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االنتخابات األميركيّة... السالح أوًال
تدخل استعدادات السباق إلى البيت األبيض مراحلها األخيرة، اليوم، مع ظهور 

شعار حرية اقتناء السالح وخطره عنوانًا مركزيًا في الحمالت. ]8[

الجزائر ــ عثمان لحياني

لقيــت مســودة التعديــل الدســتوري التــي طرحهــا 
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الجزائــري،  الرئيــس 
تتصــل  تعديــات  وشــملت  رســميًا،  )الصــورة(، 
بالواليات الرئاســية، وتعيــن رئيس الوزراء، واللغة 
األمازيغية، رفضًا واسعًا من قبل املعارضة، والتي 
اتهمت السلطة بأنها تفّصل دستورًا على أهوائها. 
فيمــا رأت الرئاســة أّن التعديــات تعّبــر عن الوحدة 

د على التعّددية والديمقراطية.
ّ
الوطنية، وتؤك

الدســتوري  التعديــل  وثيقــة  عــرض 
ُ
ت أن  ويتوقــع 

الجديد على البرملان، في منتصف فبراير/شــباط 
املقبــل، للمصادقــة عليــه. وهــي تتضمــن تشــديد 
والتنفيذيــة،  القضائيــة  الســلطتن  بــن  الفصــل 
ودعــم حــق املعارضة، وتمكن املعارضة البرملانية 
مــن إخطــار املجلــس الدســتوري، وحريــة التظاهــر 
بواليــة  الرئاســية  الواليــات  وتحديــد  الســلمي، 
مــن خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، 
وتشــديد شــروط الترشح للرئاسة، وتعين رئيس 
الوزراء بناًء على مشــاورات مع الغالبية البرملانية. 
كمــا تشــمل مســودة التعديــل الدســتوري ترســيم 
املطلــب  وهــو  وطنيــة ورســمية،  كلغــة  األمازيغيــة 

السياســي للحركــة األمازيغية فــي الجزائر، والذي 
ظل عالقًا منذ عقود، قبل أن يتم ترسيم األمازيغية 
عام 2003 كلغة وطنية فقط. ولم تكد تمّر ساعات 
التعديــل  مســودة  مضمــون  عــن  الكشــف  علــى 
الدستوري، حتى بدأت أحزاب املعارضة باإلعان 
عــن مواقفهــا الرافضة للمقترح الدســتوري. وقال 
الــذي يضــم أحزابــًا بقيــادة  تجمــع قــوى التغييــر 
إن  فليــس،  بــن  علــي  األســبق،  الحكومــة  رئيــس 
»تعديل الدستور ال يشكل أولوية في ظل املخاطر 
الكبيرة املحدقة بالبلد«، وإن »اإلرادة الشعبية هي 
وحدهــا مصــدر كل الســلطات«. بدورهــا، وصفــت 

حركــة »مجتمــع الســلم«، أكبر األحزاب اإلســامية 
في الجزائر، املسودة بأنها غير توافقية. ورأت في 
بيــان أنــه »دســتور غيــر توافقــي وغيــر إصاحي، 
وال يعبر إال عن توجهات رئيس الجمهورية ومن 
حولــه، وال عاقــة لــه علــى اإلطــاق بمــا اقترحتــه 
الطبقــة السياســية«. لكــن رئيــس ديــوان الرئاســة، 
أحمــد أويحيــى، قــال إن مراجعــة الدســتور ُبنيــت 
علــى مشــاورات سياســية جــرت منــذ عــام 2011، 
والشــخصيات  السياســية  الطبقــة  إشــراك  وتــم 

الوطنية والكفاءات فيها.
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ـ اإليراني، شكلت ما يشبه الفرامل لمنع  بدا في الساعات الماضية، أن المواقف الدولية عمومًا إزاء االشتباك السعوديـ 
تفاقم األزمة إلى مستويات تصبح معها خارجة عن السيطرة

القاهرة ـ العربي الجديد

يــســعــى الـــنـــظـــام املـــصـــري لــلــحــفــاظ جــاهــدًا 
على كافة عالقاته املتداخلة بأطراف األزمة 
ــعـــب عـــلـــى كــل  ــلـ ــة اإليــــرانــــيــــة، والـ ــعـــوديـ الـــسـ
علن املؤيد للجانب 

ُ
 موقفه امل

ّ
الحبال، في ظل

الــســعــودي مــن نــاحــيــة، وعــالقــتــه الحميمة 
اإليراني  للموقف  الداعم  الروسي،  بالنظام 
في األزمة من ناحية أخرى. وُيعتبر العداء 
تاريخيًا بني السعودية وإيران، ومن ورائها 
الــزمــن، في وقٍت  روســيــا، ويمتد لعقوٍد من 
بات فيه التقارب املصري الروسي في عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ُيشّكل خطرًا 
ــريــــاض، في  عــلــى املــصــالــح املــصــريــة مـــع الــ
الداعم للسلطة، بعد  السعودي  املوقف  ظل 

انقالب 3 يوليو/تموز 2013.
الــدعــم، وافــقــت السعودية على  وفــي سياق 
اتــفــاقــيــة تــمــويــل جـــديـــدة، تــحــصــل الــقــاهــرة 
بــمــقــتــضــاهــا عـــلـــى مــــســــاعــــدات بــنــحــو 3.2 
الجانب  إقــراض  في  ممثلة  دوالر،  مليارات 
شــبــه  لــتــنــمــيــة  دوالر  مـــلـــيـــار   1.5 املــــصــــري 
لتمويل  دوالر  مليار  و1.2  سيناء،  جــزيــرة 

بيروت ـ نادر فوز

السعودية  مــن  لكل  األبـــرز  الحليفني  أن  بــدا 
وإيران في لبنان، تيار املستقبل وحزب الله، 
أخذا على عاتقهما مهمة االنخراط في موجة 
التوتر، انسجامًا مع انخراطهما في سياسة 
الــواقــع.  لــهــذا  وتثبيتًا  املنطقة  فــي  املــحــاور 
و»الحزب«  »املستقبل«  بني  املعركة  تحّولت 
إلى سجال كالمي أطلقه األمني العام لحزب 
الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، يـــوم األحـــد املــاضــي 
ــة الـــشـــتـــائـــم غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة الــتــي  فــــي مـــوجـ
كالها ضد حكام اململكة باإلطار الشخصي 
والــســيــاســي والــعــائــلــي، وهـــو مـــا استكمله 
ــيــــس كـــتـــلـــة الـــــوفـــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة )الــكــتــلــة  رئــ
الــنــيــابــيــة والــــوزاريــــة لــحــزب الـــلـــه(، الــنــائــب 
محمد رعد، بتحويل املعركة إلى شخصية 
الحريري واصفًا  املستقبل سعد  ضد زعيم 
»وكيل عائلة خليجية يراد ملصلحته  إياه بـ
الدستورية  بمؤسساتها  الــدولــة  مــصــادرة 
الــدســتــوريــة«، مضيفًا »ومـــن يعيش  وغــيــر 
اإلفـــالس فــي مــالذه الــذي يــأوي إليه اآلن، ال 
أجل  مــن  لبنان  فــي  لــه  مكانًا  أن يجد  يجب 

نهب البالد مرة جديدة«.
ــرد املــســتــقــبــلــي عــلــى لـــســـان الــنــائــب  ــ ــاء الـ جــ
 كـــالم رعــد 

ّ
أحــمــد فــتــفــت الــــذي أشــــار إلـــى أن

إسطنبول ـ باسم دباغ

على الرغم من التحالف الوثيق الذي يجمع 
كـــال مـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا عــلــى مختلف 
ــــط، فــي مقابل  الــســاحــات فــي الــشــرق األوسـ
علن بني تركيا وإيران، إال أنه 

ُ
العداء غير امل

الدبلوماسية  تــأخــرت  متوقعًا،  كــان  وكــمــا 
الـــتـــركـــيـــة فــــي الــتــعــبــيــر عــــن مــوقــفــهــا فــيــمــا 
يــخــّص الــتــوتــر املــتــصــاعــد بـــني الــســعــوديــة 
بدت  الدبلوماسية  لهجتها  إن  بل  وإيـــران، 
ــيـــة« إلــــى حــــّد كــبــيــر. وقــــد انــتــظــرت  »وســـطـ
بعد  كاملني،  يومني  التركية  الدبلوماسية 
قطع الــعــالقــات اإليــرانــيــة الــســعــوديــة، حتى 
الــغــرب، قبل أن  فــي  الحلفاء  ضح مــوقــف 

ّ
يت

الــوزراء  يخرج، مساء اإلثنني، نائب رئيس 
الــتــركــي، املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، نعمان 
ــوقــــف تـــركـــي  ــن مــ ــ كـــــورتـــــوملـــــوش، مـــعـــلـــنـــًا عـ
مــتــطــابــق بــشــكــل كــامــل مــع مــوقــف االتــحــاد 

األوروبي والواليات املتحدة.
ــران إلى  ودعـــا كــورتــوملــوش الــســعــوديــة وإيــ
التهدئة، مشّددًا على رفض أنقرة لإلعدامات 
الــوقــت نفسه على  فــي  السياسية، ومــؤكــدًا 
ضرورة حماية السلطات اإليرانية البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة عــلــى أراضـــيـــهـــا. 
وقال كورتوملوش إن »املنطقة تقف أساسًا 
ــبـــارود، ولـــم تــعــد تمتلك  عــلــى بــرمــيــل مــن الـ
التوتر، ونقول  املزيد من  طاقة على تحّمل 
بوصفنا دولة صديقة للبلدين، إن عليهما 
، ألن املـــوقـــف الــعــدائــي الـــذي 

ّ
ــتـــأن الــحــركــة بـ

يتخذه واحدهما ضد اآلخر يضّر بهما معًا، 
وباملنطقة أيضًا«. وأضاف »يكفي، نريد أن 
نعيش في املنطقة بسالم، إن البلدين جزء 

من املجتمع اإلسالمي العاملي«.
ــه يــمــســك الــعــصــا  ــأنـ وبـــــدا كـــورتـــوملـــوش وكـ
املؤتمر الصحافي  فــي  الــوســط، مشيرًا  مــن 
الذي عقده في العاصمة أنقرة بعد اجتماع 
ــيـــة كــــل مــــن الــبــلــديــن  ــــى أهـــمـ الـــحـــكـــومـــة، إلــ
 إنه »بالنسبة لتركيا 

ً
بالنسبة لتركيا، قائال

 عن منحة بقيمة 
ً
مشتريات البترول، فضال

مــنــتــجــات وسلع  لــشــراء  مــلــيــون دوالر   500
ســعــوديــة، حــســبــمــا نــقــلــتــه، أمـــس الــثــالثــاء، 
وزيرة التعاون الدولي املصري، سحر نصر. 
ويـــأتـــي الـــدعـــم الـــســـعـــودي فـــي خـــضـــّم قطع 
إيـــران،  الــبــحــريــن والـــســـودان عالقتهما مــع 
واســـتـــدعـــاء الــكــويــت ســفــيــرهــا مـــن طــهــران. 
وذلك تضامنًا مع الجانب السعودي، فيما 

خفضت اإلمارات تمثيلها الدبلوماسي.
ــلـــدراســـات  ــقــــول مـــديـــر مـــركـــز »الــــشــــرق لـ ويــ
اإلقــلــيــمــيــة« مــصــطــفــى الـــلـــبـــاد، إن »املــوقــف 
املــصــري يــصــطــدم بكثير مــن الــتــنــاقــضــات، 
لكونه يسعى للحفاظ على عالقته الجيدة 
مع روسيا، بوصفها العبًا دوليًا مهمًا. كما 
تــرغــب مــصــر فــي املــقــابــل، فــي الــحــفــاظ على 
عالقاتها بالسعودية، بسبب دعمها املالي 

لنظامها الحاكم«.
املصري  النظام  »يــمــارس  الــلــبــاد:  ويضيف 
مناوراته على مستوى القضايا اإلقليمية، 
وخـــــصـــــوصـــــًا فــــــي األزمــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة بــني 
السعودية وإيـــران، وفــي الــصــراع الــســوري. 
الجانب  بــرؤيــة  املــصــري  النظام  ولــم يتقّيد 

ــم نــشــهــدهــا فـــي عهد  »قـــمـــة فـــي الـــوقـــاحـــة لـ
الــســوريــني )االحـــتـــالل الــعــســكــري الــســوري 
لــلــبــنــان ووصــــايــــة دمـــشـــق الــســيــاســيــة بني 
ــد  »رعـ أن  مــعــتــبــرًا  و2005(«،   1990 أعــــــوام 
يــســتــقــوي بـــالـــســـالح والــــحــــزب تـــحـــّول إلــى 

مليشيا إيرانية للسيطرة على لبنان«. 
تــرجــمــة هـــذا الـــواقـــع اتــضــحــت ســريــعــًا أواًل 
مــن خــالل تــأكــيــد نـــواب مــن حــزب الــلــه على 
ــبــــادرة الــرئــاســيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  إســـقـــاط املــ
الــحــريــري نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي النــتــخــاب 
حليف النظام السوري وحزب الله، النائب 
سليمان فرنجية، رئيسًا للجمهورية. سبق 
ن للمبادرة 

ّ
للحزب أن عّبر عن رفضه املبط

النائب  بترشيح  التمّسك  إعالنه  خــالل  من 
الرفض   هــذا 

ّ
أن إال  لــلــرئــاســة،  ميشال عــون 

تحّول إلى ممانعة شرسة لها على اعتبار 
 »كــــل مـــا يـــجـــري مـــن مــــحــــاوالت إلجــــراء 

ّ
أن

صــفــقــات وتـــســـويـــات تــحــت عـــنـــوان إعــــادة 
االســـتـــقـــرار لــهــذا الــبــلــد، إنــمــا هــدفــهــا رســم 
مــســار إخــضــاع هـــذا الــبــلــد لــســيــاســات هــذه 
قال  ما  الكبرى«، بحسب  الدولة  أو  اململكة 
الحريري  تسوية  حظوظ  كانت  وإذا  رعــد. 
 الــحــوار املحلي 

ّ
فــرنــجــيــة قــد انــعــدمــت، فـــإن

ــار ينقل  بـــات أيــضــًا مـــهـــّددًا. وفـــي هـــذا اإلطــ
نــــواب فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر، الــتــي 

السعودية  فــإن كال من  للمنطقة  وبالنسبة 
وإيران دولتان مهمتان«.

ــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة أن  كـــمـــا اعـــتـــبـــر بـ
ــوتــــر بـــــني الـــجـــانـــبـــني  ــتــ ـــاع درجــــــــة الــ ــ ــفــ ــ ــ »ارتـ
ــن املـــنـــطـــقـــة«، مـــشـــددًا  ــ ــّكــــل تــــهــــديــــدًا ألمــ ُيــــشــ
عــلــى »ضــــــرورة احـــتـــرام حــصــانــة وحــمــايــة 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة«. كــمــا جـــاء البيان 
وفـــقـــًا لــلــقــواعــد الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي تنظم 
بمنع  والقاضية  اإليرانية،  التركية  العالقة 
البلدين. وتطابق  أي مواجهة مباشرة بني 
بــيــان الــخــارجــيــة التركية مــع بــيــان مجلس 
األمــــــن، يــــوم اإلثــــنــــني، الـــــذي نـــــّدد »بــأقــصــى 
ــداءات« عــلــى البعثتني  ــاالعـــتـ حـــزم مــمــكــن بـ
الــدبــلــومــاســيــتــني الــســعــوديــتــني فــي طــهــران 
املنشآت  »حماية  بـ إيـــران  مطالبًا  ومشهد، 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة وطـــواقـــمـــهـــا«. 
ــا املــجــلــس أيــضــًا جــمــيــع األطـــــراف إلــى  ودعــ
»اعتماد الحوار واتخاذ إجــراءات لتخفيف 

التوتر في املنطقة«.

عقدة اإلعدامات 
»استنكار  في  التركي  املوقف  فهم  ُيمكن  ال 
التاريخ  عــن  بعيدًا  السياسية«،  اإلعــدامــات 
التركي املــلــيء بهذه اإلعــدامــات، والــتــي نال 

ــة، أو يظهر انــحــيــازه  الــســعــودي لــحــل األزمــ
الواضح للموقف الروسي«.

وكانت إيران قد أوقفت بعثات الحج منها إلى 
اململكة، وهو ما رد عليه الجانب السعودي 
ــة املــــالحــــة الـــجـــويـــة بــني  ــركـ ــــف حـ بــــإعــــالن وقـ
الرياض وطهران، وقطع العالقات التجارية 
بــني الــبــلــديــن، فــي الــوقــت الــــذي يجتمع فيه 
الـــعـــرب بــالــقــاهــرة، األحـــد  وزراء الــخــارجــيــة 
املــقــبــل، التــخــاذ مــوقــف ضــد »انــتــهــاك إيـــران 

حرمة سفارة السعودية في طهران«.
وعـــرضـــت روســـيـــا الـــوســـاطـــة بـــني الــبــلــديــن 
بعالقات  ارتباطها  مؤكدة  األزمــة،  الحتواء 
ــتـــأزم  وديـــــــة مــــع كــــال الـــبـــلـــديـــن، وأســـفـــهـــا لـ
الــعــالقــات بــني »دولــتــني كــبــريــني فــي العالم 
ــا الـــكـــبـــيـــر فــي  ــمـ ــفـــوذهـ ــي، لـــهـــمـــا نـ ــ ــالمــ ــ اإلســ
وهي  العاملية«،  النفط  ســوق  وفــي  املنطقة، 
الدولة التي تقف في صف الجانب اإليراني، 
وتــحــافــظ أيــضــًا عــلــى عالقتها الــهــادئــة مع 

بــري،  نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  يرأسها 
 »مـــســـاعـــي 

ّ
ــيــــده عـــلـــى أن ــأكــ تــ ــر  ــ ــيـ ــ ــــن األخـ عـ

الـــحـــوار ســتــســتــمــّر وال مـــالذ ألي طـــرف إال 
الجلوس مع اآلخر والحوار«. ويؤكد هؤالء 
 دعوة بري هيئة 

ّ
»العربي الجديد« على أن لـ

الـــحـــوار الــوطــنــي )الـــتـــي تــضــم رؤســـــاء كل 
الكتل النيابية( ال تزال قائمة في 11 يناير/
غ بــري من 

ّ
الــجــاري. وقــد تبل كانون الثاني 

قيادتي الطرفني أنهما ماضيان في الحوار 
 في املستقبل جناحا يعتبر 

ّ
الثنائي ولو أن

»الــحــوار مــع حــزب الله ال معنى لــه أساسًا 
 الــحــوار 

ّ
وهــو تــرف ســيــاســي«. مــع العلم أن

الـــثـــنـــائـــي لــــم يـــتـــأثـــر ســـابـــقـــًا فــــي األحــــــداث 
ــة التي  ــرز فــي األزمــ اإلقــلــيــمــيــة، وكــانــت األبــ
الحزم«  »عاصفة  هي  لبنان  على  انعكست 
اتهما  لقاء والــحــزب  املستقبل  تابع  بحيث 
 ثــمــار هـــذا الــحــوار لم 

ّ
بــرعــايــة بـــري ولـــو أن

تظهر بعد.
املـــخـــاوف مــن خــــروج األمــــور عــن السيطرة 
الداخلية  وزيــر  تصريحات  أيضًا  عكستها 
نــهــاد املشنوق أمــس الــثــالثــاء، ومــفــادهــا أن 
أردنــا  مما  بكثير  أســـوأ  االقليمي  »الــوضــع 
ورغــبــنــا«، مــحــذرًا مــن أن »الغطاء اإلقليمي 
للبنان، الذي حماه حتى اآلن أربع سنوات 
من كل الحرائق املحيطة به، بدأ بالتراجع«.

ــردي،  ــكــ ــار الـــتـــركـــي والــ ــيـــسـ املـــحـــافـــظـــون والـ
الجمهورية  إعـــالن  مــنــذ  منها  وافــــرًا  قسطًا 
ــام 1960،  الــتــركــيــة، تــحــديــدًا بــعــد انــقــالب عـ
الــوزراء السابق  الــذي انتهى بإعدام رئيس 

عدنان مندريس.
وعــلــى الــرغــم مــن أن األحــــزاب التركية تكاد 
تختلف في كل شيء، لكن رفض اإلعدامات 
ــــالق األحـــــزاب واالنــقــالبــات  الــســيــاســيــة وإغـ

الـــســـعـــوديـــة، عــلــى خــلــفــيــة اشــتــراكــهــمــا في 
لألزمة  سياسية  تسوية  إيــجــاد  مــحــاوالت 

السورية.
خبير الشؤون السياسية في مركز دراسات 
الـــشـــرق األوســـــــط، طـــــارق فــهــمــي، يـــقـــول إن 
القاهرة وموسكو، لن تمنع  »العالقات بني 
النظام املصري من إظهار انحيازه للجانب 
السعودي، في ظل الدعم املالي الذي تقدمه 
األخيرة للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق 

محمد مرسي«.
دول مجلس  بــعــض  »ســـحـــب  أن  ويــضــيــف 
التعاون الخليجي لسفرائها من طهران، هو 
العالقات  ظــل  فــي  لــلــريــاض،  منها  مجاملة 
ــــدم وجـــود  الــوثــيــقــة بــيــنــهــا«، الفـــتـــًا إلــــى »عـ
عالقات دبلوماسية بني مصر وإيران، حتى 
يكون املوقف املصري محل اختبار حقيقي«. 
ويردف فهمي أن »مساندة مصر الضعيفة 
للسعودية فــي حــربــهــا ضــد الــحــوثــيــني في 
على  كثيرًا  عّول 

ُ
ت ال  الرياض  اليمن، تجعل 

الــحــاصــل،  التصعيد  إزاء  املــصــري  املــوقــف 
وتــركــز أكــثــر على توصيف الــصــراع الــدائــر 

على أنه طائفي«.

 
ّ
ووسط هذه الظروف، تؤكد مصادر سالم أن
تفعيل عمل  في محاولة  األخير »سيستمّر 
الــحــكــومــة مـــن خــــالل الــضــغــط لــعــقــد جلسة 
املــقــبــل، وسيكون  الــــوزراء األســبــوع  ملجلس 
هــذا املــوضــوع ملفًا رئيسيًا فــي املــشــاورات 
 تكّدس أكثر 

ّ
مع الرئيس بري«، وذلك في ظل

مــن 800 بــنــد ومـــرســـوم عــلــى جــــدول أعــمــال 
مجلس الوزراء. وفي هذا اإلطار نقلت أجواء 
 »االتــصــاالت التي يقوم بها بري 

ّ
أن األخير 

ــغ من 
ّ
تــبــل الــحــكــومــة، بحيث  تتمحور حـــول 

قيادة حزب الله موافقتها على عودة الحياة 
إلــى مجلس الــــوزراء وذلــك مــن بــاب التأكيد 
السياسية  الحياة  ل 

ّ
يعط ال  الحزب   

ّ
أن على 

 بــصــمــات الــحــزب في 
ّ
أو يــعــرقــلــهــا«، ولـــو أن

تــعــطــيــل االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة )املــنــصــب 
الشاغر منذ مايو/أيار 2014( واضحة. 

اللبناني  الـــواقـــع  تلخيص  يــمــكــن  بــالــتــالــي 
 
ّ
عـــلـــى وقـــــع الـــتـــوتـــر اإلقـــلـــيـــمـــي بـــالـــقـــول إن

التعطيل سيستمّر وكذلك الشغور والفراغ 
 الخطوات الحوارية 

ّ
السياسيان، في حني أن

يــمــكــن اســتــكــمــالــهــا عــلــى طــريــقــة »الـــحـــوار 
أكــثــر، أي عــلــى سبيل ممارسة  لــلــحــوار« ال 
عادة سياسية غير منتجة أساسًا، لتمرير 
الوقت في انتظار نتيجة االشتباك ومعرفة 

هوية الفائز فيه.

العسكرية، تكاد تكون من املواضيع القليلة 
الــتــي يجمع عليها األتــــراك. وال مجال  جــدًا 
للخروج عــن هــذا اإلجــمــاع تحت أي ظــرف، 
ــعـــّرض الــحــكــومــة النـــتـــقـــادات  ــُيـ ألن ذلــــك سـ
ــا أنـــجـــزه  مـــعـــارضـــة شــــديــــدة، تــجــعــل كــــل مــ
ــة والــتــنــمــيــة«، خــــالل 13 عـــامـــًا من  ــدالـ ــعـ »الـ
دمقرطة البالد وإنهاء الوصاية العسكرية، 

عرضة للتساؤل.

مسايرة »األطلسي«
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــحـــكـــم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  مـ
التركية العديد من القواعد التاريخية، التي 
الكاملة مع  املــؤاءمــة شبه  تشترط ضــرورة 
األطلسي،  شمال  حلف  في  الحلفاء  موقف 
واتــبــاع ســيــاســات خــارجــيــة بــراغــمــاتــيــة، ال 
ترتكز على االصطفافات الدينية واملذهبية 
الــذي بــدا واضحًا  بــل على املصلحة. األمــر 
في املوقف من إعــادة إصــالح العالقات مع 
إسرائيل، بل والتأكيد على حاجة الطرفني 
في  الظروف  تغّير  إثــر  البعض،  لبعضهما 
املــنــطــقــة، بــعــد حـــوالـــي خــمــس ســـنـــوات من 
الدبلوماسي  املستوى  على  املــزمــن  الــعــداء 

والسياسي.

الخشية المذهبية
ســـبـــب آخـــــر ُيــــضــــاف إلـــــى املــــوقــــف الــتــركــي 
بــني  االشـــتـــبـــاك  إزاء  والـــــهـــــادئ،  »الـــــبـــــارد« 
ــتــــني، يـــعـــود إلـــــى الـــخـــشـــيـــة الــتــركــيــة  ــدولــ الــ
املذهبي  التوتر  حــّدة  ارتفاع  من  الحقيقية 
ــــي  ــة. وهـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــي املـ ــ ــ ــــي فـ ــنـ ــ ــــسـ الــــشــــيــــعــــي الـ
»الــخــشــيــة« الــتــي كــانــت مــن بــني الــشــعــارات 
الــرئــيــســيــة لــلــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
ــام 2002.  مــنــذ وصــولــه إلـــى الــســلــطــة فــي عـ
 عــنــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــركــيــة 

ّ
ــذ ــم تـــشـ ــ ولـ

لــســان  عـــلـــى  وردت  لــــســــان«  ت 
ّ

»زال فــــي  إال 
أردوغــــــــان بــنــفــســه، الـــــذي ســـرعـــان مـــا كــان 
يعود ليسحبها أو ليوضحها، أو ليترجم 
عــكــســهــا عــلــى األرض، تــحــديــدًا فـــي ســيــاق 
بــعــض الــتــوتــرات املــذهــبــيــة. وهـــو مــا دفعه 
في عام 2010، للمشاركة في مراسم ذكرى 
الرغبة في  عــاشــوراء فــي تركيا، فــي سياق 
الــتــخــفــيــف مـــن االحـــتـــقـــان املــذهــبــي الــســنــي 
أن  العلم  مــع  املنطقة.  فــي  الشيعي  العلوي 
ثاني  كــان  غــول،  الله  عبد  السابق  الرئيس 
رئــيــس يـــزور فــي الــعــام 2009 »بــيــت جمع« 
تــركــيــا، بعد  فـــي  لــلــعــلــويــني(  الـــصـــالة  )دار 

سليمان ديميريل.
الوسطي  التركي  املوقف  ذلــك، ال يعني  مع 
ــلــــى مـــســـافـــة  ــقــــف عــ املــــعــــلــــن، بـــــــأن أنـــــقـــــرة تــ
متساوية من كل من طهران والرياض، ألن 
الواقع على األرض يقول غير ذلك، فاملحاور 
فــي املنطقة واضــحــة، ســـواء فــي الــعــراق أو 
فــي ســوريــة أو فــي اليمن. واملــوقــف التركي 
منها واضــح بما ال يــدع مــجــااًل للشّك، في 
ــم الـــســـعـــودي الــخــلــيــجــي الــتــركــي  ــدعـ ــل الـ ظـ
املشترك للمعارضة السورية، وأيضًا الدعم 
ــبـــارزانـــي رئــيــس إقــلــيــم  الــتــركــي ملــســعــود الـ
كــردســتــان الــعــراق، فــي وجــه كــل مــن بــغــداد 
عتبرين 

ُ
امل الــكــردســتــانــي  »الــعــمــال«  وحـــزب 

ــم تــركــيــا  فـــي املـــحـــور اإليــــرانــــي، وكـــذلـــك دعــ
ضد  اليمن  في  العربي  التحالف  لعمليات 
علي  املخلوع  اليمني  والرئيس  الحوثيني 

عبد الله صالح املتحالفني مع إيران.

بدر الراشد

القلقة  الدولية  الفعل  ردود  توالت 
مع  الــســعــوديــة عالقتها  قــطــع  إزاء 
إيــــــــران، عـــلـــى خــلــفــيــة االعـــــتـــــداءات 
في  وقنصليتها  لها سفارتها  تعّرضت  التي 
إثر  التوالي،  طهران ومشهد اإليرانيتني على 
التصعيد اإليراني ضدها. وكان مجلس األمن 
الـــدولـــي قـــد دان، أمـــس الـــثـــالثـــاء، االعـــتـــداءات 
ـــ«أقـــصـــى حـــزم  ــارة والــقــنــصــلــيــة بـ ــفـ ــسـ عـــلـــى الـ
مــمــكــن«، مــعــربــًا عــن »قــلــقــه العميق أمـــام هــذه 
»حماية  بـ إيران  االعتداءات«. وطالب املجلس 
املــنــشــآت الــدبــلــومــاســيــة وطــواقــمــهــا«، تزامنًا 
مع زيــارة مبعوث األمــم املتحدة إلــى سورية، 
ــة.  ــعـــوديـ ــى الـــسـ ــ ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، إلــ
ــكــــاســــات قــطــع  ــعــ انــ ويـــبـــحـــث دي مـــيـــســـتـــورا 
اجتماع  على  اإليرانية  ـ  السعودية  العالقات 
جــنــيــف، املـــقـــّرر فــي 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة بــني  ــادثــ الــــحــــالــــي، لـــبـــدء املــــحــ
واملعارضة  إيرانيًا،  املدعوم  السوري،  النظام 

السورية، املدعومة سعوديًا.
وقد اتسم املوقف الدولي بالحذر حيال توتر 
قراءة  اإليرانية، وُيمكن  ـ  السعودية  العالقات 
مالمح هذا القلق في املواقف التي تدعو إلى 
التهدئة بني البلدين، والتي عّبرت عنها دول 
الـــواليـــات املــتــحــدة وروســيــا وبريطانيا  مــثــل 
وأملــانــيــا وفــرنــســا وتــركــيــا. ويــعــود هــذا القلق 
العتبارات عدة ال يمكن تجاهلها في قراءة أي 

تصعيد للصراع السعودي ـ اإليراني.

جهود مواجهة »داعش«
تــنــظــر بــعــض الــــــدول إلــــى املــنــطــقــة مـــن خــالل 
عــدســة »مــحــاربــة اإلرهـــــاب«، ال سيما تنظيم 
 
ً
ــــذي، فــضــال ــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش(، الـ ــدولـ »الـ
عــن تــهــديــده املــصــالــح األجــنــبــيــة فــي املنطقة، 
 هجمات 

ّ
واســتــهــداف رعــايــا دول غربية، شــن

ــا. كـــان أبـــرزهـــا اعـــتـــداءات  ــ مــبــاشــرة فــي أوروبــ
الفرنسية باريس، في 13 نوفمبر/ العاصمة 

نطاق  على  وُيعتقد  املــاضــي.  الــثــانــي  تشرين 
واســــع أن الــتــصــعــيــد بـــني الـــريـــاض وطـــهـــران، 
سينعكس سلبًا على جهود مواجهة »داعش«. 
وقد عّبر عن هذا بشكل مباشر وواضح وزير 
شتاينماير،  فالتر  فــرانــك  األملــانــي  الخارجية 
الــذي اعتبر أن »مــن واجــب السعودية وإيــران 
تــنــحــيــة خــالفــتــهــمــا جـــانـــبـــًا، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مواجهة داعــش«. وشــّدد على أن »املنتظر من 
الــريــاض وطــهــران هــو نـــزع فتيل الــصــراعــات 
املــســلــحــة، والــســعــي إلـــى حــلــول ســيــاســيــة في 
اليمن وسورية وغيرهما، لسحب البساط من 
السعودية  وتــتــبــادل  التنظيم«.  قــدمــي  تحت 

مكابح دولية 
لالشتباك

قلق خارجي يرّجح عدم تصاعد 
التوتر السعودي اإليراني

23
سياسة

تناقضات في مصر والشبح الروسي حاضر

صعوبة تحييد لبنان مع استكمال »الحوار من أجل الحوار« 3 أسباب للموقف التركي »الوسطي«

أمــا تركيا،  أيــضــًا وســاطــة بينهما.  وعــرضــت 
االنـــزالق  بــالــخــوف مــن  أيــضــًا  فيتأثر موقفها 
نــظــام علماني،  فــتــركــيــا دولــــة ذات  الــطــائــفــي، 
 عن 

ً
لكنها تخشى زعزعة الوضع فيها، فضال

إيـــران اللعب على وتــر املــســألــة الكردية  قـــدرة 
بالتالي  ألنقرة.  بالنسبة  الحساسية  شديدة 
ــعــــودي ـ اإليــــرانــــي  ــراع الــــســ ــ ــــصـ ســيــكــتــســب الـ
حــســاســيــة مــضــاعــفــة بــالــنــســبــة لـــهـــا. ال تــريــد 
تركيا خسارة السعودية كحليف استراتيجي 
في املنطقة، ال سيما في ظل التوافق السعودي 
ـ التركي في سورية، وترحيب أنقرة بالتحالف 
اإلسالمي الذي أعلنته الرياض ضد اإلرهاب، 
بني  االستراتيجي  للتعاون  مجلس  وتشكيل 
الــبــلــديــن. فــي الــوقــت ذاتــــه، ال تــريــد تــركــيــا أن 
طائفيًا،  بــعــدًا  املنطقة  فــي  وجــودهــا  يكتسب 
أو أن تــنــجــر ملــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع إيـــــران، ال 

تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لها.

