، كمــا تعــرف، يتضمــن  
بعض الشعور بالنقص. ال أظن أن 
حياته كانت سهلة في أي مرحلة؛ 
ولكــن هــذا لــم يوقفــه عــن اإلنتــاج. 
تلك كانت أمثولته. أمثولته األخرى 
كانــت االنهمــاك والكتابــة فــي أكثر 
من حقل بالكثافة والزخم ذاتهما. 
فلنتأمــل 85 كتابــا  أصدرهــا بــني 
1964 و2004 إلى جانب تأسيس 
وأّمــة،  بمجتمــع  وااللتــزام  عائلــة 
شــيء.  كل  وبعــد  قبــل  وبالكتابــة 
التــزاٌم  لــم يعد يســتطيعه كثيرون 
مــن جيلنــا اآلن. ناهيك عن تحمله 
أعبــاء املواطنــة فــي ظل االســتبداد، 
ووعيــه أن ال مواطنــة عربيــة بــدون 
فلسطني وتحررها. كان ذلك، كما 
مثــل  أمــرًا عفويــا وطبيعيــا  أظــن، 
إلــى  طبيعيــا  عــرق.  كأس  شــرب 
درجة أننا جميعا انتهينا الجئني. 
وفــي  صديقــي،  يــا  صحتــك  فــي 

صحة ممدوح.

لقيطان، ممدوح دعنا من كل هذه التّرهـات بعنوان  »اآلداب«،  مجلة  في  قصيدة  أول  عدوان  ممدوح  نشر   1964
كتبه  ما  على  الشاعر  علّق  والبؤس«.  المعاناة  رفيق  كنعان،  علي  »إلى  أهداها 
محيي الدين صبحي عن القصيدة، في العدد التالي من المجلة: »مسح بها األرض 
دفاعً عن دمشق التي اعتقد أنني أهجوها، وهو يجب أن يدافع عنها بوصفه 

دمشقيً«.

مجرد  يكن  لم  الذي  سالم،  الزير  مسلسل  ظهر  تحديدًا،  رمضان  شهر  في   2000
مسلسل تلفزيوني، بل ثمرة بحث واستقصاء في الجاهلية وحياة العرب قبل اإلسالم. 
العمل الذي استند إلى أحداث »حرب البسوس« استطاع أن يحّول القصة التراثية إلى 

دراما شكسبيرية عربية فتحت جدًال واسعً استمر لفترة طويلة في سورية.

الظل  المخاض ومجموعته الشعرية  1967 نشر كتابيه األولين معً؛ نص مسرحية 
األخضر. المسرحية تصّور مرحلة ما بعد االستقالل في سورية، من خالل شخصية 
المتمرد شاهين الذي ظهر في ريف مصياف، وتناولته أعمال سورية عديدة الحقً. 
في  شخصيً  بيانً  إياها  جاعًال  بنفسه،  مقّدمته  عدوان  فكتب  الشعري  الديوان  أما 

الكتابة: »إن الفنان إذ يكشف صفاء نفسه يكشف عكر العالم«.

1985 أصدر كتابه دفاعًا عن الجنون، وهو مجموعة من سبع مقّدمات وضعها 
من  الخالية  األمة  أن  اعتبر  العمل،  هذا  وفي  مختلفة.  أوقــات  في  آخرين  لكتب 
المجانين أمة فيها عيب، ألّن كل واحد يعيش ضمن إطار هذه األمة يريد أن يظهر 
بمظهر العاقل والحكيم فيدخل الجميع في حالة من البالدة وانعدام الحس تحت 

تلك األقنعة.
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)اللوحات للفنان السوري لؤي كيّالي(سهيل سالم، زيت على قماش، 210 × 100 سم

في صحة ممدوح

ممدوح عدوان 
تلويحة من األيدي المتعبة

كان الصحافي يشاغب 
والكاتب يتأمل في مشاغباته
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أبيدال 
   يعلن االعتزال

رياضة

أكمل ريال مدريد مرانه قبل األخير قبل خوضه 
نهائي بطولة مونديال األندية بدون سرخيو 

راموس الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية 
التي شهدت مشاركة الكولومبي جيمس 

رودريجيز الذي تعافى من إصابه في الساق، 
وأجرى سرخيو راموس تدريبات منفردة 

للتعافي من حمل عضلي زائد يعاني منه في 
الجانب الخلفي من الفخذ األيسر، ويخضع 

راموس للعاج الطبيعي.

فاز النمساوي ديفيد أالبا، العب خط وسط بايرن 
ميونخ األملاني، بلقب أفضل العب كرة قدم لعام 

2014 في باده، لتصبح املرة الرابعة على التوالي 
التي يحصد فيها الاعب الدولي هذا اللقب، 

بينما جاء اإلسباني جوناثان سوريانو في املركز 
الثاني، وفقا ملا أعلنته وكالة األنباء النمساوية 

)إيه بي إيه( أمس الخميس. وتم اختيار أالبا )22 
عاما( كأفضل العب كرة قدم من قبل 10 مدربن 

في الدوري املمتاز النمساوي.

الصــدارة  علــى  األملانــي  املنتخــب  حافــظ 
خــال  القــدم  كــرة  ملنتخبــات  العامليــة 
التصنيف الذي أصدره الفيفا بفارق 187 
منتخــب  املونديالــي  وصيفــه  عــن  نقطــة 
األرجنتــن. وجــاءت كولومبيــا فــي املركــز 

الثالث ثم بلجيكا رابعة على التوالي.

يقوم بايرن ميونيخ حامل اللقب واملتصدر بزيارة 
ماينتس اليوم الجمعة في افتتاح املرحلة السابعة 

عشرة من الدوري األملاني قبل الذهاب في العطلة 
الشتوية التقليدية. وال يبدو أن ماينتس قادرًا 

على تعكير فرحة األعياد على بايرن الساعي إلى 
فوزه الثامن على التوالي والرابع عشر من أصل 
17 مباراة، وخصوصا أن فريق املدرب اإلسباني 

جوسيب جوارديوال عازم على إنهاء النصف األول 
من املوسم دون أي هزيمة.

ألمانيا تتسيّد العالم

راموس يغيب 
عن تدريبات الريال
 وجيمس يشارك

ديفيد أالبا 
أفضل العب في النمسا 

للمرة الرابعة

بايرن ميونخ 
يزور ماينتس قبل العطلة 

الشتوية في ألمانيا

أعلن اإلســباني ميشــال، مــدرب أولمبياكــوس، بطــل الــدوري اليوناني لكرة 
القدم، أن المدافع الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال سيعلن اعتزاله اليوم 
في مؤتمر صحافي. وخاض أبيــدال مباراته األخيرة ضد بانيونيوس. وصرح 

المدرب أن أبيدال )35 عامًا( »اتخذ قراره بترك أولمبياكوس قبل شهرين«.

أبيدال يعلن وداع المالعب بعد مشوار حافل بالعطاء )لويس جيني/فرانس برس(
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»أوكلس« 
تستحوذ على 

شركتين ناشئتين

ريفــت«  »أوكلــس  شــركة  قامــت 
تقنيــات  تطويــر  فــي  املتخصصــة 
الواقــع االفتراضــي باالســتحواذ على 

شركتن ناشئتن.
 Nimblr تدعــى  األولــى  الشــركة 
تقنيــات  تطويــر  علــى  وتعمــل   Vr
وتتخــذ  اليــد،  حــركات  استشــعار 
لهــا.  مدينــة ســان فرانسيســكو مقــرا 
 13th Lab شــركة  فهــي  الثانيــة  أمــا 
عمــل  فــي  املتخصصــة  الســويدية 

تصاميم ثاثية األبعاد.
تســتعد  التــي  ريفــت  أوكلــس  شــركة 
االفتراضــي  الواقــع  خــوذة  لطــرح 
مطلــع  الفيديــو  أللعــاب  املوجهــة 
خــال  مــن  تســعى  القادمــة،  الســنة 
آفــاق  هــذه الصفقــات الجديــدة لفتــح 
جديــدة لتقنيــات الواقــع االفتراضــي، 

ولتسخيرها في مجاالت أخرى.
شــركة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ســابق،  وقــت  فــي  قامــت  فيســبوك 
باالســتحواذ على »أوكلس« في شهر 
بلغــت  املنصــرم بصفقــة  مــارس/آذار 

ملياري دوالر.
اهتمــام  مــدى  يعكــس  األمــر  وهــذا 
مــن  النــوع  بهــذا  الشــركات  كبريــات 
التقنيــات، والتــي يرجــح الخبراء أنها 
املســتقبلية  التقنيــات  مــن  ســتكون 
املســاهمة فــي تغييــر أمــور كثيــرة في 
لإلنترنــت،  واســتخدامنا  حياتنــا 
املضافــة  للمعلومــات  تلقينــا  وكذلــك 

بطريقة مختلفة ومبتكرة.

فيسبوك وإمكانية 
إضافة زر »لم 

يعجبني«

ملــاذا ال يتــم إدراج زر »لــم يعجبنــي« 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  فــي 
فيســبوك؟ ســؤال كثيــرًا مــا يتم طرحه 
على مارك زوكربيرج مؤسس املوقع.

جامعــة  طــاب  اســتغل  حيــث 
التقــوا  عندمــا  الفرصــة،  كاليفورنيــا 
بزوكربيــرج خــال لقــاء مفتــوح ويتــم 

طرح هذا السؤال من جديد.
بالفعــل  هنــاك  بــأن  مــارك  يجيــب 
مجموعــة مــن األمور التي تنشــر على 
فيسبوك كموت أو مرض شخص ما، 
فــي تلــك الحالــة  فيكــون زر أعجبنــي 

غير مناسب.
فيســبوك  إدارة  يجعــل  الــذي  األمــر 
تبحث عن زر آخر، من شــأنه أن يلبي 
حاجيات املســتخدم في هذه الحاالت 
عــن  ليعبــروا  املأســاوية  واألحــداث 

مشاعرهم.
»لــم  زر  إضافــة  إمكانيــة  أن  إال 
يعجبنــي« تعتبر مســتبعدة على حد 
قول مارك زوكربيرج، بســبب الشعور 
الســلبي الذي ينشــره هذا الزر، والذي 

قد يزعج الكثير من املستخدمن.

مشروع »لون«.. اإلنترنت لكل العالم

ســنة  نهايــة  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  علــى 
2014 اشــتعلت املنافســة مــن جديــد بــن 
الشــركات املصنعــة للهواتف حول إنتاج 
أنحــف هاتــف فــي العالــم. فبعــد أن قامــت 
شــركة كازام البريطانيــة فــي وقت ســابق 
 348 Torndo بإســدال الســتار عن هاتفها
ردت  مليمتــرا،   5.15 ســمكه  يبلــغ  الــذي 
شــركة Oppo الصينيــة بهاتــف R5 الــذي 
اعتبــر تطــورًا كبيــرًا فــي مجــال الهواتــف 

النحيفة، وبلغ سمكه 4.85 مليمترا.
الســباق لــم يتوقــف عند هــذا الحد، حيث 
مؤخــرًا  البرازيليــة   Vivo شــركة  قامــت 
يعتبــر  جديــد  هاتــف  عــن  باإلعــان 
األنحــف علــى اإلطــاق، بســمك ال يتعــدى 

4.75 مليمترا فقط.
مــن  بمجموعــة  يتميــز   Max  X5 هاتــف 
بحجــم  وبشاشــة  الجيــدة،  املميــزات 
 SUPER بتقنيــة  مــزودة  بوصــة   5.5
AMOLED وبدقــة عاليــة الجودة تصل لـ 

1080*1920 بكسل.
ســناب  الجديــد  املعالــج  علــى  ويحتــوي 
النــواة، واملصنــع  الثمانــي  دراغــون 615 
مــن طــرف كوالكــوم ويدعــم معماريــة 64 

بيت.

 2 بســعة  عشــوائية  لذاكــرة  باإلضافــة 
جيجــا بايــت، ومســاحة تخزينيــة تصــل 
لـــ 16 جيجــا بايــت، مــع إمكانيــة إضافــة 
منفــذ  عبــر  خارجيــة  تخزينيــة  مســاحة 
ميكــرو إس دي. وســيطرح فــي األســواق 
يصــل  بســعر  املقبــل،  اإلثنــن  الصينيــة 

400 يورو.

ضمــن مــادة »البوليمــر«، دمجــت شــبكة كثيفــة مــن أســاك نانوميتريــة، تتكــون مــن 
عناصــر السيليســيوم والذهــب. وقــد اســتطاع هــذا الجلــد تقليــد مرونــة وحساســية 
الجلــد البشــري. ويعطــي هــذا الجلــد االصطناعــي بعــد تركيبــه علــى يــد اصطناعيــة، 
شــعورًا فريــدًا مــن نوعــه ملبتــوري األطــراف، بعــد ترحيــل ومعالجــة جميــع املعلومــات 

امللتقطة إلى الدماغ.
وقــد تطــورت فــي الســنوات األخيــرة، تكنولوجيــا األطراف الصناعيــة، وخصوصا في 
مجال التحكم عن طريق الدماغ باستخدام وصات عصبية. وتعتبر استعادة حاسة 

اللمس واحدة من التحديات الرئيسية األخرى التي يحاول الباحثون معالجتها.
حاليــا، يعمــل فريــق مــن الباحثن من الجامعة الوطنية في ســيول )كوريا الجنوبية(، 
 ،MC10 وشــركة  ويسكونسن-ماديســون  واليــة  مــن  الشــمالية  األميركيــة  والجامعــة 
والتــي كان لهــا الفضــل فــي تصميــم طابــع بيومتــري، علــى تصميــم جلــد اصطناعــي 

يتمتع بحساسية ومرونة الجلد البشري.
سيلوكســان  ديميتيــل  بولــي  مــادة  مــن  االصطناعــي  الجلــد  ويتكــون 
والذهــب،  السيليســيوم  مــن  نانوميتريــة  خيــوط  يتخللهــا   )polydimethylsiloxane(
والحــرارة  الضغــط  تغييــرات  وتلتقــط  أن تستشــعر  تســتطيع  كثيفــة  شــبكة  مكونــة 
والتمطــط والرطوبــة. ويتــوزع السيليســيوم علــى شــكل دوائــر، مــن أجــل تحمــل قــوة 
الجــذب وعــدم التكســر. ولزيــادة الواقعيــة، تســتخدم مقاومــات إلكترونيــة لتســخن 

الجلد ليقارب حرارة جلد اإلنسان.
ويتــم توصيــل هــذا الجهــاز الحســي إلــى شــبكة مــن األقطــاب الكهربائيــة التــي يمكــن 
أن تحاكــي األعصــاب. فتركيــب 400 جهــاز استشــعار فــي كل مليمتــر مربــع مــن الجلــد 

االصطناعي، قد يمنح حاسة اللمس خاصية تقارب حساسية اليد الطبيعية.

عالم االتصاالت ابتكارات

أنحف هاتف في العالم

جلد صناعي أكثر حساسية من جلد اإلنسان

هشام حدانة

يعتبر مشروعا فريدا من نوعه، من 
خــال طموحه لربــط أكثر من ثلثي 
ســكان العالــم ليــس لديهــم اتصــال 
سريع وجيد باإلنترنت بالشبكة العنكبوتية.

وفي هذا الصدد، تم توقيع شراكة بن جوجل 
األميركية العماقة واملركز الوطني للدراســات 
الفضائيــة )CNES( بفرنســا إلطــاق بالونــات 
مملــوءة بالهليــوم فــي طبقــة الستراتوســفير. 
اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  توفيــر  املتوقــع  ومــن 
لكوكــب األرض بأكملــه، بمــا فــي ذلــك املناطــق 

التي كان يصعب توصيلها برًا.
ويهــدف هــذا املشــروع الــذي أطلــق عليــه اســم 
)لــون(، واملشــتق مــن كلمة بالــون )منطاد(، إلى 
بعضهــا  مــع  املتصلــة  املناطيــد  آالف  إرســال 
شــبكة  إلنشــاء  هوائيــات  وتحمــل  البعــض 
الســلكية عماقــة، لتغطــي جميع أنحــاء العالم 

آالف المناطيد إليصال 
اإلنترنت إلى جميع 

المناطق المعزولة 
في العالم، إنه مشروع 

جوجل الطموح

وعلى ارتفاع عشرات الكيلومترات.  هذا االتفاق 
األول،  ديســمبر/كانون   11 يــوم  وقــع  الــذي 
يهــدف ملشــاركة املعلومات والخبــرة واألبحاث 

في مجال املناطيد الستراتوسفيرية.
  املناطيد التي تعمل بالغاز املضغوط قطرها 
15 متــرًا، يجــب أن تحلــق علــى األقــل 3 أشــهر 
أال  يجــب  ولهــذا  كيلومتــرًا،   20 ارتفــاع  علــى 
تكــون نفــاذة خــال مــدة تحليقهــا، وأن تتحمل 
ضغوطــات جويــة زائــدة مــع االحتفــاظ بحجــم 
أرخميــدس(  تدافــع  )بفضــل  لضمــان  ثابــت 

مستوى تحليق غير متغير. 
 18 ارتفــاع  علــى  املناطيــد  تتموقــع  وســوف 
االرتفــاع  هــذا  ويعتبــر  كيلومتــرا،   20 إلــى 
والســحب  املدنــي  الطيــران  مجــال  عــن  بعيــدًا 
التقلبــات  التروبوســفيرية، ممــا يحررهــا مــن 
األجهــزة  تحصــل  ســوف  كمــا  الجويــة. 
اإللكترونيــة املحملــة فــي البالــون علــى الطاقــة 
وباســتعمال  الشمســية.  الخايــا  خــال  مــن 
اتصال ثنائي، ترســل اإلشــارة من األرض نحو 
املنطــاد والــذي بــدوره يمررهــا نحــو املناطيــد 
األخــرى، وفــي نهايــة األمــر تعــود اإلشــارة مــرة 
طريــق  عــن  الســتقبالها  األرض،  نحــو  أخــرى 
مثــل  ذكيــة  أجهــزة  أو  خارجيــة  هوائيــات 

الهواتف أو اللوحات اإللكترونية.
إن أول صعوبــة تقنيــة تعتــرض املنطــاد، تكمن 
نفاذيــة  وإحــكام  التســريب  عــدم  ضمــان  فــي 

املنطاد خال مدة التحليق. 
خاصــة  احتياطــات،  أخــذ  األمــر  ويتطلــب 

وإيجــاد مــواد وتقنيــات تجميــع قيمــة تتحمــل 
الظــروف الجويــة أثنــاء التحليــق. وألجــل ذلــك، 
يتكــون بالــون املنطــاد مــن غافــن منفصلــن، 
األول مملــوء بغــاز الهيليــوم أو الهيدروجــن، 
أمــا الثانــي فبالهــواء ممــا يجعــل التحكــم فــي 

لبعــض  ارتفاعــا  أو  نــزواًل  ممكنــا،  التحليــق 
الكيلومترات. 

وتكمــن الصعوبــة الثانيــة كذلــك، فــي الحفــاظ 
الهيليــوم  طبقتــي  بــن  التســريب  عــدم  علــى 

والهواء.

أحمد ماء العينين

توّجهــت أغلــب الشــركات املصنعــة للهواتــف 
توفــر  ذكيــة  ســاعات  إنتــاج  إلــى  الذكيــة 

خصائص ومزايا مكملة للهاتف.
وأصبــح املســتخدم قــادرًا علــى االطــاع علــى 
انطاقــا  تــرده  التــي  واإلشــعارات  الرســائل 
إلــى  الحاجــة  دون  مــن  الذكيــة،  ســاعته  مــن 
استخدام هاتفه. األمر الذي يجعلنا نتساءل 
والبيانــات  املعلومــات  هــذه  أمــان  مــدى  عــن 
التــي يتــم تبادلهــا بــن الجهازيــن، وإمكانيــة 
الســؤال  املعلومــات.  لهــذه  الهاكــرز  وصــول 
 Bitdefender أجــاب عنــه باحثــون فــي شــركة

املتخصصــة في مجال الحمايــة املعلوماتية، 
للغايــة  ســهلة  طريقــة  بنشــر  قامــوا  حيــث 
تمّكــن مــن اختراق الســاعة الذكية والحصول 
مــع  تبادلهــا  يتــم  التــي  املعلومــات  علــى 
والبيانــات  واإلشــعارات  كالرســائل  الهاتــف 
البيومتريــة. الباحثــون اســتعملوا فــي هــذه 
التجربــة هاتفــا يعمــل بالنســخة األخيــرة من 
باإلضافــة  ذكيــة،  وســاعة  األندرويــد  نظــام 
مفتوحــة  لاختــراق  برمجيــة  أدوات  إلــى 
املصــدر ومتوفــرة فــي الويــب. الثغــرة التي تم 
فــي الحصــول علــى رمــز  اســتغالها تتمثــل 
لحمايــة  مخصصــة  أرقــام  ســتة  مــن  مكــون 
الهاتــف  بــن  األول  االقتــران  عنــد  االتصــال 

بالتوصــل  الهاكــر  يقــوم  حيــث  والســاعة، 
العميــاء  القــوة  عبــر هجــوم  الرمــز  هــذا  إلــى 
املتعارف عليه في عالم االختراق، والذي يتم 
خاله تجريب كل املفاتيح املحتملة بواسطة 
إلــى  إلــى أن يتــم التوصــل  حاســوب الهاكــر، 
الرمــز الصحيــح فــي ظــرف ال يتجــاوز ثانيــة 
الرمــز  هــذا  علــى  الحصــول  وبعــد  واحــدة. 
يصبــح الهاكــر قــادرًا على اســتقبال البيانات 
الضحيــة.  وســاعة  هاتــف  بــن  املتبادلــة 
ويجــب أن تكــون الفاصلــة بــن الهاكــرز وبــن 
الضحية ال تتعدى 10 أمتار، نظرًا ألن تقنية 
األمــر  فقــط،  املســافة  هــذه  تغطــي  البلوتــوث 

الذي قد يصّعب املأمورية.

هل   يمكن   اختراق   الساعات   الذكية؟

أحد نماذج بالونات جوجل لمشروع »لون«

قــام فريــق يابانــي مــن جامعــة أوكايامــا باختراع روبوت غواصة قادر علــى التنقل وأداء مهامه 
بشــكل ذاتــي كليــا. ويجمــع الروبــوت بــن نظــام الرؤيــة 3D املجســمة والســونار الــذي يمكنه من 
تحديــد وتعقــب األجســام بدقــة كبيــرة. ويتعــرف الروبــوت فــي تحركاتــه علــى املــكان الــذي يــراد 
استكشافه، باستخدام نظام الرؤية ثاثي األبعاد باستخدام كاميرتن CCD وسونار تقليدي. 
وبتضافــر هاتــن التقنيتــن، يتعــرف الروبوت الذاتي ويستكشــف املكان في أعماق البحر بدقة 
تصــل إلــى نصــف ميليمتــر. ويمكــن اســتخدام هــذا النوع مــن الروبوتات تحت املــاء في مختلف 
ا مــن إزالــة التلــوث مــن املناطــق امللوثــة باملــواد املشــعة مثــل املصانــع الكيماويــة  املجــاالت، بــدء
وغرف السكانير والحواجز اإللكترونية في املطارات. كما يمكن أيضا أن تستخدم في التنقيب 

عن املعادن النادرة والبحوث البيئية.