االتفاق النووي اإليراني
حاولت إدارة الرئيس األميركي، باراك أوباما، 
اتخاذ خطوة إلى الخلف هذه املرة، في مقاربة 
مع  الدبلوماسية  لعالقتها  الــســعــوديــة  قطع 
إيـــران. يمكن قــراءة هــذا في تصريحات وزير 
واملتحدث  كــيــري،  األمــيــركــي جــون  الخارجية 
باسم البيت األبيض، جوش إرنست. وبينما 
نددت وزارة الخارجية األميركية، على لسان 
»االعتداءات  املتحدث باسمها، جون كيربي، بـ
عــلــى املــنــشــآت الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة في 
إيـــــران«، دعـــا إرنـــســـت، املــتــحــدث بــاســم البيت 
األبيض، كال من السعودية وإيــران إلى »عدم 
الــتــصــعــيــد« فـــي أجــــــواء الـــتـــوتـــر الـــراهـــنـــة في 

املنطقة. 
وكــــان إرنـــســـت قـــد أعـــلـــن، فـــي وقـــت ســـابـــق، أن 
رت الــســعــوديــة من 

ّ
»الـــواليـــات املــتــحــدة قــد حـــذ

تداعيات اإلعدامات الجماعية، خصوصًا إعدام 
األميركي  الخارجية  وزيــر  وكــان  النمر«.  نمر 
جــون كــيــري، قــد تــواصــل مــع ولــي ولــي العهد 
الــســعــودي، األمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ووزيــر 
الخارجية، عادل الجبير، باإلضافة إلى وزير 

سلّمت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الثالثاء، سفير إيران لديها مذكرة 
السعودية  السفارة  متظاهرين  اقتحام  خلفية  على  خطية،  احتجاج 
بحسب  اإليرانية،  مشهد  في  القنصلية  على  واالعتداء  طهران،  في 
وكالة األنباء الكويتية »كونا«، كما استدعت الخارجية الكويتية، أمس، 
سفيرها في إيران. ووصفت الخارجية االعتداء بأنه خرق صارخ لألعراف 
واالتفاقيات الدولية، وإخالل جسيم بالتزامات إيران الدولية، بأمن البعثات 

الدبلوماسية وسالمة طواقمها.

المتحدة،  للواليات  مريح  بشكل  النفط،  أسعار  هبوط  من  الرغم  على 
ومزعج لروسيا، إال أن استقرار المنطقة، تحديدًا مضيق هرمز، والذي 
يمرّ من خالله قرابة 40 في المائة من النفط العالمي، يبقى مطلبًا دوليًا 
استراتيجيًا. لذلك يبقى واضحًا تفّهم سعي القوى الدولية لنزع فتيل 
أي أزمة في المنطقة، قد تقود لمواجهة أكبر بين السعودية وإيران، 
العقوبات  رفع  بعد  سيما  ال  المنطقة،  في  للنفط  المنتجة  الدول  أبرز 

عن إيران واستعدادها لرفع قدراتها التصديرية.

استقرار األمن النفطي

المفاجأة الكويتية

الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، محمد ظــريــف، ليحثهم 
التصعيد، ومحاولة حل خالفاتهم  على عدم 
عزم  األميركي  الخارجية  وزيــر  ونفى  بينهم. 

واشنطن القيام بأي جهد وساطة.
تــــه مــــن خـــالل  املــــوقــــف األمـــيـــركـــي يــمــكــن قــــراء
الــنــووي اإليــرانــي،  مستجدات 2015 فــي امللف 
ورفــــــــع الــــحــــظــــر االقـــــتـــــصـــــادي عــــلــــى طــــهــــران. 
اتفاقًا  أراد  أوبــامــا،  بــاراك  األميركي  فالرئيس 
يمنع أي مواجهة مباشرة أميركيةـ  إيرانية، أو 
إسرائيليةـ  إيرانية، من خالل منع أو على األقل 
تأجيل حيازة إيــران ألي سالح نــووي. وخرج 
في النهاية باتفاقية تمنح إيران قبواًل دوليًا، 
ومميزات اقتصادية وسياسية من خالل رفع 
العقوبات الدولية عنها، مقابل تأجيل إمكانية 

حيازتها لسالح نووي لـ15 سنة على األقل.
لذا ليس في وارد إدارة أوباما إفساد االتفاق 
الـــنـــووي، مـــن خـــالل الـــوقـــوف مـــع الــســعــوديــة، 
التاريخي االستراتيجي في املنطقة،  حليفها 
ــم من  ــرغـ ــد إيـــــــران، عــلــى الـ فـــي تــصــعــيــدهــا ضـ
ــا لـــقـــادة الــخــلــيــج فـــي مــحــادثــات  ــامـ تــعــّهــد أوبـ
بالوقوف  مــايــو/أيــار 2015  فــي  كــامــب ديفيد 
معهم إزاء أي اعــتــداءات إيرانية. وقــد اتخذت 
عتبر ال باردة وال 

ُ
الواليات املتحدة خطوة ال ت

حــيــاديــة، بــل ُيــمــكــن اعــتــبــارهــا خــطــوة سلبية 
وإلـــــى الــــــــوراء، عــكــس الــــــدور األمـــيـــركـــي الـــذي 
تؤديه عادة في املنطقة. وذلك من أجل إنجاح 
االتــفــاق الــنــووي مع إيــران من جهة، واحتواء 

األوضاع املتفجرة الراهنة في املنطقة.

األبعاد الطائفية للصراع
تخشى الــقــوى الــدولــيــة مــن الــدخــول مباشرة 
ــي، مــخــافــة  ــ ــرانـ ــ ــعـــودي ـ اإليـ ــراع الـــسـ فـــي الــــصــ
تفّجر األوضــاع الطائفية في املنطقة. وُيمكن 
قراءة هذا في املوقف الروسي بشكل صريح، 

عــلــى الــرغــم مــن أن روســيــا حليفة إليــــران، إال 
لذا  الــســعــوديــة.  مــع  ليست سيئة  أن عالقتها 
السعودية  مــن قطع  مــوازنــة موقفها  حــاولــت 
الدبلوماسية مع طهران، من خالل  لعالقتها 
ــــوار،  ــــحـ تــكــثــيــف الـــــدعـــــوات إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة والـ

ســوريــة  أن  ــيــة  الــدول ــوى  ــق ال تعتبر 
منطقة  أصبحت  واليمن،  والعراق 
تنافس سعودي ـ إيراني، لذلك ترى أن 
ستكون  المنطقة  في  الحل  مفاتيح 
تشّجع  ال  لذا  ــران،  وإي السعودية  بين 
أن  خشية  البلدين،  بين  تصعيد  أي 
مباشر  بشكل  التصعيد  هذا  ينعكس 
في  اإلرهاب  مواجهة  جهود  على 
التي  السياسية  والمحادثات  العراق، 
سورية  في  المتحدة  األمــم  ترعاها 
السعودية  أن  العلم  مــع  واليمن. 
مع  عالقتها  توتر  أن  أخيرًا،  أكــدت، 
اليمني  الوضع  على  ينعكس  لن  إيران 

أو السوري.

المسار السوري 
لن يتأثر

واقع التحالف 
التركي ــ 
السعودي 
يجعل أنقرة 
أقرب إلى 
الرياض )كايهان 
أوزر/األناضول(

وإيــــران االتــهــامــات بــاملــســؤولــيــة عــن تنامي 
اإلرهاب في املنطقة، فالسعودية من ناحية 
تـــرى أن إيــــران تــقــوم بشكل مــبــاشــر وعلني 
إرهـــابـــيـــة«، بينما تتهم  مــلــيــشــيــات  »دعـــم  بــــ
تنظيمي  وراء  »الــوقــوف  بـــ السعودية  إيــران 

القاعدة وداعش«.
وتواجه كل من إيران والسعودية »داعش« 
بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــــإيـــــران تــــرمــــي بــثــقــلــهــا 
السوري،  والنظام  عراقية  مليشيات  خلف 
ملــواجــهــة »داعـــــــش«، واملـــعـــارضـــة الــســوريــة 
املــســلــحــة املــنــاهــضــة لــنــظــام الــرئــيــس بشار 
سهم 

ُ
األسد، حليف طهران. أما السعودية فت

بـــمـــحـــاربـــة »داعــــــــش« مــــن خـــــالل الــتــحــالــف 
ــــذي أطــلــقــتــه الــــواليــــات املــتــحــدة  الــــدولــــي، الـ
اإلرهــاب  إلــى مواجهة  في 2014، باإلضافة 
ف الــريــاض اإلعــدامــات 

ّ
صن

ُ
محليًا، والــذي ت

ا منه.  التي قامت بها، السبت املاضي، جزء
ويبقى األهــم أن الــريــاض، مثل بقية الــدول 
املــؤيــدة لــلــثــورة الــســوريــة، مقتنعة بــأنــه ال 
الــقــضــاء على »داعــــش« إال مــن بوابة  يمكن 
 ســيــاســي ُيــشــعــر الــســوريــني خصوصًا 

ّ
حـــل

بــــأن الــبــديــل عـــن الــتــنــظــيــم لـــن يـــكـــون نــظــام 
بشار األسد.

ُتمسك تركيا بالعصا 
من الوسط، في مسألة 

االشتباك اإليراني السعودي 
المفتوح، في محاولة 

منها للمساهمة بضبط 
النفس من جهة، 

واستجابة لضرورات 
داخلية وخارجية ُتختصر 

بثالثة أسباب
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وائل قنديل

جاءت الفتاة األيزيدية، في إعارة إلى 
القاهرة، لتجميل وجه نظام قبيح، 

استقبلها عبد الفتاح السيسي 
في القصر الرئاسي، جلس أمامها 

ملطخًا بكل مساحيق الدعاء 
والتمثيل الركيك.. ها هو رجل 
اإلنسانية يكفكف دمع ضحية 

الدواعش، ويبلسم جراح اغتصابها. 
خارج القصر الرئاسي كانت عشرات 

من العائالت املصرية ال تستطيع 
الحصول على تصريح زيارة بناتها، 

املحبوسات واملعتقالت، بعضهن 
تعّرضن النتهاكات ال تقل بشاعة 

عما حدث للفتاة األيزيدية، التي دار 
بها نظام عبد الفتاح السيسي على 

جميع الفضائيات والصحف، كي 
تردد نشيدًا وحيدًا في روعة وعظمة 

الجنرال الذي استقبلها في قصره، 
بإنسانيته الفياضة.. في واحدة من 
أسوأ صور دعايات التجارة باأللم، 
العابرة للحدود. »اشكروا ربكم يا 
شباب املسلمني على نعمة الدولة، 
وعليكم مساعدة باقي الدول التي 

بحاجة لكم، وأجدد شكري للرئيس 
عبد الفتاح السيسي«.  هكذا تحدثت 

»نادية مراد« بصفتها الهاربة من 
جحيم »داعش« إلى جنة السيسي، 

في حضرة مذيع من »الدولتية« 
املحترفني، عمرو أديب، الذي يعبر 
عن فلسفة سياسية جديدة تقوم 
على مبدأ »اصنع دولة بأي شكل 

حتى وإن كانت من مسحوق عظام 
املواطنني«. ربما ال تعرف األيزيدية 
املغتصبة أن مصريات في عمرها 

تعّرضن لالغتصاب على أيدي 
زبانية »رسول اإلنسانية واملحبة« 
الذي استقبلها في القصر. ما بني 
»نادية األيزيدية« و»ندى املصرية« 

ال توجد فروق كبيرة في التفاصيل، 
األولى اغتصبها »أعضاء تنظيم«، 
والثانية اغتصبها »رجال نظام«، 
لتنمحي وسط فظاعة السيناريو 

الفوارق بني تنظيم على رأسه أبوبكر 
البغدادي، ونظام على قمته عبد 

الفتاح السيسي. »نادية« استقبلها 
عبد الفتاح السيسي وشبع تصويرًا 
معها، باعتباره رجل البر والرحمة، 

قبل نحو أسبوع. أما »ندى« فقد قرر 
قضاؤه العادل النزيه حبسها عامًا 
بتهمة التظاهر. ندى أشرف، طالبة 

في جامعة األزهر، اغتصبها ضابط 
شرطة داخل مدرعة، تقف على أبواب 

الجامعة، بمساعدة جنود مساكني 
يصدعون لألوامر.

كان ذلك في صيف 2014 حني كان 
ضابط شرطة يتعدى على طالبة 

بالضرب، فانبرت زميلتها »ندى« 
تدافع عنها وتقول للضابط إن 

الرجولة ليست أن تهني فتاة وتعتدي 
عليها.. لحظتها قرر الضابط- كما 

حكت ندى بصوتها- أن يريها 
رجولته، فأمر بالقبض عليها 

واإلتيان بها إليه داخل املدرعة، ليثبت 
رجولته، وينفذ تعاليم »الخليفة 

السيسي«، وفي القلب منها »مفيش 
ضابط هيتحاكم«. حركة »نساء ضد 

االنقالب« التي تأسست كمحاولة 
للتصدي لالنتهاكات بحق النساء 
في سجون االنقالب، اتهمت جهاز 

الشرطة بممارسة جريمة االغتصاب، 
داخل أماكن االحتجاز والسجون 

واألقسام، بشكل ممنهج. وقالت آية 
عالء، منسقة الحركة، في تصريحات 

صحافية بعد مرور عام واحد فقط 
على االنقالب، إن هناك 50 حالة 

اغتصاب لنساء، تم توثيق 20 منها 
حتى ذلك التاريخ.

ستقبل واحدة من هؤالء 
ُ
بالطبع لن ت

في قصور الحكم ببالد العرب، وال 
ر غارق 

ّ
حتى العجم، فالعالم املتحض

في سوق »الحرب على اإلرهاب«، 
حيث يحاربون »داعش« بدواعش 

أخرى، ويديرون أوسع عمليات 
»غسيل الحكام القتلة«. فيكفي أن 

تكون ترسًا في آلة الحرب على 
داعش، فتنعم باملزايا والهدايا واملنح، 

كما السيسي، وتحصل على إعفاءات 
مذهلة من ضرائب الدم والقتل 

الجماعي والتهجير، كما بشار األسد. 
في مثل هذا الوضع، من الطبيعي أن 

يغتصبوا »ندى« في مصر، فينتفض 
القضاء ويصدر حكمًا بسجنها، وال 
يبكي عليها أحد.. وتغتصب »نادية« 

في كردستان، فيكون مطلوبًا من 
العالم كله أن يبكي.

أن تغتصب 
»ندى« وتتعاطف 

مع »نادية«

مرور
الكرام

)Getty( دي ميستورا على خط التهدئة بين السعودية وإيران

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



ومن بينها فك الحصار عن املــدن املحاصرة، 
ــة،  ــيـ ــانـ وتـــســـهـــيـــل إدخــــــــال املــــســــاعــــدات اإلنـــسـ
ــــف الــقــصــف  ــراح املــعــتــقــلــني، ووقــ ــ ــــالق ســ ــ وإطـ
الــعــشــوائــي عــلــى املـــدنـــيـــني، قــبــل املــفــاوضــات 

املقررة هذا الشهر«.
وتتطلع الهيئة العليا للتفاوض إلى البدء من 
الواقع الحالي، في ظل ما يجري في مدن ريف 
دمــشــق مــن »حــصــار وتــجــويــع مــن قــبــل قــوات 
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات طــائــفــيــة لــعــشــرات آالف 
املــدنــيــني، مــا أدى إلـــى وفـــاة الــعــشــرات جوعًا 
ــردًا، خــصــوصــًا فــي مــديــنــة مــضــايــا شمال  ــ وبـ

غرب العاصمة دمشق«، حسب مكتبي.
على ضــوء ذلـــك، تــشــّدد الهيئة على ضــرورة 
االلــتــزام الكامل بما ورد في املــادتــني 12 و13 
من قــرار مجلس األمــن 2254 قبل الشروع في 
أية ترتيبات للعملية التفاوضية، ويعني ذلك 
اإلنسانية  لــلــوكــاالت  فـــورًا  الــنــظــام  أن يسمح 

بــالــوصــول الــســريــع واملـــأمـــون وغــيــر املــعــرقــل 
ــة ومـــــن خـــــالل أقــصــر  ــاء ســــوريــ ــحــ ــل أنــ إلـــــى كــ
املساعدات  فــورًا بوصول  وأن يسمح  الطرق، 
اإلنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، 
ال سيما في املناطق املحاصرة والتي يصعب 
إليها، واإلفــــراج عــن أي محتجزين  الــوصــول 

بشكل تعسفي، خصوصًا النساء واألطفال.
كما يتوجب على النظام أن يوقف أي هجمات 
مــوّجــهــة ضــد املــدنــيــني واألهــــداف املــدنــيــة في 
حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد املرافق 
الــطــبــيــة والــعــامــلــني فـــي املـــجـــال الــطــبــي، وأي 
اســتــخــدام عــشــوائــي لــألســلــحــة، بــمــا فــي ذلــك 

القصف املدفعي والقصف الجوي.
وال يبدو أن املعارضة في ضوء التراجع قبل 
تنفيذ الــنــظــام هـــذه اإلجــــــراءات لــلــشــروع في 
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، خــصــوصــًا مـــع تأكيد 
حجاب قبل يومني على اعتماد املبادئ التي 

أنس الكردي

للمفاوضات«  العليا  »الهيئة  تبدو 
بقيادة منّسقها العام رياض حجاب، 
واضــحــة فــي مطالبها، مــع تأكيدها 
على مقررات الرياض وضرورة رحيل رئيس 
النظام السوري بشار األسد وبناء الثقة قبل 
السوري،  النظام  مع  مفاوضات  في  الــشــروع 
التي قال املبعوث الدولي األممي إلى سورية 
ستيفان دي مــيــســتــورا إنــهــا مــن املــخــطــط أن 
ــجــرى فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يناير/

ُ
ت

كانون الثاني الحالي.
لــكــن ال تـــوجـــد حــتــى اآلن أيــــة مــــؤشــــرات في 
ــع تــشــديــد  األفــــــق حـــــول بـــــدء املــــفــــاوضــــات، مــ
الثقة  بناء  إجـــراءات  السورية على  املعارضة 
من ِقبل النظام السوري، فيما ترّجح مصادر 
»الــعــربــي  ــتـــالف الــوطــنــي املـــعـــارض لـــ فـــي االئـ
الـــهـــيـــئـــة دي  وفــــــد  يـــعـــطـــي  »ال  أن  ــد«  ــديــ ــجــ الــ
ميستورا أســمــاء الــوفــد حتى لــو تــم االتــفــاق 
عــلــيــهــا«، فــيــمــا كـــان تــحــديــد الــشــكــل النهائي 
للتفاوض من حيث األعــداد واللجان، عنوان 
اللقاء بني املبعوث األممي ووفد الهيئة الذي 

ُعقد في الرياض أمس الثالثاء.
وقــال األمــني العام لالئتالف الــســوري محمد 
إن »وفــد  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ يحيى مكتبي 
الهيئة قال لدي ميستورا إنه ال يمكن إنجاح 
ــادة وســيــاســة  ــ املــفــاوضــات فــي ظــل حـــرب اإلبـ
التجويع والحصار والتهجير التي يمارسها 
ــران ونــظــام  ــ الــثــالثــي الـــعـــدوانـــي، روســـيـــا وإيــ

اإلجرام في دمشق«.
املبعوث  طالبت  »الهيئة  أن  مكتبي  وأوضــح 
األممي بتطبيق إجــراءات بناء الثقة من ِقبل 
الـــقـــرار األمــمــي 2254  الــتــي تضمنها  الــنــظــام 

المفاوضات السورية
دي ميستورا إلى طهران فدمشق 

والمعارضة تريد »الثقة« أوًال

أوًال بأول
النظام  ِقبل  الثقة من  بناء  إجراءات  السورية مصرّة على تطبيق  المعارضة  تزال  ال 
السوري قبل أي مفاوضات سياسية، وهو ما أكده وفد الهيئة العليا للمفاوضات 

خالل لقائه ستيفان دي ميستورا

45
سياسة

رامي سويد

لم يستمر »جيش العشائر«، سوى أشهر معدودة، بعد إعالن »جبهة ثوار الرقة«، 
»الــلــواء« الحليف األبرز  ه. وُيعتبر 

ّ
الرقة« جــزءًا منها، حل ثــوار  ل »لــواء 

ّ
التي ُيشك

منذ  )داعـــش(  اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  الكردية، ضد  الشعب«  »حماية  لقوات 
معركة عني العرب العام املاضي. وكان »جيش العشائر«، قد تّم تشكيله في شهر 
العربية،  الغالبية  ذات  أبيض،  تل  منطقة  لحماية  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين 
 بعد أكثر من 

ّ
بعد تصاعد وتيرة انتهاكات القوات الكردية فيها. وجاء هذا الحل

أسبوعني على التصعيد الكبير الذي أعلنه »جيش العشائر« ضد القوات الكردية، 
ملنعها من الدخول إلى مناطق سيطرته في ريف تل أبيض، شمالي الرقة، متهمًا 
املنطقة  بــإدارة  أكــراد غير سوريني  وتكليف  املمنهج  التهجير  »ممارسة  بـ إياها 
العربية في تل أبيض«. وجاء ذلك حينها على خلفية مقتل أحد عناصر »لواء ثوار 
الرقة« بهجوم للقوات الكردية، على حاجز للواء في قرية مستريحة العنتر، بريف 

تل أبيض الغربي، بعد محاولتهم اعتقال شبان من قرية املهرة القريبة.
 الدعم 

َ
»الحازم« من قبل »جيش العشائر« لم يلق لكن هذا املوقف الذي ُوصف بـ

والتأييد من طرف باقي الكيانات العربية في »قوات سورية الديمقراطية«. األمر 
عّد أكبر كيانات »قوات سورية 

ُ
الذي فتح الباب أمام قوات »حماية الشعب«، التي ت

الديمقراطية«، لفرض حصار فعلي على »جيش العشائر« في مناطق سيطرته.
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ  

ّ
املنحل العشائر«  وتشير مصادر مقّربة من »جيش 

»القوات الكردية بدأت حصارها املناطق التي يسيطر عليها جيش العشائر بريف 
تل أبيض، بعد بيانه ضدها، من خالل منع وصول الخبز والطحني واملحروقات 
 
ً
ــّد الــحــصــار سهال  عــن األســلــحــة والــذخــائــر«. وُعـ

ً
واملــــواد األســاســيــة إلــيــه، فــضــال

في  تركيا،  مع  الــحــدودي  الشريط  على  تسيطر  ألنها  الكردية،  للقوات  بالنسبة 
انتشار  مناطق  الواقعة جنوب  املناطق  على  »داعـــش«  فيه  يسيطر  الــذي  الــوقــت 
بــني فكي  »الجيش«  الــذي وضــع  األمــر  الشمالي.  الــرقــة  بريف  العشائر«  »جيش 

 نفسه.
ّ

كماشة، وأجبره خالل أسبوعني فقط على االستسالم وحل
ويبدو أن الدعم السياسي الذي تقدمه الواليات املتحدة للقوات الكردية أدى دورًا 
الهيمنة فعليًا على كامل منطقة تل أبيض.  حاسمًا في تمكينها من استعادة 
 

ّ
وهو األمر الذي أشار له بيان »جبهة ثوار الرقة« بشكل غير مباشر، مبرّرًا حل
العشائر« بسبب »عدم وصول أي دعم له وضعف إمكاناته والظروف  »جيش 
»عبء  العشائر« كـ الــرقــة« صــّور »جيش  ثــوار  بــه«. بل إن بيان »جبهة  املحيطة 
على جبهة ثوار الرقة ومعيقًا ملساعيها بتحرير الرقة من داعــش«، فيما يبدو 
الحاصل بني »جيش  بالتوتر  التنظيم  القتال ضد  إلــى تأثر جبهات  أنــه إشــارة 

العشائر« والقوات الكردية.
وكــانــت وتــيــرة املــواجــهــات بــني »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« مــن جــهــة، وقـــوات 
»داعش« من جهة ثانية، قد ارتفعت في األيام املاضية في مناطق التماس بريف 
الديمقراطية«، ممثلة  أيام قليلة من سيطرة »قــوات سورية  الشمالي، بعد  الرقة 
بقوات »حماية الشعب« على سد تشرين االستراتيجي على نهر الفرات. وذلك 
التنظيم في  مــواقــع  الــدولــي على  التحالف  طــائــرات  غـــارات شنتها  مــع  بالتزامن 
املنطقة، ما أجبر داعش على االنسحاب من قرية املستريحة، التي كان يتمركز 

بها قرب بلدة عني عيسى.
الحدود  قــرى جــديــدة على  أربــع  السيطرة على  الكردية مــن  الــقــوات  كما تمكنت 
الرقة، وهي  الغربي من مدينة  الشمال  إلــى  والرقة  اإلداريـــة بني محافظتي حلب 
قرى القادرية وعلي الشمري والحسينية والطراكعة، وذلك بعد انسحاب »داعش«.

وجاء كل ذلك ليزيد من نفوذ القوات الكردية في ريف الرقة الشمالي، على حساب 
الديمقراطية«،  »قــوات سورية  في  معها  املشاركة  الصغيرة  العربية  التشكيالت 

األمر الذي سيزيد بالتالي من هيمنتها عليهم.

قرب انتهاء »سورية الديمقراطية«

الـــريـــاض كـــأســـاس للعملية  تــضــّمــنــهــا بــيــان 
غير  حــمــراء  خطوطًا  واعتبارها  التفاوضية 
األســد  لبقاء  مجال  ال  وأنــه  للتفاوض،  قابلة 
ــة خــالل  وأركـــــــان نــظــامــه ورمـــــــوزه فـــي ســـوريـ
الفترة االنتقالية أو في أية ترتيبات سياسية 

مقبلة.
ويواجه مسار املفاوضات إضافة إلى إجراءات 
بناء الثقة ورحيل األسد، سلسلة من العقبات 
الرياض،  ببيان  املعارضة  تمّسك  على ضــوء 
ــــاوالت رئـــيـــس »مــجــلــس  ــــحـ ــع مـ خـــصـــوصـــًا مــ

ــة الــديــمــقــراطــيــة« هــيــثــم مـــنـــاع تــقــديــم  ســـوريـ
نفسه نموذجًا للحوار مع النظام، وهو ما قد 
يخلط األوراق، عبر وجــود ثالثة وفــود تريد 
االنتقال  التفاوض فيما بينها حول خريطة 
السياسي في سورية، حسب ما تقول مصادر 

»العربي الجديد«. في االئتالف لـ
ــرانـــي  ــروز الـــخـــالف اإليـ ــ ــك فـــي ظـــل بـ يـــأتـــي ذلــ
الــســعــودي أخــيــرًا ومــا قــد يلقيه مــن تأثيرات 
على مجريات خريطة االنتقال السياسي في 
سورية طبقًا للقرار 2254. هذا التخّوف ظهر 

في قول دي ميستورا إن »األزمة في العالقات 
بني السعودية وإيــران مقلقة جدًا«، وإنها قد 
تــتــســبــب فـــي »ســلــســلــة عـــواقـــب مــشــؤومــة في 
املــنــطــقــة«، لكن السفير الــســعــودي لــدى األمــم 
ــّدد هـــذا الــخــوف  املــتــحــدة عــبــد الــلــه املعلمي بـ
أول مــن أمــس عندما أكــد أن األزمـــة مــع إيــران 
»لــــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر« عــلــى جــهــود الــســالم 
ــدًا أن الــســعــوديــة  ــة والـــيـــمـــن، مـــؤكـ فـــي ســـوريـ
ــة املــقــبــلــة ولــن  »ســتــحــضــر مـــحـــادثـــات ســـوريـ

نقاطعها بسبب إيران«.

عــلــى ضـــوء ذلــــك، يــتــوجــه دي مــيــســتــورا إلــى 
املقبل  الــســبــت  فيما سيلتقي  الــيــوم،  طــهــران 
فــي دمــشــق وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام الــســوري 
وليد املعلم لبحث التحضيرات للمفاوضات 
أفاد  النظام واملعارضة، حسبما  املزمعة بني 
ــتـــحـــدة أمــــــس. وأوضـــــح  مـــصـــدر فــــي األمــــــم املـ
املـــصـــدر أن الـــزيـــارة ســتــســتــمــر يــومــًا واحــــدًا، 
الــســوري-الــســوري،  للحوار  تحضيرًا  وتــأتــي 
املـــتـــوقـــع عـــقـــده فـــي 25 الـــحـــالـــي فـــي جــنــيــف، 

وكيفية املضي في الحل السياسي.

قال المنّسق العام لهيئة التفاوض، رياض حجاب، إن »الشعب السوري 
الجوار،  دول  في  الجئ  ماليين   5 البالد،  داخل  مهجر  مليون   11 بات 
و16 مليونًا بحاجة للمساعدات«، متسائًال »أين القرار 2254 عن تخفيف 
»إرهابيًا«  تنظيمًا   163 تضم  روسيا  »قائمة  أن  مبيّنًا  السوريين؟«،  معاناة 
اإلرهاب قبل  تجب محاربته في سورية، ونحن نواجه مشكلة تعريف 

الشروع في التصنيف، وفق مقاس الكرملين الفضفاض«.

التصنيفات »اإلرهابية« لموسكو

ثائر غندور

تب على جدران إحدى املناطق 
ُ
ك

ــارة »الـــــجـــــوع أو  ــ ــبـ ــ ــوريــــة عـ ــســ الــ
بــاســم »جنود  الــركــوع«، موقعة 
العبارة  هــذه  تختصر  ــد«.  األســ
ــوري  ــ ــســ ــ ــ ــة الـــــنـــــظـــــام ال ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
وحلفائه، من مليشيات طائفّية 
ودول. ليس في األمر أي جديد. 
ــر عــيــنــه فـــي مخيم  مــــورس األمــ
الفلسطينيني  لالجئني  اليرموك 
في دمشق في الفترة املمتدة من 
يــولــيــو/تــمــوز 2013 إلــى أبــريــل/

خــاللــهــا  وقـــتـــل   2015 نــيــســان 
186 شخصًا نتيجة الجوع.

ــكــرر الــنــظــام الـــســـوري وحــزب  ُي
الله األمر عينه في بلدة مضايا. 
وبــحــســب املــعــارضــة الــســوريــة، 
فــــإن أكـــثـــر مـــن 40 ألــــف مــدنــي 
يـــخـــضـــعـــون لـــحـــصـــار خـــانـــق، 
حيث يمنع دخول املواد الغذائية 
والـــطـــبـــيـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســتــة 
أشهر. كما ُزرع أكثر من 6000 
لغم حول البلدة، وهو ما أدى إلى 
وفـــاة أكــثــر مــن ثــالثــني شخصًا 
نتيجة الــجــوع، وبتر أطــراف 15 

آخرين نتيجة انفجار األلغام.
ال ُيجانب املرء الواقع، حني يقول 
إن الــنــظــام الــســوري وحـــزب الله 
ــــة األولـــــى  ــّي ــ يـــتـــحـــمـــالن املــــســــؤول
ــذه الـــجـــريـــمـــة، بــالــتــكــافــل  ــ عــــن هـ
إيـــران وروســيــا.  والتضامن مــع 
الــدولــي،  املجتمع  يتحّمل  كــذلــك 
والدول الخمس الدائمة العضوية 
فــــي مــجــلــس األمــــــن مــســؤولــّيــة 
تقاسم  يجري.  ما  في  أساسّية 
املسؤوليات هــذا، يــؤدي بطبيعة 
إلــى نتائج عــديــدة. بعيدًا  الــحــال 
عن العواطف، فإن »الترانسفير« 
ــه األمــــم املــتــحــدة في  ــ ــ الــــذي أدارت
ــزء من  الـــزبـــدانـــي، الـــتـــي لــجــأ جــ
أهلها إلى مضايا املجاورة هربًا 
مــن الــقــصــف، مــضــافــًا إلـــى عــدم 
قـــيـــام األمـــــم املـــتـــحـــدة بــــأي دور 
لوقف الجريمة في مضايا، وهي 
تكرس الترانسفير، يطرح أسئلة 
جدية، حول مدى فعالية منظومة 
األمم املتحدة، التي نشأت لحفظ 
السالم العاملي. كما أن مشاركة 
حزب الله في التجويع، تتناقض 
للحزب حسن  األمــني  تأكيد  مع 
ــم عـــلـــى الــقــيــم  ــ ــدائـ ــ نـــصـــرالـــلـــه، الـ
والدينية  واألخــالقــيــة  اإلنسانية 
ــم  ــــحــــزب؛ واألهــ الـــتـــي يــتــبــنــاهــا ال
بأنه  الدائم  مع شعاره  تتناقض 
الــفــتــنــة املــذهــبــيــة. فجريمة  ضــد 
الـــتـــجـــويـــع هـــــــذه، تـــحـــصـــل عــلــى 
بـــعـــد نـــحـــو 15 كـــيـــلـــومـــتـــرًا مــن 
اللبنانّية، فأي مستقبل  الحدود 
ــلــعــالقــات  ــلــــه ل ــ يــــرجــــوه حـــــزب ال
ــ  والسنية  الــســوريــة،  ــــ  اللبنانية 
الشيعية، بعد مشاركته في هذه 
الــجــريــمــة؟ وأســـوأ مــا فــي األمــر، 
الحزب  مناصري  بعض  اعتبار 
ــة مـــن مــضــايــا  ــيـ ــور اآلتـ أن الـــصـ

مفبركة.