روبوت غواصة.. يعمل بشكل ذاتي كليً
أبحاث الجامعات
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واالتحــادات األوروبيــة هــي الوحيــدة، منــذ 
البدايــة، التــي كانــت معارضة لتوقيت إقامة 
كأس العالــم 2022، وأبرزهــا إنجلتــرا، التــي 
اتضــح فــي وقــت ســابق أنهــا متورطــة فــي 
عمليات فساد من أجل بث شائعات مفادها 
فســاد  شــبهة  فيــه  القطــري   املونديــال   أن 

مالي ورشى.
وكان من الضروري صرف النظر عن األمور 
العاطفيــة والــكام غيــر الدقيــق أو املدروس، 
املتعلقــة  العلميــة  الحقائــق  واالتجــاه نحــو 
هــي  ومــا  والرطوبــة،  والحــراراة  بالطقــس 
الفروقــات الفعليــة بــن مــا عاشــه الاعبــون 
ســيختبره  والــذي  البرازيــل  مونديــال  فــي 
الاعبون فعلّيا في قطر، إذ إن نشــر الخوف 
والذعــر فــي قلوب املشــرفن علــى املنتخبات 
ال  علميــة،  وحقائــق  وقائــع  عــرض  بــدون 
يمكــن أن يكــون املثــال األوضــح الــذي يمنــع 
إقامــة املونديــال القطــري بنــاًء علــى فرضيــة 

»الحرارة املرتفعة«.
الحــرارة  معــدالت  نعــرض  الســبب  لهــذا 
مــن  أي  الشــرق،  إلــى  الغــرب  مــن  والرطوبــة 
غابــة »األمــازون« وصــواًل إلــى البلــد العربي 
الــذي يحلــم باســتضافة بطولــة كأس العالم 
بــأن الدوحــة ســيتُم مقارنتهــا  ُيذكــر   ،2022

رياض الترك

منذ أن نالت قطر شــرف اســتضافة 
حتــى   ،2022 العالــم  كأس  بطولــة 
دولــة  كل  مــن  املعارضــات  بــدأت 
طامعــة فــي الحصــول علــى شــرف الضيافــة 
املوندياليــة، وبدأت اإلشــاعات و«الفبركات« 
اإلعاميــة  بــدءًا مــن ظــروف إنشــاء املاعــب 

وصواًل إلى  اتهامات
هوجــاء بالتشــكيك فــي ســامة تنافس  قطر 

على امللف.
ومــا أن تهــدأ األمــور لبعــض الوقــت وتنســى 
الصحافــة قضيــة املونديــال القطــري، حتــى 
تظهــر بشــكل مفاجــئ تصريحــات مــن هنــا 
وهناك تقول، إن قطر لن تنال شــرف تنظيم 
كأس العالم 2022، وكانت املشكلة الرئيسية 
أن إقامــة البطولــة فــي الشــتاء ســيؤثر علــى 
جــدول البطــوالت األوروبيــة، وإقامتهــا فــي 
الصيــف ســيؤثر علــى أداء الاعبــن بســبب 

الحرارة والرطوبة .
وآخــر مــا ظهــر علــى الســاحة الرياضيــة مــا 
ناقشته اتحادات كرة القدم األوروبية والتي 
قالت، إنه من املمكن إقامة املونديال القطري 
بــن فتــرة 4 أيار/مايــو و5 حزيران/يونيــو، 

نشــرت صحيفــة »دايلــي ميــل« اإلنجليزيــة 
تقريــرًا حــول موضوع املونديال القطري في 
عــام 2022، وذلــك بعــد أن أصــدرت اتحــادات 
كــرة القــدم األوروبيــة بيانــا مشــتركا، أعلنت 
فــي   2022 العالــم  كأس  إقامــة  مــع  أنــه  فيــه 
حزيــران/ و4  مايو/أيــار   5 بــن  الفتــرة 

نقــاش طويلــة  يونيــو، وذلــك خــال جلســة 
مــن  األوروبيــة  االتحــادات  رؤســاء  جمعــت 
أجــل الوصــول إلــى قــرار يرضــي كل األطراف 
املعارضــة علــى إقامــة مونديــال قطــر خــال 

فترة الشتاء من عام 2022.
»فيفــا«  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  وكان 
املرجحــة  الفتــرات  أن  الفائــت  الشــهر  أعلــن 
إلقامــة البطولــة ســيكون إمــا يناير/كانــون 
الثانــي وفبراير/شــباط أو نوفمبر/تشــرين 
وقــت  فــي  األول،  وديســمبر/كانون  الثانــي 
امللــف  علــى  املشــرف  الطبــي  الطاقــم  أشــار 
كلــف مــن االتحــاد الدولــي لكــرة القدم، أن 

ُ
وامل

وسبتمبر/تشــرين  مايو/أيــار  بــن  الفتــرة 
األول، هي فترة غير مائمة إلقامة مباريات 

كأس العالم نتيجة الحرارة املرتفعة.
واألحاديــث  النقاشــات  هــذه  كل  ورغــم 
الجانبيــة توصلت اللجنة األوروبية املكلفة 
دراســة امللــف القطــري مــن كل الجوانــب إلــى 
حــل يرضــي جميــع الــدول األوروبيــة، وهــو 
أن يتــم تنظيــم البطولة بن فتــرة أيار/مايو 

المونديال القطري
حقائق علمية تؤكد 

إمكانية إقامة البطولة صيفًا

ظهر الكثير من التقارير 
التي هاجمت المونديال 

القطري وادعت أن 
هناك شبهة  في الملف 

ومشاكل كثيرة، لكن في 
غضون ذلك برز الكثير 
من الحقائق العلمية 

التي تؤكد إمكانية 
إقامة كأس العالم 2022 
في قطر خالل الصيف، 
وهذه الدراسة أعدتها 

صحيفة  »العربي الجديد« 
استنادًا إلى دراسات 

مناخية لموقع »ويزير 
سبارك« المختص

اقتراح أوروبي بإقامة بطولة 2022 فـي شهر أيار

بعض مباريات المونديال 
البرازيلي نُظمت في 

مستوى »الطقس الحار«

تنظيم ثالث مباريات 
يوميًّا سيكون ممكنًا في 

مونديال 2022

الحرارة

نهار�

قطر

حزيران  / تموز حزيران / تموز حزيران / تموز 
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ورئيس  ميونخ  بايرن  لنادي  التنفيذي  الرئيس  رومينيجه،  هاينز  كارل  أكد 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  بأن  ثقته  على  األوروبية،  األندية  رابطة 
مونديال  إلقامة  الرابطة  قدمته  الذي  االقتراح  بجدية  سيأخذ  »فيفا« 
قطر 2022 في شهر مايو/أيار، وأوضح رومينيجه »األمر يتعلق باقتراح 

جدي و«فيفا« سيقوم بعمل جيد إذا ناقشه بجدية«.

رومينيجه واثق من جدية »فيفا«
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فلورنتينو: 
الريال لن يجري تعاقدات جديدة

قــال فلورنتينــو بيريــز رئيــس نــادي ريــال مدريــد، إن امللكــي لــن يجــري 
أي تعاقــدات جديــدة خــال موســم االنتقــاالت الشــتوية املقبــل »إال إذا 
حــدث أمــر اســتثنائي«. وفــي مقابلــة أجراهــا ألحد برامج محطة )ســير( 

اإلذاعيــة، أكــد فلورنتينــو أنــه ال توجد نيــة للتعاقد مع العبن جدد.

كارلوس: كريستيانو أفضل من ميسي
القــدم  كــرة  العــب  صــرح 
املعتــزل  البرازيلــي 
بــأن  كارلــوس،  روبرتــو 
كريســتيانو  البرتغالــي 
ريــال  مهاجــم  رونالــدو 
أفضــل  يــزال  ال  مدريــد 
وإن  العالــم،  فــي  العــب 
األرجنتينــي  كان 
)مهاجــم  ميســي  ليونيــل 
مــا  يحقــق  برشــلونة( 
وفــي  آخــرون.  عنــه  عجــز 
تصريحــات ألحــد برامــج 
ثيــرو«  »أونــدا  إذاعــة 
اإلســبانية، قال كارلوس: 
يــزال  ال  »كريســتيانو 
العالــم  فــي  العــب  أفضــل 
وميســي يحقــق مــا عجــز 
يحطــم  إنــه  آخــرون،  عنــه 
ولكــن  القياســية،  األرقــام 
يصنــع  كريســتيانو 

الفــارق أكثر منه«.

العاصمة والحراش 
لالستمرار على قمة الجزائر

مرشــحن  الحــراش  واتحــاد  اللقــب  حامــل  العاصمــة  اتحــاد  ســيكون 
يواجهــان  حــن  الجزائــري  األولــى  الدرجــة  دوري  بصــدارة  لاحتفــاظ 
جمعية وهران وشــبيبة القبائل على الترتيب، وصعد اتحاد العاصمة 
للقمــة بفضــل خمســة انتصارات متتالية وسيســتضيف جمعية وهران 
اليــوم الجمعــة بإســتاد عمــر حمادي في الجزائر وهو منافس لم يحقق 

أي انتصــار فــي آخر خمس مباريات.

ريوس يتعرض لغرامة 
بسبب القيادة بدون رخصة

ماركــو  أن  تقريــر  ذكــر 
بروســيا  العــب  ريــوس 
ومنتخــب  دورتمونــد 
لغرامــة  تعــّرض  أملانيــا، 
مليــون  نصــف  مــن  أكثــر 
يورو بسبب تكرار قيادته 
وأوقفــت  رخصــة.  بــدون 
ريــوس  الاعــب  الشــرطة 
)25 عاما( وغّرمته بســبب 
القيــادة بســرعة أكثــر مــن 
 2011 منــذ  مــرات  خمــس 
قبل أن تكتشــف الســلطات 
رخصــة  يحمــل  ال  أنــه 

قيــادة منذ ذلك الحن.

األردن يعسكر 
في دبي ويالقي أوزبكستان

 خــاض املنتخــب األردنــي لكــرة القــدم تدريبــا مكثفــا فــي إطــار مراحلــه 
اإلعداديــة قبــل املشــاركة فــي نهائيــات كأس آســيا املقــررة فــي أســتراليا، 
يــوم  اوزبكســتان  ملواجهــة  تحضيــرًا  دبــي  الــى  النشــامى  وســيتوجه 
الــى  بيومــن  بعدهــا  يســافر  أن  وعلــى  وديــة،  مبــاراة  فــي  الجــاري   21
اســتراليا للدخول بمعســكر جديد يتخلله لقاء اإلمارات في 30 الجاري 

والبحريــن في الرابع منه.

مدرب أوكالند 
فخور بالفريق

اوكانــد  لفريــق  الفنــي  املديــر  تريبوتليكــس،  رامــون  اإلســباني  أعــرب 
سيتي النيوزياندي، عن شعوره بالفخر إزاء أداء العبيه رغم الخسارة 
أمــام ســان لورنــزو األرجنتيني بهدفــن لواحد في نصف نهائي بطولة 
كأس العالم لألندية باملغرب. وأكد تريبوتليكس في بيان صحافي أنه 

»بالنســبة لنــا املشــاركة فــي هذه البطولة تعــد انتصارًا عظيما«.

أخبار مختصرة

تحقيق

»الفتــرة الدافئــة« هــي بــن العاشــر من شــهر 
أيــار و26 أيلــول والتركيــز على كلمة »دافئ« 
كــي ال تنجــرف األمــور إلــى كلمــة حــار جــدًا 
وقاتــل كمــا يتــُم التوصيــف، وتصــل درجات 
الحــرارة فــي هــذه الفتــرة مــن الســنة بمعــدل 
أقصــى  إلــى 40 درجــة مائويــة كحــد  يصــل 

.
ً
نهارًا و31 كحد أدنى ليا

وحســب األرقــام العلميــة املنصــوص عليهــا 
دولّيــا فــي الدراســات املناخية، فــإن الحراراة 
بــن )صفــر وعشــر درجات( هو طقــس بارد، 
معتــدل،  طقــس  هــو  و24(  درجــة   18( وبــن 
درجــة   24( بــن  فهــو  الدافــئ  الطقــس  أمــا 
حتــى 29(، فــي حــن أن الطقــس الحــار هــو 
بــن )29 وصــواًل إلــى 38 درجــة(، أما الطقس 
 38 يتعــدى  مــا  كل  فهــو  والقاســي  املتعــرق 
درجة مائوية، أي أن بطولة كأس العالم في 
عبــت 

ُ
ل املناخيــة  األرقــام  البرازيــل وبحســب 

بن درجات حرارة )26 حتى 35(.
اآلن وبالنظر إلى درجات الحرارة في مدينة 
»مانــوس« البرازيليــة التــي تــوازي معــدالت 
 أن الحــرارة تصل كحد 

ُ
قطــر املناخيــة، حيــث

هــو  األدنــى  والحــد  درجــة   34 إلــى  أقصــى 
مباريــات  بعــض  أن  أي  درجــة،   26 حوالــي 
ظمت في مستوى 

ُ
كأس العالم في البرازيل ن

درجــة(  و38   24( بــن  أي  الحــار«  »الطقــس 
التــي  العلميــة  املناخيــة  الدراســة  حســب 
فارقة 

ُ
ُيجريها موقع »ويزير سبارك«، لكن امل

هنــا أن الرطوبــة هــي التــي تلعــب دورًا بــارزًا 
الفنــي وليســت  املتســوى  علــى  التأثيــر  فــي 

الحرارة.
وفي تفاصيل الرطوبة في مدينة »مانوس« 
التي تتراوح بن 85% و80%، بينما تتراوح 
فــي قطــر بــن شــهري حزيــران وتمــوز بــن 
الفــارق علمّيــا ال ُيعتبــر  85% و90% أي أن 
الرطوبــة  قضيــة  فــي  املثيــر  ولكــن  كارثّيــا، 
املرتفعــة، أن الرطوبــة تنخفض في قطر بعد 
مغيــب الشــمس أي عنــد الســاعة السادســة 
والنصف مساًء إلى حوالي 75% وتنخفض 
 إلــى حــد أقصــى يصل 

ً
درجــات الحــرارة ليــا

إلــى 31 درجــة مائويــة، أي أن املعادلــة هنــا 
أصبحــت علــى الشــكل التالــي، أن أكثــر املــدن 
خمــس  اســتضافت  والتــي  حــرًا  البرازيليــة 
عــادل 

ُ
مباريــات خــال بطولــة كأس العالــم ت

حرارتها معدل درجات الحرارة في قطر.
وهنا تأتي الفرضية األخرى التي يستطيع 

يســير  أن  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد 
املونديــال  فــي  املباريــات  بهــا، طبقــا لنظــام 
البرازيلــي الــذي كان ُينظــم آخــر مبــاراة فــي 
النهار الكروي عند الســاعة السادســة مساًء 
الشــمس  قبــل مغيــب  أي  البرازيــل  بتوقيــت 
 الرطوبة تكون مرتفعة 

ُ
بساعة تقريبا، حيث

جــّدًا وتؤثــر علــى أداء ومســتوى املنتخبــات 
على أرض امللعب.

توقيــت  نظــام  أن  جــداًل  التســليم  تــم  ولــو 
تمــت  البرازيلــي  املونديــال  فــي  املباريــات 
جدولتــه مــن أجــل فــارق التوقيــت بن جميع 
البلــدان كــي يتابعــوا املباريــات براحــة، فــإن 
املباريــات فــي قطــر يمكــن جدولتهــا انطاقا 
مــن الســاعة الســابعة مســاًء، أي بعــد مغيــب 
إلــى  الحــراراة  تنخفــض  وعندهــا  الشــمس 
حوالــي 31 درجــة كحــد أقصــى، األمــر الــذي 
لــم يكــن ممنوعــا علــى األراضــي البرازيليــة، 
وبالتالي غياب الشــمس ســُيخفف من وطأة 

الرطوبة على املستوى الفني.
ومنــه فــإن تنظيم ثــاث مباريات مونديالية 
فــي  فــي كأس العالــم 2022  ســيكون ممكنــا 
قطــر، وذلــك لــو تمــت الجدولــة علــى أســاس 
مبــاراة عنــد الســابعة مســاًء والتاســعة وثــم 
، فــي ظروف 

ً
املبــاراة األخيــرة عنــد الـــ 11 ليــا

للقوانــن  مخالفــة  وليســت  جيــدة  مناخيــة 
الكرويــة، أي أن الحــرارة والرطوبــة فــي هــذه 
فــي  الاعبــون  عاشــه  مــا  عــادل 

ُ
ت األوقــات 

مباريات مدينة »مانوس« البرازيلية.

نظام التبريد في مونديال قطر
العلميــة  الحقائــق  إلــى  ُيضــاف  املقابــل  فــي 
التــي ســبق ذكرهــا، كــون املونديــال القطــري 
سيشــهد والدة نظــام تبريــد فريــد مــن نوعه 
فــي  اســتعماله  ســيتم   

ُ
حيــث العالــم،  فــي 

مدرجــات املاعــب وفي الباحات والســاحات 
الخارجيــة التي ســتتواجد فيهــا الجماهير، 
وذلك من أجل محاربة الحراراة املرتفعة في 
الصيف، كما سيتم استعمال مكيفات باردة 
فــي أســقف املاعــب مــن أجــل توزيــع الهــواء 
البارد على الجمهور الذي يتابع املباريات.

وكانــت قطــر قــد أجــرت تجربة علــى تصميم 
الشمســية  الطاقــة  علــى  للتبريــد  صغيــر 
لحوالــي  يتســع  مللعــب  صغيــر  مجســم  فــي 
نقــل  قبــل  اختبــاره،  أجــل  مــن  متفــرج،   500
التــي  املاعــب  جميــع  إلــى  التكنولوجيــا 
ستســتضيف جميــع مباريــات كأس العالــم 
ســيطال  التبريــد  نظــام  أن  حــن  فــي   ،2022
لــكل  املجــاورة  والحدائــق  العامــة  األماكــن 
املنشــآت الرياضيــة، واملهمــة ليســت صعبــة 
لتنفيــذ  ســنوات  ثمانــي  حوالــي  فهنــاك 
املشــروع ، فــي وقــت ســتنخفض الحــرارة مع 

نظــام التبريــد بحوالي 13 درجة مائوية عن 
الحراراة الخارجية.

مقترحات »فيفا« إلقامة المونديال
والنقاشــات  املــداوالت  مــن  الكثيــر  بعــد 
القــدم ومســائل  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  بــن 
اتحادات كرة القدم في البطوالت األوروبية، 
مقترحــات  ثاثــة  اقتــراح  إلــى  الوصــول  تــم 
لفتــرة إقامــة املونديــال القطــري، ويقتضــي 
العالــم  االقتــراح األول بإقامــة بطولــة كأس 
2022 فــي قطــر، بــن شــهري كانــون الثانــي/

ينايــر حتــى شــباط/فبراير مــن عــام 2022، 
في وقت من املمكن أن يتعارض هذا املقترح 
مــع األلعــاب األوملبية الشــتوية فــي التوقيت 

نفسه.
أمــا االقتــراح الثانــي والــذي يحبــذه رئيــس 
إقامــة  فهــو  باتــر،  ســيب  الدولــي،  االتحــاد 
املونديــال بــن فترة تشــرين الثاني/نوفمبر 
أن   

ُ
حيــث  ،2022 األول/ديســمبر  وكانــون 

مــن مناســب إلقامــة  أكثــر  الطقــس ســيكون 
بطولــة رياضية ضخمة مثل نهائيات كأس 
العالم، وستكون األجواء املناخية جيدة فنّيا 
للمنتخبــات املشــاركة، لكــن إقامــة البطولــة 
في هذه الفترة من السنة سيؤثر سلبا على 
جدول البطوالت األوروبية، من خال تقسيم 

موســم 2022-2023 إلــى قســمن، باإلضافــة 
الدوريــات  تنظيــم  علــى  ســلبا  التأثيــر   إلــى 

في املستقبل.
هــو  الثالــث،  االقتــراح  أن  يبــدو  املقابــل  فــي 
األفضل عملّيا ويرضي كل األطراف املوافقة 
مــن  وذلــك  الوقــت،  نصــف  فــي  واملعارضــة 
خــال إقامــة مباريــات املونديــال القطري في 
 تنخفــض الحــرارة كثيــرًا 

ُ
فتــرة الليــل، حيــث

)كما تم الشرح في أعلى التقرير أن الحرارة 
 كثيرًا وتصبح أفضل بكثير من 

ً
تنخف ليا

فتــرة وجــود الشــمس(، فــي وقــت ســيتمكن 
قســم كبيــر مــن املشــاهدين حــول العالــم مــن 
متابعة مباريات كأس العالم عبر الشاشات 
 يمكــن 

ُ
بــدون أي إزعــاج فــي التوقيــت، حيــث

للــدول األوروبيــة متابعة املونديال بتوقيت 
ليلي، وبعد الظهر في دول القارة األميركية.

ويبــدو هــذا الحــل األفضــل حالّيــا، ورغــم أنه 
لكــن  املســتضيفة،  للدولــة  مزعجــا  ســيكون 
قطر ال تملك خيارًا أفضل، كي ال يتم سحب 
شــرف تنظيــم البطولــة منهــا، فإقامة بطولة 
»ليلية« يبدو الحل األنسب للمضي قدما في 
إقامــة املونديــال القطــري في موعــده وبدون 
األوروبيــة  البطــوالت  لجــدول  إزعــاج  أي 
األوملبيــات  مثــل  األخــرى   والبطــوالت 

الشتوية وغيرها.

محمد عبد العظيم

»الكرة الذهبية مضّرة لكرة القدم.. ولهذا السبب ال أهتم بها.. بعض األوقات 
يتضــح لنــا أننــا نبحــث عــن نجوم، نبحث لكي نجعل أناســا مهمني أكثر من 
أنــاس آخريــن.. فــي بعــض الحــاالت تبــدو وكأنهــا حمــات سياســية. تفتــح 
التلفــاز أو الراديــو أو الصحــف لتــرى حماتهــم عــن العبهــم للكــرة الذهبيــة، 

وكأن أوبامــا يخــوض حملتــه للبقاء في البيت األبيض. 
ربمــا فــي إنجلتــرا لدينــا حمــات أقــل مــن بلــدان أخــرى، لكــن هذا هــو الواقع، 
وهــذا ال نريــده هنــا في تشيلســي.. الفكــرة أال نهتم لهذه األمور، واألهم عدم 
الهــوس بهــا«.. هكــذا كان وصف البرتغالي، جوزيه مورينيو، للكرة الذهبية، 

عند ســؤاله عن الجائزة املثيرة للجدل ســنويا. 
وأظــن أن قــارئ هــذه الســطور قــد خطــر ببالــه العبه املفضل املرشــح لجائزة 
األجــدر  بأنــه  حاليــا  لــه  التســويق  يتــم  والــذي  العــام،  لهــذا  الذهبيــة   الكــرة 

لنيل الجائزة.
 
ً
فــي نفــس التوقيــت مــن كل عــام تبــدأ الحمات اإلعامية لــكل العب، محاولة

اإلعاميــة  الوســائل  تكتفــي  وال  الجائــزة.  بهــذه  بالفــوز  الترويــج ألحقيتــه 
عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد األمــر إلــى مهاجمــة مــن يــرى أن العبهــا املفضــل 
ليــس األحــق بالجائــزة. لتنتقــل حمــى الكــرة الذهبيــة من وســائل اإلعام إلى 
الجمهــور.. اكتــب »كريســتيانو رونالــدو العــب عظيــم«، لتجــد أحدهــم يقــول 
لــك »وملــاذا تنتقــص مــن ميســي؟«.. والعكــس صحيــح، فإن كتبت أن ميســي 

هو األجدر، ســيخرج عليك أنصار رونالدو مدافعني عن نجمهم املحبوب.
الكــرة الذهبيــة أصبحــت لعبــة إعامية تســويقية ال تمت ال من قريب وال من 
بعيــد بالقــدرات الفنيــة واإلنجــازات الجماعيــة.. يكفيــك أن تســترجع أســماء 
مثــل مالدينــي، هنــري، بوفــون، إبراهيموفيتــش، إنيســتا والقائمــة تطــول.. 

منــح ملــن ينتصر إعاميا، فقط ال غير.
ُ
لتعلــم أن الجائــزة ت

الكرة الذهبية وحمالت أوباما

مجرّد رأي

انفوجرافيك لمعدالت الحرارة والرطوبة بين قطر ومدينة مانوس البرازيلية )أنس عوض(

شعار بطولة كأس العالم 2022 في قطر

دون  مــن   ،2022 عــام  مــن  وحزيران/يونيــو 
تعريــض الاعبــن واملســؤولن والجماهيــر 
لخطــر الحــرارة العالية خــال فترة الصيف، 
القــرار  هــذا  إصدارهــا  بعــد  اللجنــة  وأكــدت 
علــى  ضــررًا  األقــل  ســيكون  الحــل  هــذا  أن 
ملوســم  األوروبيــة  البطــوالت  »روزنامــة« 
2021 - 2022 و2022 - 2023، والذي سيكون 
تحــت دراســة كبيــرة فــي حــل وافــق »فيفــا« 

على هذا املقترح األخير.

مــن  األفضــل  هــي  الفتــرة  وهــذه  القطــري، 
ناحيــة الطقــس واألجــواء املناخيــة، وحســب 
فــي شــهر مايو/أيــار  فــإن الحــرارة  التقريــر 
الطبيعــي  واملؤشــر  درجــة   35 الـــ  تامــس 
يكون باللون األخضر )طبقا ملعيار املنظمة 

العاملية للحرارة القاسية(.
في املقابل يؤكد التقرير أن أســوأ ســيناريو، 
لعــب املباريــات فــي ظــروف مناخيــة 

ُ
هــو أن ت

مماثلــة كالتــي لعبــت فــي مدينتــي مانــوس 

امللــف واملكلــف مــن االتحــاد  املختــص بهــذا 
كان  دفــوراك،  جيــري  القــدم  لكــرة  الدولــي 
ألفضــل  مصغــرة  ودراســة  بعــرض  قــام  قــد 
األوقــات املناســبة إلقامــة املونديــال القطــري 
الشــهر  فــي  أقيمــت  التــي  املحادثــات  خــال 
بــأي  املتعلقــة  الشــائعات  نفــي  قبــل  الفائــت 
فســاد يشــوب امللــف القطــري، وأكــد الطبيــب 
أن أهميــة اختيــار التوقيــت هــو فــي صالــح 
األول،  املقــام  فــي  واملنتخبــات  الاعبــن 
وإقامــة البطولــة بــن أشــهر حزيران/يونيــو 
علــى صحــة  يعتبــر خطيــرًا  وأغســطس/آب 
الاعبــن وأدائهــم الفنــي علــى أرض امللعــب، 
والبدنــي  الفنــي  املســتوى  عــن  بعيــدًا  لكــن 
فهنــاك بعــض اآلثار الجانبية الصحية التي 
قــد تصيــب الاعبــن علــى أرض امللعب نظرًا 

لألجواء املناخية الحارة.
فــي املقابــل يقــول الطبيــب دفــوراك أن أفضــل 
بــن  هــي  القطــري  املونديــال  إلقامــة  فتــرة 
إذ  ومــارس/آذار،  األول  أكتوبر/تشــرين 
إن فــي هــذه الفتــرة تكــون األجــواء املناخيــة 
ممتــازة وجيــدة إلقامــة أي نشــاط رياضــي 
العالــم، وســتقوم  مثــل بطولــة كأس  ضخــم 
املشــروع  عــرض  املكلفــة  األوروبيــة  اللجنــة 
علــى »فيفــا« فــي أول اجتماع قادم خال عام 

2015 ملناقشته بشكل جدي.
رياض...