للحديث 
تتمة

عن جريمة 
التجويع في 

مضايا

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اعــتــبــر مــحــلــلــون فــي الــصــحــافــة اإلســرائــيــلــيــة أن عملية 
ــه« أمــــس األول عــلــى الــــحــــدود اإلســرائــيــلــيــة  ــلـ »حـــــزب الـ
ــزارع شــبــعــا، كـــانـــت مــتــوقــعــة بفعل  ــ الــلــبــنــانــيــة، قــــرب مــ
الحزب حسن  زعيم  أطلقها  التي  املتكررة«  »التهديدات 
نصرالله، مشيرين إلى أنه على الرغم من زرع العبوات 
الطرفني غير معنيني في  أن  الــحــدود، إال  الناسفة على 
»حـــزب الــلــه«  ـــ واقــــع الـــحـــال بــتــصــعــيــد عــســكــري كــبــيــر. فـ
املتورط في الحرب في سورية، لن يجازف برد إسرائيلي 
كبير من شأنه أن يتدهور إلى مواجهة عسكرية شاملة، 
وبالتالي فإن العملية املحدودة أمس األول تمنح الحزب 
في  تــورطــه  وال  مــن جهة،  تهديداته«  تنفيذ  »مصداقية 

مواجهة شاملة، بحسب صحافيني إسرائيليني.
ووصف املحلل العسكري في موقع »واي نيت«، رون بن 
يشاي، ما حدث بأنه »يسمح للطرفني بالقول إنهما قاما 
بما كان عليهما القيام به، فحزب الله حاول االنتقام ملقتل 
املحاولة«،  أفشل  اإلسرائيلي  والجيش  القنطار،  سمير 
الــذئــب وال فني  أي وبحسب تعبير بــن يــشــاي »ال مــات 
الغنم«. مع ذلــك، لفت محللون إسرائيليون إلى أن هذه 
العملية لن تكون املحاولة األخيرة التي يقوم بها »حزب 
ــه مــن املحتمل أن يعيد الــكــّرة وفـــق تــقــديــرات  الــلــه«، وأنـ
ــلـــي، كــمــا نــقــلــهــا املــــراســــل الــعــســكــري  ــيـ الــجــيــش اإلســـرائـ
ــــوت«، يـــوســـي يــهــوشــواع.  ــــرونـ لــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
وأضاف يهوشواع أنه على الرغم من أن بعض الجهات 
رفيعة املستوى أعربت عن تفاؤلها في هذا السياق، إال 

ع عمليات رد أخرى.
ّ
أنه ينبغي الركون إلى ذلك وتوق

»يديعوت  لـ العسكري  املحلل  اعتبر  نفسه،  السياق  وفي 
عملية  أمـــام  عمليًا  »أنــنــا  فيشمان،  أليكس  أحـــرونـــوت«، 
نفذ على حلقات، وأن عملية اإلثنني 

ُ
انتقام متسلسلة ست

قد يتضح الحقًا أنها مجرد الحلقة األولــى من عمليات 
أنه  بالقيام بها«، مضيفًا  الله  التي يهدد حزب  االنتقام 
فها القصف 

ّ
»فقط بعد أن يتضح حجم اإلصابات التي خل

أن  يمكن  املصابني،  اإلثنني، وهوية  اإلسرائيلي  املدفعي 
قّدر ما إذا كان نصرالله سينزل عن الشجرة أو ال«.

ُ
ن

وأشــــار فــيــشــمــان إلـــى أنـــه جـــرى تــقــديــر حقيقي لوضع 
املتوفرة  قــواه  لبنان وحجم  العسكري في  الله«  »حــزب 
ــة، مــمــا يعني  لـــه فـــي ظـــل تـــورطـــه بـــالـــحـــرب فـــي ســــوريــ
احتمال  الـــجـــوالن،  عــبــر  تنفيذ عمليات  عــلــى  قــدرتــه  أن 
ضعيف، وكذلك الحال بالنسبة ملحاولة استهداف هدف 
إسرائيلي في أوروبا، ألن ذلك يورط الحزب مع أوروبا.

كما أفــادت التقديرات اإلسرائيلية بأن إيــران هذه املرة، 
وخالفًا ملرات سابقة، لم تدفع الحزب لتنفيذ عمليات من 
شأنها أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على مقاليد األمور 
ــد. كــمــا دخــلــت روســيــا  وتقصير عــمــر نــظــام بــشــار األســ
التهدئة، وطلبت منها إسرائيل  األخــرى على خط  هي 
الله« مفادها أنه في حال نفذ  »حزب  لـ أن تنقل رسائل 

عمليات فلن يكون الرد اإلسرائيلي محدودًا.
السعودية-اإليرانية  األزمـــة  إلــى  أيضًا  فيشمان  وأشـــار 
كعامل دخــل على خط حسابات »حــزب الــلــه«، ألن هذه 
األزمــة تعني إطالة أمــد الحرب في ســوريــة، »وبالتالي 
يعني ذلــك أن الــحــزب سيبقى يـــراوح مكانه فــي الوحل 
السوري لوقت طويل ولن يجيز لنفسه استنزاف قواته 

أمام الجيش اإلسرائيلي«.

من جهته، اعتبر املحلل العسكري في »هآرتس« عاموس 
اللبنانية-اإلسرائيلية، قرب  الحدود  أن اختيار  هرئيل، 
مــزارع شبعا من ِقبل »حــزب الله«، يــدل على أنــه اختار 
نيرانه وعــدم تصعيدها.  احتواء  ميدان مواجهة يمكن 
هــو مكان  فيه،  الناسفة  العبوات  زرع  تــم  الــذي  فاملوقع 
خاٍل من املستوطنات اإلسرائيلية واملدنيني، وهو ميدان 
العبوة  أن  كما  اإلسرائيلية،  العسكرية  للقوات  تــحــرك 
الــنــاســفــة اســتــهــدفــت قـــوة هــنــدســيــة مــحــّصــنــة ومحمية 
هناك شكوك  كانت  فتح طريق  على  تعمل  كانت  جيدًا 

أنه تم زرع عبوات على طولها، بحسب هرئيل.
السؤال  أن  إلــى  هرئيل  لفت  اإلسرائيليني،  مــن  وكغيره 
املــركــزي هــو هــل كانت عملية أمــس األول، الــوحــيــدة، أم 
ستتبعها مــحــاوالت أخـــرى، وهــذا مــا ال يكشف الحزب 

عنه حاليًا؟.
هو  اإلسرائيلي،  »واال«  موقع  في  بوحبوط،  أمير  والتقى 
اآلخر مع التقديرات التي تتحدث عن عدم رغبة الطرفني، 
إسرائيل و»حزب الله«، في التصعيد في املرحلة الحالية. 
ــال بــوحــبــوط فــي هـــذا الــســيــاق إن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  وقـ
وإن  اللعبة،  قــواعــد  لكسر  الحالية  املرحلة  فــي  يــســارع  لــن 
املــشــاورات الــتــي أجــراهــا وزيـــر األمـــن اإلســرائــيــلــي موشيه 
يعالون، مع رئيس األركان غادي أيزنكوت، ورئيس شعبة 
ليفي، ورئيس  هــرتــس  الــجــنــرال  العسكرية  االســتــخــبــارات 
نيتسان  الجنرال  اإلسرائيلي  الجيش  في  العمليات  قسم 
ألون، تمحورت حول مجموعة من الخيارات التي يدرسها 
الجيش للرد، من بينها االكتفاء بالقصف املدفعي الذي تم 
أخــيــرًا. وخلص إلــى الــقــول إن إسرائيل على مــا يبدو غير 
معنية، حاليًا بتغيير قواعد اللعبة عبر اللجوء لرد شديد.

قراءة إسرائيلية لعملية شبعا: التصعيد غير محتمل

تحليل اخباري

كشفت صحيفة »هآرتس«، 
الحكومة  رئــيــس  أن  أمــــس، 
ــة، بـــنـــيـــامـــني  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــو، قــــــــــال خـــــالل  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ
جــلــســة املـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
املــصــغــر لــلــشــؤون األمــنــيــة 
والــســيــاســيــة، قــبــل يــومــني، 
ــلـــى حــكــومــة  ــه يـــتـــعـــني عـ ــ ــ إن
االحـــــــــتـــــــــالل االســــــتــــــعــــــداد 
ــتـــمـــال انــهــيــار  ملـــواجـــهـــة احـ

السلطة الفلسطينية.
ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عــن 
قولهم  مــوظــفــني رســمــيــني، 
إن حكومة االحتالل عقدت 
األخيرة  العشرة  األيـــام  فــي 
جــــــلــــــســــــات خـــصـــصـــتـــهـــا 
لـــدراســـة احــتــمــاالت انــهــيــار 

السلطة الفلسطينية.

الروسية  الخارجية  ــرة  دائ مدير  دعــا 
الكيماوية،  األسلحة  مراقبة  لشؤون 
ــس، إلــى  ــ مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، أم
ــد  ــزوي ــي احــتــمــال ت ــتــحــقــيــق فـ ال
المسلّحين بعناصر غاز السارين، بحسب 
استخدام  احتمال  إلى  مشيرًا  زعمه، 
أثارت  تصريحات  للكيماوي.  »داعش« 
المدن  ضــرب  من  ناشطين  مخاوف 

المحررة بالكيماوي من قبل الروس.

ــام بـــان كي  ــع ــة لــألمــيــن ال ــال ــي رس ف
»ســوريــة  مجلس  رئــيــس  ــال  ق مـــون، 
إن  الــمــنــاع،  هيثم  الديمقراطية«، 
شخصيات  مــن  مــكــّون  الــمــجــلــس 
في  جــوهــريــًا  دورًا  أدت  متنوعة 
موسكو،  ومنتدى  القاهرة  مؤتمر 
كانت  المنظمات  هــذه  أن  مؤكدًا 
في  سياسي  بحل  المطالبين  أول  من 
سورية بناء على جنيف، وتم التنسيق 

بانتظام لمساعدة دي ميستورا.

مخاوف من 
الكيماوي الروسي

منّاع يراسل 
بان كي مون

رّد »داعش« على خسارته أجزاء واسعة 
من الرمادي، بهجوم نفذه غرب األنبار، 

مستفيدًا من تعزيزات استقدمها من 
سورية، لينجح بالسيطرة على بلدات عدة

يتوقع أن يصادق 
البرلمان الجزائري في 

منتصف فبراير/شباط، 
على مسودة التعديالت 
الدستورية التي طرحها 

الرئيس بوتفليقة، ولقيت 
رفضًا من المعارضة

scoop

E

األنبار ـ قاسم العلي

ـــذ تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــش( 
ّ
نـــف

سلسلة جديدة من عمليات اإلعدام الجماعية 
غــرب الــعــراق فــي منطقة أعــالــي الــفــرات، التي 
ــتـــرًا غـــرب  ــلـــومـ ــيـ ــد نـــحـــو 80 كـ ــعــ ــ تـــقـــع عـــلـــى ُب
بلدات جديدة،  على  عقب سيطرته  الــرمــادي، 
ــه فــجــر أمــــس الــثــالثــاء 

ّ
إثــــر هــجــوم واســــع شــن

اســتــخــدم خــاللــه انــتــحــاريــني وأعــــــدادًا كبيرة 
مـــن الـــعـــنـــاصـــر، كــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة أنــه 
استقدمها من سورية. ويأتي الهجوم الجديد 
أنــهــا رٌد  للتنظيم فــي محاولة يــرى مــراقــبــون 
من  واسعة  أجــزاء  التنظيم على خسارته  من 

الرمادي عاصمة املحافظة.
»العربي  الــعــراقــي لـ وقـــال ضــابــط فــي الجيش 
الجديد«، إن التنظيم هاجم فجر أمس بقوات 
كبيرة استقدمها من هيت واملوصل والبوكمال 

ســاعــات، وكـــان املــوقــف على األرض قــد ُحسم 
تقريبًا«، وفقًا لقوله. من جهته، كشف الشيخ 
القبائل،  زعماء  أحــد  العبيدي،  سعود  محمد 
ــــش« ســلــســلــة إعـــدامـــات مــيــدانــيــة  تــنــفــيــذ »داعــ
إلى  الــدخــول  بعد  الغرير  أبــنــاء عشيرة  بحق 
بــلــدة الـــســـكـــران والــســيــطــرة عــلــيــهــا. وأوضــــح 
ــددًا كــبــيــرًا من  ــدم عــ الــعــبــيــدي أن »داعـــــش« أعــ
وتحديدًا  البلدة  دخــولــه  بعد  العشيرة  أبــنــاء 
في املجّمع السكني في املدينة وفي الشوارع 
بتهمة القتال في صفوف »الصحوات«، الفتًا 
إلى أن جثث الضحايا يعود بعضها ملراهقني 
ــزال عــلــى الـــطـــرقـــات، مــعــربــًا عـــن تــخــّوفــه  وال تــ
ــــرى بــحــق عــشــيــرتــه )الــعــبــيــد(  مـــن مـــجـــازر أخـ
وعشيرة الجغايفة في حال تمّكن التنظيم من 

دخول مدينة حديثة.
إلى ذلك، أكد شيخ عشيرة البومحل والقيادي 
فــي الــعــشــائــر، عــاشــور جــلــو، ســيــطــرة تنظيم 

الــســوريــة، مدينة حديثة واملـــدن املــجــاورة له، 
 ظــــــروف الـــطـــقـــس وانــــعــــدام 

ً
ــّكـــن مــســتــغــال وتـــمـ

الرؤية في مناطق مختلفة من غرب األنبار، من 
السيطرة على بلدات السكران وبروانة ومدخل 
الــحــقــالنــيــة. ولــفــت إلـــى أن »داعـــــش« استخدم 
ــات عـــســـكـــريـــة مـــفـــخـــخـــة يـــقـــودهـــا  ــ ــربـ ــ عـــشـــر عـ
انــتــحــاريــون فــي الــهــجــوم الــــذي أعــقــبــه هجوم 
و»الــصــحــوات«،  الجيش  مــواقــع  على  ملقاتليه 
خصوصًا اللواء 75، ما أجبر القوات العراقية 
على التراجع إلى داخل مدينة حديثة والجزء 
الشرقي من الحقالنية والتحّصن فيها، فيما 

سيطر »داعش« على تلك البلدات.
وحــول مشاركة الطيران الــدولــي فــي املــعــارك، 
ــــي أن »مــــقــــاتــــالت  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــط  ــابــ الــــضــ أوضــــــــح 
كونها  املنطقة  إلــى  متأخرة  وصلت  أميركية 
ــب 

َّ
مـــوجـــودة فــي قــاعــدة خــــارج الـــعـــراق، وتــطــل

ــنــــداء أكـــثـــر مـــن أربـــع  اســـتـــدعـــاؤهـــا وتــلــبــيــة الــ

السكران وقــرة وبلدات  »داعـــش« على منطقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  أخــــرى، الفــتــًا فــي حــديــث لـــ
 هجومًا عنيفًا على بلدتي 

ّ
إلى أن التنظيم شن

السكران وبروانة وفرض حصارًا على مدينة 
حديثة تمهيدًا للسيطرة عليها.

ل أميركي ودولــي عاجل 
ّ

ودعــا جلو إلــى تدخ
ــدًا أن  ــؤكـ ــّدد نـــفـــوذ »داعــــــــش«، مـ ــمـ ــن تـ لــلــحــد مـ
عشائر األنبار ترحب بأية قوة برية أو جوية 
تــســاعــدهــا عــلــى تــحــريــر مــنــاطــقــهــا، مــطــالــبــًا 
بــــإنــــزاالت جــويــة أمــيــركــيــة فـــي املــنــاطــق الــتــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم، وتــكــثــيــف ضــربــات 
طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي. وأشــــــار الــقــيــادي 
الــــعــــشــــائــــري إلــــــى جــــــود دعــــــم قــــــوي لــتــنــظــيــم 
»داعش« غربي األنبار من األراضي السورية، 
القادرة  الجوية وحدها  الضربات  أن  معتبرًا 

على الحد من هذا الزخم.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد رئــيــس بــلــديــة حديثة 

مــبــروك حميد، أن الــوضــع فــي مدينته خطير 
جدًا بسبب وصول أرتال كبيرة تابعة لتنظيم 
»داعـــــــــش« إلـــــى املـــنـــطـــقـــة، مـــطـــالـــبـــًا الــحــكــومــة 
ــل الــعــاجــل إلنـــقـــاذ املــنــاطــق 

ّ
املـــركـــزيـــة بــالــتــدخ

الغربية من محافظة األنبار من السقوط بيد 
الــتــنــظــيــم، الفــتــًا إلـــى وصــــول مــقــاتــالت تابعة 
في  العراقية  الــقــوات  لــدعــم خــطــوط  للتحالف 

التصدي للتنظيم.
فيما رأى الخبير بشؤون الجماعات املسلحة 
فــــي الـــــعـــــراق، الــعــقــيــد املـــتـــقـــاعـــد ســـامـــي عــبــد 
ــل رد 

ّ
الــرحــمــن، أن هــجــوم التنظيم أمـــس يــمــث

فعل على خسارته أجــزاء من الــرمــادي. ولفت 
إلــــى أن الــهــجــوم تـــرّكـــز عــلــى مــقــاتــلــني قــدمــوا 
مـــن ســـوريـــة بــكــامــل نــشــاطــهــم ومــعــنــويــاتــهــم، 
يــقــابــلــهــم الــجــيــش الــعــراقــي والــعــشــائــر الــذيــن 
 عن 

ً
أمضوا عامني في القتال واملقاومة، فضال

عامل الجو وسالح املفخخات.

»داعش« يضرب األنبار 
بعناصر من وراء الحدود

عرض وثيقة التعديل الدستوري 
ُ
ويتوقع أن ت

الــجــديــد عــلــى الــبــرملــان فــي منتصف فــبــرايــر/
شباط املقبل، للمصادقة عليه. وهي تتضمن 
تـــشـــديـــد الـــفـــصـــل بــــني الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة، ودعــــم حـــق املـــعـــارضـــة، وتمكني 
املــــعــــارضــــة الـــبـــرملـــانـــيـــة مــــن إخــــطــــار املــجــلــس 
الدستوري وحرية التظاهر السلمي، وتحديد 
الرئاسية بوالية من خمس سنوات  الواليات 
مــرة واحـــدة، وتشديد شــروط  للتجديد  قابلة 
الجزائر لعشر  للرئاسة كاإلقامة في  الترشح 
سنوات على األقل قبل الترشح ومنع الحاملني 
لجنسيات أخرى غير الجزائرية من الترشح، 
وتــعــيــني رئــيــس الـــــوزراء بــنــاء عــلــى مــشــاورات 
مع الغالبية البرملانية، وإلزامه بتقديم عرض 
حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرملان 
في مناقشة االتفاقيات الدولية قبل املصادقة 
ــد الــعــمــل  ــديـ ــحـ ــن قـــبـــل الــــرئــــيــــس، وتـ عــلــيــهــا مــ
باملراسيم الرئاسية، إال في الحاالت املستعجلة 
وأثناء عطلة البرملان، ومنع انتقال النواب في 

البرملان من حزب الى حزب سياسي.
كما تشمل مسودة التعديل الدستوري ترسيم 
األمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وهو املطلب 
الــســيــاســي للحركة األمــازيــغــيــة فــي الــجــزائــر، 
والذي ظل عالقًا منذ عقود، قبل أن يتم ترسيم 
األمازيغية عام 2003 كلغة وطنية فقط، فيما 
وذلــك  العربية،  للغة  األعــلــى  املجلس  سيكون 
اعــتــبــارًا مــن تــاريــخ املــصــادقــة على الــدســتــور، 
الجديد  الدستور  وخصص  دستورية.  هيئة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــوري الــتــي  ــتــ ــدســ ــودة الـــتـــعـــديـــل الــ ــســ لــقــيــت مــ
ــيـــس الــــجــــزائــــري، عـــبـــد الــعــزيــز  ــرئـ طـــرحـــهـــا الـ
تتصل  تعديالت  وشملت  رسميًا،  بوتفليقة، 
الــوزراء  رئيس  وتعيني  الرئاسية،  بالواليات 
والــلــغــة األمـــازيـــغـــيـــة، رفـــضـــًا واســـعـــًا مـــن قبل 
املعارضة، والتي اتهمت السلطة بأنها تفصل 
 
ّ
أن الرئاسة  رأت  فيما  أهوائها،  على  دستورًا 

التعديالت تعّبر عن الوحدة الوطنية، وتؤّكد 
على التعّددية والديمقراطية.

حيزًا مهمًا لتعزيز الحريات الفردية من خالل 
املــواطــن،  الالإنسانية ضــّد  املــعــامــالت  تجريم 
وتــعــزيــز حــريــة الــعــدالــة ومــنــع أي تــدخــل في 
تنفيذ  أي عرقلة في  القضاء، ومعاقبة  مسار 
قرار العدالة وحرية التظاهر السلمي للمواطن 
وضمان حرية الصحافة املكتوبة واملسموعة 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــنــــع الـــحـــبـــس لــلــصــحــافــي 
والبيانات عبر  الشخصية  الحريات  وحماية 

البريد اإللكتروني.
ــكـــشـــف عــن  ــلـــى الـ ــّر ســــاعــــات عـ ــمــ ــد تــ ــكـ ــم تـ ــ ولــ
الدستوري، حتى  التعديل  مضمون مسودة 
بدأت أحزاب املعارضة باإلعالن عن مواقفها 
الــدســتــوري. وقـــال تجمع  الــرافــضــة للمقترح 
ــًا بــقــيــادة  ــزابــ قــــوى الــتــغــيــيــر الـــــذي يــضــم أحــ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة األســــبــــق عـــلـــي بــــن فــلــيــس 
إن »تــعــديــل الــدســتــور ال يــشــكــل أولـــويـــة في 
ظــل املــخــاطــر الكبيرة املــحــدقــة بــالــبــلــد«، وإن 
مـــصـــدر كل  هـــي وحـــدهـــا  الــشــعــبــيــة  »اإلرادة 

السلطات«.
بــــدورهــــا، وصـــفـــت حـــركـــة »مــجــتــمــع الــســلــم«، 
أكبر األحزاب اإلسالمية في الجزائر، املسودة 
 »الهالة 

ّ
بأنها غير توافقية. ورأت في بيان أن

الــكــبــيــرة الــتــي حـــاول بعضهم إحــاطــتــهــا بها 
عــلــنــت بخصوص 

ُ
والـــوعـــود الــعــريــضــة الــتــي أ

مجرد  كانت  اإلصالحية،  الرئيس  توجيهات 
إذ اتضح  الــســيــاســيــة،  وهـــم ومــلــهــاة للساحة 
أنــه دستور غير توافقي وغير إصالحي، وال 
يعبر إال عن توجهات رئيس الجمهورية ومن 

حوله، وال عالقة له على اإلطالق بما اقترحته 
الطبقة السياسية«.

وقال رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في 
ُبنيت  الدستور  مراجعة  إن  صحافي  مؤتمر 
على مشاورات سياسية جرت منذ عام 2011، 
والشخصيات  السياسية  الطبقة  إشــراك  وتــم 

الوطنية والكفاءات فيها.
ــــول دوافــــــــع تــعــديــل  ــلـــى ســـــــؤال حــ ــــي رّد عـ وفــ
الـــدســـتـــور مـــن قــبــل بــوتــفــلــيــقــة فـــي نــوفــمــبــر/

كــان فعل ذلــك كي  الــثــانــي 2008، وإن  تشرين 
يتيح لنفسه الترشح لوالية رئاسية ثالثة في 
أويحيى  قال   ،2009 أبريل/نيسان  انتخابات 
إن »الــشــعــب الــجــزائــري هــو مــن طــلــب تعديل 
املادة 74 من الدستور عام 2008«، مشيرًا الى 
أن ترشح بوتفليقة لوالية رئاسية رابعة في 
أبــريــل/نــيــســان 2014 رغـــم وعكته  انــتــخــابــات 
الصحية كانت »تضحية منه لتجنيب البالد 

مصيرًا مجهواًل«.
ــــوزراء فــي شهر  الـ ويــتــوقــع أن يعكف مجلس 
ــاري عــلــى دراســــة  يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الـــجـ
مــشــروع تــعــديــل الــدســتــور، قــبــل عــرضــه على 
رأيه  بإبداء  الــذي سيقوم  الدستوري  املجلس 
حــــول الــطــريــقــة الــتــي ســتــتــم بــهــا دراســـــة هــذا 
النص، واملصادقة عليه من قبل البرملان، بداًل 
من طرحه على استفتاء دستوري، وهي اآللية 
أي  عبرها  يمر  أن  على  الدستور  ينص  التي 
ــال كــانــت الــتــعــديــالت جــوهــريــة  تــعــديــل فــي حـ

وعميقة وتمس بالتوازنات الكبرى للبالد.

إعالن مسودة دستور الجزائر... سباق المعارضة لرفضه
متابعة

التعديالت تكّرس األمازيغية كلغة وطنية ورسمية )فاروق بطيش/ فرانس برس(

سيناريوهات

األربعاء 6 يناير / كانون الثاني 2016 م   26 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 492  السنة الثانيةاألربعاء 6 يناير / كانون الثاني 2016 م   26 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 492  السنة الثانية
Wednesday 6th January 2016 Wednesday 6th January 2016

»داعش« نفذ إعدامات بحق أبناء العشائر )أزهر شالل/فرانس برس(

تطالب المعارضة بوقف الحصار والقصف 
العشوائي )فراس فهم/األناضول(



استمرت منطقة الهالل النفطي شرق ليبيا، 
هدفًا لتنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
الــذي واصـــل، أمــس الــثــالثــاء، هجومه الــذي 
ــنـــني، عــلــى املــنــطــقــة، مـــا أدى إلــى  بـــــدأه، االثـ
سقوط عدد من القتلى في صفوف التنظيم 
والـــــقـــــوات الــلــيــبــيــة املـــتـــصـــديـــة لـــــه، وخــلــق 
مـــخـــاوف مـــن تـــأثـــيـــرات تـــطـــاول االقــتــصــاد 
حرس  جهاز  باسم  املتحدث  وقــال  الليبي. 
التابع  الــوســطــى(  )فـــرع  النفطية  املــنــشــآت 
لــجــيــش بـــرملـــان طـــبـــرق، عــلــي الــحــاســي، في 
إن »أحـــد منتسبي  »األنـــاضـــول«،  ـــ لـ حــديــث 
الـــجـــهـــاز لـــقـــي حـــتـــفـــه، وأصــــيــــب عـــــدد آخـــر 
بـــجـــروح، فــي تــجــّدد املـــعـــارك ضــد مسلحي 
ــــش، بــمــنــطــقــة الـــهـــالل«. وكـــانـــت مــعــارك  داعـ
مسلحة اندلعت، يوم االثنني، بني الطرفني، 
ــمــــات، بـــيـــنـــهـــا تــفــجــيــر  عـــقـــب ســـلـــســـلـــة هــــجــ
ها تنظيم »داعــش«، نتج عنها 

ّ
مــزدوج، شن

مقتل 7 مــن حــراس املنطقة، واحــتــراق أحد 
خزانات النفط في املنطقة. 

ــال الــتــنــظــيــم فـــي بـــيـــان تــنــاقــلــتــه مــواقــع  ــ وقـ
تابعة له، إن عناصره تمّكنوا من السيطرة 
الــقــريــبــة مــن ميناء  بــن جــــواد  عــلــى منطقة 
الــســدرة الــنــفــطــي، بــعــد مــعــارك ضــد حــراس 
الــنــفــط، فــي وقـــت لــم تــنــف فــيــه أو تــؤكــد أّي 

جهة ليبية رسمية ذلك.
املــؤســســة الوطنية  قــالــت  لــهــا،  وفــي تعليق 
لــلــنــفــط الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة شــرق 
ليبيا، إنه »في حال سيطرة تنظيم داعش 
عــلــى املـــوانـــئ والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة الــواقــعــة 
ــك يــعــنــي  ــذلـ ــدرة، فـ ــ ــسـ ــ ــاق مــنــطــقــة الـ ــطـ فــــي نـ
 كبيرًا في أركان الدولة وانهيارًا تامًا 

ً
شلال

لـــالقـــتـــصـــاد املـــحـــلـــي«. وطـــالـــبـــت املــؤســســة 

فـــي بـــيـــان لـــهـــا، الــحــكــومــة املــؤقــتــة بتحمل 
ــداث فـــي منطقة  ــ مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه األحــ
الـــســـدرة. كــمــا طــالــبــت »بــدعــم جــهــاز حــرس 
املنشآت النفطية الذي يقاتل هناك بالسالح 
والعتاد للتصدي لهجمات داعش«. وسبق 
»داعــش« أن هاجم حقول ومــوانــئ النفط  لـــ
شرق ليبيا، وسيطر على بعضها، قبل أن 
يتمكن حراس النفط من استعادة السيطرة 

عليها من جديد.
مقابل هذه التطورات امليدانية، جّدد وزير 
بــاولــو جينتيلوني،  اإليــطــالــي،  الــخــارجــيــة 
التزام بالده بتقديم الدعم الكامل للجهود 
الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق االســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا، 
كالم  املقبلة.  الوطني  الــوفــاق  حكومة  عبر 
جــيــنــتــيــلــونــي جــــاء خــــالل اتــــصــــال هــاتــفــي 
أجــــــراه بــرئــيــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
بيان صــادر  الــســراج، بحسب  فايز  املكلف، 
ــاد  ــ وأفـ ــة.  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــن 
البيان أن »الضغط املتعاظم واملثير للقلق 
ــان مــحــور  ــ لــتــنــظــيــم داعـــــــش فــــي لـــيـــبـــيـــا، كــ
االتــصــال الــهــاتــفــي الـــذي أجـــراه الــوزيــر مع 

رئيس الوزراء الليبي املكلف«. 
ــيـــان، أعـــــرب الــــســــراج عـــن »قــلــقــه  ــبـ ووفـــــق الـ
لــلــقــتــال  ــر  ــيــ األخــ الــتــصــعــيــد  إزاء  الـــعـــمـــيـــق 
ــا فــي  ــقـــرهـ ــة مـ ــيــ ــابــ ولــــتــــقــــدم جــــمــــاعــــات إرهــ
الــشــرق«. وأضـــاف أن  مدينة ســرت باتجاه 
»الــتــزام  االتــصــال،  أكـــد، خــالل  جينتيلوني 
ــــاب، وتقديم  إيــطــالــيــا بــالــوقــوف ضــد اإلرهـ
إلى تحقيق  الرامية  للجهود  الكامل  الدعم 
الــوفــاق  ليبيا، عبر حكومة  فــي  االســتــقــرار 

الوطني املقبلة«.
)األناضول(

وأن تتركز املفاوضات عليها وجعلها ورقة 
للمقايضة.

وتــــطــــرح أطـــــــراف ســيــاســيــة يــمــنــيــة داعـــمـــة 
لــلــشــرعــيــة، فـــكـــرة مــخــاطــبــة مــجــلــس األمــــن 
واملوفد األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
لــلــمــطــالــبــة بــــإلــــزام املــلــيــشــيــات بــالــتــطــبــيــق 
الــحــرفــي لــقــرار مجلس األمـــن 2216 والــبــدء 
ــفــــاق عــلــيــه في  ــا تـــم االتــ الــــفــــوري بــتــنــفــيــذ مـ
ــات  ــرت فـــي أوقــ ــــوالت الـــتـــفـــاوض الـــتـــي جــ جـ

سابقة.
املشترك  اللقاء  أحــزاب  في  إن مصدرًا  حتى 
الجديد«،  »العربي  لـ قال  للشرعية،  الداعمة 
الــدخــول  قبيل  البنود  تنفيذ هــذه  »عـــدم  إن 
املحادثات  أن  يعني  املقبلة،  املــحــادثــات  فــي 
للوقت،  ُيعّد تضييعًا  لها  والــذهــاب  فاشلة 
وُيفقد مجلس األمن واملوفد األممي والقرار 
الشرعية  »مساعي  أن  وأكــد  هيبته«.   2216
لــهــا إلحــالل  الــداعــمــة  ــراف السياسية  ــ واألطـ
الــســالم فــي الــيــمــن ال يعني أن نــظــل نجري 
عّد وهمًا وسرابًا من خالل 

ُ
وراء محادثات ت

إلــى أخــرى، فهناك شعب  التنقل من مدينة 
ينتظر منا أن ننصفه ونرفع الظلم عنه«.

ــدو الـــخـــيـــار  ــبــ وأمـــــــــام هــــــذه الــــتــــعــــقــــيــــدات، يــ
اليمن  فــي  األطـــراف  لكل  رئيسيًا  العسكري 
لــفــرض مــشــروعــهــا، فــفــيــمــا تــقــول الــشــرعــيــة 
إنــهــا ســتــواصــل تــحــريــر مــنــاطــق الــيــمــن من 
االنــقــالب وإن معركة صنعاء تنتظر ساعة 
أطرافها  على  قــواتــهــا  سيطرة  بعد  الصفر 
بــقــوات إضــافــيــة، تحاول  الشرقية ودعــمــهــا 
مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني والـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
العسكري في  تــواجــدهــا  املــقــابــل تعزيز  فــي 
تعز، ونقل املعركة بشكل كبير إلى الحدود 
أنــهــا قــد تجبر  الــســعــوديــة فيما تعتقد  مــع 
ــا وتمنحها  ــهـ لــلــخــضــوع إلرادتـ الــســعــوديــة 
بــعــض املـــكـــاســـب الــســيــاســيــة، ال ســيــمــا أن 
املليشيات تحاول انتزاع أية ورقة سياسية 
من السعودية، لذلك تدفع بقوات كبيرة إلى 
حـــدود املــمــلــكــة وتــطــلــق صـــواريـــخ بالستية 

الستهداف األراضي السعودية.

عادل األحمدي                                 
عدن ـ العربي الجديد

ــتــــواصــــل الـــتـــحـــضـــيـــرات لــعــقــد  تــ
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن مـــحـــادثـــات 
الـــســـالم الــيــمــنــيــة بـــرعـــايـــة األمـــم 
املـــتـــحـــدة، مــنــتــصــف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الحالي، وهو ما أّكده مصدر رفيع املستوى 
الجديد«،  »العربي  لـ الشرعية  الحكومة  في 
على الرغم من كل الكالم الذي رّجح تأجيل 
الــجــولــة املـــقـــررة عــلــى ضــــوء إلـــغـــاء الــهــدنــة 
واالشتباك السعودي - اإليراني املتصاعد. 
وتــــــــطــــــــرح ثــــــــــالث عــــــــواصــــــــم الســــتــــضــــافــــة 
الــتــوافــق على أي منها  لــم يتم  املــحــادثــات، 
حــتــى الـــيـــوم، ويــنــتــظــر الــحــســم فــيــهــا عــودة 
املبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
إلى املنطقة، املقرر أن يبدأ زيارة جديدة لها 
التحضيرات ال  لكن تواصل  الخميس.  غــدًا 
يلغي وجــود عقبات كثيرة أمــام املحادثات 
السياسية، أبرزها عودة املعارك بقوة على 
والرئيس  املليشيات  الــتــزام  وعـــدم  األرض، 
ــالــــح بــتــنــفــيــذ  ــه صــ ــلـ ــدالـ ــبـ ــلـــي عـ ــلــــوع عـ املــــخــ
مــقــررات املــحــادثــات األخــيــرة فــي سويسرا، 
املحادثات.  تأجيل  ع 

ّ
لتوق البعض  يدفع  ما 

»الــعــربــي  وأوضــــحــــت مـــصـــادر حــكــومــيــة لـــ
الجديد«، أن ثالث دول مقترحة الستضافة 
إثيوبيا،  األولـــى  املقبلة،  املــفــاوضــات  جولة 
وهو مقترح استبعدته الحكومة، والثانية 
هي الكويت، حيث تدعم الحكومة عقد جولة 
املفاوضات فيها. وكان نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية اليمني، عبدامللك املخالفي، 
تصريحات  عنه  قلت 

ُ
ون إليها،  بــزيــارة  قــام 

بموافقة الكويت على استضافة املحادثات، 
الدولة  فيما  رسميًا.  ذلــك  تعلن  لــم  أنها  إال 
املحادثات  استضافة  عرضت  التي  الثالثة 

محادثات اليمن 
في موعدها

إسبانيا أبرز المرشحين لالستضافة

أحداث عدن... انتقامًا من بسط الشرعية

الجولة  التحضيرات لعقد  اإليراني،  ـ  السعودي  اليمن، واالشتباك  الميداني في  التصعيد  لم يوقف 
مع  الحالي،  الشهر  منتصف  موعدها  في  ستجري  بأنها  الحكومة  مصادر  تجزم  التي  المقبلة 

ظهور مدريد كمرشح مقبول من الطرفين الستضافتها

هادي لم يتلَق بعد 
دعوة رسمية ُتحدد 

مكان انعقاد المحادثات

إجراءات قوات الشرعية 
في عدن بدأت تضيّق 

الخناق على الخاليا النائمة

يسعى حزب »المصريين 
األحرار« للفوز برئاسة عدد 

من اللجان الخدماتية
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متابعة

ليبيا: الخطر يتعاظم نفطيًّا طارق متري: هزيمة داعش 
مستحيلة بوجود األسد

تمدد »والية سيناء« 
إلى العريش

أكد رئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، »حرص الحكومة على إرساء 
دعام األمن واالستقرار والسالم الذي يستند على تنفيذ قرارات مجلس 
األمن، خصوصًا القرار 2216، باعتباره الضامن الوحيد لخروج اليمن إلى 
أمس،  لقائه،  خالل  جاء  بحاح  كالم  واالستقرار«.  األمن  يسوده  وضع 
إلى  لفت  حيث  ــراون،  ب فيتون  إدموند  اليمن،  لدى  البريطاني  السفير 

الحصار الذي تمارسه المليشيات على مدينة تعز، وفق وكالة »سبأ«.