في مونديال 1994 
وصلت الحرارة إلى 48 

درجة مئوية

إقامة المباريات 
بين السادسة والـ 11 ليًال 

بالتوقيت القطري

وفــي فقــرة مــن البيــان الــذي أصدرتــه رابطــة 
األنديــة األوروبيــة، أن شــهر مايو/أيــار هــو 
الشــهر األمثــل النطــاق بطولــة كأس العالــم 
حزيران/يونيــو  فتــرة  عــن  عوضــا   2022
وتموز/يوليــو، وهــو الحــل األكثــر عقانيــة 
األوروبيــة  البطــوالت  مقاطعــة  لعــدم  نظــرًا 
والقاريــة مثــل دوري أبطال أوروبا والدوري 
األوروبــي خــال فصل الشــتاء، بغية خوض 
غمــار البطولــة العامليــة، األمــر الــذي ســُيربك 

يعتبــر  واألمــر  البرازيليتــن،  ليــزا  وفورتــا 
أفضــل مــن املباريــات التــي لعبــت فــي بطولة 
كأس العالم 1994 واملكســيك 1986، في وقت 
لــم تنــس اللجنــة أهميــة نظــام التبريــد الذي 
وعدت به الحكومة القطرية، من أجل تأمينه 
في جميع املاعب التي ســتحضن املباريات 
وعندهــا ســتكون الحــرارة جيــدة ومناســبة 

إلقامة مباريات كرة القدم.
الطبيــب  فــإن  الطبيــة  الناحيــة  مــن  أمــا 

كل الحســابات وبرامــج البطــوالت في أنحاء 
العالم كافة.

وكشــفت اللجنــة عــن مخطــط تمــت دراســته 
رشــحت  إذ  بيانــا،  فيــه  وأصــدرت  بعنايــة 
إقامــة دور املجموعــات من 5 حتى 19مايو/
نظــم املباريات 

ُ
أيــار مــن عــام 2022، على أن ت

 بالتوقيت 
ً
بــن السادســة مســاًء والـــ 11 ليــا

القطــري، ثــم تلعــب مباريــات الــدور الثانــي 
وتنظيــم  مايو/أيــار   21 مــن  انطاقــا 
مســاًء  الســابعة  الســاعة  بــن  املباريــات، 
، فــي وقــت نــوه التقريــر بــأن 

ً
والعاشــرة ليــا

البرازيلــي  املونديــال  فــي  لعبتــا  مباراتــن 
فــي مدينــة مانــوس البرازيليــة، وكانتــا فــي 
الحــرارة  ناحيــة  مــن  وحــرج  خطيــر  وضــع 
والرطوبــة، وهمــا مباراتا أملانيــا والبرتغال 
عــن  لعبتــا  اللتــان  والبرتغــال  وأميــركا 

الســاعة السابعة مساًء.
كمــا أشــارت اللجنــة إلــى أنــه فــي مونديــال 
عــام 1994 وفــي مبــاراة جمعــت إيطاليــا مــع 
 48 إلــى  الحــرارة  درجــة  وصلــت  البرازيــل 
معــدل  أي  مــن  أعلــى  وهــي  مائويــة،  درجــة 
القطريــة  العاصمــة  فــي  ســيكون  حــراري 
الدوحــة خــال فترة الصيف، ويؤكد التقرير 
الــذي أعدتــه اللجنــة ان اقتــراح شــهر مايــو/

أيــار 2022 هــو الحــل األمثــل واألفضــل لــكل 
املونديــال  فــي  ستشــارك  التــي  املنتخبــات 
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بأكثــر املــدن حــرارة »مانــوس« فــي البرازيــل، 
وكل املعطيــات واألرقــام التــي ســيتم ذكرهــا 

من موقع »ويزير سبارك« الشهير.

حقائق علمية مناخية للطقس 
القطري

 بــن شــهري 
ً
قــام بطولــة كأس العالــم عــادة

ُ
ت

أكثــر  بأنهمــا  املعروفــن  وتمــوز  حزيــران 
أشــهر الســنة حــرارة ورطوبــة، إذ إن املوســم 
الصيفــي يكــون قد بدأ، وبالنســبة لقطر فإن 

العبون 
يحصلون 

على 
إستراحة 

المياه لدرء 
قساوة 

الطقس 
)Getty(



برلين ـ العربي الجديد

العــداءة الروســية  أكــدت جوليــا ســتيبانوفا 
فــي  الرئيســي  التــي تعتبــر املحــور  الســابقة، 
أثيــرت  التــي  الروســية  املنشــطات  فضيحــة 
فــي األيــام املاضيــة، أنهــا ال زالــت تمتلــك أدلــة 
عــن  معربــة  املوضــوع،  هــذا  حــول  جديــدة 
أســفها لعــدم تلقيهــا أي اتصــال مــن الهيئــات 

الرياضية العاملية.
نشــرتها  فــي تصريحــات  وقالــت ســتيبانوفا 
صحيفــة »فرانكفورتــر ألجماينــه تســايتونج« 
األملانيــة: »كنــا نأمــل أن يتواصل معنا أحد من 
االتحــاد الدولــي أللعــاب القوى، أو مــن الوكالة 
العاملية ملكافحة املنشــطات لاطاع على كافة 
األدلــة«. وكانــت ســتيبانوفا وزوجهــا قد قدما 
نظــام  وجــود  عــن  تكشــف  قويــة  أدلــة  مؤخــرًا 
لتناول املنشطات بصفة روتينية في الرياضة 
الروســية على أعلى املســتويات ويتمتع بدعم 
حكومي، وذلك من خال أحد األفام الوثائقية 
خصيصــا  األملانــي  التلفزيــون  أعدهــا  التــي 

إلزالة الستار عن هذا املوضوع.
»االتحــاد  قائلــة:  ســتيبانوفا  وأضافــت 
نحمــل  ولكننــا  مقاضاتنــا،  يريــد  الروســي 
املزيــد مــن األدلــة وأكثــر مما يمكــن للتلفزيون 

يمكــن  ال  األمــر  ختــام  فــي   .. عرضــه  األملانــي 
عــرض األدلــة بطريقــة مجــزأة مــن خــال فيلــم 

يمتد وقته إلى 60 دقيقة«.
زوج  ســتيبانوفا  فيتالــي  أكــد  جانبــه،  ومــن 
داخــل  لفتــرة  عمــل  والــذي  الســابقة،  العــداءة 
املنشــطات،  ملكافحــة  الروســية  الوكالــة 
دويتشــه  »زود  لصحيفــة  تصريحــات  فــي 
يعمــل  كان  التــي  املنظمــة  أن  تســايتونج« 
لصالحها كانت تتعمد إخفاء حاالت تعاطي 

املنشطات التي كانت تكتشف أمامها.
وكانت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات قد 
أعلنت، أنها ستقوم بفتح تحقيق عاجل عما 
صــدر مــن معلومــات عــن التلفزيــون األملانــي 
مكافحــة  نظــام  فــي  واضــح  خلــل  بوجــود 

املنشطات في الرياضة الروسية.
ملكافحــة  العامليــة  الوكالــة  مديــر  وقــال 

املنشطات كاريج ريدي: »االدعاءات الصادرة 
عــن البرامــج التلفزيونيــة األملانيــة تســتدعي 
اإلجــراءات  لتحديــد  دقيــق  فحــص  إجــراء 

الواجب اتباعها من قبل الوكالة«.
كل  أن  تتأكــد  أن  الوكالــة  »علــى  وأضــاف: 
والغــش  الخــداع  مارســوا  الذيــن  الرياضيــن 
علــى املســتوى القومــي أو الدولــي قــد اتخــذت 
للوائــح  طبقــا  املناســبة،  اإلجــراءات  ضدهــم 

العاملية ملكافحة املنشطات«.
االتهامــات  أن  كــو  سيباســتيان  أكــد  كمــا 
األخيــرة التي طالت نظام مكافحة املنشــطات 
التــي  العصيبــة  باألوقــات  ذكرتــه  الروســي، 

مرت بها رياضة ألعاب القوى في املاضي.
وقال كو نائب رئيس االتحاد الدولي أللعاب 
القــوى: »فــي األربعينيــات مــن القــرن املاضــي 
بالنســبة  عصيبــة  لحظــات  هنــاك  كانــت 

لرياضة ألعاب القوى«.
ووعد كو، وهو أحد املرشحن لتولي منصب 
فــي  القــوى  أللعــاب  الدولــي  االتحــاد  رئيــس 
إجــراءات  باتخــاذ  املقبــل،  العــام  انتخابــات 
مــن  ذاتــه  الوقــت  فــي  طالــب  كمــا  إصاحيــة، 
القائمــن علــى شــؤون االتحــاد أن يضطلعــوا 
بدورهــم فــي الوقــت الحالــي، دون انتظــار مــا 

ستسفر عنه نتائج االنتخابات.

العربي الجديد

بـــ  املعــروف  إنجلتــرا  كأس  مــن   
ً
بدايــة

تشيلســي  تمكــن   
ُ
حيــث كاب«،  »الكارلينــج 

متصــدر »البريمييــر ليــج« مــن بلــوغ الــدور 
تخطــى  أن  بعــد  للبطولــة  نهائــي  النصــف 
وقــت  فــي   ،)1-3( كاونتــري  ديربــي  عقبــة 
بعــد  مفاجــئ  بشــكل  ســاوثهامبتون  خــرج 
شــيفيلد  مــن  مدويــة  لخســارة  تعــرض  أن 
يونايتــد بهــدٍف نظيــف، وهــو الفريــق الــذي 

يلعب في الدرجة األولى اإلنجليزية.
ليفربــول  مــن  كل  بتشيلســي  ولحــق 
الفــوز  مــن  األول  تمكــن  أن  بعــد  وتوتنهــام، 
الــدور  إلــى  ليتأهــل   )1-3( بورمــوث  علــى 
النصف نهائي، في وقت تأهل توتنهام بعد 
أن اكتسح نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف 
يملــك  ليفربــول  إن  القــول،  ويمكــن  نظيفــة، 
فرصة املنافسة على هذا اللقب بشكل جدي، 
الوحيــد  لقبــه  يكــون  أن  املمكــن  مــن  والــذي 
فــي هــذا املوســم، مــع أنــه مــن الصعــب جــزم 
تشيلســي  ســيواجه  أنــه  خصوصــا  األمــور 
فــي الــدور النصف نهائي مــن بطولة الكأس 

اإلنجليزية لهذا املوسم.
اكتســح  اإلســبانية  الــكأس  بطولــة  وفــي 
برشلونة ضيفه هويسكا )8 - 1(، في مباراة 
اإليــاب لتصبــح نتيجــة املباراتــن )12 - 1(، 
وينتقــل إلــى الــدور املقبــل مــن البطولــة، فــي 
وقــت عانــى فالنســيا من أجــل تخطي املهمة 
الصعبــة أمــام رايــو فاييكانو بعــد أن تعادل 
الفريقان )4-4(، في مباراة مجنونة والفضل 
فــي تأهــل فالنســيا هي مبــاراة الذهاب التي 

فاز بها )2-1( في ملعب »رايو«.
تمكــن  الفرنســية  الــكأس  بطولــة  فــي  أمــا 
باريــس ســان جرمــان مــن التأهــل إلــى الــدور 
املقبل عبر بوابة أجاكسيو بعد أن فاز عليه 

العربي الجديد

عاد الحارس املتميز إيكر كاسياس نجم ريال 
مدريد للتألق، بتصديه لركلة جزاء أمام كروز 
فــي نصــف نهائــي مونديــال  أزول املكســيكي 
األنديــة باملغــرب، ليؤكــد بعدهــا أنــه لــم »يحــن 

رأسه« أمام منتقديه الذين يريدون »دفنه«.
وعادت االبتسامة لوجه كاسياس، والشعور 
بأنــه كان بطــا فــي الفــوز الهام لريــال مدريد، 
الــذي أوصلــه إلــى نهائــي البطولــة الوحيــدة 
التــي تنقــص خزائنــه. وقــال كاســياس ملوقــع 
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم: »لــم أحــن رأســي 
قــط أمــام مــن يريــدون دفني، وال أنفــخ أوداجي 

العربي الجديد

بايــرن  فريــق  العــب  روبــن  أريــن  اختيــر 
األفضــل«  »الرياضــي  األملانــي  ميونــخ 
لجنــة  قبــل  مــن  هولنــدا،  فــي   2014 لعــام 
النجــم  وتفــوق  الكرويــن.  املحترفــن  مــن 
الرياضيــن  مــن  عــدد  علــى  الهولنــدي 
فــي بــاده، خصوصــا فــي ميــدان رياضــة 
إبكــه  األوملبيــة  األلعــاب  وبطــل  التزلــج، 
زوندرالنــد، والذيــن كانــوا يحققون اللقب 
خــال األعــوام املاضيــة. وكان آخــر العــب 
فــي  رياضــي  أفضــل  بلقــب  فــاز  قــدم  كــرة 
هولنــدا، هــو رود خوليــت الــذي فعــل ذلــك 
فــاز منتخــب  املقابــل  فــي  عــام 1987.  فــي 

هولنــدا بجائــزة أفضــل فريــق فــي العــام، 
بعد أن وصل إلى املركز الثالث في بطولة 
كأس العالم 2014 التي نظمتها البرازيل. 
كما نال املدرب الهولندي لويس فان جال 
جائزة أفضل مدرب، نظرًا للتكتيك الفني 
ميــز الــذي صنعــه مــع العبــي املنتخــب 

ُ
امل

جــال  فــان  كشــف  مــن جانبــه،  الهولنــدي. 
بمشــاعر  التكريــم  هــذا  علــى  حصــل  أنــه 
متضاربــة، خصوصــا أن منتخبــه لــم يفــز 
بــأي شــيء بعــد كل هــذا. وعلــى مســتوى 
فــازت املتزلجــة إيريــن فوســت  الســيدات، 
فــي هولنــدا، وهــو  العــام  بلقــب رياضيــة 
أن  لهــا  ســبق  الــذي  الشــخصي  اللقــب 

حصلت عليه في عام 2006.

الرياض ـ العربي الجديد

فــي  الثانــي  املركــز  األهلــي  يحتــل 
جــدول ترتيــب الــدوري الســعودي، 
ــا بفــارق 

ً
برصيــد 28 نقطــة، متخلف

بينمــا  »املتصــدر«،  النصــر  عــن  نقــاط  ثــاث 
 22 برصيــد  الخامــس،  املركــز  االتحــاد  يحتــل 
نقطــة. وفــي الجانب الفني، فرض كا املدربن: 
علــى  التامــة  الســرية  وبيتــوركا،  جــروس 
اســتعدادات فريقيهمــا، بإغــاق جميع األبواب 

املؤدية إلى امللعب.

المولّد في وضع ال يُحسد عليه
ال شــك أن ســعيد املولــد يحمــل بداخلــه ضغطا 
بيــل مواجهــة الديربــي املرتقبــة بــن 

ُ
ق نفســيا 

األهلــي والجــار اللدود نــادي االتحاد الجمعة، 
انتقــال  عقــد  علــى  توقيعــه  بعــد  ذلــك  ويأتــي 
للفريــق االتحــادي، فــي صفقة انتقال حر بعقد 
يمتد أربع سنوات مقابل خمسة ماين و500 
ألــف ريــال. وقــد يظهــر ســعيد املولــد فــي هــذه 
املبــاراة ويحمــل علــى عاتقــه 90 دقيقــة كاملــة، 
تتجــه  ســوف  القــدم  كــرة  متابعــي  أن   

ً
خاصــة

أنظارهــم صــوب املولــد، بجانب أن كريســتيان 
جــروس يعتمــد عليه بشــكل مســتمر أساســيا، 
أحــد  وال  للفريــق،  أساســيا  محــورًا  باعتبــاره 
يعتقد أنه سُيستبعد ملجرد أنه أصبح ينتمي 
إلــى  السويســري  نيــة  تتجــه  كمــا  للخصــم. 
االعتمــاد علــى الثنائــي محمــد عبــد الشــافي، 
الجاســم  وتيســير  املصــري،  املنتخــب  مدافــع 
الفريــق،  بقيــة عناصــر  الفريــق، مطالبــا  قائــد 
الضعــف  نقــاط  اســتغال  علــى  بالتركيــز 

املتواجدة لدى املنافس.

فرصة تصحيح المسار لالتحاديين
ــون النفــس بــأن تكــون مبــاراة 

ّ
االتحاديــون يمن

»الديربــي« نقطــة تحــول للفريــق بعــد النتائــج 
غيــر املرضيــة. وســعى مــدرب الفريــق بيتــوركا 
خال اليومن املاضين إلى تصحيح األخطاء 
التــي وقــع فيهــا فريقــه فــي اللقــاء املاضــي أمــام 
الشــباب، مــن خــال فــرض تماريــن شــاقة علــى 
تحســن  إلــى  خالهــا  مــن  هــدف  الاعبــن، 
املســتوى البدنــي والفنــي لدى عناصــر الفريق، 
ومن ثم منحهم فترة اســترخاء لعدم إرهاقهم. 
أنــه  التدريبــات  خــال  مــن  بيتــوركا  وأوضــح 
إحــكام  مــع  الهجومــي،  األســلوب  ســينتهج 
أطلــع  قــد  بيتــوركا  وكان  الخلفيــة.  املناطــق 
لــدى  والضعــف  القــوة  نقــاط  علــى  الاعبــن 
الفريــق األهــاوي، مــن خــال عــدة لقطــات عبــر 
»الفيديو« خال اجتماع فني عقده معهم. ومن 
جهتها، وعدت إدارة النادي الاعبن بمكافآت 
مجزيــة، لرفــع معنويــات الفريــق قبــل مواجهــة 

األهلــي. وكانــت اإلدارة االتحاديــة قــد صرفــت 
أمــام  خســارتهم  رغــم  لاعبــن،  فــوز  مكافــأة 
الشباب، وذلك نظير مجهوداتهم خال املباراة.

تحكيم إسباني لـ«ديربي« جدة
موافقــة  الكــرة  باتحــاد  الحــكام  لجنــة  تلقــت 
نظيــره اإلســباني لكــرة القــدم، بشــأن اســتقدام 
جــدة  »ديربــي«  إلدارة  أجنبــي،  تحكيــم  طاقــم 
بــن األهلــي واالتحاد، ضمــن مباريات الجولة 
الثالثــة عشــرة مــن دورى عبداللطيــف جميــل، 
علــى اســتاد مدينــة امللــك عبــد اللــه الرياضيــة 

»الجوهرة املشعة«.
وأكــدت تقريــر إعامية إســناد مبــاراة الديربي 
الحكــم  ويمتلــك  بوربــان.  اإلســباني  للحكــم 
اإلســباني ســيرة ذاتيــة مميــزة، حيــث ســبق له 
إدارة العديد من مباريات الكاسيكو بن ريال 
مدريد وبرشلونة، وتعتبر من أشهر مبارياته 
في الكاســيكو تلك التي شــهدت املشــاكل التي 
حدثــت بــن املــدرب جوزيه مورينيــو، والراحل 

تيتو فيانوفا )مساعد بيب جوارديوال(.

»تيفو« عالمي
ســيكون »ديربــي جــدة« الــذي ســيجمع اليــوم 
الجمعة الغريمن التقليدين االتحاد واألهلي، 
على موعد مع »تيفو عاملي«، جرى التنسيق له 
بن رابطتي النادين، من أجل إخراجه بالشكل 
يحتضنهــا  التــي  املبــاراة  فــي  واملميــز  األمثــل 
جــدة.  فــي  »الجوهــرة«  عبداللــه  امللــك  ملعــب 
وقــد تكفــل عضــو شــرف نــادي االتحــاد، طــارق 
»تيفــو  لعمــل  شــركة  مــع  بالتعاقــد  الشــامخ، 
عاملي« لجماهير االتحاد، في حن أكد مجلس 
جمهور األهلي جاهزيتهم لعمل »تيفو« مميز 
إدارة  قــررت  بدورهــا،  الديربــي.  مبــاراة  خــال 
رابطتــي  لجماهيــر  الســماح  الجوهــرة  ملعــب 
األهلــي واالتحــاد بالتواجــد قبــل املبــاراة بيــوم 
واحــد، مــن أجــل التجهيــز لعمل »التيفــو« الذي 
سيكشــف عنــه يــوم املبــاراة. فــي غضــون ذلــك، 
ســجل موقــع »مكانــي« املخصــص لبيــع تذاكــر 
مبيعــات  عــدد  فــي  قياســًيا  رقًمــا  املباريــات 
شــهد  حيــث  الســعودية،  الكــرة  فــي  التذاكــر 
املوقــع أعطــاال متفرقــة، بســبب اإلقبــال الكبيــر 
مــن الجماهيــر التــي تســتعد لحضــور مبــاراة 
تقريبــا  التذاكــر  كافــة  نفــدت  حيــث  الديربــي، 
قبــل يــوم املبــاراة. وســيكون هــذا الديربــي بــن 
الفريقــن هــو األول لهمــا علــى ملعــب الجوهرة 
منذ إنشائه حديثا، حيث تستعد إدارة امللعب 
امللعــب  بوابــات  فتــح  خــال  مــن  الحــدث  لهــذا 
مبكــرا، خصوصــا فــي ظــل التوقعــات بحضور 
جماهيــري، هــو األعلــى فــي الــدوري الســعودي 
هــذا املوســم، خاصــة أن الفريقن من متصدري 

ترتيب الحضور الجماهيري.

)3-1(، في وقت أخرج موناكو ليون من على 
أرضه وأمام جماهيره بركات الترجيح )6-

5( بعد أن إنتهت املباراة بالتعادل )1-1(.
بايــرن  تابــع  األملانــي  الــدوري  صعيــد  وعلــى 
الفــوز علــى  القويــة وحقــق  ميونيــخ عروضــه 
خالــه  مــن  عــزز  نظيفــن  بهدفــن  فرايبــورج 

اآلن. إننــي حريــص علــى العمــل ومحاولة فعل 
األمور على نحو جيد«.

وكان كاســياس تعــرض لصيحــات اســتهجان 
مــن مشــجعي ريــال، عندمــا خســر فــي مبــاراة 
قمــة أمــام غريمه أتليتيكو مدريد في منتصف 
ســبتمبر/أيلول املاضــي، لكــن منــذ ذلــك الحــن 
ظهــر الفريق بشــكل متميز وحقــق 21 انتصارا 
متتاليــا فــي كل املســابقات وهــو رقــم قياســي 
إســباني. وأضــاف »أنــا أعتقــد أنــه ليــس علــي 
الدفــاع عــن نفســي، فمشــواري يتحــدث. مــرور 
املباريات أتمنى اســتعادة الثقة بنفســي، فهو 
أهم شــيء لي. أشــعر بأنني أمر بفترة جيدة«. 
وتابــع »كان بوســعنا رؤيــة مبــاراة أخــرى لــو 

فولســبورج  عــن  نقطــة   11 بفــارق  صدارتــه 
بوروســيا  أمــام  تعثــر  الــذي  الوصيــف 
تمكــن بوروســيا  وقــت  فــي   ،)2-2( دورتمونــد 
علــى  مهــم  فــوز  مــن تحقيــق  مونشــنمبادبخ 
فيرديــر بريمــن )4 - 1(، ليعــزز موقــع في املركز 
الثالث، أما شالكه ففاز على باديربورن )1-2(.

أينتراخــت  تعــادل  النتائــج  باقــي  وفــي 
وخســر   ،)4-4( برلــن  هيرتــا  مــع  فرانكفــورت 
بهــدٍف  ليفركــوزن  بايــر  مــن  هوفنهايــم 
أرضــه  خــارج  ففــاز  شــتوتجارت  أمــا  نظيــف، 
حــن  فــي  نظيــف،  بهــدٍف  هامبــورج  علــى 
أوجســبورج  علــى  الفــوز  مــن  هانوفــر  تمكــن 
 بهدفــن دون مقابــل، وتعــادل كولــن مــع ماينــز 

بدون أهداف.