التزام حكومي بـ2216

هــي إســبــانــيــا. ولــم ُيكشف حتى الــيــوم عن 
مــوقــف أي مــن األطــــراف تــجــاه تلك الــدعــوة، 
تنعقد  أن  للمصادر،  وفقًا  األرجـــح،  أن  غير 
املــفــاوضــات فــي عاصمة دولــة أوروبــيــة، ما 
ــرّجـــح عــقــدهــا فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة.  يـ
ووفـــقـــًا ملــصــدر فـــي الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة، فــإن 
 

َ
الــرئــيــس عــبــدربــه منصور هـــادي، لــم يتلق
ـــحـــدد مـــكـــان انــعــقــاد 

ُ
بــعــد دعـــــوة رســمــيــة ت

املحادثات، في وقت من املقرر فيه أن يعود 
املبعوث األممي إلى املنطقة يوم الخميس، 
املتحدث  أعلن ستيفان دوجــاريــك،  حسبما 
الــعــام لألمم املتحدة، بــان كي  باسم األمــني 
مــون، يوم االثنني. ومن املقرر أن يعقد ولد 
لـــقـــاءات بممثلني عــن طرفي  الــشــيــخ أحــمــد 
األزمــة، للتنسيق بشكل رسمي حول مكان 
إذا  مــا  ولتأكيد  املقبلة،  املــحــادثــات  انــعــقــاد 
كان هناك تأجيل أو عراقيل جديدة ستظهر 

في األيام املقبلة.
الحوثيني  عــن  صــــادرة  لتصريحات  ووفــقــًا 
وصــالــح، فـــإن طــرفــي االنــقــالب قــد يرفضان 
حضور أيــة جولة مــشــاورات جــديــدة، مــا لم 
يتم التوافق مسبقًا على وقف دائــم إلطالق 

بيل 
ُ
النار، وهو الشرط الذي كان موضوعًا ق

محادثات سويسرا منتصف شهر ديسمبر/
كانون األول املــاضــي، إال أنــه جــرى تجاوزه 
بــإعــالن هــدنــة، ســرعــان مــا انــهــارت، وتصّدر 
التصعيد مجددًا مختلف الجبهات. وسبق 
الحكومي  والــوفــد  األممي  املبعوث  أعلن  أن 
فــي خــتــام مــفــاوضــات ســويــســرا فــي 20 من 
الشهر املاضي، عن اتفاق الطرفني على عقد 
جولة جديدة من املحادثات منتصف الشهر 
الحالي، وتحدثا عن االتفاق على مجموعة 
التي  نقاط يجري تنفيذها خالل األسابيع 
الــتــصــعــيــد ســاد  الـــجـــولـــتـــني، إال أن  تــفــصــل 
وبدا  الداخلية،  القتال  جبهات  مختلف  في 
الـــحـــوثـــيـــون غــيــر مــتــحــمــســني لــلــحــديــث عن 

نتائج »جنيف 2«.
وتطرح التطورات امليدانية عوائق إضافية 
أمــام املــحــادثــات املقبلة، ال سيما مــع لجوء 
املليشيات إلى تشديد الحصار على محافظة 
تـــعـــز وتـــكـــثـــيـــف اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــصـــواريـــخ 
ـــي الـــســـعـــوديـــة. كما  ــ فـــي اســـتـــهـــداف األراضــ
ــد الــســلــطــات الــشــرعــيــة إلــى  أن حـــضـــور وفــ
املفاوضات من دون فك الحصار عن تعز، قد 
يعّرضها لغضب شعبي في ظل االنتقادات 
لــهــا بــســبــب اســتــمــرارهــا فــي الــتــفــاوض مع 
املــلــيــشــيــات الـــتـــي لـــم تــلــتــزم بـــأيـــة اتــفــاقــيــة، 
اتــفــاق  مــن  املليشيات  آخــرهــا تنصل  وكـــان 
ــان مـــن املــفــتــرض  ســويــســرا األخـــيـــر. كــمــا كــ
املعتقلني  عــن  بــاإلفــراج  املليشيات  تــبــدأ  أن 
لديها قبيل املفاوضات بأسبوع، وهو ما لم 
أكــد مصدر  فيما  اآلن،  تتضح معامله حتى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لـــ مــقــرب مــن املليشيات 
أن هــــذا لـــن يــتــم أيـــضـــًا، بـــل إن املــلــيــشــيــات 
إلى سجون جديدة.  املعتقلني  نقلت بعض 
وإلــى جانب ذلــك، فإن املليشيات رفعت من 
الناشطني  واخــتــطــاف  االعــتــقــاالت  منسوب 
عــدة مناطق، ال سيما  لها في  واملعارضني 
في صنعاء وذمار وإب وعمران والحديدة، 

بمن فيهم مسؤولون محليون.
كــل هـــذه املــعــطــيــات تــدفــع مــصــدرًا سياسيًا 
يمنيًا، أن يرجح محاولة االنقالبيني عرقلة 
ــقــــررة مــنــتــصــف الــشــهــر  انـــعـــقـــاد الـــجـــولـــة املــ
الــحــالــي، »خــصــوصــًا فـــي ظـــل الــتــنــاقــضــات 
داخـــــــــل وفـــــــد املـــلـــيـــشـــيـــات الـــــذيـــــن رفــــضــــوا 
االلتزام بما تم االتفاق عليه سابقًا«. ولفت 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدر، فـــي حــديــث لـــ املـــصـ
ــد االنــقــالبــيــني يــحــرص فـــي هــذه  إلـــى أن وفـ
املـــفـــاوضـــات عــلــى أمـــريـــن رئــيــســيــني، وهــمــا 
كسر القرار األممي 2216، إضافة إلى تمييع 
ــفـــاوضـــات، ومـــحـــاولـــة تــجــزئــة الــقــضــايــا،  املـ
التي تفرض  تعز  مــن خــالل جعل محافظة 
أساسية،  ورقـــة  حــصــارًا،  املليشيات  عليها 

صراعات البرلمان المصري
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ــّد صــــــراع الـــتـــحـــالـــفـــات واألحـــــــــزاب تــحــت  ــتــ اشــ
ــبـــرملـــان املـــصـــري عــلــى رئـــاســـة الــلــجــان  قــبــة الـ
مع  خصوصًا  التشريعي،  باملجلس  النوعية 
العاشر  فــي  االفتتاحية  انــعــقــاد جلسته  قــرب 
مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، والـــتـــي 
عـــددهـــم 596،  الــبــالــغ  ــواب،  ــنــ الــ أداء  ســتــشــهــد 
اليمني الدستورية، وانتخاب رئيس املجلس، 
ووكيليه، من دون التطرق النتخابات اللجان. 
ويــعــقــد الــتــحــالــف املـــدعـــوم مــن أجــهــزة الــدولــة 
»دعم مصر«، اجتماعًا، غدًا األربعاء،  املسمى بـ
ــة ووكـــالـــة  ــاســ لــحــســم تـــرشـــيـــحـــاتـــه بـــشـــأن رئــ
الــــلــــجــــان، واالســــتــــقــــرار عـــلـــى تــســمــيــة رئــيــس 
املجلس، في الوقت الذي تتصارع فيه جبهتان 

داخل االئتالف حول رئيس البرملان املنتظر.
وبــحــســب مــصــدر مــطــلــع فـــي الــتــحــالــف، فــإن 
الــفــريــق الــغــالــب، ويــقــوده الــلــواء الــســابــق في 
االســتــخــبــارات، ســامــح سيف الــيــزل، يــرى أن 
العال،  عبد  علي  الدستوري،  القانون  أستاذ 
هو األصلح لتولي املنصب، في حني يسعى 
ــفـــوذًا، لــطــرح اســـم الــنــائــب  فــريــق آخــــر، أقـــل نـ
املــعــني الــقــاضــي الــســابــق، ســري صــيــام، على 
الـــرغـــم مـــن نــفــي األخـــيـــر رغــبــتــه فـــي الــتــرشــح 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــــدر لـ ــيـــف املـــــصـ لـــلـــمـــنـــصـــب. ويـــضـ
الــجــديــد«، أن قــيــادات الــتــحــالــف )يــضــم نحو 
ــزاب ومــســتــقــلــني(  ــ 350 نــائــبــًا مـــن ســبــعــة أحــ
املستقل  النائب  ترشيح  دعــم  على  استقرت 
عالء عبداملنعم، ملنصب وكيل املجلس، وذلك 
الرغم  لــه مــن خبرة برملانية سابقة، على  ملــا 
مــن أنــه جــرى الــعــرف على اخــتــيــار الوكيلني 
املقاعد  أكثرية  األحـــزاب صاحبة  ممثلي  من 

تحت القبة.
جرى 

ُ
ويشير املصدر إلى أن هناك اتصاالت ت

ــد«  ــوفــ ــــادات حـــــزب »الــ ــيـ ــ ــع بـــعـــض قـ حـــالـــيـــًا مــ
)املنشق عن التحالف(، لالتفاق على ترشيح 
ــائـــب املـــعـــني،  ــنـ ــام لـــلـــحـــزب الـ ــعــ الـــســـكـــرتـــيـــر الــ
بــهــاء أبـــو شــقــة، فـــي مــنــصــب وكــيــل املجلس 
ــانـــي، فـــي مــقــابــل عــــدم تــرشــحــه لــرئــاســة  ــثـ الـ
الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة، وتـــركـــهـــا لـــصـــيـــام، في 
حال االستقرار على دعم عبد العال لرئاسة 

البرملان.
ــد« فـــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة  ــوفــ ــزب »الــ ــأتـــي حــ ويـ
مــن حيث عــدد املــقــاعــد )36 نــائــبــًا(، ويتفوق 
عــلــيــه حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــــن« )53 نــائــبــًا(، 
العائد، أخيرًا، إلى التحالف، وحزب األكثرية 
ــرار« )65 مــقــعــدًا(، مــا ينذر  ــ »املــصــريــني األحــ
بأزمة منتظرة بني تحالف الدولة والحزبني، 
ــالـــة  ــد« بــمــنــحــه وكـ ــ ــوفــ ــ ــال تــمــيــيــز »الــ ــ فــــي حــ
املجلس. وأبو شقة والد املستشار القانوني 
لحملة الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي 
االنــتــخــابــيــة، الــــذي كــشــف الــقــيــادي الــســابــق 
حضوره  عن  العظيم،  عبد  حــازم  بالتحالف 
البرملان داخــل مقر  نــواب  اجتماعات اختيار 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة بــحــضــور نجل 

الرئيس الحالي، محمود.
ويــشــيــر املـــصـــدر إلــــى أن اجـــتـــمـــاع األربـــعـــاء 
سيشهد إعالن النواب الذين لديهم رغبة في 
وطرح  املجلس،  وكيل  منصب  على  الترشح 
ــاء الــتــحــالــف،  ــه عــلــى أعـــضـ ــتـ كـــل مـــرشـــح رؤيـ
ثــم الــســعــي لــلــتــوافــق عــلــى مــرشــحــني لــوكــالــة 
إذا  أخير  للتصويت كحل  املجلس، واللجوء 

لم يحدث التوافق.

مــن جــهــتــهــا، تــعــلــن الــنــائــب مــارغــريــت عـــازر، 
أنها ستترشح لوكالة املجلس بشكل فردي، 
قوائمه،  الفائزة على  التحالف  من دون دعم 
اللواتي  للسيدات،  »حــق  املنصب  أن  مــؤكــدة 
حصدن 89 مقعدًا، وهو عدد غير مسبوق في 
تاريخ البرملانات السابقة«. وتشير عازر، في 
تصريح خاص، إلى أن قيادات تحالف »دعم 
كأنها  الــبــرملــان  مــع مناصب  تتعامل  مــصــر« 
ع وفـــق املــصــالــح والــعــالقــات، 

َ
ــوز ــ ـ

ُ
»تـــورتـــة«، ت

وهـــو أمـــر مـــرفـــوض، فــتــوزيــع تــلــك املــنــاصــب 
ــًا لـــلـــكـــفـــاءة، والــــقــــدرة  ــقــ ــكــــون وفــ يـــجـــب أن يــ
الـــوســـاطـــة  ولــــيــــس  ــبــــرملــــانــــي،  الــ األداء  ــلـــى  عـ

واملحسوبية، حسب قولها.
ــان، عــقــب  ــجـ ــلـ ــداد الـ ــ ــ ــادة أعـ ــ ــ ــــن املــنــتــظــر زيـ ومـ
انــعــقــاد الــبــرملــان، وتــعــديــل الئــحــتــه الحالية، 
لتصل إلى 24 لجنة بداًل من 19 لجنة حالية، 
وذلك بفصل لجنة السياحة عن لجنة الثقافة 
واإلعالم، وفصل الرياضة عن لجنة الشباب، 
واالقـــتـــراحـــات عــن الــشــكــاوى، مــع اســتــحــداث 

لجنة للشؤون اإلفريقية وحوض النيل.
واســتــقــر »دعــــم مــصــر« عــلــى أســـمـــاء رؤســـاء 
»ُحماة  نائب حــزب  وأبــرزهــم  املهمة،  اللجان 
ــن«، املــــديــــر الــــســــابــــق لـــالســـتـــخـــبـــارات  ــ ــوطــ ــ الــ
الدفاع  لجنة  لرئاسة  عــامــر،  كمال  الحربية، 
ــــزب »املـــؤتـــمـــر«  واألمـــــــن الـــقـــومـــي، ونــــائــــب حـ
السفير السابق محمد العرابي لرئاسة لجنة 
العالقات الخارجية، ووزيــر اإلعــالم األسبق، 
أسامة هيكل، لرئاسة لجنة الثقافة واإلعالم، 
فـــرج، عــامــر لرئاسة  ورجـــل األعـــمـــال، محمد 

لجنة الشباب.
فيما يسعى حزب »املصريني األحرار« للفوز 
برئاسة عدد من اللجان الخدماتية، وأهمها 
الــصــحــة، ويــرشــح الــحــزب لــرئــاســتــهــا نائبه 
عن الجيزة أيمن أبو العال، إضافة إلى لجنة 
الـــزراعـــة، ويــرشــح لــهــا نــائــبــه عــن قــنــا هشام 

الــحــزب الوطني  )نــائــب سابق عــن  الشعيني 
النقل واملــواصــالت، ويرشح  املنحل(، ولجنة 
لــرئــاســتــهــا ســعــيــد طــعــيــمــة، املـــديـــر الــســابــق 

ملرور الجيزة.

األمر الالفت أن الحزب سيدفع بالنائب خالد 
خلف الله لرئاسة لجنة حقوق اإلنسان، علمًا 
أنه ضابط سابق في جهاز أمن الدولة )األمن 
الوطني حاليًا( في محافظة سوهاج، وأحد 
قــيــادات الــجــهــاز املــتــورط فــي وقــائــع تعذيب 
املــســجــونــني ســيــاســيــًا، وقـــتـــل أعــــــداد كــبــيــرة 

منهم.
ــــل حــــزب »الــــوفــــد« اخــتــيــار رئــيــس  بــيــنــمــا أّجـ
هيئته الــبــرملــانــيــة، إلـــى يـــوم أمـــس الــثــالثــاء، 
الســتــكــمــال املــنــاقــشــات بــني أعــضــاء هيئتيه 
الــعــلــيــا، والـــبـــرملـــانـــيـــة، بــعــد االجـــتـــمـــاع الـــذي 
جمعهم، مساء األحد، الختيار رئيس الهيئة، 
وإصدار وثيقة تحت اسم »التوافق الوطني« 
ــزاب والــكــتــل الــبــرملــانــيــة.  ــ لــعــرضــهــا عــلــى األحـ
ــــض غــالــبــيــة الـــحـــضـــور اخـــتـــيـــار رئــيــس  ورفــ
الهيئة باالنتخاب في اجتماع األحد، من بني 
خمسة مرشحني، أبرزهم أبو شقة، والنائبان 
مــحــمــد عـــبـــده، وطــلــعــت الـــســـويـــدي، عــلــى أن 
الــهــيــئــة فــي اجــتــمــاع يناقش،  يحسم رئــيــس 
أيضًا، ترشيح عدد من نواب الحزب لرئاسة 

ووكالة بعض اللجان النوعية.
االجتماعية«،  »العدالة  تحالف  عن  وُينافس 
الــذي يضم 15 نائبًا، كل من النائب املستقل 
ــالـــد يـــوســـف عـــلـــى رئــــاســــة لــجــنــة الــثــقــافــة  خـ
ــن حـــــزب »الـــتـــجـــمـــع«  ــنــــائــــب عــ واإلعــــــــــالم، والــ
بمحافظة السويس عبد الحميد كمال، على 
كمال  ويــقــول  املــحــلــيــة.  اإلدارة  لجنة  رئــاســة 
تكاد  تحالفه  فــرص  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــكــون مــعــدومــة فــي الــفــوز بــرئــاســة أو وكالة 
إحدى اللجان، وذلك وفقًا للحسابات العددية 
الهدف من ترشحه جاء  املجلس، وإن  داخــل 
أمينًا  املحليات، وكونه  في  السابقة  لخبرته 
لــهــا بــحــزبــه طــيــلــة 15 عــامــًا. ويــضــيــف كمال 
العدالة  طــرح قضايا  تحالفه  مــن  الــهــدف  أن 
االجتماعية تحت قبة البرملان، والعمل على 
تــعــديــل الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــهــا، وفــضــح 
مــمــارســات األغــلــبــيــة الــرأســمــالــيــة خصوصًا 
النيابي  األداء  أن  مــؤكــدًا  منها،  االقتصادية 
املمارسة  وأن  بالكيف،  وإنــمــا  بــالــكــّم،  »ليس 
البرملانية هي التي ستفرز النواب الحاليني«.

المستشار  القاهرة،  استئناف  محكمة  من  المنتدب  التحقيق  قاضي  قرر 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  سبيل  إخالء  الثالثاء،  أمس  أباظة،  الدين  صفاء 
اإلقامة،  محل  بضمان  )الــصــورة(، 
عقب سماع أقواله في االتهامات 
بإهانة  ــن  ــري وآخ إلــيــه  الموجهة 
السلطة القضائية وسب وزير العدل 
الزند تقدم ببالغ  الزند. وكان  أحمد 
هشام  والمستشار  ــي  ــراش اإلب ضــد 
ــيــس الــجــهــاز الــمــركــزي  جــنــيــنــة، رئ
للمحاسبات، وأسامة عز الدين، مدير 
قنوات دريم، بدعوى إهانة السلطة 

القضائية وسب وقذف الزند.

إخالء سبيل اإلبراشي

والرئيس  الحوثيين  مليشيات  واصلت 
أمس،  صالح  عبداهلل  علي  المخلوع 
أحــيــاء  عــلــى  الــعــشــوائــي  قصفها 
من  مختلفة  مناطق  فــي  سكنية 
من  المقاومة  تمكنت  فيما  تعز، 
شرقي  قريش  منطقة  على  السيطرة 
لـ»العربي  مصادر  وقالت  المدينة. 
شنّت  ــمــقــاومــة«  »ال إن  ــد«،  ــدي ــج ال
للمليشيات  مــواقــع  على  هجومًا 
بعد  وتمّكنت  قريش  منطقة  في 
السيطرة  مــن  المنطقة  تطويق 
السياق،  في  مناطقها.  كافة  على 
مواقع  عدة  التحالف  طيران  قصف 
تابعة للمليشيات في األجزاء الجنوبية 

والغربية من تعز.

قصف تعز مستمر

موقف

عدن ـ العربي الجديد

في خضم مساعي السلطات الشرعية اليمنية 
لــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى املــنــاطــق املـــحـــررة وال 
ــــدن، نــجــت هــــذه الــســلــطــات  ســيــمــا مــحــافــظــة عـ
مــن ضربة قوية كــادت تطيح بــأبــرز قياداتها 
ــافـــظ عــــــدن الــعــمــيــد  ــاة مـــحـ ــــع نــــجــ ـــة، مـ ـــيـ األمــــنـ
عيدروس الزبيدي ومعه محافظ لحج ناصر 
الخبجي، إضــافــة إلــى مدير أمــن عــدن العميد 
ــن املـــســـؤولـــني  ــ ــع، وعــــــــدد مـ ــ ــائـ ــ شــــــالل عـــلـــي شـ
ــال جــمــاعــيــة  ــيــ ــتــ ــة اغــ ــاولــ ــحــ املـــحـــلـــيـــني، مـــــن مــ
اثــنــان  ــتــل 

ُ
ق فيما  الــثــالثــاء،  أمـــس  استهدفتهم 

مــن مرافقيهم وأصــيــب 7 آخــــرون فــي انفجار 
استهدف املوكب الــذي كان يقلهم أمــام مدينة 
إنــمــاء السكنية فــي الــخــط الــرابــط بــني مدينة 

املنصورة ومدينة البريقة شمال غرب عدن.
االنـــفـــجـــار يـــأتـــي بــعــد يـــومـــني مـــن بــــدء قــيــادة 
مـــحـــافـــظـــة عـــــدن الــــجــــديــــدة، إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
انــطــلــقــت بــفــرض الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء عــدن 
الرئيسي في مدينة املعال، بعد اشتباكات مع 
حة رفضت تسليم امليناء، لكن 

ّ
مجموعات مسل

 مع تمّكن قوات األمن من 
ّ

األمر ما لبث أن ُحل
بسط سيطرتها على امليناء، وهو أول تحرك 
لألمن منذ تحرير عدن. وظلت عدن طوال فترة 
تحريرها حتى اغتيال محافظها السابق اللواء 
جعفر محمد سعد، من دون أجهزة أمنية، بعد 
ــن الــتــابــعــة للرئيس  ــوات األمــ تــحــريــرهــا مـــن قــ
املخلوع علي عبدالله صالح، التي كانت تبسط 
قبضتها على عدن. بعدها نجحت فصائل في 
املرافق،  كل  على  ببسط سيطرتها  »املقاومة« 

وعملت على حمايتها وإدارة بعضها.
لــــم تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والــســلــطــات 
املحلية من فرض سلطتها في ظل عدم اكتمال 
تجهيز قـــوات أمـــن جــديــدة لنشرها فــي عــدن، 

في  لنشرها  الحكومة  وتستعد  جاهزة  باتت 
الجنوب.

ومع بدء قيادة عدن الجديدة، بقيادة الزبيدي، 
تــنــفــيــذ إجـــــــراءات االنـــتـــشـــار األمـــنـــي واســتــالم 
التي  النظامية  القوات  ِقبل  العامة من  املرافق 
»املــقــاومــة«،  تــم تدريبها وأغلبها مــن عناصر 
رضـــخـــت بــعــض قـــيـــادات الــفــصــائــل إلــــى قـــرار 
ــقــــوات، لــكــن الــبــعــض رفــض  الــتــســلــيــم لـــهـــذه الــ
ذلك ألسباب متعددة. فبعض الفصائل كانت 
تطالب بتسلم الرواتب، وبعضها كان يطالب 
ــــق، فيما  ــرافـ ــ بــتــوظــيــف عـــنـــاصـــره فــــي تـــلـــك املـ
نفذ أجندة خاصة بها. كما أن 

ُ
فصائل أخرى ت

جزءًا من هذه املجموعات لم تحدد موقفها وما 
زالت تتمسك بمناطق لم تبدأ مرحلة تسليمها 
ــط تــــخــــّوف مــــن بـــعـــض الــجــمــاعــات  ــ ــد، وسـ ــعـ بـ
وانتماءاتها ومن استغالل تنظيمي »داعش« 

و»القاعدة« لهذا األمر.
»الــعــربــي  وتــكــشــف مــصــادر فــي قــــوات األمــــن لـــ
ــراءات األمــنــيــة بـــدأت تفرز  ــ ــ الــجــديــد« أن »اإلجـ
وبــدأت تضّيق  الحقيقية،  املقاومة  الجماعات 
الــخــنــاق عــلــى الــخــاليــا الــنــائــمــة، ال سيما تلك 
التي تستخدمها مليشيات الحوثيني وصالح 
ــاك عمل  فــي عــدن ملحاولة نشر الفوضى وإربـ
الــحــكــومــة والــســلــطــات مـــن خــــالل االغــتــيــاالت 
ــــداث األمــنــيــة«. ويــقــول أحـــد املــصــادر إن  واألحـ
»هذه الخاليا والجماعات هي من تقوم بهذه 
بها  بالقيام  وستستمر  التخريبية،  األعــمــال 
إليــقــاف إجـــراءات األمــن الجديدة التي تسعى 
الــســلــطــات عــبــرهــا لنشر األمــــن فــي كــل عـــدن«. 
إلــى أن عمليات اســتــهــداف شخصيات  يــشــار 
ــادي الـــــبـــــارز فــي  ــيــ ــقــ ــال الــ ــيـ ــتـ ــاغـ عــــــدن بـــــــدأت بـ
»املقاومة الجنوبية« أحمد اإلدريسي األسبوع 
املاضي بعد تسليمه املرافق التي كانت تحت 

حمايته إلى قوات األمن.

كــانــت حينها تقوم  الــعــربــي  التحالف  فــقــوات 
بتدريب كتائب وقــوات أمنية. واستمرت هذه 
الــفــصــائــل فــي بــســط سيطرتها عــلــى املــرافــق، 
وفرض بعض شروطها، وهي كانت في أغلبها 
تـــقـــول إنـــهـــا مـــن »املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة«. لكن 
اســتــمــرار هــذا األمـــر على حــالــه، ســّهــل لبعض 
الخاليا املسلحة، بما فيها جماعات متشددة، 
أن تتحرك في عدن وتحاول هي األخرى بسط 
الجماعات هجمات  سيطرتها. ونفذت بعض 
واغــتــيــاالت وصــلــت إلـــى حــد اغــتــيــال املحافظ 
الـــســـابـــق. بــعــدهــا بــــدأ فــصــل جـــديـــد فـــي عـــدن، 
مــع اخــتــيــار الــرئــاســة اليمنية أبــــرز الــقــيــادات 
الجنوب  فــي  الــتــي تحظى بشعبية  املــيــدانــيــة 
إلدارة عــدن، بــل أبــرز قياديني فــي »املــقــاومــة«، 
ــــدي، قــائــد  ــيـ ــ ــزبـ ــ ــا الـــعـــمـــيـــد عـــــيـــــدروس الـ ــمــ وهــ
وشالل  الجنوبية،  املحافظات  في  »املــقــاومــة« 
علي شائع، قائد »املقاومة« في الضالع، وهما 
كانا من أول القيادات التي نجحت في تحقيق 

انتصارات على املليشيات في اليمن.
اختيار الزبيدي وشالل، لقي ترحيبًا كبيرًا من 
الشارع، كما أنه وضع حدًا لكل الفصائل التي 
تّدعي أنها تنطوي تحت »املقاومة الجنوبية« 
أن  ال سيما  األرض،  عــلــى  وتــفــرض سطوتها 
قــائــد »املــقــاومــة« أصــبــح محافظ عـــدن، وعلى 
وال سيما  لــقــراراتــه،  تنصاع  أن  الفصائل  كــل 
أن تنصيبه جــاء فــي وقــت كــانــت قـــوات أمنية 

يرى املبعوث األممي األسبق إلى ليبيا، طارق متري، أن هزيمة تنظيم »داعش« 
بالتحالف مع نظام الرئيس بشار األسد »أمر مستحيل«، معتبرًا في الوقت 
لها في سورية هو »حماية النظام 

ّ
نفسه أن الهدف الحقيقي لروسيا من تدخ

وليس القضاء« على ذلك التنظيم. وقال متري، في حديث لوكالة »األناضول«، 
نهي داعش وتهزمه في سورية تحديدًا، يجب أن تكون لديك 

ُ
إنه »إذا أردت أن ت

القدرة على حكم املناطق التي يحكمها التنظيم، ولتكون قادرًا على ذلك، يجب 
الحالي  والنظام  والــقــدرة،  بالشرعية  يتمتع  لديك حكم في سورية  يكون  أن 
ولفت  التنظيم«.  هــذا  يحتلها  الــتــي  املــنــاطــق  لحكم  وللشرعية  لــلــقــدرة  فــاقــد 
الوزير اللبناني األسبق إلى أن »ضرب داعش يسبقه شرط يجب أن يتحقق، 
وهــو حــل سياسي فــي ســوريــة يــؤدي إلــى نظام صاحب شرعية وقـــدرة على 
داعــش في حــال تمت هزيمته«، مستدركًا  التي يسيطر عليها  املناطق  حكم 
»أما اآلن فال يمكن أن تهزم التنظيم بالتحالف مع األسد، هذا أمر مستحيل«.

ورأى أن »هدف روسيا الفعلي ليس إلحاق الهزيمة بداعش، بل هو منع النظام 
وجيشه من االنهيار، ومن ثم دعمه عبر إضعاف املعارضة غير الداعشية«.

)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يــتــوقــف تنظيم »واليــــة ســيــنــاء« عــن عملياته ضــد قـــوات الجيش 
والــشــرطــة، ولكنه اتــبــع طريقة جــديــدة مــن خــالل زرع عــبــوات ناسفة 
الــعــريــش، والــتــي حــصــدت عــشــرات القتلى والجرحى  فــي قلب مدينة 
خالل الشهرين املاضيني. وواجه الجيش املصري أزمة كبيرة في عدم 
إيقاف هذه العبوات التي تالحق مدرعات وآليات الجيش والشرطة، 
واملتحركة.  الثابتة  األمنية  والحواجز  الكمائن  استهداف  عن   

ً
فضال

نفوذ  مناطق  على  املــوّســعــة  الحمالت  على  يعتمد  الجيش  يعد  ولــم 
التنظيم املسلح في مناطق الظهير الصحراوي ملدينتي رفح والشيخ 
زويد، ومنهما إلى مدينة العريش، لذلك تراجعت املواجهات املباشرة 
بــني الــطــرفــني. وتمكن »واليـــة ســيــنــاء« مــن نقل مــســرح العمليات إلى 
الــعــريــش، عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــارهــا األكــثــر أمــنــًا فــي ســيــنــاء، لــوجــود 
العمليات  ثقل  مركز  اعتبارها  عــن   

ً
فضال بكثافة،  والشرطة  الجيش 

ــل مـــصـــادر قــبــلــيــة مـــن صــحــة األخــبــار 
ّ
ــقــل

ُ
ضـــد الــعــنــاصــر املــســلــحــة. وت

التي نشرها املتحدث العسكري باسم الجيش املصري، حول سقوط 
: »أين تلك الجثث كلها؟«.

ً
عشرات القتلى من املسلحني، متسائلة

وبحسب مصادر عسكرية خاصة، فإن الهدف من الحملة العسكرية 
على رفح والشيخ زويد خالل اليومني املاضيني، كان تخفيف الضغط 
على العريش، لناحية منع وصول العناصر املسلحة إلى املدينة وزرع 
العبوات الناسفة واستهداف قوات الجيش والشرطة. وتقول املصادر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »تـــقـــرر الــضــغــط عــلــى الــعــنــاصــر املــســلــحــة  لــــ
ومداهمة مراكز ثقلها ونفوذها، إلشغالها ومنعها من تنفيذ عمليات 

في العريش«.