أصبحــت النتيجــة 2-1. أي حــارس دائمــا مــا 
يكــون هنــاك ملســاعدة فريقــه فــي لحظــة كتلــك. 
بالتســديدة،  التنبــؤ  فــي  حــظ  حالفنــي  لقــد 
وأنــا ســعيد ألن الفريــق أصبــح بعدهــا هادئــا 
وفاز بســهولة«. وأشــار الحارس إلى أن أمامه 
تحديــا يتمثــل في الفوز باللقب الذي ينقصه 
بعــد مســيرة حافلــة بالنجاح مــع ريال مدريد 

واملنتخب اإلسباني.
وقال الحارس كاسياس »منذ 14 عاما لعبت 
الفــوز  لــم أتمكــن مــن  البطولــة ولكننــي  هــذه 
بهــا. أتمنــى الفــوز باللقــب اآلن ألنها ســتكون 
صــورة أخــرى للتاريخ، ولريــال مدريد، وعلى 

املستوى الشخصي. 

منشطات
فضيحة منشطات كشفتها عداءة روسية

مباريات الكؤوس األوروبية بدون مفاجآت كاسياس يستعيد ثقته

روبن »رياضي العام« في هولندا

ليفربول 
إلى نصف نهائي 

كأس إنجلترا

3031
رياضة

السد للتعويض 
قبل توقف الدوري القطري

ســيكون الســد فــي حاجــة إلــى التعافــي ســريعا مــن خســارته املفاجئــة فــي 
الجولــة املاضيــة عندمــا يواجــه الخريطيــات الجمعــة للحفــاظ علــى تقاســمه 
لصــدارة دوري نجــوم قطــر لكــرة القــدم علــى األقــل قبــل توقف املســابقة ألكثر 
مــن شــهر واحــد ورغــم البدايــة القويــة للســد هــذا املوســم وانفــراده بصــدارة 
املسابقة لفترة طويلة فإنه تعثر في آخر جولتن أمام فريقي القاع ليتقاسم 

القمة مع غريمه لخويا برصيد 33 نقطة لكل فريق.

فوز ماراثوني لممفيس 
بدوري السلة األميركي

احتاج ممفيس جريزليز الى ثاثة أشواط اضافية 
ســبيزر  أنتونيــو  ســان  إســقاط  مــن  يتمكــن  لكــي 
تورونتــو  واصــل  فيمــا   ،116-117 اللقــب  حامــل 
رابتــورز تزعمــه للمنطقــة الشــرقية بفــوزه الثــأري 
على بروكلن نتس 105-89 ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفن.

األصالة يصعد 
لدوري المحترفين األردني

ألول مــرة فــي تاريخــه، ورغــم أنــه حديــث العهــد، تأهــل نــادي األصالــة الــى 
الــدوري األردنــي للمحترفــن بعــد تعادلــه مــع الجليــل 2-2 ضمــن منافســات 
الجولــة الثانيــة عشــرة مــن دوري الدرجــة األولى االردنــي، وتنحصر البطاقة 

الثانية املؤهلة لدوري املحترفن بن سحاب وكفرسوم والجليل.

إيقاف دراموند مدرب جاي تايسون 
ــطات أنهــا أوقفــت جــون درامونــد 

ّ
أعلنــت الوكالــة االميركيــة ملكافحــة املنش

املدرب السابق للعداء الشهير غاي تايسون، 8 سنوات بسبب املنشطات.

إلغاء عقوبة إيقاف أليجري 
مدرب يوفنتوس

تــم قبــول التمــاس ماســيميليانو اليجــري، مــدرب 
يوفنتــوس، ضــد عقوبــة إيقافــه مبــاراة واحــدة فــي 
بســبب  اليجــري  عوقــب  حيــث  االيطالــي  الــدوري 
ضــد  يوفنتــوس  مبــاراة  خــال  الحكــم  اهانــة 

سامبدوريا، لكن العقوبة تبدلت إلى غرامة.

الوحدة يهزم الجهاد في الدوري السوري
عــزز الوحــدة تصــّدره للمجموعــة الثانيــة فــي الــدوري الســوري لكــرة القــدم 
بعد انتهاء النصف األول من املوسم بفوزه 3-صفر على الجهاد في دمشق، 
وجاءت أهداف الوحدة الثاثة قرب النهاية بعد أن أهدر أسامة أموري ركلة 

جزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط األول.

هدف قاتل يهدي بروينز الفوز 
في دوري هوكي الجليد

أحرز لوي إريكسون هدفا في الوقت اإلضافي ليقود بوسطن بروينز للفوز 
3-2 علــى مينيســوتا وايلــد فــي دوري هوكــي الجليــد فــي أميــركا الشــمالية 
وأوقــف بروينــز بذلــك سلســلة مــن ثــاث هزائم متتالية في املســابقة وســجل 
كارل ســودربرج وباتريــس برجيــرون أيضــا لفريق بوســطن الذي خســر قبل 

هذه املباراة ست مرات في سبع لقاءات.

أخبار مختصرة

تقرير

اللعب صار ســريعا للغاية، وأصبح األمر يتعلق بالركض بســرعة إلى الكرة 
ل مشــاهدة تنس 

ّ
لضربهــا بقــوة أكبــر. إذا مــا كنــت أرغــب في رؤيــة هذا، أفض

 الطاولــة، فالجمهــور فــي الكثيــر مــن األحيــان ال يتفاعــل، ألنــه ال يــرى شــيئا 
يدفع لهذا.

توني نادال )مدرب رفاييل نادال(

¶  ¶  ¶
مــن الواضــح أن ريــال مدريــد األفضــل، وحقــق فــوزًا مســتحقا للغايــة. النتيجــة 
تعكــس مجريــات األمــور فــي املبــاراة، وبالنســبة لنــا كانت مواجهــة فريق يتمتع 
العبــوه بمثــل هــذه القــدرات تجربة جيدة. كنا نود التســجيل، واالســتحواذ على 
الكــرة، ولكــن البــد مــن تهنئــة الريــال على املســتوى الجيد الذي يقدمــه، وما فعله 

اليوم وفي دوري األبطال وفي الدوري اإلسباني.
لويس فرناندو تينا )مدرب كروز أزول املكسيكي(

¶  ¶  ¶
لدينــا فريــق عظيــم ال يقــوم علــى 11 العبــا فقــط، الجميع يلعب بصــورة جديدة، 
نحتاج جميعا للوصول إلى نهاية املوسم في أفضل مستوى، إذا ما كنا نرغب 
في املنافســة على كل األلقاب. هامش التحســن موجود دائما، ســنحاول القيام 

بما يخبرنا به املدرب، فنحن نملك املوهبة واالنضباط والحماس.
سيسك فابريجاس )العب تشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
لم أحن رأســي قط أمام من يريدون دفني، وال أنفخ أوداجي اآلن. إنني حريص 
علــى العمــل ومحاولــة فعــل األمور على نحو جيد، أنا أعتقد أنه ليس علي الدفاع 
عــن نفســي، فمشــواري يتحــدث. مــع مــرور املباريــات، أتمنــى اســتعادة الثقــة 

بنفسي، فهو أهم شيء لي. أشعر بأنني أمر بفترة جيدة.
إيكير كاسياس )حارس مرمى ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
لقد قدمنا مباراة دفاعية رائعة. مستوى املنافس يفوق فريقا يلعب في دوري 
الدرجــة الثالثــة. مــن الصعــب أن أتخيــل مبــاراة أفضــل مــن هــذه علــى صعيــد 
 العقلية واألداء، وكل العب يمكنه تغيير وضعه. كباقي الاعبني، مونتويا قدم 

مستوى كبيرًا.
لويس إنريكي )مدرب برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
الفريق لعب بصورة جيدة، وفاز. اآلن سنرى كيف ستسير األمور في النهائي. 
كنــا أقويــاء ومنظمــني وفــي قمــة تركيزنــا، قدمنــا أفضــل مــا لدينــا، وتصــدي 
كاسياس جاء في توقيت هام، كانت املباراة تبدو محسومة بعد تقدمنا بهدفني، 
وكان مــن املمكــن أن يعــودوا فــي النتيجة من خــال ركلة الجزاء التي تصدى لها 

بصورة جيدة للغاية.
كارلو أنشيلوتي )مدرب ريال مدريد اإلسباني(

أنــا واثــق أن االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ســيأخذ بجديــة االقتــراح الــذي قدمتــه 
الرابطــة إلقامــة مونديــال قطــر 2022 فــي شــهر مايو/أيــار، األمر يتعلــق باقتراح 

جدي، والفيفا سيقوم بعمل جيد إذا ناقشه بجدية.
كارل هاينز رومينيجه )الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ(

العداءة الروسية 
تؤكد امتالكها لوثائق 
تثبت وجود المنشطات

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العربية مساء اليوم الجمعة نحو »ديربي جدة« بين ناديي األهلي واالتحاد، والذي 
يجمع قطبي جدة على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين

ديربي جدة
مواجهة خارج التكّهنات بين الغريمين التقليديين األهلي واالتحاد

تويتر

إكسبرسو صباحي

)Getty( منافسات األهلي واالتحاد تستقطب أنظار الجماهير العربية

)Getty( العبو تشيلسي يحتفلون بتسجيل أحد األهداف

)Getty( أرين روبن أفضل رياضي في هولندا

)Getty( العداءة الروسية ستيبانوفا

كاسياس 
يستعيد ثقته 
ويحمي مرمى 
الريال
)Getty(

الجمعة 19 ديسمبر / كانون األول 2014 م   27 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 109  السنة األولىالجمعة 19 ديسمبر / كانون األول 2014 م   27 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 109  السنة األولى
Friday 19th December 2014 Friday 19th December 2014



32

»المسير الوطني«
الوفاء للقديم والبحث عن الجديد في العيد القطري

الدوحة ـ أنور الخطيب

أضحــى اليوم الوطنــي لدولة قطر، 
الــذي يحتفــل به ســنويا في الثامن 
عشر من ديسمبر/كانون األول من 
كل عــام، يــوم تولي الشــيخ جاســم بن محمد 
بــن ثانــي، باني نهضة قطر الحديثة، تقليدًا 
ســنويا منــذ عــام 2007، تتحــول فيــه ميادين 
قطــر ومدنهــا وبلداتهــا إلــى مســاحات فــرح 
تستحضر تراث قطر وأصالتها، وتاريخها.

املؤســس  محمــد  بــن  جاســم  الشــيخ  ويعــد 
الحقيقــي لدولــة قطــر، وأول حاكــم أصبحــت 
قطــر فــي ظــل زعامتــه كيانــا عضويــا واحــدًا 
. وقــد اتخذ 

ً
متماســكا وبلــدًا موحــدًا مســتقا

االحتفــال باليــوم الوطني هذا العام من قول 
املؤســس: »وعاملــت أنــا بالصــدق والنصــح 
األبــراج  علــى  رفعــه  جــرى  الــذي  والنقــا« 
الشــاهقة في مدينة الدوحة شــعارًا، يلخص 

أصالة قطر، ومبادئها.
أن  الفتــا  كان  يذكــر،  بالشــيء  الشــيء  وألن 
الوطنــي  باليــوم  املحتفلــة  اللوحــات  تعلــو 
الشــوارع  فــي  رفعــت  وقــد  قطــر،  لدولــة 
واملياديــن العامــة، مقولة ألمير قطر، الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثاني، يلخــص فيها عاقة 

رقصة »العرضة« خالل االحتفاالت )عايش سراغيلو/األناضول(

»مــا  أن  علــى  بالتأكيــد  باملحكــوم،  الحاكــم 
يصنع الوالية الرشيدة على األمة هو العدل 
والصــدق والقــدوة الحســنة«. وتحرص قطر 
فــي احتفاالتهــا الوطنية، التي تحول مدنها 
وبلداتهــا إلــى مســاحات فــرح، يشــارك فيهــا 
الكبــار والصغار، على اســتحضار تاريخها 
وتراثهــا، فرقصــة »العرضــة« التــي تؤديهــا 
وتعــد  احتفاالتهــا،  فــي  القطريــة  القبائــل 
مــن القيــم الراســخة فــي العــادات والتقاليــد 
املســؤولية  تحمــل  األبنــاء،  تعلــم  األصيلــة، 
الحمــاس  نفوســهم  فــي  وتبــث  والشــهامة، 
وحــب الوطــن ومعانــي الرجولــة، وهــي اســم 
مشتق من العرض العسكري، باعتباره جزءًا 
مــن اإلعــداد للحرب، ووســيلة لبــث الحماس 
ز روح االنتمــاء 

ّ
فــي صفــوف املقاتلــن، وتعــز

للوطــن. وتســعى فعاليــة »عــد القصيــد« إلى 
املناســبة  هــذه  فــي  املشــاركة  قيمــة  تعزيــز 
إلــى  القصائــد،  إلقــاء  خــال  مــن  الوطنيــة، 
جانــب إحيــاء املــوروث الشــعبي، واكتشــاف 
املواهــب الشــعرية ودعمهــا، والحفــاظ علــى 

املوروث الثقافي.  
كمــا تمثــل فعاليــة »ملراداة« التي عرضت في 
املســير الوطنــي، جــزءًا مــن التــراث الشــعبي 
تؤديهــا  كانــت  رقصــة  وهــي  القطــري، 

الفتيــات فــي االحتفاالت التي كانت تقام في 
كعــودة  واالجتماعيــة  الوطنيــة  املناســبات 
ســفن الغــوص »القفــال«، وكذلــك فــي عيــدي 
االحتفــال  فــي  وتشــارك  واألضحــى،  الفطــر 
األطفــال، حيــث  ومعهــن  والفتيــات،  النســاء 
تتزين الفتيات للمشــاركة في هذه الفعالية، 
بلبس أجمل ثياب النشل، والدراريع املطرزة 

بالزري، والحلي الذهبية.
تعليمــي  مشــروع  فهــي  ربــع  مبــادرة  أمــا 
ترفيهــي موجــه للطــاب »بنــن وبنــات«، في 
كل مــدارس قطــر، إلعطــاء الفرصــة للمدارس 
وتنفيــذ  تصميــم  فــي  للمشــاركة  والطــاب 
تعتمــد  جماليــة  حركيــة  تعبيريــة  لوحــات 
علــى التشــكيل باألجســاد واأللــوان، بهــدف 
العمــل  قيمــة  عــن  جديــد  مفهــوم  إيجــاد 

الجماعي.
ومــن الفعاليــات التــي شــهدتها االحتفــاالت 
تذكيــرًا  الســاعي  درب  فــي  الوطنــي  باليــوم 
بتــراث قطــر البحــري »فعاليــة البــدع«، وهــي 
فريــج بحــري يضــم بيــت النواخــذة، وبيــت 
املطــوع، حيــث وضــع فــي مجلــس النواخــذة 
آلــة  تركيــب  )كيفيــة  الشــراع  آلــة  »ســقاب« 

الشراع نفسها في املركب(.
وتاريخهــا  تراثهــا  تســتحضر  التــي  قطــر 

الوطنــي، تتصــدر  فــي احتفاالتهــا بيومهــا 
دخــل  حيــث  مــن  العالــم،  دول  أغنــى  قائمــة 
الفــرد فيهــا، حيــث يفــوق نصيــب الفــرد مــن 
دوالر   88.000 اإلجمالــي،  املحلــي  الناتــج 
)حســب إحصائيــات صنــدوق النقــد الدولي 
لعالــم 2010(. ويعــود الفضــل فيمــا حققتــه 
قطــر مــن مكانة اقتصاديــة لعائدات البترول 
التــي تملكهــا،  الهائلــة  الغــاز  واحتياطيــات 
التــي تقــوم   عــن تنــوع االســتثمارات 

ً
فضــا

امتــاك  مــن  بــدءًا  القطريــة،  الحكومــة  بهــا 
عامليــة  ماليــة  مؤسســات  فــي  حصــص 
الجنســيات،  متعــددة  وشــركات  وجامعــات 
كبــرى  أحــداث  بتنظيــم  بفوزهــا  ومــرورًا 
ككأس العالــم 2022، حيــث أطلقــت مشــاريع 
مليــار   70 قيمتهــا  تبلــغ  عماقــة  إنشــاءات 
غرفــة   80.000 مــن  أكثــر  وببنــاء  دوالر، 
فندقية جديدة، وخصصت  20 مليار دوالر 
منهــا  للطــرق،  وتوســعة  تطويــر  كبرنامــج 
لوســيل  طريــق  ملشــروع  دوالر  مليــون   687
ومعبــر  الســريع  دخــان  وطريــق  الســريع 
 25 ســيتم تخصيــص  كمــا  الدوحــة.  خليــج 
مليــار دوالر لشــبكة الســكك الحديديــة التــي 
تشــتمل علــى بنــاء محطــة الســكك الحديدية 
الكبــرى فــي الدوحــة، وخــط ســكك حديديــة 
الجديــد  الدوحــة  مطــار  بــن  يربــط  ســريع 
عبــر جســر  ويمــر  ســنتر،  ســيتي  والدوحــة 
قطر-البحريــن املقتــرح بنــاؤه، والــذي يصــل 
الشــحن  خــط  إلــى   

ً
إضافــة البحريــن،  إلــى 

خطــوط  مــن  شــبكة  أوســع  ســيربط  الــذي 
الســكك الخليجيــة. وبتكلفــة أربعــة مليــارات 
االســتثماري  صندوقهــا  عــن   

ً
فضــا دوالر، 

يبلــغ  الــذي  الســيادي«،  الدولــة  »صنــدوق 
حجم استثماراته 170 مليار دوالر.

تحرص قطر في 
احتفاالتها الوطنية، 
التي تحول مدنها 

وبلداتها إلى 
مساحات فرح، 

يشارك فيها الكبار 
والصغار، على 

استحضار تاريخها 
وتراثها

■ ■ ■
مبادرة ربع هي 
مشروع تعليمي 
ترفيهي موجه 
للطاب »بنني 

وبنات«، في كل 
مدارس قطر، إلعطاء 

الفرصة للمدارس 
والطاب للمشاركة 
في تصميم وتنفيذ 

لوحات تعبيرية 
حركية جمالية 

تعتمد على التشكيل 
باألجساد واأللوان

باختصار

التمّسك  إلى  إشارة  والجديد، في  التراثي  بين  مزج  الذي  الوطني«،  »المسير  احتفالية  عبر  الوطني،  اليوم  أمس،  أحيت قطر، 
بالجذور والتطلع نحو المستقبل
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معن البياري

وتحاججنــا،  بنفســها،  تزهــو  أن  فــي  حــق  للحميــر 
نحــن البشــر، بنفعهــا ورزانتهــا وهدوئهــا وطــول بالهــا 
وصبرهــا وتحملهــا، أمــام غلظتنا تجاهها، وتبخيســنا 
مــن شــأنها. وفــي وســعها أن ترد علــى ازدرائنا لها بأن 
الحمار كان بطل أول روايٍة مكتملٍة في اآلداب اإلنسانية، 
 180 )توفــي  أبوليــوس،  لوكيــوس  القديــم،  لأمازيغــي 
ق.م(، )نقلت إلى العربية(. والحمار شعار أحد الحزبني 
األكبريــن فــي البلــد األقــوى واألغنــى فــي العالــم، أميركا، 
أي الحزب الديمقراطي الذي ينتســب إليه الرئيس باراك 
أوبامــا. وفــي اآلداب العامليــة، قديمهــا وحديثهــا، يحضر 
الحمــار فــي نصــوص ممتعــة ورائقــة، وينطــق فــي كثير 
منهــا بحكمــة ورأي ســديد وناقــد، على ما كان عليه في 
كتــاب توفيــق الحكيــم »حمــاري قــال لــي«، كمــا أن أديبــا 
)نوبــل 1956(  رامــون خمينيــث،  خــوان  هــو  إســبانيا، 

أنجز مخاطبات نثرية الفتة مع حماره الصغير. 
للمغربــي حســن  الربــاط، روايــة قصيــرة،  فــي  ألتقــط، 
أوريــد، والتــي صــدرت أخيــرًا، »ســيرة حمــار«، فتجــول 
ر قراءتي رواية 

ّ
في خواطري تلك األمور وغيرها، وأتذك

»الحمــار« لأملانــي غونتــر ديبرون، قبل ســنني، )نقلها 
صنــع اللــه إبراهيــم إلــى العربية(، وهي نــصٌّ ذهني إلى 
حدٍّ ما، افتقر إلى اإلمتاع، على ما ال أنسى. أما صنيع 
 عاليــة، وســيولة 

ٌ
أوريــد فبهيــٌج وشــائق، فــي لغتــه رفعــة

 في اتساع معجمها، في اتساق 
ٌ
باذخة. الرواية مفرحة

البريــة والعتيقــة  فــي األجــواء  القديــم والحديــث فيهــا، 
فيهــا. إنهــا، بصلتهــا البّينــة مــع روايــة أبوليــوس، تروح 
إلــى زمنــه، وإْن فــي غيــر أمكنتــه التــي تتقاطــع، أحيانــا، 
، بل هو 

ً
معهــا. ليــس الحمــار فــي العملــني حمــارًا كامــا

حمــار بعقــل إنســان، ألنــه فــي األصــل إنســان تحــول 
املغربــي  الكاتــب  أجــاد  بدنــا وهيئــة. وقــد  إلــى حمــار، 
فــي اإلشــراقات النفســية املتوتــرة التــي عبــرت عــن هذا 
الحــال، والتــي يطالعهــا قــارئ عملــه بتعاطــف فــادح مع 
الشــاب أذربــال الــذي عــاش فــي مدينــة أليلــي، عاصمــة 
موريتانيا الطنجية، وانتقل إلى حواضر ومدن كبرى، 
ونال تعليمه، ومارس الفلسفة ونال نصيبا غزيرًا من 

املعرفة والفكر، في روما وقرطاج. 
يعشــق أذربــال ويشــتهي، وفــي واقعــٍة لــم يتهيــأ لهــا، 
 تحبه، فيما هو في شــغل عنها بســيدتها، 

ٌ
تغويه فتاة

بــأن يتحــول واألخيــرة إلــى طائرْيــن، غيــر أن الّســحر 

ُيصّيــره حمــارًا. ثم تمضــي الرواية في تفاصيل بالغة 
الفيلســوف  الشــاب  فيهــا  يكــون  ــجى، 

ّ
والش الرهافــة 

وصاحــب الــرأي فــي الحكم والســلطة واملجتمع حمارًا 
ُيبــاع ملاكــني، ويســتخدم فــي حمــل الحوائــج، بإرهــاق 
شــديد، وُيضــرب بالعصــي. ال يــدوم حالــه علــى هــذا 
، بــل يهنــأ، فــي مقطــع آخــر، بعيــش طيــب فــي 

ً
طويــا

كهف، وبرعاية من ناٍس يستطيبون عبادته، ثم يحب 
أتانــا، ويمــارس الجنــس. وفــي هــذه األثنــاء، تصــل لغــة 
حســن أوريد عن حيوانية أذربال امللتبســة بإنسانيته 

إلــى حذاقــٍة بارعــة، لوقوعها على الجوانّي في الحيوان 
الســؤال  علــى  وامللغــز،  املحّيــر  علــى  معــا،  واإلنســان 
لــدى  البهــّي  علــى  علــى جــواب،  الوقــوع  فــي  والشــقاء 
البشــر، والســقيم فــي تجّبرهــم ضــد بعضهــم، علــى 
الفســاد واإلفســاد السياســي، عــن الطهرانــي والدنس، 
عــن االســتقواء ضــد الضعيــف، عــن اإلنســان إذا مــا 
ســلك االســتبداد، وعنه، أيضا، إذا ما رّجح العقل على 
الطغيان. كأننا، في هذه الرواية القصيرة، الكاسيكية 
الشــديدة البســاطة، أمــام مســاءلٍة فــي الراهــن والحادث 
قدامنــا، مــن غيــر أن تنشــغل بذلــك كقضايــا كبــرى، 
ألن املركــزيَّ فــي ســطور حســن أوريــد هــو اضطــراب 

 ووجودًا، محّبا ومحبوبا. 
ً
اإلنسان نفسه، قيمة

تتســارع الحــوادث فــي الروايــة، وتتصاعــد، فــي منطقــٍة 
بكــر، أولــى وقديمــة. الحمــار فيهــا علــى غيــر الحميــر 
التــي نعــرف، هــو محــل اضطهــاد اإلنســان، ألنــه حمار 
وحســب، ومحــل تقديــر مــن إنســان آخــر، ألنــه حيــوان 
يســتحق الحنــو عليــه، ثــم معبــوٌد فــي طقــوس إنســاٍن 
بعيد في التاريخ. يعود أذربال إنسانا في مطرح أخير 
ا كان حمارًا، 

ّ
مــن الروايــة، ويقــع علــى ابنه الذي أنجبــه مل

ويلتقي عاشقته، وينظران إلى شفق السماء.

من »سيرة حمار«

وأخيرًا

الحمار كان بطل أول 
روايٍة مكتملٍة في اآلداب 

اإلنسانية، لألمازيغي القديم، 
لوكيوس أبوليوس
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