تصاعدت األحداث والمواجهات المسلّحة بين قوات 
الجيش المصري ومسلحين تابعين لتنظيم »والية سيناء«، 

د األخير إلى العريش أخيرًا وسط تمدُّ

الحدث

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني في 
الضفة

ــتــــشــــهــــد أحـــــمـــــد يـــــونـــــس أحـــمـــد  اســ
بـــلـــدة  مــــــن  عـــــــامـــــــًا(،   17( كـــــــوازبـــــــة 
ســــعــــيــــر، شـــــمـــــال شــــــــرق الـــخـــلـــيـــل، 
ــاء، بــــرصــــاص جــنــود  ــالثــ ــثــ أمـــــس الــ
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عــنــد مفترق 
مــســتــوطــنــات »غــــــوش عــتــســيــون«، 
جــنــوب مــديــنــة بــيــت لــحــم، جنوبي 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. واّدعـــــى 
ــة حـــــاول طعن  ــوازبــ كــ ــتــــالل أن  االحــ
جــنــدي فــي املــكــان. وذكــــرت مــصــادر 
 عـــن شــهــود الــعــيــان 

ً
صــحــافــيــة نــقــال

ــد«، أن »جـــنـــود  ــديــ ــجــ الــ لــــ«الـــعـــربـــي 
كوازبة  على  النار  أطلقوا  االحتالل 
مـــن مــســافــة قــريــبــة، وتـــركـــوه يــنــزف 
عــلــى األرض وتــجــّمــعــوا حــولــه من 
دون تــقــديــم املـــســـاعـــدة الــطــبــيــة لــه، 
يــنــزف عــلــى األرض حتى  ــركـــوه  وتـ

فارق الحياة«.
)العربي الجديد(

تونس: حرب كالمية بين
طرفين حكوميَّين

اهــتــز االئــتــالف الــحــاكــم فــي تونس، 
أمس الثالثاء، بعد تبادل التهم بني 
حــزبــي »آفــــاق« و«االتـــحـــاد الوطني 
الــــحــــر«، إثــــر وصــــف زعـــيـــم األخـــيـــر، 
ســلــيــم الـــريـــاحـــي )الــــصــــورة(، وزيـــر 
الـــتـــنـــمـــيـــة، رئــــيــــس »آفـــــــــاق« يــاســني 
ـــ«الــــفــــاشــــل«، داعــــيــــًا إلـــى  إبـــراهـــيـــم بــ
إعــــادة الــنــظــر فــي تــوزيــع الحقائب 
االئتالف.  الوزارية، مهّددًا بمغادرة 
بينما رّد األمني العام لـ«آفاق« فوزي 
ــمــــان، عـــلـــى تــصــريــحــات  عـــبـــد الــــرحــ
الـــريـــاحـــي، واصـــفـــًا إيــــاه بـــ«املــراهــق 

السياسي«.
)العربي الجديد(

36 طائرة »إف 16« 
أميركية للعراق

أعـــلـــن ســــالح الـــجـــو الـــعـــراقـــي، أمــس 
أنـــه »ســـوف يتسلم دفعة  الــثــالثــاء، 
جــديــدة مــن طــائــرات إف 16 املقاتلة 
العقد  املتحدة، ضمن  الــواليــات  من 
عــام 2010«،  الطرفني في  املبرم بني 
ــر  ــه أثـ ــ ــكـــون لـ ــيـ ــــدًا أن »ذلـــــــك سـ ــــؤكـ مـ
ضد  العسكرية  العمليات  في  كبير 
الدولة اإلسالمية )داعش(«.  تنظيم 
وقـــال قــائــد الــقــوة الــجــويــة العراقية 
الــفــريــق الــركــن أنـــور حــمــة أمـــني، في 
إف  »36 طائرة  أن  مؤتمر صحافي 
16، ســتــصــل إلـــى الـــعـــراق وســتــقــوم 
بــمــهــمــات قــتــالــيــة فـــي الـــحـــرب على 

تنظيم داعش«.
)العربي الجديد(

دانفورد في تركيا
بــدأ رئيس هيئة األركــان األميركية 
املشتركة الجنرال جوزيف دانفورد 
ــارة  ــــورة(، أمــــس الـــثـــالثـــاء، زيــ ــــصـ )الـ
إلى العاصمة التركية أنقرة، يلتقي 
خـــاللـــهـــا املــــســــؤولــــني األتــــــــــراك، إثـــر 
الــتــوتــر الــــذي رافــــق الــتــقــدم األخــيــر 
لقوات حزب »االتحاد الديمقراطي« 
ــال  ــمــ ــعــ ــلــ )الــــــــجــــــــنــــــــاح الــــــــــســــــــــوري لــ
الــكــردســتــانــي( جـــنـــوب تـــل أبــيــض، 
وسيطرته على سد تشرين وعبور 
ــــرب الــــفــــرات«.  ــــى غـ بـــعـــض قــــواتــــه إلـ
األربعاء،  اليوم  وسيلتقي دانفورد، 
نــظــيــره الــتــركــي الــجــنــرال خلوصي 

أكار في أنقرة.
)العربي الجديد(

مقتل أميركي وجرح 
اثنين في أفغانستان

اثنان  وأصيب  أميركي  جندي  تل 
ُ
ق

آخــران، أمــس الثالثاء، خــالل عملية 
بوالية  في مرجاه  الخاصة  للقوات 
ــنــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان،  هــلــمــنــد فــــي جــ
 ملتمردي حركة 

ً
شّكل معقال

ُ
والتي ت

ــلــــن حــلــف  ــان«، حــســبــمــا أعــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
ــر األطــلــســي  ــ شـــمـــال األطـــلـــســـي. وذكـ
فـــي بــيــان أن »الــجــنــود األمــيــركــيــني 
كــانــوا يــنــفــذون مــهــمــة دعـــم لــلــقــوات 
األفــغــانــيــة، وقــضــى أحــدهــم مــتــأثــرًا 
صــيــب 

ُ
وأ العملية،  خـــالل  بــإصــابــتــه 

اثنان آخران«.
)فرانس برس(
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يعود ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة غدًا لبحث المحادثات )فايز نورالدين/فرانس برس(

تحالف »دعم مصر« حصد في االنتخابات 350 نائبًا )األناضول(



انطالق مرحلة »الجّد« في االنتخابات األميركية

السالح يشعل سباق البيت األبيض

األوراق األخيرة للنزال الحزبي
هيالري تستعين بـ»الزوج المكبوت« وترامب يدفع 

ترامب من أقوى 
المدافعين عن حقوق 

شركات بيع األسلحة

تبدأ االنتخابات التمهيدية 
في 1 فبراير في أيوا ثم 

في 9 فبراير بنيوهامبشير

واشنطن ـ منير الماوري

تتجه األنظار على مدى األســابيع 
أيــوا  واليــة  إلــى  املقبلــة  الثالثــة 
ســاخن  جــدل  ملتابعــة  األميركيــة، 
أبرزهــا  جوهريــة  انتخابيــة  قضايــا  حــول 
املتنافســون  انتقــل  إذ  الســالح،  قضيــة حمــل 
املختلفــن  الكبيريــن  الحزبــن  ترشــيح  علــى 
جذريــا حــول هــذه القضيــة مــع كامــل أعضــاء 
حمالتهــم االنتخابية إلــى الوالية الواقعة في 
الغرب األوسط األميركي، لخوض أول معركة 
فــي االنتخابــات التمهيديــة لــكل مــن الحزبن 
الديمقراطــي والجمهــوري، والتــي تنطلق في 
األول مــن فبراير/شــباط املقبــل، قبــل التوجــه 
شرقا إلى والية نيوهامبشير في التاسع من 

الشهر نفسه.
أهميــة  ونيوهامبشــير  أيــوا  واليتــا  وتمثــل 
بالغــة فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة، 
علــى الرغــم مــن صغــر حجمهمــا االنتخابــي، 
فــي  الواليــات  علــى ســائر  أســبقيتهما  إن  إذ 
الحزبــن  مــن  حــزب  كل  يمثــل  مــن  تحديــد 
مــا يؤثــر اختيارهمــا علــى  الكبيريــن، غالبــا 
أنحــاء  بقيــة  فــي  العــام  االنتخابــي  املــزاج 
الفــوز  يقــود  مــا  وكثيــرًا  املتحــدة،  الواليــات 
فــي إحداهمــا أو كليهمــا إلــى الوصــول للبيت 

األبيض الحقا.
 البيت األبيض اختار للسباق 

ّ
ومن الالفت أن

عنوان »السالح«، إذ قرر الرئيس الديمقراطي، 
بــاراك أوبامــا، بشــكل مفاجــئ، إصــدار قرارات 
رئاســية تنفيذيــة تصدرت الجــدل االنتخابي 
بــن املتنافســن، كونهــا تضــع قيــودًا جديــدة 
يتعلــق  فيمــا  األميركيــن،  املواطنــن  علــى 
بشــراء وحمــل األســلحة الشــخصية وهــو مــا 
وبــّرر  بشــّدة.  الجمهوريــون  عليــه  يعتــرض 
هــا ضرورية للحّد من 

ّ
أوبامــا هــذه القيــود بأن

بصــورة  تتكــرر  التــي  النــار،  إطــالق  حــوادث 
شــبه يوميــة فــي املجتمــع األميركــي وتحصد 

أرواحا كثيرة.
فــي خطــاب  اعتقــاده  عــن  أوبامــا  أعــرب  كمــا 
املزيــد  وضــع   

ّ
أن األميركــي  للشــعب  موجــه 

فــي  يأتــي  األســلحة،  حمــل  علــى  القيــود  مــن 
ســياق محاربــة اإلرهــاب والتقليــل مــن قــدرة 
تنظيــم  مــع  املتعاطفــن  املنفــردة«،  »الذئــاب 
»الدولــة اإلســالمية« )داعــش( داخــل األراضي 

يبــدون  األميركيــة،  الرئاســة  انتخابــات  فــي 
املواطــن  قــدرة  مــن  للحــّد  قويــة  معارضــة 
األميركــي علــى شــراء وحمــل الســالح، بحجــة 

 قوانن أو 
ّ
أن هــذا حــق دســتوري ال يجــوز ســن

إصدار قرارات تتناقض مع ما يكفله الدستور.
املدافــع  الواســع  الليبرالــي  التيــار  ويســاند 
عــن الحريــات الدســتورية مختلــف الحريــات 
األميركــي،  الدســتور  فــي  عليهــا  املنصــوص 
باســتثناء حريــة حمــل الســالح. وفــي املقابــل، 
عقيــدة  يتبنــى  الجمهــوري  الحــزب  فــإن 
إلــى تصغيــر حجــم  فكريــة يدعــو بموجبهــا 
ســلطاتها  وتحجيــم  الفدراليــة  الحكومــة 
والحــد مــن النفقــات الحكوميــة الهائلة، ولكن 
املؤسســة  العقيــدة  هــذه  تطــاول  أن  بمجــرد 
العســكرية والتســلح العام، فسرعان ما يبدي 
تناقضــا  املحافــظ  والتيــار  الجمهوريــون 
جذريا مع عقيدتهم الفكرية، مطالبن بزيادة 
املوازنة العســكرية ويحتجون على أي تقليل 

من حجم اإلنفاق العسكري.
دونالــد  األميركــي،  األعمــال  رجــل  ويعتبــر 
علــى  املتنافســن  لقائمــة  املتصــدر  ترامــب، 
أقــوى  مــن  الجمهــوري  الحــزب  ترشــيح 
املدافعــن عــن حقــوق شــركات بيــع األســلحة، 
حريــة  مــن  للحــّد  قوانــن  أي   

ّ
ســن ويعــارض 

ح الشــخصي، إذ 
ّ
املواطــن األميركــي فــي التســل

تعهــد ملؤيديــه أن يكــون أول إجراء له في حال 
وصولــه للبيــت األبيــض هــو إلغــاء مختلــف 
 
ّ
قرارات أوباما الرئاسية التي يعتبر ترامب أن
األول اتخذهــا بعيــدًا عن الســلطة التشــريعية 
املتمثلــة في الكونغرس األميركي بمجلســيه، 

وبالتالــي فهــي غيــر دســتورية. وفــي ســياق 
الديمقراطــي،  الحــزب  مرشــحة  مــع  الجــدل 
فــي  أوبامــا  تســاند  التــي  كلينتــون،  هيــالري 
رؤيتــه نحــو القضيــة، وجــه ترامــب ســؤااًل لهــا 
عبر شبكة »سي إن إن«، »هل لديها استعداد أن 
تأمر عناصر حراســتها التخلي عن أســلحتهم 
إذا كانــت مصــرة أن يتخلــى املواطــن األميركــي 
عن حقه في شــراء ســالح يدافع به عن نفســه؟« 
ويزعم ترامب أن الحكومة ضعيفة وغير قادرة 
عــن الدفــاع عــن املواطــن األميركــي، لذلــك، فــإن 
علــى املواطنــن التمســك بحقهم فــي الدفاع عن 
أنفسهم ضّد خطر اإلرهاب املحلي والخارجي 

على حد سواء.
 التيــار املعــارض لتــرك بــاب 

ّ
فــي املقابــل، فــإن

التســلح الشــخصي مفتوحــا علــى مصراعيــه 
يحاجــج بــأن الدســتور األميركــي ينــص علــى 
حق املواطن في حمل سالح للدفاع عن النفس، 
بســالح شــخصي  يتــم  أن  يمكــن  الدفــاع  وأن 
أو  رشاشــة  حديثــة  بأســلحة  وليــس  عــادي، 
ســريعة الطلقــات يمكــن أن تلحــق أذى بعــدد 
كبيــر مــن املواطنن األميركين، عندما يحمل 
هذه األســلحة معتوهون أو إرهابيون. ويرى 
هؤالء أن القيود على شــراء وحمل الســالح ال 
يــراد منهــا حرمــان املواطــن األميركي من حق 
دستوري في الدفاع عن النفس، وإنما تهدف 
إلى حرمان الســاعن للهجوم، وليس الدفاع، 
مــن تحقيــق مبتغاهــم. غيــر أن هــذه املبــررات 
وتجــارة  صناعــة  مــن  املســتفيدين  تقنــع  ال 
األســلحة داخل البالد وتصديرها للخارج إذ 
إنهم يردون بأن اإلرهاب مشكلة أكثر تعقيدًا 
وقــوة  بحــزم  الحكومــة  تواجههــا  أن  يجــب 
وال يجــوز إقحــام قضيــة حمــل األســلحة فــي 

موضوع مواجهة اإلرهاب.

أيوا البداية
تحظى والية أيوا بأهمية خاصة في العملية 
أول  تشــهد  ألنهــا  األميركيــة  االنتخابيــة 
اختبار سياســي للمرشحن بشأن مثابرتهم 
ومهاراتهــم  التبرعــات  جمــع  علــى  وقدرتهــم 
 عن حصولهم على أصوات 

ً
التنظيمية، فضال

حقيقيــة، وليــس مجــرد اســتطالعات للرأي ال 
يعتــد بهــا. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح أي مرشــح 
فــي أيــوا ليــس ضمانــة للنجاح في املســتقبل. 
والعكس، فإن فشل أي مرشح في هذه الوالية 
ومــن  االنتخابيــة.  حملتــه  انتهــاء  يعنــي  ال 
األمثلــة التاريخيــة علــى خســارة واليــة أيــوا 
والوصــول إلــى البيــت األبيض: جيمــي كارتر 
وبيــل  األب  بــوش  وجــورج  ريغــان  ورونالــد 

كلينتون.
تعزيــز  فــي  أيــوا  أهميــة  علــى  مثــال  أهــم  أمــا 
حظوظ بعض املرشحن فهو تجربة الرئيس 
الحالــي، بــاراك أوبامــا، الــذي كان عضــوًا فــي 
مجلــس الشــيوخ عــن والية إلينــوي. وفي عام 
2008، فــاز بأصــوات الديمقراطيــن فــي أيــوا، 
ثــم بترشــيح الحــزب الديمقراطــي، إلــى أن فاز 
فــي االنتخابــات العامــة، ووصــل إلــى البيــت 
هيــالري  خســارة  فــإن  املقابــل،  فــي  األبيــض. 
كلينتون حينها والية أيوا أمام باراك أوباما 
جلــب لهــا الضربــة القاتلــة لترشــيح الحــزب 
تجــد  أن  املتوقــع  غيــر  ومــن  الديمقراطــي. 
الفــوز  فــي  صعوبــة  أي  املــّرة  هــذه  كلينتــون 

بوالية أيوا.

علــى  بســهولة  الحصــول  علــى  األميركيــة، 
أدوات القتل.

وعلــى الرغم من اعتــراض القوى الجمهورية، 
إقــدام  مــع  أوبامــا  قــرارات  تزامــن  أن  غيــر 
حن أميركين على احتالل مرافق تابعة 

ّ
مسل

للحكومة الفدرالية في والية أوريغون، أكسب 
القانــون،  قــوة  لهــا  التــي  الرئاســية  القــرارات 
تأييــدًا واســعا فــي صفــوف التيــار الليبرالــي 

والقوى الدائرة في فلك الحزب الديمقراطي.
املرشــحن  وجميــع  املحافــظ،  التيــار  لكــن 
املتنافســن علــى تمثيــل الحــزب »الجمهوري« 

8
سياسة

واشنطن ـ جو معكرون

الرئاســية  عــام 2015  انتهــاء مناظــرات  مــع 
الجمهوريــن  حزبــي  مــن  كل  عنــد 
تكــون  املاضــي،  الشــهر  والديمقراطيــن 
األميركيــة  الرئاســية  االنتخابــات  حمــالت 
انطــالق  قبــل  مراحلهــا  أخــر  دخلــت  قــد 
رســميا  لألحــزاب  التمهيديــة  االنتخابــات 

بعد حوالى ثالثة أســابيع من اآلن. 
متاحــة  باتــت  الثقيلــة  األســلحة  جميــع 
األعمــال  رجــل  الناخبــن.  الســتقطاب  اآلن 
الجمهوريــن،  عنــد  الســباق  ومتصــدر 
دونالــد ترامــب، قــرر بعد تــردد عدم االكتفاء 
عليهــا  يحصــل  التــي  املجانيــة  بالتغطيــة 
مــن اإلعــالم األميركــي، وبالتالــي فتــح دفتــر 
مليــون   1.9 مبلــغ  يخصــص  كــي  شــيكاته 
دوالر إلعالنــات تلفزيونيــة فــي واليتي أيوا 

ونيوهامبشير. 
وهــذا يعنــي أنه بدأ يأخذ ترشــيحه بجدية، 
ويرى أن املنافسة تشتد عليه، بعدما حسم 
أمره علنا، بالبقاء داخل الحزب الجمهوري 

وعدم الترشــح كمستقل.
بنــاء عليــه، بثــت حملتــه أول فيديــو أول مــن 
أمــس، جمعــت فيــه كل أفــكاره لحظــر دخــول 
املسلمن وبناء جدار مع املكسيك، مع العلم 
أن اللقطــات كانــت مــن تدفــق الالجئــن عبــر 

حدود املغرب. 
بدورهــا، قــّررت وزيــرة الخارجيــة الســابقة 
الديمقراطيــن  عنــد  الســباق  ومتصــدرة 
تجنيــد  األســبوع،  هــذا  كلينتــون،  هيــالري 
كلينتــون،  بيــل  األســبق،  الرئيــس  زوجهــا 
تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  ســمته  الــذي 
عــن  يخــرج  ال  الــذي  املكبــوت«،  »الــزوج  بـ
الســيطرة، كمــا حصل خــالل حملة كلينتون 

الرئاسية عام 2008.
وذكــرت هيــالري أنهــا ال تســتبعد أن تكــون 

األرض،  كوكــب  زارت  قــد  غريبــة  أجســام 
وأنهــا ستشــكل لجنــة عمــل لتحقــق في هذه 
املســألة، فــي حــال انتخابهــا، وذلــك رّدًا علــى 

ســؤال ألحد ناخبيها.
الخريطــة عنــد الديمقراطيــن ال تــزال تميــل 
بوضــوح إلــى هيــالري التــي ســتكون علــى 
للرئاســة بحلــول  الحــزب  األرجــح مرشــحة 
الصيــف املقبــل، إال إذا حصلــت مفاجأة غير 
متوقعة في األشــهر القليلة املقبلة. وأعلنت 
حملتهــا أنهــا جمعــت 37 مليــون دوالر مــن 
التبرعــات فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2015، 
حصلــت  التــي  التبرعــات  حجــم  ليصــل 
عليهــا العــام املاضــي إلى 112 مليون دوالر. 
منافســها الرئيســي، الســيناتور عــن واليــة 
حملــة  يقــود  ســاندرز،  بيرنــي  فيرمونــت، 
فعالــة علــى يســارها، لكنــه غيــر قــادر عمليا 

على التفوق. 
يبقــى التحــّدي الرئيســي أمامها في املرحلة 
املقبلــة هــو إدارة الفضائــح السياســية التــي 

إضافــة  واآلخــر،  الحــن  بــن  تحاصرهــا 
الرئيــس  مــع  العالقــة  فــي  يميزهــا  مــا  إلــى 
بــاراك أوبامــا الــذي تحتــاج إلــى تأييــده فــي 
االنتخابات التمهيدية، لكنها لن تتردد في 

أخذ مســافة منه خالل االنتخابات العامة.
علــى الضفــة الجمهوريــة، ال تــزال الفوضــى 
قائمــة، ومــن غيــر املعــروف إن كان ســيخرج 
الــذي  ترامــب  »تســونامي«  مــن  الحــزب 
مــن  كل  اآلن  الصــدارة  علــى  ينافســه  بــات 
تكســاس،  واليــة  عــن  املحافــظ  الســيناتور 

تيــد كــروز، والســيناتور عــن واليــة فلوريدا، 
ماركــو روبيــو. روبيــو، مــن جهتــه، بــدأ مــع 
ترامــب  طروحــات  بانتقــاد  الجديــد  العــام 
املحافظــن  مــزاج  إلــى  تميــل  التــي  وكــروز 
فــي  الداخليــة  الحــرب  فــي  التــورط  بعــدم 
تنظيــم  تدميــر  علــى  والتركيــز  ســورية 
وبالتالــي  )داعــش(،  اإلســالمية«  »الدولــة 

اعتبر أنهما »مرشــحان انعزاليان«. 
بحكــم تنافســهما علــى املرتبــة الثانيــة بعــد 
ترامــب. تبقــى املعركــة األبرز اآلن بن روبيو 
للمواجهــة  اســتمرارًا  تمثــل  التــي  وكــروز، 
داخــل  واملحافظــن  التقليديــة  القيــادة  بــن 
تســير  روبيــو  حملــة  الجمهــوري.  الحــزب 
بخطــى روتينيــة وتراهن على الوقت، يبقى 
التقليديــة خلفــه  القيــادة  أن هدفــه توحيــد 
لطــرح  يتفــرغ  بــوش، حتــى  بإقصــاء جيــب 
التقليديــة  للقيــادة  ممثــل  كأفضــل  نفســه 
القــادر علــى جــذب املحافظــن والتغلب على 

هيالري.
فــإن  للــرأي،  اســتطالعات  آخــر  وبحســب 
بـــ  الوطنــي  الصعيــد  علــى  يتقــّدم  ترامــب 
35.6 فــي املائــة، فيمــا تعطــي االســتطالعات 
فــي  و11.6  لكــروز  املائــة  فــي   18.6 نفســها 
املائــة لروبيــو. أمــا فــي الواليــات األولــى فــي 
فــي  كــروز  يتقــدم  التمهيديــة،  االنتخابــات 
أيــوا بـــ 30.3 فــي املائة على ترامب )27.5 في 

املائــة( وروبيو 12 في املائة.
ويرتقب أن تكون املحطة األولى لالنتخابات 
فبراير/شــباط  مــن  األول  فــي  التمهيديــة 
املقبــل فــي واليــة أيــوا تليهــا نيوهامبشــير 
حيــث  نيفــادا  وبعدهــا  فبراير/شــباط(،   9(
يصــوت الديمقراطيــون فــي مؤتمــر الحــزب 
في 20 فبراير/شباط والجمهوريون في 23 
فبراير/شــباط، قبل أن ينتهي الشــهر املقبل 
كارولينــا  فــي  التمهيديــة  باالنتخابــات 

الجنوبية في 27 فبراير/شــباط.

اتهم المرشح دونالد ترامب وسائل اإلعالم األميركية والعالمية بالغباء 
ألنها لم تفهم مقصده من الخلط بين المغرب والمكسيك في إعالن 
لمهاجرين  لقطات  فيه  تظهر  االنتخابية،  حملته  من  ممول  دعائي 
إلى أوروبا،  المحتله للوصول  المغربية  يحاولون دخول مدينة مليلية 
في حين أن الصوت المصاحب للقطات يتحدث عن بناء حائط لحماية 

الحدود األميركية من موجات المهاجرين القادمين من المكسيك.

يلعب حاكم والية فلوريدا السابق، جيب بوش، أوراقه األخيرة، إذ نقل 
الرئيسي في مدينة ميامي  المقرّ  األسبوع كل فريق حملته من  هذا 
أنّه  غير  حملته.  في  األوكسجين  بعض  لضخ  ونيوهامبشير،  أيوا  إلى 
تلقى أخيرًا ضربة مع تصريح المرشح الرئاسي الجمهوري السابق، ميت 
أنه  الحزب،  التقليدية في  القيادة  بنفوذه وثروته  يمثل  الذي  رومني، 
أبلغ جيب بوش أنه لن يتمكن من الفوز على هيالري بسبب اإلرث الذي 

يحمله من أخيه جورج بوش.

بين المكسيك والمغرب

ضربة رومني لبوش

فرضت التطورات 
األميركية األخيرة، حرية 

اقتناء السالح في الواليات 
الخمسين، شعارًا مركزيًا 

للسباق الرئاسي الذي 
دخل مراحله الحاسمة 

وبدأ عّده العكسي 
لبدء »التصفيات« الحزبية 

النهائية مطلع الشهر 
المقبل

من تظاهرة أمام البيت األبيض تطالب بقانون متشدد إزاء اقتناء السالح )ماندل نغان/فرانس برس(

■ كيف يخوف #دونالد_ترامب 
األميركين؟ إن #الشعب_

األميركي أذكى من ترامب ومن 
كل عنصري 

■ ترامب ليس الوحيد املعادي 
للعرب، لكنه األكثر صراحة في 

اإلفصاح عن مشاعره

■ خلط ترامب بن #املغرب و 
#املكسيك. حقا إن كان هناك من 
ترحيل سيقوم به األميركيون، 

فاألفضل أن ُيرّحلوه هو

■ #ترامب ال يصلح للرئاسة، 
حتى إنه ال يستطيع النجاة 

من الخسارة االنتخابية

■ يا للهول، ما هذا؟ ال أحد 
ُيمكن أن يهن #الواليات_

املتحدة بقدر ترامب. لقد تفّوق 
على #جورج_بوش االبن حتى

 ان ترامب 
ّ
■ هل هناك من يظن

جّدي في ترشيحه الرئاسي؟ 
أرجوكم قولوا لي إنها مجّرد 

مزحة

■ إنه شهر يناير. الساعة 8.01 
صباحا في والية #وايومينغ، 

وترامب ال يزال أحمق البلد

خب ترامب رئيسا 
ُ
■ إذا انت

ستنتهي الواليات املتحدة 
التي نعرفها، أرجوكم اختاروا 

بحكمة
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اقتصاد

بغداد ـ العربي الجديد

أمــس  زيبــاري،  هوشــيار  العراقــي،  املاليــة  وزيــر  قــال 
مرتبــات  دفــع  مــن  يتمكــن  ال  قــد  العــراق  إن  الثالثــاء، 
موظفيــه مــع حلــول شــهر أبريل/نيســان القــادم بســبب 
الحــرب.  بفعــل  الدولــة  مــوارد  واســتنزاف  النفــط  أزمــة 
عــام  إن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  زيبــاري  وأوضــح 
2016 »أصعــب« علــى العــراق مقارنة بعــام 2015، مبينا 
»نجحنــا العــام املاضــي فــي دفــع رواتــب املوظفــن، لكــن 
هــذا العــام ووفــق التقديــرات املتاحــة لدينــا وفــي حــال 
معدالتهــا  وفــق  النفــط  وأســعار  الظــروف  اســتمرت 

الحالية، قد ال نتمكن من دفع الرواتب مع حلول الشهر 
الرابع من هذا العام، وهذا واقع على الناس معرفته«.

الحكومــة  أمــام  الحلــول املطروحــة  إلــى بعــض  وأشــار 
لتجاوز أزمتها في 2016 مثل االقتراض من املؤسسات 
الدوليــة، وقــد لجــأ العــراق إلــى ذلــك وآخرهــا كان قرض 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي قبــل أيــام بقيمــة 1.2 مليــار 
مراقبــة  لبرنامــج  الخضــوع  مقابــل  ذلــك  وكان  دوالر، 
للسياســة املاليــة للعراقيــة. وقــال زيبــاري » إذا نجحنــا 
»ننــوي  بالقــول  وتابــع  مجــددًا«.  يســاعدوننا  قــد 
أيضــا طــرح ســندات ســيادية، ومــن الخيــارات األخــرى 
املطروحــة، رفــع قيمــة الدينــار العراقي، وإبقاء قســم من 

رواتــب املوظفــن كديــن لدينــا لحــن التمكــن مــن دفعها 
وهــو خيــار خطــر، وخيــار بيــع النفــط مــع تلقــي الثمــن 
مقدمــا، ورفع رســوم الكهرباء واملــاء واملحروقات وهذه 
خيارات صعب تنفيذها على أي حكومة ألنها ستترك 
ردود فعــل مــن قبــل املواطنــن...«. وكشــف وزيــر املاليــة 
العراقــي عــن وجــود 7 ماليــن مــن مجمــوع 36 مليونــا 
يشــكلون ســكان العراق، يتقاضون الرواتب من الدولة، 
دوالر  مليــارات   4 مبلــغ  بدفــع  ُملزمــة  الحكومــة  وأن 
كرواتــب شــهريا لهــم. وأوضح أن ميزانيــة العراق للعام 
الحالــي 2016 تقــدر بمبلــغ 105 ترليونات دينار عراقي 
)سعر الدوالر الرسمي 1800 دينار مقابل دوالر واحد(، 

أمــا اإليــرادات الفعليــة فتقــدر بــــ 80 ترليــون دينــار، أمــا 
العجــز فهــو 25 ترليــون دينــار. وأكــد الوزيــر أيضــا أن 
االحتياطــي العراقــي مــن العملــة الصعبــة انخفــض مــن 
لديــون  أمــا بالنســبة  إلــى 59 مليــارا،  70 مليــار دوالر 

العراق، فذّكر أن العراق مدين بـ 30 مليار دوالر. 
من جانبه، قال عضو اللجنة املالية في البرملان العراقي 
ســرحان أحمد إن هناك عمليات فســاد كبيرة وتهريب 
لألموال إلى خارج البالد، وحذر من توجه البالد نحو 
الهاويــة إذا لــم تقــم الحكومــة باتخــاذ خطــوات حازمــة 
إلنقــاذ االقتصــاد عبــر الســيطرة علــى األمــوال العامــة 

ومحاربة الفساد.

الحكومة العراقية تعترف بعدم القدرة على دفع الرواتب

مصطفى عبد السالم

سعيد شخصيًا باألنباء التي 
تسربت، أمس، حول قرار السعودية 

منح مصر مساعدات جديدة 
قيمتها 3.2 مليارات دوالر، موزعة 
ما بني 1.5 مليار دوالر سيمنحها 
صندوق التنمية السعودي لتمويل 
مشروع لتنمية سيناء، و1.2 مليار 
دوالر لتمويل مشتريات املشتقات 

البترولية، باإلضافة إلى منحة بقيمة 
500 مليون دوالر لشراء منتجات 

وسلع سعودية. وقبل أن أشرح 
أسباب سعادتي بالحزمة السعودية 
الجديدة ملصر، أود اإلشارة هنا الى 

4 نقاط هي:
- 2.7 مليار دوالر من حزمة 

املساعدات الجديدة هي عبارة عن 
قروض سعودية، يتم منحها ملصر 

بأسعار فائدة، أي أن هذه األموال 
ال تفرق كثيرًا عن القروض التي 
حصلت عليها مصر من البنك 
الدولي بقيمة 3 مليارات دوالر، 

أو تلك التي ستحصل عليها من 
مؤسسات مالية أخرى.

- السعودية توقفت عن منح مصر 
مساعدات نقدية مجانية، منذ 

أبريل املاضي، وأن املنحة الجديدة 
البالغ قيمتها 500 مليون دوالر 

ستخصص لتمويل شراء منتجات 
وسلع سعودية، أي تمويل صادرات 
سعودية ملصر، وستكون املشتقات 

البترولية، وخصوصًا الغاز، أغلب 
السلع املستوردة.

- اململكة راعت الظروف املالية 
الصعبة التي تمر بها وعجز املوازنة 

املتفاقم، وبالتالي لم تمنح مصر 
هذه املرة ودائع نقدية كما جرى 

الحال عقب انقالب 3 يوليو 2013. 
- حزمة املساعدات السعودية لم 
تفاجئ أحدًا، بل جاءت في إطار 

توجيهات امللك السعودي، سلمان 
بن عبدالعزيز، التي أصدرها في 

ديسمبر املاضي، وتقضي بزيادة 
استثمارات اململكة في مصر 

لتتجاوز 30 مليار ريال )8 مليارات 
دوالر( مقابل نحو 25 مليار 

ريال حاليًا، واإلسهام في توفير 
احتياجات مصر من البترول ملدة 5 
سنوات، ودعم حركة النقل في قناة 

السويس من السفن السعودية. نأتي 
لألسباب التي دفعتني للترحيب 

بالحزمة السعودية الجديدة، 
وسأوجزها في نقطتني هما:
: أموال الحزمة السعودية 

ً
أوال

ستوجه لدعم احتياطي النقد 
األجنبي لدى البنك املركزي 

املصري، وهو ما سيعطي البنك 
قدرة أكبر على تحقيق هدفني، 

هما تلبية احتياجات املستوردين 
الدوالرية والحد من املضاربة على 
العملة األميركية أمام الجنيه، وأظن 

أن هذه الخطوة ستقلل تكلفة السلع 
املستوردة، وبالتالي خفض سعرها 
داخل السوق املحلية، وهنا سيكون 
املواطن أكبر مستفيد من القروض 
السعودية لكن بشكل غير مباشر. 
ثانيًا: إن رهان بعضهم على تغير 

موقف السعودية من النظام املصري 
الحالي هو رهان خاسر. صحيح أن 

هذا الدعم يتراجع في حال حدوث 
تباين في وجهات النظر بني البلدين 

كما حدث، خالل الشهور العشرة 
املاضية، لكن ما يلبث أن يعود مع 
تقارب وجهتي النظر، خصوصًا 

حول قضايا إيران واليمن وتدخل 
روسيا في سورية.

لغز المساعدات 
الجديدة

سمكة تباع بأكثر من 177 ألف دوالر
تدفــق املشــترون األثرياء في العاصمــة اليابانية طوكيو، على 
ســوق »تســوكيجي لألســماك« املركــزي لتقديــم عــروض شــراء 
األسماك املتميزة من الصيادين والتي تعرض في مزاد علني 
بداية كل عام من الســنة الجديدة. وكانت أكبر ســمكة عرضت 

»تســوكيجي«، يبلغ وزنها 200 كيلوغرام  في مزاد األســماك بـ
(. وبيعت الســمكة بســعر بلغ 14 مليون ين 

ً
)حوالى 441 رطال

)أي حوالــى 177.3 الــف دوالر(. ويشــتهر اليابانيــون بوجبــات 
الســمك علــى موائدهــم، حيــث تعــرض معظــم املطاعــم في املدن 

األســماك  أطبــاق  مــن  متنوعــة  وجبــات  الرئيســية  اليابانيــة 
والقواقع. وأصبح أخيرًا مطعم »سوشي« من أشهر العالمات 
فــي املطاعــم اليابانيــة. ويــرى فــي الصــورة طفــل يابانــي يقــدم 

)Getty( .عرضه السعري في املزاد لشراء السمكة املتميزة

ذكر  مدبولي  مصطفى  المصري،  اإلسكان  وزير 
للوزارة،  التابعة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  أن  أمس، 
أراض  قطع  الجاري،  الثاني  يناير/كانون  خالل  ستطرح 
عمرانية  أنشطة  إلقامة  الشركات،  أمام  جديدة 
هيئة  مع  بالتعاون  جديدة  مدينة   20 في  متكاملة 
وكالة  نقلتها  تصريحات  في  مدبولي  وأشار  االستثمار. 
الرسمية في مصر، إلى أن األراضي  أنباء الشرق األوسط 
 3.5 بين  تتراوح  مختلفة  بمساحات  للبيع  المطروحة 

أفدنة و106 أفدنة.

الرحمن  عبد  بن  عبداهلل  السعودي،  النقل  وزير 
اجتماعات  في  المشارك  بالده  وفد  يرأس  المقبل 

دورتها  في  المشتركة  األردنية  السعودية  اللجنة 
الخامسة عشرة التي ستعقد اليوم وغدا الخميس في 
العاصمة األردنية عّمان. وسيتم في هذه االجتماعات 
أمس،  »واس«  الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  وفق 
المجال  بينها  المجاالت،  من  العديد  ومناقشة  بحث 
والبترول   ، والدواء  والصحة  والتجاري،  االقتصادي 
والنقل  والري،  والمياه  والزراعة  المعدنية،  والثروة 

وقطاع الموانئ.

مسعود  بن  علي  الُعماني،  والصناعة  التجارة  وزير 
شركة  تأسيس  تعتزم  ُعمان  سلطنة  أن  أعلن  السنيدي 
تنمية  »شركة  مسمى  تحت  التعدين  بقطاع  تعنى 

مليون   260 يعادل  ما  يبلغ  مال  برأس  عمان«  معادن 
دوالر لالستفادة من الثروات المعدنية في البالد. وقال 
السنيدي في تصريح أمس عقب التوقيع على تأسيس 
الشركة، إنها تعمل على تنمية المعادن التي تزخر بها 
لالكتتاب  ستطرح  الشركة  اسهم  أن  مضيفا  السلطنة، 
مسقط  سوق  في  وإدراجها  تأسيسها  فور  العام 

لألوراق المالية.

بالده  إن  قال  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس 
ستعلن عن إجراءات اقتصادية استثنائية خالل الساعات 
لإلنتاج،  األساسية  المؤشرات  زيادة  بهدف  المقبلة، 

وتوزيع المنتجات وتسويقها والرقابة على األسعار. 

أسماء في األخبار

قروض سعودية لمصر
الرياض ـ خالد الشايع

قــال مصــدر مســؤول فــي وزارة املاليــة الســعودية، 
إن اململكة ســتمنح مصر تســهيالت مالية ونفطية 
بقيمة 3.2 مليارات دوالر، في إطار اتفاق يستهدف 

دعم مصر التي تعاني من صعوبات مالية.
»العربــي الجديــد«، أن  وأضــاف املصــدر، فــي تصريــح خــاص لـ
»املساعدات املقدمة ملصر ليست هبة، بل هي قروض ستسدد 
على دفعات«، موضحا أن صندوق التنمية السعودي سيقدم 
تنمويــة  مشــروعات  إلقامــة  دوالر  مليــار   1.5 بقيمــة  قرضــا 

ستقوم شركات سعودية بتنفيذها.
كانت وزيرة التعاون الدولي املصرية سحر نصر، قالت لوكالة 
بلومبرغ االقتصادية، إن السعودية وافقت على إقراض مصر 
1.5 مليار دوالر لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دوالر 
لتمويــل مشــتريات البتــرول، باإلضافــة إلــى منحــة بقيمة 500 

مليون دوالر لشراء منتجات وسلع سعودية.

وأضافــت نصــر، التــي تشــارك ضمــن وفــد مصــر فــي االجتماع 
الثالث للمجلس التنسيقي املصري السعودي الذي عقد أمس 
فــي الريــاض، أن القــروض بشــروط ميســرة، دون تقديــم املزيــد 

من التفاصيل.
لكن املصدر في وزارة املالية الســعودية، أوضح أن املســاعدات 
النفطيــة املقدمــة ملصــر، تأتــي بتســهيالت فــي الســداد ملدة عام 
علــى أن يتــم دفــع قيمتها وفقا لألســعار العاملية وقت الســداد، 

وليس باألسعار الحالية.
وأجرت مصر مفاوضات مكثفة مع السعودية للحصول على 
مســاعدات جديــدة، حيــث تعانــي القاهــرة من عجــز متفاقم في 
موازنتهــا العامــة، يتوقــع أن يتخطــى حاجــز 240 مليــار جنيه 
الحالــي 2016/2015  املالــي  العــام  مليــار دوالر( خــالل   30.6(

الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران املقبل.
وأصدر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر 
ديســمبر/كانون األول املاضي، توجيهات بزيادة اســتثمارات 
اململكــة فــي مصــر لتتجــاوز 30 مليار ريــال )8 مليارات دوالر(، 

واإلســهام في توفير احتياجات مصر من البترول ملدة خمس 
ســنوات، ودعم حركة النقل في قناة الســويس من قبل الســفن 

السعودية.
وقال رئيس لجنة املكاتب االستشارية الوطنية في السعودية، 
»العربي الجديد«، إن التســهيالت  عاصــم عــرب، فــي تصريــح لـ
التــي ســتحصل عليهــا مصــر عبارة عن اســتثمارات وقروض، 
مضيفــا: »االقتصــاد الســعودي سيســتفيد مثلمــا سيســتفيد 

االقتصاد املصري وهذا مهم«.
وقدمت السعودية بجانب اإلمارات العربية املتحدة والكويت 
دعمــا ســخيا للنظــام املصــري تجــاوز نحــو 20 مليــار دوالر 
بنهاية العام املاضي 2014، وفق البيانات الرسمية املصرية.

فــي  مليــارات دوالر ملصــر   4 بمبلــغ  الســعودية  تعّهــدت  كمــا 
شــرم  مؤتمــر  خــالل  اســتثمارية  ومشــروعات  ودائــع  صــورة 
آذار. وتلقــت مصــر بالفعــل  مــارس/  فــي  الشــيخ االقتصــادي 
ملياري دوالر من هذه التعهدات في صورة ودائع في إبريل/ 

نيسان املاضي.
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القاهرة ـ محمد توفيق

خمس سنوات متبقية تفصل مصر عن إلغاء 
ــة  ــيـ الـــجـــمـــارك تــمــامــا عــلــى الـــســـيـــارات األوروبـ
ــوام  ــ ــدأ تــنــفــيــذه قـــبـــل نـــحـــو 6 أعـ ــ بــمــقــتــضــى بـ
ــارك بــنــســبــة %10  ــمــ ــجــ ــقـــضـــي بـــخـــفـــض الــ ويـ
ــوال إلـــى إلــغــائــهــا، إال أن أســعــار  ســنــويــا وصــ
ــقــــادمــــة مــــن أوروبـــــــــا لــــم تــشــهــد  الــــســــيــــارات الــ
انخفاضا وإنما واصلت ارتفاعها بنحو كبير 

على غير املتوقع.
واعتبر تجار أن ارتــفــاع سعر صــرف الــدوالر 
أمام الجنيه املصري تسبب في ارتفاع أسعار 
السيارات األوروبية وعدم انخفاضها، بينما 
ــال خـــبـــراء فـــي قــطــاع الـــســـيـــارات إن مــبــررات  قـ
الــتــجــار واملــتــســورديــن غير مقبولة نــظــرا ألن 
نــســبــة الــجــمــارك تـــتـــراوح بــني 40% مــن قيمة 

السيارة وتصل إلى 135% في بعض الفئات.
وبــدأت مصر في العام 2009 تطبيقا لخفض 
الــجــمــارك عــلــى الــســيــارات األوروبـــيـــة بنسبة 
10% سنويا وكان من املفترض أن يتم إلغاؤها 

تونس ـ فرح سليم

بــقــرارات  الــجــديــد  الــعــام  التونسيون  استقبل 
حكومية تزيد من حصيلة الضريبية ورسوم 
املخالفات املرورية، في إطار سعيها للحد من 

عجز املوازنة.
ــيـــون أن الـــحـــكـــومـــة بــاتــت  ــتـــونـــسـ ويـــعـــتـــبـــر الـ
تستنبط طرقًا جديدة لجني الضرائب بطريقة 
اإلتـــاوات  جميع  استوفت  بعدما  معلنة  غير 

فرض على املستهلكني.
ُ
التي يمكن أن ت

ــن بـــني الــــرســــوم الـــتـــي شــمــلــتــهــا الــــزيــــادات  ومــ
ــة والــــوقــــوف في  األخـــيـــرة املــخــالــفــات املــــروريــ
األمـــاكـــن املــمــنــوعــة واألمـــاكـــن الــعــمــومــيــة، كما 
ــع الــرســوم  دعـــت الــحــكــومــة املــواطــنــني إلـــى دفـ
ــون تـــونـــســـيـــون  ــطــ ــاشــ املـــــتـــــأخـــــرة. وتـــــــــــداول نــ
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــؤخــرًا، 
مــحــاضــر املـــخـــالـــفـــات املـــوجـــهـــة ضـــدهـــم ومــن 
بقطع  قامت  ملترجلة  مــروريــة  مخالفة  بينها 
الــحــمــراء، مــا استوجب  الطريق عند اإلشـــارة 
تغريمها بمخالفة في حدود 10 دوالرات، رغم 
املخالفات  يتعّودوا تطبيق  لم  التونسيني  أن 

على الراجلني.
وحمل قانون املالية الذي دخل حّيز التطبيق 
زيــــــــــادة فـــــي عـــــــدد مـــــن اإلتـــــــــــــاوات املــــفــــروضــــة 
عــلــى االســتــهــاك والــصــحــة وألـــعـــاب الـــرهـــان، 
ــــى خـــفـــض الــــدعــــم املــــوجــــه نــحــو  ــاإلضـــافـــة إلـ بـ

بعض املواد األساسية.
ورغــم حرج الحكومة في اإلعــان صراحة عن 
حاجتها املــاســة إلـــى رفـــع الــضــرائــب مــن أجــل 
ــم مـــــوارد الـــدولـــة إال أن املــتــابــعــني لــلــشــأن  دعــ
ـــر مـــن فــرض 

ّ
االقـــتـــصـــادي يـــؤكـــدون أنــــه ال مـــف

ــــوم جـــديـــدة ملــجــابــهــة الــعــجــز فـــي مـــوازنـــة  رسـ
الدولة املقدرة بـ14.5 مليار دوالر.

ومن املتوقع حصر عجز موازنة الدولة العام 
الــجــاري فــي حـــدود 3.8% مــن الــنــاتــج املحلى 
الـــعـــام  الــــعــــام مـــقـــابـــل %4.4  ــالــــي هـــــذا  ــمــ اإلجــ

املاضي، حسب البيانات الرسمية. 
الحطاب،  مـــراد  االقــتــصــادي  الخبير  ويعتبر 
فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــانــون 
ميزانية الدولة لعام 2016 يثقل كاهل املواطن 
ــــب ويـــــراعـــــي الـــطـــبـــقـــات  ــرائـ ــ ــوم والـــــضـ ــرســ ــالــ بــ
ذات الــدخــل الــعــالــي. وأشــــار إلـــى أن الــقــانــون 
تــضــّمــن إجــــــــراءات ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر على 

خال عام 2019، إال أنه تم إيقافها عام 2014 
ملـــدة عـــام بــنــاء عــلــى الــطــلــب املــصــري مــا جعل 
انتهاء العمل باالتفاقية مع الجانب األوروبي 
في 2020. وقال جمال بيومي، رئيس اتفاقية 
ــم بــدء  ــه رغــ ــة، إنــ ــ ــيـ ــ الـــشـــراكـــة املــصــريــة األوروبـ
تطبيق قرار تخفيض الجمارك تدريجيا على 
السيارات املستوردة من أوروبا 2009، إال أنها 

لم تشهد أي نخفاض في األسعار حتى اآلن.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــيـــومـــي فــــي تـــصـ وأوضــــــــح بـ
الجديد«، أن »التنازل عن الحصيلة الجمركية 
مــن املــفــتــرض أن يــكــون فــي صــالــح املستهلك، 
لــــكــــن مـــــا يــــحــــدث الــــعــــكــــس حــــيــــث يــــصــــب فــي 

جــيــوب الــتــجــار، نتيجة لــغــيــاب الــرقــابــة على 
الــســيــارات فــي مصر،  املــســتــورديــن ومجمعي 
الــــذيــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مــــن فـــــرق الــــجــــمــــارك وال 

يخفضون أسعار السيارات«.
وأضاف: »السوق املصرية مضطربة ويتحكم 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ فــيــهــا أبــــاطــــرة املــــســــتــــورديــــن«، الفـ
بــزيــادة  واملــســتــورديــن يتحججون  املــنــتــجــني 
سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه، وهذه حجة 
الــدوالر  غير مقبولة. وتابع: »لو افترضنا أن 
االتفاق،  تطبيق  بــدء  منذ   %20 بنسبة  ارتفع 
فــــإن الـــجـــمـــارك انــخــفــضــت خــــال هــــذه الــفــتــرة 

بنحو 60% فكيف يزيد سعر السيارات«.
ــكــــن حــــســــني مـــصـــطـــفـــى، أمـــــــني عـــــــام رابــــطــــة  لــ
الجديد«،  »العربي  لـ قــال  السيارات،  مصنعي 
السيارات األوروبــيــة لن تنخفض  إن »أسعار 
التكلفة  الــــدوالر وزيــــادة  تــوافــر  لــعــدم  نتيجة 
ونــقــص املـــعـــروض«، مضيفا: »الــجــمــارك تعد 

أحد عناصر التكلفة وليس كل التكلفة«.
وأشار مصطفى إلى أن جميع أنواع السيارات 
العام  ارتفاعا يتراوح بني 5% و%12  شهدت 
املــــاضــــي نــتــيــجــة الرتــــفــــاع الــــــــدوالر بــالــســوق 
املـــوازيـــة )الـــســـوداء( وعــجــز املــصــرف املــركــزي 
عـــن تــوفــيــر االعـــتـــمـــادات املــســتــنــديــة بــاعــتــبــار 
السيارات سلعا ترفيهية«. وأضاف أن حصة 
الــســيــارات األوروبــيــة فــي الــســوق تــتــراوح بني 
اآلسيوية  السيارات  تمثل  بينما  و%10،   %7
بني  واليابانية  والصينية  الــكــوريــة  بخاصة 
60% و70%، الفتا إلى أن السيارات األوروبية 
داخل  الرئيسية  ماركاتها  أغلب  تجميع  يتم 
مــصــر. وبــحــســب عــفــت عــبــد الــعــاطــي، رئــيــس 
شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، تمثل 
الــســيــارة، ثــم يضاف  الجمارك 40% مــن قيمة 
لترتفع  املــوارد  وتنمية  املبيعات  لها ضريبة 
الــنــســبــة إلــــى 66% مـــن قــيــمــة ســعــر الــســيــارة، 
فضا عن عمليات النقل الداخلي من املوانئ 

إلى األماكن التجارية.
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  ــــي، أن  ــــاطـ ــعـ ــ الـ ــر عــــبــــد  ــبــ ــتــ واعــ
تتآكل  األوروبـــيـــة  الــســيــارات  عــلــى  الجمركية 
بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الـــــــدوالر، وبــالــتــالــي لم 
يكن لها أثــر واضــح على تراجع األســعــار، بل 
ــادة فــي أســعــار جميع  عــلــى الــعــكــس هــنــاك زيــ

السيارات سواء األوروبية أو غيرها.
السيارات األوروبــيــة في مصر  أنــواع  وأشهر 
دبليو« و»مرسيدس« و»فولكس  إم  »بى  هي 
فاغن« األملانية و»فولفو« السويدية و»فيات« 

اإليــطــالــيــة و»ســــيــــات« اإلســبــانــيــة و»بــيــجــو« 
الفرنسية. ووفقا للتقرير املالي لوزارة املالية 
الركوب  لسيارات  الجمركية  اإليـــرادات  بلغت 
بــشــكــل عــــام 1.78 مــلــيــار جــنــيــه )227 مــلــيــون 
وحتى  يوليو/تموز  من  الفترة  خــال  دوالر( 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، باملقارنة بنحو 
مــلــيــون دوالر( خــال   166( جــنــيــه  مــلــيــار   1.3

نفس الفترة من العام 2014.
العامة  الشعبة  رئــيــس  سليمان،  حسن  وقـــال 
للسيارت بــاتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، إن » ما 
يتم تخفيضه من الجمارك تتم استعادته من 
الرسوم والضرائب، وبذلك ال يستفيد العماء 
مــن انــخــفــاض الــجــمــارك حتى إن وصــلــت إلى 

صفر«.
وأضــــاف: »هــنــاك بــنــود تــحــدد ســعــر الــســيــارة 
النهائي، منها ثمن السيارة األصلي، املثبت في 
الفاتورة الصادرة من املصنع، وقيمة الجمرك، 
التنمية، وتكاليف  املبيعات، ورســم  وضريبة 
الــشــحــن والــنــقــل والــتــســويــق واإلعــــانــــات، ثم 
الوكيل  يحملها  بــنــود  وكلها  الــربــح،  هــامــش 
على سعر السيارة، ومع حساب تلك التكاليف 
سنجد  الجمركي  التخفيض  لقيمة  بالنسبة 

أن نسبة التخفيض ال تذكر«.
لــكــن عـــاطـــف يـــعـــقـــوب، رئـــيـــس جـــهـــاز حــمــايــة 
املــســتــهــلــك املـــصـــري، قـــال فـــي تــصــريــح خــاص 
»العربي الجديد«، إن معظم تجار السيارات  لـ

يتحايلون لرفع األسعار بشتى الطرق.
وأضــاف يعقوب أن »مــبــررات التجار في رفع 
األسعار بجحة زيادة الدوالر واهية«، مشيرا 
إلى أن الفيصل النهائي في السعر هو تاريخ 
فتح االعتماد املصرفي، حيث إنه إذا كان فتح 
ــرار خفض  االعــتــمــاد ودخــــول الــســيــارة بــعــد قـ
الــــجــــمــــارك، فــيــجــب تــخــفــيــض الـــســـعـــر بــنــفــس 
تحويله  ويــتــم  مــخــالــفــا  يعتبر  وإال  الــنــســبــة، 

للنيابة.
التجار  لتحايات  يتصدى  الــجــهــاز  أن  وأكـــد 
لــرفــع األســـعـــار، وحــيــنــمــا تــأتــي شــكــوى برفع 
األسعار بعد االتفاق مع العميل، يتم التحقق 

من الشكوى بتاريخ االعتماد املصرفي.
على  التيسير  تستهدف  الــدولــة  أن  وأضــــاف 
املـــواطـــنـــني ولـــيـــس رفــــع األســــعــــار، وأن جــهــاز 
حماية املستهلك سبق وأن تصدى ملحاوالت 
قاموا بزيادة  السيارات  عــدد كبير من وكــاء 
األسعار، بعد االتفاق مع العميل، بحجة زيادة 

سعر الصرف وتم تحويلهم للنيابة العامة.

األكــات  االستهاك خاصة في محات  قطاع 
الــتــي ستصبح  واملــتــاجــر  واملــقــاهــي  الخفيفة 
لترتيبات ضريبية مضبوطة، وهو  خاضعة 
مـــا ســيــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى املـــواطـــن والــتــاجــر 
على حد قوله. ورّجح الحطاب أن تكون هناك 
ضــغــوطــات ضريبية أخـــرى على املــواطــن في 
مــادة الخطايا املــروريــة بحيث ستكون هناك 
ضــغــوطــات فــي تــحــريــر الــخــطــايــا للمخالفني 
في امليدان املروري واملدني. وقال إن إجراءات 
عـــديـــدة تـــم إقـــرارهـــا فـــي قـــانـــون املــالــيــة لسنة 
2016 ستمّس املواطن البسيط بصفة مباشرة 
السّيما في املقدرة الشرائية وفي كل ما يتعلق 

باالستهاك.
ــة زيــــــــادة رســـــــوم الـــخـــدمـــات  ــيـ ــانـ ــكـ وتــــوقــــع إمـ
الــصــحــيــة بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا فــــي الــقــطــاعــني 
ــــرض مـــراجـــعـــة  الـــعـــمـــومـــي والـــــخـــــاص بـــعـــد فــ
مناهج استخاص القيمة املضافة في القطاع 
ــــام ضـــمـــن قــــانــــون املـــالـــيـــة،  الـــصـــحـــي بــشــكــل عـ
مــشــيــرا إلــــى إمــكــانــيــة رفــــع الـــدعـــم أيـــضـــا عن 
عــدة مــواد أساسية من ضمنها الــن والشاي 

والزيت، ما سيتسبب في ارتفاع أسعارها.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة تــونــســيــة ارتـــفـــاع 
أكتوبر/ 4.6% في شهر  إلــى  التضخم  معدل 
تشرين األول املاضي، بعد أن ظل مستقرا عند 
وقــال  التي تسبقه.  الثاثة  األشــهــر  فــي   %4.2
املعهد الوطني لإلحصاء الحكومي إن ارتفاع 
املـــواد  أســعــار  بــزيــادة  كـــان مرتبطا  التضخم 
الــغــذائــيــة إلــى 5.6%. وقـــال إن رفــع الــدعــم عن 
ألن  شــديــدة  بتحفظات  ــواد سيكون  املـ بعض 
املقدرة الشرائية ال تتحمل ضغطا أكثر بسبب 

تفاقم العجز وتقلص موارد الدولة.
ولفت إلى أن اإلجــراءات الجديدة التي تتعلق 
بألعاب الرهان سيكون لها تأثير مباشر على 
املواطن من خال إقرار أخذ نسبة من كل فائز 

بمبلغ مالي في رهان. 
وفــــرض قـــانـــون املــالــيــة الــجــديــدة حــســم %25 
لــفــائــدة الـــدولـــة مــن كــل الــجــوائــز املــالــيــة التي 
الرهان  ألعاب  من  املواطنون  عليها  يتحصل 
أو املسابقات التلفزيونية أو اإلذاعية وغيرها.

وتحتاج تونس ملواجهة العجز في ميزانيتها 
هـــذا الــعــام إلـــى نــحــو 1.5 مــلــيــار دوالر بشكل 
عاجل، وفق ما أكده وزير املالية سليم شاكر، 

في تصريحات صحفية مؤخرا.

تونس تواجه عجز الموازنة ارتفاع أسعار السيارات األوروبية رغم خفض الجمارك
برسوم المخالفات والضرائب

تعيد الجزائر خالل 2016، إحياء القروض االستهالكية التي تم تجميدها في 2009 بغرض 
التحكم في الواردات والحد من مديونية العائالت آنذاك. وتهدف هذه الخطوة وفق 

وكالة األنباء الجزائرية، إلى تشجيع استهالك المنتجات المحلية.

¶ يــواجــه قــطــاع غـــزة أزمـــة متواصلة 
األخيرة  السنوات  الكهرباء خالل  في 
فلماذا لم يتم وضع حلول جذرية لها؟
ــة إلنـــتـــاج  ــ ــــازمــ ــــود الــ ــوقــ ــ نـــقـــص كـــمـــيـــات الــ
الكهرباء هو األزمة الكبرى، فكميات الوقود 
ال تتوافق مع االحتياج اليومي، لذلك يوجد 
عــجــز فـــي الــطــاقــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــقــطــاع 
بــســبــب الــحــصــار اإلســـرائـــيـــلـــي الــمــتــواصــل 
 عن حالة االنقسام 

ً
منذ عشر سنوات، فضا

الــفــلــســطــيــنــي الــــتــــي تـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى 
إنـــهـــاء أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء، الـــتـــي تــعــتــبــر أحــد 
منها  يعاني  الــتــي  اليومية  المشاكل  أبـــرز 

المواطن الغزي.

ــتــيــار  ــر ال ــوفـ ــي تـ ــتـ ــا هــــي مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الـ ¶ مــ
الــكــهــربــائــي لــغــزة خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة؟ وكــم 

يقدر حجم العجز؟
ــزة ثـــاثـــة مـــصـــادر تــوفــر  يـــوجـــد فـــي قـــطـــاع غــ
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تــتــمــثــل فــــي الــخــطــوط  ــاقـ الـــطـ
ميغاواط،   120 نحو  توفر  التي  اإلسرائيلية 
باإلضافة إلى الخطوط المصرية، التي تزود 
مدينتي رفــح وبــعــض أجـــزاء مــن خانيونس 
ال  والــتــي  الكهربائي  بالتيار  القطاع  جنوب 
تزيد عن 35 ميغاواط، إلى جانب 60 ميغاواط 
تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في 
غزة. وهذه المصادر المتنوعة ال توفر الطاقة 
للقطاع  يتوفر  ال  8 ســاعــات، حيث  لنحو  إال 
حاليا سوى نحو 200 ميغاواط من أصل 500 

ميغاواط يحتاجها القطاع. 

¶ لماذا ال تعمل محطة توليد الكهرباء في قطاع 
غزة بكامل قدرتها التشغيلية ؟

تعاني سلطة الطاقة في غزة بشكل يومي 
ــن أزمــــــــة نـــقـــص الـــــســـــوالر وعــــــــدم ســـمـــاح  ــ مـ
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي بـــوصـــول 600 ألــف 
الـــازم لتشغيل 4 مــولــدات  لتر مــن الــوقــود 
فـــي مــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، األمـــــر الـــذي 
يـــؤدي إلـــى تشغيل مــولــديــن فــقــط وإحـــداث 
الكهربائي،  التيار  إربــاك في جــدول توزيع 
 عن عدم وفاء الهيئة العامة للبترول 

ً
فضا

فتحي الشيخ خليل

¶ تحدثت عن أن االنقسام الفلسطيني جزء من 
أزمة الكهرباء؟

واألزمــات  بالحصار  الكهرباء مرتبط  ملف 
االنقسام  المتمثلة في  الداخلية  السياسية 
الــــذي يــعــتــبــر حــجــر عــثــرة أمــــام إنـــهـــاء هــذا 
ــراف  ــ ــــذي تـــهـــدف الــعــديــد مـــن األطـ الــمــلــف الـ

للضغط على الغزيين من خاله.

¶ وماذا عن دور اللجنة التي تشكلت من الفصائل 
الفلسطينية لتجاوز أزمات القطاع؟

ــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي فــــي حــالــة  أســــهــــم االنــ
مـــن عـــدم الــثــقــة والــتــشــكــيــك فـــي إدارة ملف 
الكهرباء من قبل حكومة التوافق والسلطة 
ــــذي دفـــــع بـــاتـــجـــاه  ــ ــر الـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، األمـ
تقريب  على  تعمل  فصائلية  لجنة  تشكيل 
المؤسسات  النظر والتنسيق بين  وجهات 
الــمــســؤولــة بــغــزة عــن مــلــف الــكــهــربــاء وبين 
السلطة الفلسطينية ورفع التقارير بالشكل 
الــصــحــيــح ومـــمـــارســـة الـــفـــصـــائـــل لـــدورهـــا 
الــوطــنــي لــحــل أزمــــة الــكــهــربــاء الــتــي تعتبر 
إحدى أبرز المشكات اليومية التي يعاني 

منها سكان القطاع منذ عام 2006.

ــــرات هــــذه الــلــجــنــة من  وتــمــكــنــت فـــي عــــدة مـ
»ضــريــبــة  ــا يـــعـــرف بـــ ــفــــاق عــلــى إزالــــــة مـ االتــ
البلو« التي تفرضها السلطة على السوالر 
الــــمــــورد لــمــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء والــــذي 

يتجاوز ضعف قيمة السوالر بشكل كلي.

¶ وهل أبلغتكم حكومة التوافق بإنهاء فرض هذه 
الضريبة بشكل كلي خالل عام 2016؟

بــحــســب مـــا أبــلــغــنــا بـــه مـــن قــبــل الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــإنــه ال نــيــة لــــدى الــحــكــومــة 
ــام 2016  ــزة بــشــكــل كــلــي خــــال عــ ــاء غــ ــفـ إلعـ
إعفاء  على  واقتصاره  »البلو«  ضريبة  من 
جزئي بالرغم من كل اإلجــراءات التي نقوم 
رفع  وعــدم  المالية،  الجباية  لتحسين  بها 

الضريبة في ظل عدم بدء مشروع خط الغاز 
ومـــشـــروع الــربــط الــكــهــربــائــي مــع الخطوط 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــبــقــى األزمـــــــة وســتــتــعــقــد 
بشكل أكبر وستفشل كل جهود حل األزمة.

¶ بخالف الضريبة، البعض يتحدث عن خالفات 
الله  رام  فــي  لــلــبــتــرول  الــعــامــة  الهيئة  وبــيــن  بينكم 

بشأن كميات الوقود الالزم لتوليد كهرباء غزة؟
تنفيذية  جهة  هــي  للبترول  العامة  الهيئة 
تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدرها وزارة 
المالية، التي تعمل على عرقلة تنفيذ قرار 
إعفاء كهرباء غزة من ضريبة »البلو« عدة 
مـــــرات وتــتــحــكــم فـــي كــمــيــات الــــوقــــود الــتــي 
الله  رام  فــي  المالية  ووزارة  للقطاع،  تصل 

الـــوزراء  قــــرارات مجلس  مــع  غير منسجمة 
والــتــي تــأخــذ بالحسبان إعــفــاء وقـــود غــزة 
من الضرائب وتعمل بشكل دائم على إعاقة 
هــــذه الــــقــــرارات ويــتــعــامــلــون مـــع غــــزة على 

أساس تجاري واستثماري واضح.

الغاز لمد  ¶ وما هو مصير مشروع إنشاء خط 
محطة توليد الكهرباء؟

تـــم إبــاغــنــا بــشــكــل رســمــي مـــن قــبــل حكومة 
واضحة  إسرائيلية  موافقة  بوجود  التوافق 
وصريحة على تزويد محطة الكهرباء بخط 
من  وهــنــاك سلسلة  الــمــحــطــة،  لتشغيل  غـــاز 
اإلجراءات الفنية تتمثل في مسارات الخطوط 
والــمــنــطــقــة، الــتــي ســيــجــري تنفيذ الــمــشــروع 

 
ً
بها، لكن يبقى مصير نجاح المشروع رهنا
ــادة تــأثــيــره  ــزيــ بــتــوســعــة مــحــطــة الـــتـــولـــيـــد لــ
وتــحــســيــن كــمــيــات الــكــهــربــاء الــمــنــتــجــة، أمــا 
فتأثيره سيبقى محدودا  الحالي  الواقع  في 
إلـــى تحسن مــلــحــوظ في  للغاية ولـــن يـــؤدي 

كميات الكهرباء المنتجة.

يـــوجـــد أي اســـتـــثـــمـــارات مــــن خـــالل  ــاذا ال  ــمــ ــ ل  ¶
رؤوس األموال أو بعض الدول في مجاالت الطاقة 

الكهربائية في غزة؟
المعطل  زال  اإلسرائيلي وما  االحتال  كان 
الــرئــيــســي لــاســتــثــمــار فــي مــجــاالت الطاقة 
 على 

ً
بــفــعــل الــقــيــود الــمــفــروضــة اقــتــصــاديــا

الــقــطــاع والــســعــي الفــتــعــال األزمــــات وفــرض 
حظر على شركة الكهرباء الحالية من أجل 
إدخــــال مــعــدات إلصـــاح الــخــطــوط التالفة، 
 عـــن أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة غير 

ً
فـــضـــا

مــعــنــيــة بــإيــجــاد فــــرص اســتــثــمــار حقيقية 
لعمل محطة جديدة في ظل واقع االنقسام.

¶ إلى أين وصل مشروع إدخال غزة على مشروع 
الربط الكهربائي مع الخطوط اإلسرائيلية؟ 

ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــامـــلـــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــاك مــ ــنــ هــ
المشروع واألمر يحتاج أن يتم تقديم طلب 
والــرئــيــس  الفلسطينية  الــحــكــومــة  قــبــل  مــن 
لــلــبــدء بــخــطــوات التنفيذ  مــحــمــود عــبــاس 
العملية، مع العلم أن هناك تمويا مرصودا 
للعام 2016 من قبل البنك اإلسامي للتنمية 
الــــدولــــي بــقــيــمــة 25 مــلــيــون دوالر  والـــبـــنـــك 
أن  إلــى  المشروع، باإلضافة  تنفيذ  لصالح 
على  المانحة  والـــدول  الجهات  مــن  العديد 
إذا جرى  المشروع  استعداد كامل لتغطية 
الــبــدء فــيــه مــن قــبــل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 

والسلطة الفلسطينية.
أمــا عــن المعوقات فهناك اشــتــراط مــن قبل 
التوافق بوجود ضمانات حقيقية  حكومة 
لجباية قــويــة فــي قــطــاع غــزة لــدفــع فــاتــورة 
الــــخــــط اإلســــرائــــيــــلــــي وتـــطـــويـــرهـــا لــتــشــمــل 
من  القادمة  الحالية  الكهرباء  فــاتــورة  دفــع 
إسرائيل، في ظل عدم وجود رغبة من قبل 
حكومة التوافق بتحمل أي أعباء مالية عن 

الكهرباء التي يحصل عليها قطاع غزة.

¶ ما هو حجم األضرار الذي لحق بقطاع الكهرباء 
على  األخــيــرة  اإلسرائيلية  الــحــرب  خــالل  والطاقة 

غزة؟
يــقــدر حــجــم الــخــســائــر الــمــبــاشــرة الــنــاتــجــة 
ــداف اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــحــو 14  عــــن االســــتــــهــ

 عن استهداف االحتال 
ً
مليون دوالر، فضا

الخاصة  المرافق  وبعض  الوقود  لحزانات 
بــمــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــي تعتبر 
 عـــن ســلــطــة الــطــاقــة وهــي 

ً
 مــنــفــصــا

ً
قــطــاعــا

قـــطـــاع اســـتـــثـــمـــاري فـــقـــط والـــعـــاقـــة مــعــهــم 
الكهربائي  التيار  قائمة على أســاس شــراء 
بين شركة التوليد والحكومة الفلسطينية 

متمثلة في سلطة الطاقة بغزة.

¶ تــحــدثــت عـــن أســـبـــاب تــتــعــلــق بــنــقــص الـــوقـــود 
لكن  الكهرباء،  لمحطة  اإلسرائيلي  واالســتــهــداف 
هناك  إن  يــقــول  الفلسطيني  الــشــارع  فــي  البعض 
 داخـــل أروقــــة الــشــركــة الــقــائــمــة على 

ً
 مــالــيــا

ً
فــســادا

محطة كهرباء غزة فما ردك؟
اتــفــاقــيــة الــتــشــغــيــل الــخــاصــة بــمــحــطــة غــزة 
تــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي شـــركـــات الـــعـــالـــم، حيث 
تــضــمــنــت مــســؤولــيــة الــحــكــومــة عـــن تــوفــيــر 
ــــازم لــلــمــحــطــة، والـــشـــركـــة تبقى  الـــوقـــود الــ
 مــالــيــة ســــواء عــمــلــت أم لم 

ً
تــحــصــل رســـومـــا

تعمل، وهذه نقطة تحتاج إلى مراجعة، وال 
التشغيل  التفاقية  شاملة  مــراجــعــة  مــن  بــد 

الخاصة بشركة توليد الكهرباء.

ــرة زيــــــادة فـــي الـــرســـوم  ــيــ ¶ شـــهـــدت اآلونــــــة األخــ
الــمــحــصــلــة مـــن مــوظــفــي غـــزة الــتــابــعــيــن للسلطة 

الفلسطينية فماذا عنها؟
أدى تراكم الديون بشكل كبير على موظفي 
المالية  قــيــام وزارة  إلـــى  غـــزة  فــي  الــســلــطــة 
 
ً
شــيــكــا  170 مــبــلــغ  بــخــصــم  الـــلـــه  رام  فــــي 

، قــبــل عــدة 
ً
ــدوالر 3.88 شــيــكــل( شــهــريــا ــ )الــ

ســنــوات دون الــنــظــر إلــى كمية االســتــهــاك 
ــمــــوظــــف، والــــتــــي  ــالــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــري الــ ــهــ ــشــ الــ
تــتــجــاوز هــــذه الــمــبــالــغ، مـــا أدى لــلــتــوافــق 
 على 

ً
مـــع الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــؤخـــرا

زيادة الخصومات المالية لتشمل إجمالي 
 
ً
الفاتورة بما ال يزيد عن مبلغ 500 شيكا

.
ً
شهريا

ــن أجـــــل تــحــســيــن  ــقـــطـــاعـــات مــ ــتـ وهــــــذه االسـ
عــمــلــيــة الــجــبــايــة وزيـــــــادة كــمــيــات الـــوقـــود 
الــمــرســلــة لــمــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء بــغــزة 
والعمل على توفير بدائل جديدة لتحسين 

مصادر الطاقة الموجودة.

قال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، في مقابلة مع 
»العربي الجديد«، إّن أزمة الكهرباء سياسية وتهدف إلى تشديد الحصار على 
بشكل  األزمة  هذه  لحل  ميغاواط   500 إلى  غزة  حاجة  إلى  مشيرا  القطاع، 

جذري

مقابلة
أجراها

يوسف أبو وطفة

ملف كهرباء غزة مرتبط 
بالحصار اإلسرائيلي واالنقسام

جهات حكومية تخالف 
قرارات إعفاء الوقود من 

الضرائب

¶ المنشأ : ولد في عام 1954 
في مدينة غزة

¶ المؤهل العلمي: 
بكالوريوس هندسة كهربائية 

من جامعة اإلسكندرية في 
مصر

¶ الحالة االجتماعية: متزوج 
وله تسعة من األبناء والبنات

¶ المناصب السابقة: مدير 
قطاع الكهرباء في شركة 

انترناشونال بور البريطانية 
في أبوظبي باإلمارات 

العربية المتحدة، ومسؤول 
في قطاع الكهرباء في 

حكومة أبوظبي سابقًا
¶ المنصب الحالي: نائب رئيس 

سلطة الطاقة في غزة

ــــوزارة الــمــالــيــة بـــإرســـال الكميات سيرة الــتــابــعــة لـ
التي  الــضــرائــب  للقطاع وكــذلــك  الــمــطــلــوبــة 
الفلسطينية على الوقود  تفرضها السلطة 
المورد للقطاع، والــذي يفوق ضعف الثمن 

الحقيقي للوقود.

¶ لكن جرى الحديث عن مشروع إلنشاء محطة 
أزمــة  يــتــفــادى  بــالــطــاقــة الشمسية وهـــو مــا  تعمل 

الوقود في إنتاج الكهرباء؟
ــلـــي  ــيـ بـــالـــفـــعـــل، غـــيـــر أن الـــحـــصـــار اإلســـرائـ
ــاع، ومــــنــــع إدخـــــال  ــقــــطــ ــلـــى الــ ــفــــروض عـ ــمــ الــ
الــمــعــدات وقــطــع الــغــيــار الــازمــة تسبب في 
الماضية،  الشهور  خــال  المشروع  تعطيل 
المستثمرة  األميركية  الشركة  قــدرة  وعــدم 
فـــي الـــبـــدء بــشــكــل عــمــلــي فـــيـــه، إال أن الــعــام 
 فــي الملف 

ً
 جــديــا

ً
الــجــديــد سيشهد حـــراكـــا

هــذه  تخطي  فــي  المستثمرين  نــجــاح  بــعــد 
العقبات.

من المتوقع أن يوفر المشروع بعد انتهاء 
جميع مراحله ما بين 250 و300 ميغاواط  
ستسهم في تحسين واقع التيار الكهربائي 

بشكل كبير في غزة.

الطاقة الشمسية لتقليص األزمة
إن  الشيخ خليل،  غــزة، فتحي  فــي  الطاقة  نائب رئيس سلطة  قــال 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض على غـــزة، ومــنــع إدخـــال املــعــدات 
وقطع الغيار الالزمة، تسبب في تعطيل مشروع إنتاج الكهرباء من 
إلــى عــدم قــدرة الشركة األميركية  الطاقة الشمسية. وأشــار خليل 
املستثمرة في البدء باملشروع، إال أن العام الحالي سيشهد حراكًا 

جديًا في امللف، بعد نجاح املستثمرين في تخطي هذه العقبات.
انتهاء جميع مراحله مــا بــني 250  املــشــروع بعد  يــوفــر  وتــوقــع أن 
الكهربائي  التيار  واقـــع  تحسني  فــي  ستستهم  وات،  ميغا  و300 

بشكل كبير في غزة.

الطاقة فــي غــزة تعاني بشكل يومي مــن أزمــة  وأضـــاف أن سلطة 
السوالر، وعــدم سماح االحتالل اإلسرائيلي بوصول 600  نقص 
الـــالزم لتشغيل 4 مــولــدات فــي محطة توليد  الــوقــود  ألــف لتر مــن 
الكهرباء، األمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولدين فقط، وإحداث إرباك 
في جدول توزيع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى وصول التيار إلى 
نحو 8 ساعات يوميا. وتابع نائب رئيس سلطة الطاقة، أن املصادر 
املتنوعة التي تمد القطاع بالكهرباء حاليا ال توفر سوى نحو 200 
ميغا وات من أصل 500 ميغا وات يحتاجها القطاع، ما يستلزم 

حلوال إلنهاء األزمة الحالية.

500

300

حاليًا  غزة  لقطاع  يتوفر  ال 
وات  ميغا   200 نحو  سوى 
الكهربائية،  الطاقة  مــن 
إلى  القطاع  يحتاج  بينما 
األمر  وات،  ميغا   500 نحو 
انقطاع  في  يتسبب  الــذي 

التيار ساعات طويلة.

يجري العمل على مشروع 
إنــشــاء مــحــطــة كــهــربــاء 
الشمسية،  بالطاقة  تعمل 
أن يوفر بعد  المتوقع  من 
ما  مراحله  جميع  انتهاء 
وات،  ميغا  و300   250 بين 
تحسين  فــي  يــســهــم  مــا 

واقع الطاقة في غزة.

إلغاء الجمارك 
على السيارات األوروبية 

خالل 2020

عودة القروض 
االستهالكية

ماليةمصر

لم تشهد أسعار السيارات 
األوروبية في مصر 

انخفاضًا يذكر وإنما 
واصلت ارتفاعها بشكل 
كبير رغم وجود اتفاق 

مصري مع الجانب 
األوروبي يقضي بخفض 

الجمارك عليها تدريجيًا 
بشكل سنوي وصوًال إلى 
إلغائها تمامًا عام 2020

السيارات األوروبية تستحوذ على نحو 10% من السوق )فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

الـــــبـــــورصـــــة  ــرت  ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ أن  بـــــعـــــد 
ــنــــني حـــوالـــى  ــوم االثــ ــ الــصــيــنــيــة يـ
قــيــمــتــهــا  ــن  مــ دوالر  مـــلـــيـــار   590
الــســوقــيــة، عـــادت أمـــس لتغلق عــلــى ارتــفــاع 
طــفــيــف فـــي تــعــامــات مــتــقــلــبــة، بــعــد تــدخــل 
كثيف من الصناديق الحكومية التي دخلت 
ــركـــات الـــتـــي تــعــرضــت  كــمــشــتــر ألســـهـــم الـــشـ
وأغلق مؤشر  املستثمرين.  من  مكثف  لبيع 
»ســي إس إي 300«، الــذي يقيس أداء أسهم 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي الـــبـــورصـــة، مــرتــفــعــًا 
بــنــســبــة 0.3%. وضـــخ بــنــك الــشــعــب »الــبــنــك 
املـــركـــزي الــصــيــنــي«  نــحــو 20 مــلــيــار دوالر 
ــنـــني، وهـــو أكــبــر  فـــي أســـــواق الــنــقــد يـــوم االثـ
مبلغ يضخه منذ سبتمبر/ أيلول في سوق 
اليوان  لدعم سعر صــرف  األجنبي  الصرف 
فــي الــســوق املــحــلــيــة، وذلــــك عـــدا املــشــتــريــات 
التي نفذتها الصناديق الحكومية. ويعتقد 
املــتــعــامــلــون أن الــبــنــك املــركــزي يستعني في 
لدعم  للدولة  اململوكة  بالبنوك  الــوقــت  ذات 
ــم أن الـــيـــوان أســتــقــر فــي ســوق  ــيـــوان. ورغــ الـ
لــلــدوالر،   6.5 املحلي عند مستوى  الــصــرف 
ــل الــتــعــامــل  ــه فـــي أســــــواق األفــــشــــور ظـ إال أنــ
لــلــدوالر. ولحسن حظ  فــوق حاجز 6.7  فيه 
تفوق  نقدية  احتياطات  تملك  أنها  الصني، 
3.6 ترليونات دوالر، تساعدها في استقرار 
اليوان. وتشكل هذه االحتياطات خطًا أحمر 
أمام املضاربني الذين يعلمون في النهاية أن 
املركزي الصيني سيتمكن من إنزال خسائر 

ضخمة بمحافظهم. 
املالية  األوراق  على  الــرقــابــة  لجنة  وأعلنت 
فــي الــصــني أنــهــا تــنــوي ســن قــواعــد جــديــدة 
لتقييد بيع كبار املساهمني أسهمهم، ولكن 
خبراء أســواق غربيني يعتقدون أن التدخل 
 لــحــال الهلع الــذي 

ً
الحكومي لــن يــكــون حــا

السلطات  ــحــت 
َ
ومل املتعاملني.  على  يسيطر 

املــالــيــة فــي الــصــني أمـــس إلـــى أنــهــا ستبقي 
على الحظر على مبيعات كبار املستثمرين 
والرؤساء التنفيذيني ومدراء الشركات الذي 
يمنعهم من إجراء صفقات كبرى. وكان  من 
املــفــتــرض أن يــرفــع هـــذا الــحــظــر الـــذي فــرض 
في سبتمبر/ أيلول املاضي، في الثامن من 
يناير/ كانون الثاني الجاري. وهذا القانون 
الذين يملكون أكثر  يمنع كبار املستثمرين 
من 5.0% من أسهم شركة من إجراء صفقات 

كبرى في أسهمها. 
ــواق، قــالــت لجنة  ــ وفـــي خــطــوة لتهدئة األسـ
الـــصـــني أمــس  تــنــظــيــم األوراق املـــالـــيـــة  فـــي 
ــن املــحــتــمــل أن تــتــم  ــاء  إنـــــه لـــيـــس مــ ــثــــاثــ الــ
عمليات بيع كثيفة لألسهم من قبل حاملي 
األســهــم الــرئــيــســيــني لــلــشــركــات املـــدرجـــة في 
التقييد  فترة  نهاية  اقــتــراب  رغــم  البورصة، 

املؤقت لعمليات بيع أسهمهم.
ومـــنـــعـــت الـــلـــجـــنـــة مـــؤقـــتـــًا حـــامـــلـــي األســـهـــم 
ــن بــيــع  الـــرئـــيـــســـيـــني لـــلـــشـــركـــات املـــســـجـــلـــة مــ
األوراق املــالــيــة ملــدة ستة أشــهــر منذ يــوم 8 
في  االستقرار  لتحقيق   2015 يوليو/تموز 
الحظر  هــذا  ويستمر  املالية.  األوراق  ســوق 
حتى 8 يناير/كانون الثاني الجاري. ولكن 
الحكومة ستستمر في  إن  مراقبني يقولون 
املال  الحظر حتى تتأكد من استقرار سوق 

وربما يستمر هذا الحظر لشهور. 
تعهدت  الصينية،  شينخوا  وكــالــة  وحسب 
ــطـــرح تـــدابـــيـــر جــــديــــدة فــــي أقــــرب  الــلــجــنــة بـ
فــرصــة مـــن أجــــل تــحــســني مــعــايــرة عمليات 
لتقييد  الرئيسيني  للحاملني  األســهــم  بــيــع 
عــمــلــيــات الــبــيــع الــكــثــيــفــة وتــشــجــيــع تقليل 
حــيــازة األســهــم مــن خــال طــرق أخـــرى، مثل 
حظر الــتــداول وتــحــويــل اتــفــاقــيــات األســهــم. 
التدريجي  التخلص  إلــى  الــخــطــوة  وتــهــدف 
من التدابير الداعمة للسوق بصورة منظمة 
وتجنب التأثير املفاجئ على أسواق األوراق 
املالية الناجم عن قيام الحاملني الرئيسيني 

ببيع أسهمهم. 

أسواق المال العالمية
أدى انهيار البورصة الصينية يوم االثنني 
ــال فــي أنــحــاء الــعــالــم  إلـــى هــبــوط أســــواق املــ

»جيه.إكس  شركة  في  كبار  مسؤولون  قــال 
نــيــبــون« للنفط والــطــاقــة الــيــابــانــيــة، وهــي 
واحـــدة مــن أكبر عماء النفط اإليــرانــي في 
الــيــابــان أمـــس  الــثــاثــاء إن الــشــركــة جــددت 
الــعــقــود الــســنــويــة اآلجــلــة لــشــراء الــنــفــط من 
إيــران صعوبة  طهران لعام 2016. وتــواجــه 
في تسويق النفط وسط املنافسة الشديدة 
من املنتجني داخــل وخــارج منظمة »أوبــك« 
ــيــــعــــات فـــــــي  األســــــــواق  ــبــ ــلــــى حــــصــــص املــ عــ
رئيس  وكـــان  للنفط.  املستهلكة  الرئيسية 
ح إلى ذلك 

ّ
شركة النفط النفط اإليرانية قد مل

يــوم األحــد حينما نقلت عنه وكالة فــارس، 
أن إيــــران تـــدرس عملية شـــراء حــصــص في 

وكبد املستثمرين خسائر فادحة بلغت في 
لندن حوالى 38 مليار جنيه إسترليني« أي 
حوالى 60 مليار دوالر«. وأنخفضت أسواق 
»فاينانشيال  مؤشر  لندن وخسر  فــي  املــال 
تايمز«، 2.4% من قيمته، كما خسر مؤشر 
داوجــونــز فــي أميركا 1.6% ومــؤشــر داكــس 
االملاني نسبة 4.3% من قيمته ومؤشر كاك 
في باريس نسبة 2.5% من قيمته. كما خسر 
كـــبـــار املـــلـــيـــارديـــرات الـــذيـــن مـــن بــيــنــهــم بيل 
مليارات   8 مــن  أكــثــر  بيفيت   غيتس ووارن 

دوالر . 
ــواق املــــال الــعــاملــيــة عـــادت   ــ ولــكــن مــعــظــم  أسـ
ــفـــاع وســــط »هــــــدوء حـــــذر« كما  أمــــس لـــارتـ
يــصــفــه مــتــعــامــلــون، عــــدا بـــورصـــة طــوكــيــو 
الـــتـــي ســجــلــت هــبــوطــًا كـــبـــيـــرًا، حــيــث هــوت 

األســهــم الــيــابــانــيــة لــلــيــوم الــثــانــي إلـــى أدنــى 
مــســتــوى فـــي شــهــريــن ونـــصـــف الــشــهــر في 
ــــس  الـــثـــاثـــاء بــعــد أن  تــعــامــات مــتــقــلــبــة أمـ
هبطت األسهم الصينية مما حد من إقبال 
مؤشر  وأغــلــق  املــخــاطــرة.  على  املستثمرين 
اليابانية  الشركات  ألسهم  القياسي  نيكي 
نقطة   18374 0.4%  عند  الكبرى منخفضًا 
ــنـــذ 20  ــتـــوى إغـــــــاق مـ   أدنـــــــى مـــسـ

ً
مـــســـجـــا

سجل  املــؤشــر  وكــان  األول.  أكتوبر/تشرين 
ارتفاعًا في التعامات األولية أثناء جلسات 
تــداول يوم    الثاثاء. وهبط مؤشر توبكس 
نقطة   1504.71 عــنــد   %0.3 نــطــاقــًا  األوســــع 
»جيه.بي.إكس-نيكاي  مؤشر  نــزل  حــني  فــي 
نقطة.   13547.19 عند   %0.4 بنسبة   «  400
على  اليابانية  الــشــركــات  مبيعات  وتعتمد 

النفطية  مبيعاتها  لضمان  عاملية  مصاف 
في الخارج. 

ــتـــرز، قـــال أحـــد املــســؤولــني في  وحــســب رويـ
ــه.إكـــس نـــيـــبـــون«، وهــــي وحـــدة  ــيـ شـــركـــة »جـ
أســاســيــة لــشــركــة »جـــيـــه.إكـــس هــولــدنــغــز«، 
أمس إنها أبقت على الكميات »دون تغيير« 
في العقد الجديد الذي يبدأ في شهر يناير/ 
»إن  وقالت مصادر  الجاري.  الثاني  كانون 
جيه.إكس« اشترت 53 ألف برميل يوميًا من 

الخام اإليراني في 2015.
وقال ياسوشي كيمورا رئيس »جيه.إكس 
هــولــدنــغــز« أمــــس وعـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
العقد  الــشــركــة جـــددت  إن  الــنــفــط،  لصناعة 
السنوي مع إيران إال أنه لم يؤكد الكميات. 
»جــــيــــه.إكــــس«  ــانــــت  كــ إذا  عـــمـــا  وبــــســــؤالــــه 
ســتــزيــد مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــخـــام اإليـــرانـــي 
املفروضة  الــدولــيــة  العقوبات  رفــع  بمجرد 
عــلــى طـــهـــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
الجوانب  على  ذلــك  »سيعتمد  كيمورا  قــال 

االقتصادية«.
وأضاف كيمورا أن »جيه.إكس« تتعامل منذ 
أمد بعيد مع منتجني آخرين وإنه سيكون 
من  زيــــادة مشترياتها  عليها  الــصــعــب  مــن 

منتج واحد وسط تراجع الطلب املحلي.
وقالت مصادر في الصناعة إن إيران دعت 
ــراء كــمــيــات  ــ ــــى شــ املـــشـــتـــريـــن الـــيـــابـــانـــيـــني إلـ
أكبر من النفط لتصل إلى مستوى ما قبل 
لكن   ، فـــي 2012  فـــرضـــت  الـــتـــي  الـــعـــقـــوبـــات 
بـــعـــض املـــشـــتـــريـــن يـــقـــاومـــون زيـــــــادة حــجــم 
الــعــقــود اآلجـــلـــة ويـــدرســـون إمــكــانــيــة شـــراء 

النفط اإليراني الفوري بداًل من ذلك. 
)رويترز(

أسهم أوروبا
الثاثاء  أمــس  األوروبـــيـــة  األســهــم  انتعشت 
عقب موجة صعود ألسهم شركات التعدين 
واالتـــصـــاالت وتحقق بعض االســتــقــرار في 
األسواق الصينية بعد مرور يوم على إعان 
بـــيـــانـــات ضــعــيــفــة حــــول قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــصــيــنــي أدت إلــــى مــوجــة هــبــوط حــــاد في 

األسهم املحلية وأضرت باألسواق العاملية.
ــة  إلــى  ــيــ ــــادت مـــؤشـــرات األســـهـــم األوروبــ وعـ
اللون األخضر بعد يوم ظلله اللون األحمر 
وكان قاسيًا على  املستثمرين، حيث ارتفع 
مؤشر »يوروفرست 300 » ، ألسهم الشركات 
األوروبية الكبرى واحدًا باملائة إلى 1415.77 
االثـــنـــني  يـــــوم    %2.5 هـــبـــط  أن  بـــعـــد  نــقــطــة 
  وقــتــهــا أكـــبـــر هـــبـــوط يـــومـــي منذ 

ً
مـــســـجـــا

أوائل ديسمبر/كانون األول. وارتفع مؤشر 
ســتــوكــس يــــوروب 600 لــلــمــوارد األســاســيــة 
2.3 فــي املــئــة متربعا عــلــى عـــرش مــؤشــرات 
القطاعات األكثر ارتفاعًا، إذ ارتفعت أسعار 
1.1 و%1.6   بــني  مــا  مــعــادن صناعية مهمة 
بعد هبوطها في الجلسة السابقة. وارتفعت 
أسهم أنجلو أمريكان وبي.إتش.بي بيلتون 

وجــلــيــنــكــور مــن 2.7 إلـــى 3.1%. كــمــا ارتــفــع 
أداء أسهم شركات االتصاالت بعد أن أكدت 
ــــج الــفــرنــســيــة لــاتــصــاالت أنها  شــركــة أورانـ
تجري مفاوضات تمهيدية من جديد بشأن 
التي  بــويــج  املــحــلــيــة  مــع منافستها  الــدمــج 
ارتــفــع سهمها 1.4%  فــي حــني ارتــفــع سهم 
ألتيس 4.3%  وقفز سهم نوميريكابل %6.4 
. وفتح مؤشر »فايننشال تايمز« البريطاني 
ــاك 40 »  مــرتــفــعــا 1.1%  وارتـــفـــع مــؤشــر »كــ
الــفــرنــســي بــنــســبــة مــمــاثــلــة فـــي حـــني ارتــفــع 
مــؤشــر داكــــس األملـــانـــي 0.9%. ويـــاحـــظ أن 
الشركات االملانية أكثر تأثرًا بهزة البورصة 
الصينية، ألن الشركات اليابانية تعتمد في 
السوق  على  كبير  لحد  التقنية  صــادراتــهــا 

الصينية.

لندن ـ العربي الجديد 

تحاصر أزمات االقتصاد الصيني وتداعياتها على أسواق 
وبعد  العالم.  في  املليارديرات  كبار  والنفط،  والسلع  املــال 
الخسارة التي تكبدها األثرياء في أغسطس/ آب املاضي من 
هبوط البورصة الصينية، والبالغة 124 مليار دوالر، عادت 
محافظهم يوم اإلثنني أول من أمس لتسجل خسائر كبرى. 
أثــرى خمسة  وحسب مؤشر بلومبيرغ لألثرياء فقد تكبد 
العالم خسائر تقدر بحوالى 8.7 مليارات  مليارديرات في 
دوالر من انهيار األسهم الصينية في بداية العام. ورغم أن 
هذه الخسائر تظل خسائر دفترية، أي يمكن إعادتها، حيث 
إنهم يستثمرون لألجل الطويل، إال أنها تبقى فاتحة شؤم 

في العام الجديد. 
وحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ ، فــقــد خــســر املــلــيــارديــر جيف 
بــيــزوس، مــالــك شــركــة أمـــازون.كـــوم، حــوالــى 3.78 مليارات 
امللياردير  خسر  فيما  الصينية،  األسهم  انهيار  من  دوالر 

2.5 مليار دوالر من  أورتــيــغــا حــوالــى  أمانسيو  اإلســبــانــي 
ثروته، وامللياردير األميركي وارن بافيت الذي يعد عبقري 
دوالر.  مليون   870 حــوالــى  العشرين  الــقــرن  فــي  االستثمار 
كــارلــوس سليم 868  املكسيكي  املــلــيــارديــر  وبلغت خــســارة 
مــلــيــون دوالر، فــيــمــا خــســر عــبــقــري الــتــقــنــيــة ومــالــك شركة 

مايكروسوفت بيل غيتس حوالى 739 مليون دوالر. 
ومــن املعتقد أن تقود أزمــات السوق الصينية إلــى خسائر 
ــذيـــن يــمــلــكــون شــركــات  كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلــمــلــيــارديــرات الـ
املــتــاجــرة فــي الــســلــع، مــثــل الــنــفــط والــحــديــد واملـــعـــادن التي 
تستخدم في الصناعة. حيث عادة ما تقود مثل هذه األزمات 
بضرب معدل النمو الصيني، الذي يعد من أهم املؤشرات 
في نمو تجارة املعادن. وتبقى الصني من أكبر املستوردين 
للسلع األولية في العالم.  وتشير اإلحصائيات التي نشرت 
يوم اإلثنني إلى تراجع كبير في منتجات القطاع الصناعي 
الصيني وللشهر الخامس على التوالي، وهو ما يدل على 
أن الصني ستقلل من وارداتها من السلع األولية هذا العام.

الصين 
»هدوء حذر«

شركة يابانية تجدد عقود 
مشتريات النفط اإليراني

)Getty( البورصة الصينية تحير المستثمرين في وول ستريت

)Getty( بيل غيتس مع زوجته في حفل بنيويورك

)Getty( وارن بافيت مع المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون

)Getty( كارلوس سليم مع بعض أفراد عائلته في إحدى اإلجازات إحدى محطات الوقود بطوكيو )Getty(الضغوط االقتصادية على منطقة اليورو تضرب العملة األوروبية )فرانس برس(

)Getty( التخمة النفطية تواصل تهديدها لألسعار

اليوان يتعرض للضعف 
في أسواق أفشور 

ويهبط إلى 6.7 دوالرات

السوق الصيني، كما أن االقتصاد الياباني 
ال يزال يرزح تحت االنكماش رغم ما حققته 
حــكــومــة شــيــنــزو آبـــي الــحــالــيــة مــن تــقــدم في 
الركود. وتنفذ  انتشال االقتصاد من وهــدة 
اليابان جرعات تحفيز مكلفة تهدد بانفجار 
بالونة الدين العام  التي تضخمت  لتصل 
إلى 11 ترليون دوالر. وبالتالي من املعتقد 
أن تــواصــل هــــزات أســــواق الــصــني تأثيرها 
عــلــى ســـوق املـــال الــيــابــانــي وعــلــى صـــادرات  
اليابانية. ويرى محللون ماليون  الشركات 
في لندن، أن هزات السوق الصينية تساهم 
بشكل مباشر في رفع قيمة الني الياباني الذي 
يعد بمثابة ماذ آمن بالنسبة للمستثمرين 
القوي سيحد  الــني  فــإن  آسيا. وبالتأكيد  في 

من تنافسية البضائع اليابانية. 

المخاوف لم تتبدد بعد خسارة 650 مليار دوالر

فــشــل الــتــوتــر فــي الــعــاقــات الــســعــوديــة 
اإليــرانــيــة فــي رفــع أســعــار الــنــفــط، حيث 
سرعان ما تبددت املكاسب التي حققها 
الذهب األسود في تعامات يوم اإلثنني 
وصــــبــــاح أمـــــــس، بـــعـــد ظــــهــــور بـــيـــانـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة صــيــنــيــة قــاتــمــة عـــن حــركــة 

الشحن الصينية. 
وفـــي بـــدايـــة الــتــعــامــات أمــــس، صــعــدت 
ــة لـــلـــنـــفـــط مــقــتــفــيــة أثـــر  ــ ــلـ ــ ــقــــود اآلجـ الــــعــ
األســـهـــم اآلســـيـــويـــة، لــكــنــهــا ســـرعـــان ما 
تراجعت في وقت الحق بعدما أظهرت 
الـــبـــضـــائـــع  ــات أن حــــركــــة شـــحـــن  ــانــ ــيــ بــ
الــحــديــديــة فــي الــصــني سجلت  بالسكك 
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض ســـنـــوي عــلــى اإلطــــاق 
في 2015، ما أثار تساؤالت بشأن مدى 
تــبــاطــؤ ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
ومــــــدى تـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــطـــلـــب عــلــى 
بتوقيت   0832 الساعة  وبحلول  النفط. 

دوالرا   37.09 برنت  خــام  بلغ  غرينتش 
ا 13 سنتا عن اإلغاق 

ً
للبرميل منخفض

السابق، بينما هبط خام غرب تكساس 
األميركي الوسيط تسعة سنتات ليصل 

إلى 36.67 دوالرا للبرميل.
وال تزال رغبة املنتجني في عدم خفض 
اإلنــتــاج تهيمن على جــانــب املــعــروض، 
يـــقـــدر بــمــئــات  فـــائـــض  ــى  ــ إلـ ــك  ــ وأدى ذلـ
 عن 

ً
آالف بــرامــيــل الــنــفــط يــومــيــًا، فــضــا

انــخــفــاض الــســعــر بــمــقــدار الــثــلــثــني منذ 
منتصف 2014.

وقالت مجموعة »إيه.ان.زد« إن التوترات 
بـــني الــســعــوديــة وإيـــــران »ســـتـــؤدي إلــى 
تفاقم مشكلة وفــرة املعروض في 2016 
ــافــــت »ســتــقــلــل من  ــبــــر«. وأضــ بــشــكــل أكــ
ــمــــاالت أي تــــعــــاون بــــني املــنــتــجــني  ــتــ احــ

الرئيسيني لخفض اإلنتاج«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

تــوقــع مــصــرف »بــانــك أمــيــركــا - ميريل 
لينش«، أمس، أن ينخفض اليورو إلى 
أقـــل مـــن دوالر بــنــهــايــة الـــعـــام الــجــاري 
ألول  فــســيــكــون  ذلـــك  حـــدث  وإذا   .2016
العملة  مــرة منذ 13 عامًا حــني تدشني 
األوروبية الواحدة. وقال أثاناسيوس، 
املــحــلــل االســتــراتــيــجــي لــلــعــمــات ببنك 
االســتــثــمــار مــيــريــل لــيــنــش، فـــي تــقــريــر 
ــبـــوط  ــع هـ ــوقــ ــتــ حـــــــول الـــــــيـــــــورو، إنـــــــه يــ
الــيــوروو إلــى 0.95 دوالر بنهاية العام 
حوالى  البالغ  الحالي  بسعره  مقارنة 
1.08 دوالر.  وهبطت العملة األوروبية 
فــي ســـوق الــصــرف بــلــنــدن مــقــتــربــة من 
أدنى مستوى لها في شهر أمام الدوالر 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، حــيــث تـــوازنـــت شهية 

املــخــاطــرة بــعــد تــقــلــبــات يـــوم اإلثـــنـــني .   
وهــبــط الــــدوالر إلـــى أدنـــى مــســتــوى في 
11 أسبوعًا أمــام الني الياباني في أول 
ــام الـــتـــداول هـــذا الـــعـــام،  حــيــث هــرول  أيـ
التقليدي  اآلمـــن  املـــاذ  إلــى  املتعاملون 
ــه فــــــي الــــــــني والــــفــــرنــــك  ــ ــــدونـ ــــجـ الـــــــــذي يـ

السويسري.
إلـــى  بـــنـــســـبـــة  %0.3   ــــورو  ــيـ ــ الـ وهـــبـــط 
1.0795 دوالر. ومالت العملة األوروبية 
املوحدة في اآلونة األخيرة إلى تحقيق 
أداء جـــيـــد فــــي أوقـــــــات الــضــبــابــيــة فــي 
األســـــــــــواق حـــيـــث يــــقــــوم املـــســـتـــثـــمـــرون 
الذين كونوا مراكز ممولة باليورو من 
خــال اقــتــراض عملة تــدر عائدًا أقــل ثم 
عــائــًدا  تــدر  شـــراء عملة  بيعها لصالح 
أعلى  مخاطر  على  تنطوي  ولكن  أكبر 
بإعادة شراء العملة األوروبية املوحدة.

النفط يفقد مكاسبه 
بعد بيانات صينية

مصرف أميركي: اليورو 
بأقل من دوالر في 2016

أسواق المال

أرعبت الصين يوم االثنين المستثمرين في أنحاء العالم، بعد أن خسر 
الصينية  حوالى 590 مليار دوالر وتبعتها  المستثمرون  في األسهم 
خسائر 60 مليار دوالر في بريطانيا. ورغم عودة السوق للهدوء أمس، 

إال أن المخاوف  لم تتبدد

أظهرت تقديرات أولية، أمس، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين 
على  الضغوط  من  يزيد  ما  التوقعات،  عن  اليورو  منطقة  في 
لتبني  األوروبـــي  المركزي  البنك 
وقال  النقدي.  التيسير  من  المزيد 
اإلحــصــاء»يــوروســتــات«  مكتب 
 19 في  المستهلكين  أسعار  إن 
ارتفعت  باليورو  تتعامل  دولــة 
الشهر  سنوي  أساس  على    ،%0.2
بزيادة  توقعات  مقابل  الماضي، 
أجــرتــه  اســتــطــالع  فــي   ،%0.35
برنامجا  المركزي  وينفذ  رويترز. 

اقتصاديا قيمته ترليون يورو.

معدل ضئيل للتضخم في اليورو

االقتصاد في صور

أزمة البورصات تحاصر المليارديرات
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دارا عبداهلل

ـــة املــنــدلــعــة، اآلن، في  فـــي الـــحـــرب األهـــلـــيَّ
مع  ا 

ً
ــا عميق

ً
اخــتــاط واملختلطة  ســوريــة، 

حة، توجد عشرات 
ّ
الثورة السورّية املسل

لكن،  األرض.  على  املسلحة  املــجــمــوعــات 
فـــي ثــاث  الــفــصــائــل  ُيــمــكــن إدراج هــــذه 
مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــمـــايـــزة مــــن الــتــشــكــيــات 
اإلســـــــام  ــل  ــائــ فــــصــ اًل،  أوَّ الــــعــــســــكــــرّيــــة. 
السياسي العسكري، الجهادي والقاعدي 
ــــي الــــداعــــشــــي. ومـــهـــّم  ــمـ ــ والـــســـلـــفـــي واألمـ
 هذه الفصائل تحاول املماهاة 

َّ
التذكير، أن

الثورة  وقضّية  الخاّصة  مشاريعها  بني 
املعنوية  القيم   حــضــور 

ُّ
ــة، ويــقــل الــســوريَّ

في خطاب  السورّية،  للثورة  والحقوقية 
ــا، الــفــصــائــل الـــكـــردّيـــة  ــًيـ ــانـ كـــل فــصــيــل. ثـ
ــدات الــحــمــايــة  املـــســـلـــّحـــة، وتــتــمــثــل بــــوحــ
املرأة  ة ووحــدات حماية  الكرديَّ الشعبّية 
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــحــ الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب االتــ
لحزب  والعسكري  األيــديــولــوجــي  املمثل 
ولهذا  ســوريــة.  فــي  الكردستاني  العمال 
بنية ستالينّية شمولّية، تحتقر  الحزب 
ــّيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــّيـــة بــشــكــل  قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـ
الــقــوة العسكرّية  مــبــاشــر. وتــســوق هـــذه 
قومي،  داخــلــي  خطابني،  باتباع  نفسها 
القومّية  العصبّية  الحمّية  ويعتمد على 
ـــة مـــن أجـــل الــتــحــشــيــد والــتــعــبــئــة،  الـــكـــرديَّ
ــولـــوجـــي، ينهل  ــديـ وخـــطـــاب خـــارجـــي أيـ

علي أنوزال

ــط تــطــورات  ــ تــشــهــد مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
خــطــيــرة نــتــيــجــة الــتــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي 
بني السعودية وإيــران، إثر إعــدام الرياض 
الشيعية في  الطائفة  رمـــوز  مــن  مــعــارضــا 

اململكة. 
لم يتأخر رد الفعل اإليــرانــي، فقد صدرت 
تصريحات نارية عن كبار مراجع الشيعة، 
ــران وخـــارجـــهـــا، مـــنـــددة ومــتــوعــدة،  ــ فـــي إيـ
واقــتــحــم عــشــرات املحتجني مــقــر الــســفــارة 
ــتـــني فــــي طـــهـــران  والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـ
ــار. وفــي  ــنــ ومـــشـــهـــد، وأضــــرمــــوا فــيــهــمــا الــ
ــادرت الــريــاض إلـــى إعـــان قطع  املــقــابــل، بــ
عاقاتها الدبلوماسية مع طهران، لتدخل 
املنطقة مرحلة جــديــدة مــن الــصــراع الــذي 
ــقـــود، وبــني  ــل مــحــتــدمــا بــيــنــهــمــا مــنــذ عـ ظـ

املذهبني اللذين يمثانهما منذ قرون.
ليس الخاف بني طهران والــريــاض وليد 
ــدام املــعــارض  ــ ــيـــوم، ولـــم يــكــن يــنــتــظــر إعـ الـ
الــســعــودي الــشــيــعــي لــتــتــأجــج نــيــرانــه من 
جــديــد، فــهــو ظــل قــائــمــا مــنــذ قــيــام الــثــورة 
اإليــرانــيــة الــتــي قــادهــا املــالــي الشيعة في 
طهران عام 1979. ومنذ ذلك التاريخ، سعى 
إلى  الشيعية  ثورتهم  إلــى تصدير  هــؤالء 
أكــثــر مــن دولـــة عربية وإســامــيــة، وبأكثر 
من وسيلة. ومن جهتها، عملت السعودية 
بكل ما لديها من وسائل مادية وإعامية 

على احتواء الثورة اإليرانية في مهدها. 
تــبــدو طبيعة الــخــاف بــني الــدولــتــني، في 
مظهره، مذهبية بني الشيعة الذين تّدعي 
إيــــــــران تـــزعـــمـــهـــم والـــســـنـــة الــــذيــــن تــســعــى 
عمقه  فــي  لكنه  تمثيلهم،  إلــى  الــســعــوديــة 
اســتــراتــيــجــي، ألن كــلــتــا الــقــوتــني تــريــد أن 
تــظــهــر بمظهر زعــيــمــة الــعــالــم اإلســامــي، 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا مــصــالــحــهــا  وإقـــلـــيـــمـــي ألن 
ــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  ــة الــ ــيـــويـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة الـــحـ

الحفاظ عليها وتنميتها.
وطــــوال عــقــود هـــذا الـــصـــراع، لــم يــحــدث أن 
تحول إلى مواجهة مباشرة، أو تطور إلى 
صــــراع مــســلــح بــني الــخــصــمــني الــلــدوديــن، 
ألنـــه ظــل ُيــخــاض بــالــوكــالــة. وغــالــبــا على 
أراٍض غــيــر أراضــــي دولــهــمــا. فــي الــبــدايــة، 
ــه نــــظــــام صـــــــدام حـــســـني بـــالـــوكـــالـــة  خــــاضــ

خيري عمر

الثاني  ديسمبر/كانون  شهر  في  ظهرت، 
الليبي  الشأن  تتناول  وثائق  ثاث   ،2015
مــن زوايــــا مــخــتــلــفــة، وهـــي عــلــى الــتــرتــيــب؛ 
روما  اجتماع  وبيان  تونس  حــوار  وثيقة 
وقرار مجلس األمن. وعلى الرغم من اتساع 
املساحات املشتركة فيما بينها، كان هناك 
ــــول صــيــاغــة  اخــــتــــاف أســــاســــي يـــــــدور حــ
الشرعية الجديدة، سواء عبر االنتخابات 
أو إعادة تشكيل الشرعيات القائمة إلدارة 
الجديدة. وال تمثل هذه  االنتقالية  الفترة 
الــنــقــطــة املــعــضــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الــتــقــدم 
نحو السام، لكنها تكمن في رفض األمم 
لزيادة  السياسية  املــســارات  دمــج  املتحدة 

اإلجماع الوطني. 
وتشير ديباجة اتفاق »إعان مبادئ اتفاق 
وطــنــي لــحــل األزمـــــة الــلــيــبــيــة« فـــي تــونــس 
مــهــمــة  جــــوانــــب  ــــى  إلـ ديـــســـمـــبـــر(   11  –10(
فــي املــرجــعــيــة الــتــي انــطــلــقــوا مــنــهــا، حيث 
يــســتــنــدون إلــــى مــرجــعــيــة قـــــراري مجلس 
ــادر فـــي ديــســمــبــر/  األمــــن رقــــم 2009 الـــصـ
دعـــم  إلــــــى  ويـــــهـــــدف   ،2011 أول  كـــــانـــــون 
الــســلــم واألمـــن،  الليبية وحــفــظ  الــحــكــومــة 
القرار رقــم 2174 والصادر  إلــى  كما يشير 
يــدعــم  ــذي  ــ والــ آب  2014،  أغـــســـطـــس/  فـــي 
حوارًا وطنيا تحت قيادة ليبية، ما يوضح 
أن اجــتــمــاع تــونــس لــم يــكــن خــــارج سياق 

األمم املتحدة.
وتضمنت الديباجة إشارة إلى تفويض 
ــيـــس لــجــنــة  رئـــيـــســـي مــجــلــس الــــنــــواب رئـ
الـــعـــدل بـــرئـــاســـة وفــــد الــــحــــوار الــوطــنــي، 
الوطني  املؤتمر  رئيس  تفويض  وكــذلــك 
فــريــق  رئــــاســــة  فــــي  ــبـــه األول  ــائـ نـ الــــعــــام 
الشروط  إلــى استيفاء  الــحــوار، ما يشير 
القانونية، لكنه، في الوقت نفسه، يطرح 
ــــواب« و»املـــؤتـــمـــر  ــنـ ــ إشــكــالــيــة تــمــثــيــل »الـ
الــوطــنــي« فــي اتــفــاق الــصــخــيــرات، ســواء 
بــعــدم الــتــفــويــض فــي الــتــوقــيــع، أو بــدون 
ــهـــور صـــالـــح املـــخـــزوم  الـــنـــائـــب األول وظـ
دعا  ما  املؤتمر(،  لوفد  السابق  )الرئيس 
املــجــلــســني إلــــى عــــدم االعــــتــــراف بــاتــفــاق 
من  عليه  التوقيع  وتأجيل  الصخيرات، 

خال التصويت.
وتشير ديباجة »إعان املبادئ« إلى نقطة 
مهمة، حيث تقوم العاقة بني املؤسستني 
الــدور التشريعي لكل منهما،  تــوازن  على 
ــــو تـــوجـــه يـــقـــتـــرب مــــن تــقــلــيــل الــفــجــوة  وهـ
السياسية، ويمكنه إرساء عاقات تعاون 
اعتبار  االنتقالية. وهنا، يمكن  الفترة  في 
ــا بــــني الـــرئـــيـــســـني مــــؤشــــرًا عــلــى  ــ ــقـــاء رومــ لـ
ــــود احـــتـــمـــاالت لــتــســويــة األزمــــــة، وفــق  وجـ
مــنــظــور تــوافــق وطــنــي، يــتــاقــى مــع خطة 
األمم املتحدة، والتي تقوم على أن التعاون 
أساس  يشكل  التشريعيتني  الجهتني  بني 

السام في ليبيا.
وقد أشار االتفاق في املادة األولى إلى أن 
بناء أجسام تشريعية جديدة تكون عبر 
االنتخابات، وعلى أساس دستور 1963 
املـــادة 3، وليس  بعد مــراجــعــتــه، كما فــي 
)الــنــواب  القائمة  األجــســام  دور   بتمديد 
واملؤتمر(، وبحيث تكون سلطة انتقالية 
ــــدو أن فـــرضـــيـــة هـــذا  ــبـ ــ ــــني، ويـ ــامـ ــ مــــــدة عـ
االستقطاب  حالة  أن  على  تقوم  التوجه 
الــســيــســي تــغــل يـــد املـــؤســـســـات الــقــائــمــة 
فـــي الـــعـــبـــور إلــــى الــــســــام، ســـــواء بسبب 
تزايد  بسبب  أو  الــداخــلــيــة،  انقساماتها 

الخاف حولها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــلــس رئـــاســـة الـــــوزراء، 
ــادئ« إلــى  ــبــ ــت املــــــادة 2 مـــن »إعــــــان املــ دعــ
تشكيل لــجــنــة  مــن الـــنـــواب واملــؤتــمــر )10 
أعضاء( الختيار مجلس الرئاسة، وهو ما 

عبد اللطيف السعدون

تلفزيونية  نــــدوة  فــي  عــســكــري،  قـــال خبير 
غـــداة سقوط املــوصــل بيد داعـــش، »لــو كان 
جيش الــعــراق الــوطــنــي حــاضــرًا ملــا سقطت 
املــوصــل«، واســتــدرك بــألــم: »لكن كلمة )لــو( 
ال تــنــفــع مـــع األســـــــف«.  يــتــذّكــر الــعــراقــيــون 
ــّمـــت عليهم  جــيــشــهــم الـــوطـــنـــي، كــلــمــا ادلـــهـ
أن  يدركون  النائبات، هم  املحن، وطّوقتهم 
االنتكاسات املتاحقة للمؤسسة العسكرية 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا ســلــطــة االحــــتــــال، وكــبــدت 
الــخــزيــنــة الــعــراقــيــة أكــثــر مــن ثــاثــني مليار 
دوالر، واخـــتـــراقـــات داعــــش املــتــاحــقــة ملــدن 
عـــديـــدة، وتــمــكــنــه مـــن الــهــيــمــنــة عــلــيــهــا. كل 
هــذا مــا كــان ليحدث، لــو كــان جيش العراق 
ــــذي اقــتــرنــت ســـنـــوات تأسيسه  الــوطــنــي الـ
ــــى حـــاضـــرًا، ولــم  بــســنــوات االســتــقــال األولـ
على  واجتثاث ضباطه وجنوده  يتم حله، 
أيــــدي »الــنــخــبــة« الــســيــاســيــة الــتــي نصبها 
العراق  حاكم  حــاول  الحكم.  على  املحتلون 
بعد االحتال، بول بريمر، أن ينأى بنفسه 
ــرار الــــحــــل، ويـــلـــقـــي املـــســـؤولـــيـــة على  ـــ عــــن قـ
ساسة العراق الجدد، وهو عندما فاتحهم 
ــم يـــســـجـــلـــوا رفـــضـــهـــم خـــطـــوة  ــ ــــي األمــــــــر لـ فـ
الكرد: »ينبغي أن يجتث  القادة  قــال  كهذه. 
الجيش من جـــذوره«، ورأى الــقــادة الشيعة 
»أنــه جيش صـــدام، وحله مطلوب«. لــم يتم 
ــل الــجــيــش بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة هــــــؤالء، وال  حـ
أولـــئـــك، فــهــم أضــعــف مــن أن يـــقـــّرروا شيئا. 
أحد السياسيني األكراد اعترف بأنهم، وإن 
رحبوا بالقرار، إال أنهم لم يكونوا في وارد 
الرفض أو القبول، إذ كان عليهم اإلذعان ملا 
يــقــرره األمــيــركــيــون، وقــد أذعــنــوا كعادتهم، 
ولم يتعلموا من نــوري السعيد، السياسي 
العراقي األبــرز في عهد امللوك، الــذي رفض 
قبل  الجيش،  لحل   

ً
مماثا بريطانيا  طلبا 

ــقـــاب حــركــة  ــقـــود، فـــي أعـ أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عـ
الضباط القوميني في مايو/ أيار عام 1941، 
وأصــّر آنــذاك على بقاء الجيش، إلدراكــه أنه 
يمثل صمام األمان لوحدة الباد، وهويتها 
الوطنية الجامعة. لإلنصاف أيضا، نسجل 
أن قرار الحل لم يكن من بنات أفكار بريمر 
نفسه، وإنما اتخذ في واشنطن قبل الغزو 
بوقت طويل، وكان معارضو صدام يعرفون 
مسبقا بــه، وقــد جــاء تحقيقا لــهــدف سعت 
إليه إسرائيل، وفي ذاكرتها أن جيش العراق 
شارك في توجيه الضربات لها في الحروب 
الــثــاث الــتــي خاضها الــعــرب ضــدهــا، وأنــه 

مــن أدبـــّيـــات الــيــســار الــتــحــرري املــعــاصــر، 
فــي تقرير مصيرها،  الــشــعــوب  مثل حــق 
املطلقة  واملــســاواة  االجتماعّية،  والعدالة 
ــل واملــــــــرأة، وحـــقـــوق املــثــلــيــني.  ــّرجــ بـــني الــ
)عانى  النظامي  السوري  الجيش  ا، 

ً
ثالث

من انشقاقات من طبيعة أهلّية مذهبّية، 
جعلته يتحّول، مع مرور الزمن، من قوة 
ة(،  أهليَّ إلى مليشيا شبه  دولــة عمومّية 
وقــوات  اللبناني،  الله  حــزب  ومليشيات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري اإليــــــرانــــــي، والــــقــــوات 

الروسية النظامية والشيعة األفغان. 
ــرُك بــــــه هــــذه  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ـــــة مــــلــــمــــٌح أصـــــيـــــل تـ ثـــــمَّ
املجموعات الثاث، وهو مساومة البيئات 
ــا، بــني  ــهـ ــرتـ ــيـــطـ ــــة الــــخــــاضــــعــــة لـــسـ ــيَّ ــلــ املــــحــ
مسألتي األمن والسياسية. أي نزع اإلرادة 
مقابل  ــعــني، 

ّ
املــخــض مــن  الــحــّرة  السياسية 

ــاق األمــــــن واالســــتــــقــــرار ومــتــطــلــبــات  ــقــ إحــ
الــعــيــش الــيــومــي مـــن الــخــاضــعــني. الــخــبــز 
الذي كان أحد أسباب خروج الناس، صار 

أحد طرائق السيطرة على الناس. 
ه فصام عميق عن الواقع، القول إن 

َّ
ولعل

مجّرد جماعات  الثاث  املجموعات  هذه 
ــحــة مــنــفــصــلــة عـــن الــصــلــب األهــلــي، 

ّ
مــســل

 شرعّيتها 
َّ
وإن املباشر،  العددي  باملعنى 

ــة ضــئــيــلــة أو عــمــقــهــا األهــلــي  االجــتــمــاعــيَّ
معدوم. بل تعبر هذه املجموعات الثاث، 
بشكٍل أو بآخر، عن الرهانات السياسية 
ة الكبرى في سورية، بل  للجماعات األهليَّ

واضــح وصريح ومباشر، وبلغة تسّمي 
 طرف ثقل 

ّ
األمور بمسمّياتها، وتحمل كل

سيتمُّ  أم  بــوضــوح.  ة  الواقعيَّ مسؤولّيته 
يشكك  تمويهي،  تبريري  خطاب  ابتكار 
ه واثق 

َّ
بمجازره ضد اآلخرين، في حني أن

من مجازر اآلخرين ضده؟. مجازر »هم« 
إلــى توثيق،  دوًمـــا واضــحــة، وال تحتاج 
ا مجازر »نا« فغير واضحة، وبحاجة  أمَّ
. وإن اعـــتـــراف أصـــحـــاب هــذا  إلــــى تـــقـــصٍّ
الخطاب، فسيوضع اللوم على »عناصر 
موضعي«،  »تــشــفــّي  أو  منضبطة«،  غير 

وغــيــر ذلــك مــن الــتــبــريــرات. فــي الحقيقة، 
بــالــتــوازي مع  فــي ســوريــة،  اآلن،  نمتلك، 
سلطات األمــر الــواقــع الثاث هــذه، ثاثة 
خــطــابــات تــبــريــرّيــة مــرافــقــة لــهــا، تتلعثم 
ــحــة ضد 

ّ
عـــن ارتـــكـــابـــات جــمــاعــاتــه املــســل

الفصيح عند  اآلخــريــن. ويصيح كالديك 
حــــدوث االنــتــهــاك ضــد جــمــاعــاتــه: األّول، 
خطاب تبريري قومي كــردي، يصدر من 
الشعبوية  ويهادن  املولد،  أكــراد  مثقفني 
الــكــردّيــة الــصــاعــدة اآلن، والتي  الــقــومــّيــة 
 
ْ
إذ الديمقراطي،  االتــحــاد  عسكرها حــزب 

يخلط هـــذا الــخــطــاب بــني الــحــق األصــيــل 
األكــيــد لــأكــراد فــي الــدفــاع عــن وجــودهــم 
ومشروع  وجــودهــم،  ومناطق  السياسي 
ـــطـــي لـــلـــحـــزب. الـــثـــانـــي، 

ّ
الــهــيــمــنــة الـــتـــســـل

من  عــربــي، يصدر  تبريري سني  خطاب 
 يتمُّ غض النظر 

ْ
مثقفني سنيي املولد، إذ

الفصائل  التي تقوم بها  االنتهاكات  عن 
اإلسامّية، بالخلط بني املظلومّية السنية 
تفسيرية  إقــنــاع  طــاقــة  اآلن  تمتلك  الــتــي 
ــتـــدخـــل اإليــــرانــــي والـــعـــربـــدة  مــعــقــولــة )الـ
ــّيـــة وإجــــــرام آل األســــد(  الـــروســـيـــة والـــدولـ
ومـــشـــروع الــتــوســع االحــتــالــي لــإلســام 
الجهادي. الثالث، خطاب تبريري أقلوّي 
أسدي، يصدر من مثقفني علويي املولد، 
النظام  يــرون في  أو من مثقفني أسديني 
السوري ممانًعا ومقاوًما. وهذا الخطاب 
أكثر الخطابات هزالة وركاكة وانحطاطا 

أيــة معقولية.  إلــى  اآلن  أخــاقــيــا، ويفتقر 
األولــى،  بالدرجة  التبرير،  يصدر خطاب 
من الخوف على األهل، ولكن، هل تشتق 
ــن الــــخــــوف عـــلـــى األهـــــــل، أم  الـــســـيـــاســـة مــ
مـــن تــغــلــيــب الــحــس الـــعـــام عــلــيــه؟. ثــــمَّ أال 
يــتــعــارض خـــوفـــك عــلــى أهـــلـــك مـــع خــوف 
أليَس خائضو الحروب  آخر على أهله؟. 

ة أناسا خائفني على أهلهم؟.  األهليَّ
أحد أشكال الكفاح التحرري، باعتقادي، 
البيئة  في  السائدة  األفــكــار  مواجهة  هو 
ة، هو الخوف العقلي من  ة الخاصَّ املحليَّ
الـــخـــوف الــعــاطــفــي عــلــى الــبــيــئــة املــحــلــّيــة 

حصًرا. 
قــبــل حــوالــي ســنــتــني، رأيــــُت عــلــى صفحة 
عن  منشورًا  نعيا  االجتماعي  الــتــواصــل 
 

ً
مقتل صديقي من القامشلي، كان مقاتا

ــة،  الــكــرديَّ الشعبّية  الحماية  وحـــدات  فــي 
وقــتــل فــي أثــنــاء االشــتــبــاكــات مــع تنظيم 
 يعاني 

ً
املدرسة طفا الدولة. تذّكرته في 

مــن ســهــاد خــفــيــف فــي عــيــنــه. مــن يـــدري، 
 قبل أن يقتل، ربما حرق 

ً
ربما كان قاتا

أو  آخرين،  أو هجر بيوت  آخرين،  بيوت 
قتل آخرين. 

يصدر التبرير من أزمة الضمير وأنانية 
، يقود الجماعة التي 

ً
الوجدان، وهو، أّوال

ــحــيــهــا إلــــى الــتــهــلــكــة. 
ّ
يــتــم الــتــبــريــر ملــســل

والتاريخ شاهد على ذلك، وسنرى.
)كاتب سوري(

مقدمتها  وفــي  السنية،  الخليج  دول  عــن 
الــســعــوديــة الــتــي دعــمــتــه بــاملــال والــعــتــاد، 
الــفــرس. وفي  القومية ضــد  لتغذية حــربــه 
سنوات »الحرب الباردة« بني أكبر قوتني 
الــصــراع مــن لبنان  اتــخــذ هــذا  إقليميتني، 

أرضا لها، ومن طوائفه حطبا له. 
لــكــن، مــع انـــدالع ثـــورات الشعوب العربية 
ــا »الـــشـــعـــب  ــزيــ ــارًا مــــركــ ــ ــعـ ــ ــعــــت شـ ــي رفــ ــتــ الــ
يـــريـــد«، ســعــت كـــل مـــن طـــهـــران والـــريـــاض 
إلى احتواء هذا الغضب الشعبي، حتى ال 
رتا 

ّ
وسخ أراضيهما،  إلــى  شــرارتــه  تنتقل 

ــواء ريــــاح »الــربــيــع  ــتـ كـــل إمــكــانــاتــهــمــا الحـ
اإلقليمية،  ولخدمة مصالحهما  العربي«، 
وغالبا ما كان يتم ذلك تحت غطاء مذهبي. 
وعلى إثر ذلك، دخل الصراع بني الغريمني 
مرحلة جديدة من املواجهة شبه املباشرة، 
كــانــت بــدايــتــهــا فـــي عــــراق مـــا بــعــد صـــدام 
حــــســــني، وتـــجـــســـدت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر داخــــل 
الــبــحــريــن وســوريــة ولــبــنــان، لتتطور إلــى 
حرب مفتوحة في اليمن، دفعت السعودية 
ــرة فـــي تــاريــخــهــا مــنــذ تــأســيــســهــا  ألول مــ
الحوثيني  قــيــادة حــرٍب بنفسها على  إلــى 

الشيعة املدعومني من إيران.
الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر الـــحـــاصـــل الـــيـــوم في 
العاقات بني طهران والرياض ما هو إال 
صدى لحروبهما التي يقودانها، مباشرة 
أو بالوكالة في أكثر من بؤرة مشتعلة في 
املنطقة. وهي ليست بالضرورة دفاعا عن 
كل منهما  اللذْين تسعى  املذهبني  أي من 
إلى تمثيله في العالم، إنه صراع املصالح، 
أن يضفى  إلـــى  حــتــى وإن ســعــى بعضهم 

عليه لبوس حرب املذاهب. 
قائما  السنة والشيعة ظــل  بــني  فــالــصــراع 
ــيـــوم وال غـــدًا.  ــن يــنــتــهــي الـ ــرون، ولــ ــ مــنــذ قــ
ــعــــة عــشــر املــاضــيــة،  ــقــــرون األربــ وطــــــوال الــ
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ ــــي مـ ــــامــ ــم اإلســ ــالــ ــعــ شـــهـــد الــ
الشيعة والسنة،  بــني  املــأســاويــة  الــحــروب 
اإليديولوجي  الخاف  إنهاء  في  تفلح  لم 
الــــذي ســيــظــل قــائــمــا بينهما إلـــى أن يــرث 
املقابل،  فــي  لــكــن،  الــلــه األرض ومــا عليها. 
شهد العالم اإلســامــي، أيــضــا، قــرونــا من 
الــتــعــايــش الــســلــمــي بــني الــشــيــعــة والــســنــة، 
أنتج حضارات وثقافات تحولت إلى إرث 

إنساني، وليس فقط إرثا إساميا.

يعد أكثر انضباطا من حوار الصخيرات، 
الــوطــنــي«،  »الــحــوار  تشكيلة  بسبب  ليس 
ولكن بسبب هيمنة الخيارات السياسية، 
ــتــــراح مــبــعــوث  وكـــــان ذلــــك واضـــحـــا فـــي اقــ
ليون،  برناردينو  الــســابــق،  املتحدة  األمــم 
الرجوع  الرئاسة، من دون  أسماء مجلس 
إلــى املشاركني فــي الــحــوار، كما أن تمسك 
خــلــيــفــتــه، مـــارتـــن كـــوبـــلـــر، بـــهـــذا االقـــتـــراح 
وتــوســيــعــه يــزيــد مــن تهميش املــؤســســات 

الليبية.
وفــي رومـــا، تــنــاول االجــتــمــاع حــول األزمــة 
الليبية في  13 ديسمبر/كانون أول 2015 
الحكومة  هــي  الوطني  الــوفــاق  أن حكومة 
طرابلس،  العاصمة  من  وتعمل  الشرعية، 
وتستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات، 
مبادئ«  »إعان  لـ انتقادات  لم يوجه  لكنه 
ــاق، ِأشــــــار بــيــان  ــيـ تـــونـــس. وفــــي هــــذا الـــسـ
رومــــا إلــــى وقــــوف املــجــتــمــع الـــدولـــي وراء 
غالبية الليبيني، بمن فيهم ممثلو أغلبية 
الوطني  واملؤتمر  الــنــواب  مجلس  أعضاء 
واألحــــزاب  والــبــلــديــات،  الــعــام، مستقلون، 
تعني  وهــي  املــدنــي،  واملجتمع  السياسية 

املشاركني في الحوار الوطني.
وتــقــوم خلفية مــؤتــمــر رومــــا عــلــى إســنــاد 
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، واملــــحــــافــــظــــة عــلــى 
ــقــــرار  ــتــ االســ ــعــــزيــــز  وتــ اإلداري،  ــهــــاز  الــــجــ
ــة، وهــــــي تــشــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
التي  االنتقالية  الحكومة  برنامج  جوهر 
بحيث  الليبية،  األزمــة  بمعالجة  تضطلع 
تـــعـــطـــي أولـــــويـــــة لـــلـــمـــشـــكـــات اإلنـــســـانـــيـــة  
واالقتصادية والتحديات األمنية، بما في 
املتطرفة  والجماعات  داعش  ذلك مكافحة 

األخرى.
ــد الــتــنــفــيــذ  ــيـ ــأيـ ــيــــان رومـــــــا تـ ــد بــ ــ ــد أكــ ــ وقــ
 ،2213 األمـــــــــن  ــلـــس  مـــجـ لـــــقـــــرار  الــــكــــامــــل 
والــصــادر في مــارس/ آذار 2015، والــذي 
يــركــز عــلــى مكافحة اإلرهــــاب والــتــطــرف، 
باعتبارهما مخاطر تهدد السام واألمن 
ــقــــرار. ووســـــع مــؤتــمــر رومـــــا من  ــتــ واالســ
املــســؤولــني عن  ليشمل  اإلرهــــاب  تعريف 
في  الديمقراطي  التحول  وعرقلة  العنف 
لــيــبــيــا وتــقــويــضــه، ويــمــثــل هـــذا الــتــوجــه 
نوعا من اإلكـــراه على الــدخــول في اتفاق 
الصخيرات، ما يشير إلى أن ملفات األمن 
فـــي األولــــويــــة األســـاســـيـــة للحكومة  هـــي 
التي  التوجهات نفسها  ليبيا، وهــي  في 
ـــن )فـــقـــرة 10(،  ــرار مــجــلــس األمـ تــبــنــاهــا قــ
وأكـــــدت فــــرض عـــقـــوبـــاٍت، تــشــمــل الــحــظــر 
ــر وتـــجـــمـــيـــد األصــــــــول املـــالـــيـــة  ــفـ مــــن الـــسـ
والــــعــــقــــاريــــة، وتـــحـــديـــث الـــقـــوائـــم حــســب 

التطورات السياسية.
وجاء قرار مجلس األمن رقم 2259 متسقا 
مـــع بـــيـــان رومــــــا، كــمــا أوضـــــح فـــي الــفــقــرة 
الليبي«.  السياسي  »االتــفــاق  وتــأيــيــده    3
وفـــي الــفــقــرة 2، دعـــا الـــقـــرار إلـــى االنــتــهــاء 
مــن الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة الـــازمـــة لتحقيق 
االســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا، مــــا يــعــطــي املـــهـــام 
األمــنــيــة أولــويــة الــحــكــومــة الــجــديــدة، وقــد 

أطلق 39 صــاروخــا على مــدن »إسرائيلية« 
ــدام  فــــي حـــــرب الــخــلــيــج األولـــــــــى، وكــــــان صــ
حسني قــد اعتبر كــل مــدن إســرائــيــل أهــدافــا 
مـــشـــروعـــة لــجــيــشــه. بـــاركـــت إيــــــران الـــقـــرار، 
أميركية صديقة، على  وعملت، عبر دوائــر 
التعجيل بـــه، وفـــي ذاكــرتــهــا، هــي األخـــرى، 
صورة الجيش الذي قاتلها ثماني سنوات، 
ــــأس الــســم،  وأجـــبـــر قـــادتـــهـــا عــلــى تـــجـــّرع كـ
لها  تابعة  عراقية  مليشيات  مع  وتعاونت 
على تصفية قياداته وكـــوادره، في حمات 
اغتيال، وخطف، وتهجير موثقة ومعروفة. 
قال بريمر إن اإلنجليز استشيروا في قرار 
الحل، وأعطوا دعمهم املسبق له، ورأوا فيه 
نوعا من الثأر ملا كانوا واجهوه في واقعة 
مايو/ أيار، والتي بدا أن تفاصيلها ما زالت 
طرية في أذهانهم. كانت كل هــذه األطــراف 
تعتبر بــقــاء جيش الــعــراق، وبــعــدمــا وصل 
إلــى املليون، وأتــقــن فنون  تــعــداد منتسبيه 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـاح الــحــديــث واملــتــطــور، 
واكـــتـــســـب خــــبــــرات عـــريـــضـــة عـــلـــى امـــتـــداد 
العراق  في  على مصالحها  تاريخه، خطرًا 
ــآمـــرت عــلــى حــلــه،  وفــــي املــنــطــقــة. ولــــذلــــك، تـ

وتوافقت على اجتثاث ضباطه وجنوده. 
 يستعيد العراقيون، اليوم، حكاية البدايات، 
عندما اســتــحــدث املــؤســســون األوائــــل فوج 
مــوســى الــكــاظــم، قــبــل أقـــل مــن قــــرن، ليكون 
ــــوة عــســكــريــة مـــقـــتـــدرة لـــلـــدفـــاع عــن  ــواة قـ ــ نــ
ــبـــاد، وهــــم يــشــهــدون بــــأم أعــيــنــهــم كيف  الـ
أصبح ظهر العراق مكشوفا أمام اآلخرين، 
ــرى ذلــك  ــ وســهــل دخــــول الــغــربــاء إلـــيـــه، وأغـ
14 دولـــة، ألن تــزج بــوحــدات عسكرية إليه، 
بحسب اإلحصاء الذي نظمه زميلنا عثمان 
املــخــتــار، لتشكل مــوطــئ قــــدم، يــضــمــن لها 
حصة في »الكعكة« العراقية، عندما يحني 
دفــع عشرات  والــحــســاب، كما  القسمة  أوان 
املــلــيــشــيــات املــحــلــيــة الـــتـــي تــتــبــع كـــل منها 
طائفة، أو عرقا، أو عشيرة لترفع راية الوالء 
بينها  فيما  وتتنازع  تلك،  أو  الــدولــة  لهذه 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى هـــذا املــوضــع أو ذاك، 
أو تختلف على أبــوة نصٍر لم يكتمل، مثل 
ما حــدث بعد استعادة الــرمــادي، وال يجد 
العراقيون بني كل تلك املجاميع والجيوش 
ــوالء  ــ جــيــشــا وطـــنـــيـــا واحـــــــدًا يـــرفـــع رايــــــة الـ
كهم الحسرة على 

ّ
للعراق وألهله. هنا تتمل

أياٍم سالفات، ويتمنون أن لو كان جيشهم 
الوطني حاضرًا اليوم ملا حدث ما حدث.

  لكن لو ال تنفع، مع األسف.
)كاتب عراقي(  

ة عن الصراع  هي التعبير األكثر راديكاليَّ
ــــذي تــعــيــشــه  ــتـــمـــاعـــي- الـــســـيـــاســـي الــ االجـ
يــخــتــصــُر بكونه  اآلن، والــــذي ال  ســوريــة 
نخبوّية.  مجموعات  بــني  عسكرًيا   

ً
ِنـــزاال

ا 
ً
ــفــَجــر واألكــثــر عنف

َ
ــت

ُ
بــل هــو التناقض امل

ألوضاع سياسية- اجتماعية- اقتصادية 
 إرادات األفراد، أمام 

ُ
ه اضحمال

َّ
معينة. إن

 
َّ
فـــإن لـــذلـــك،  الــجــمــاعــات.  تـــضـــارب إرادات 

سردّية »ثورة شعبّية- نظام مستبد« لم 
تعد كافّية للفهم ولإلحاطة بهذا الصراع 

املتعدد األعماق.  
ومنه، ال يندُر أن تجد شخصا في سورية 
اآلن، لـــديـــه فـــــرٌد يـــخـــّصـــه، إمــــا بــالــقــرابــة 
املــبــاشــرة أو بــالــقــربــة غــيــر املــبــاشــرة في 
ـــة.  إحـــــــدى هــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــســـكـــريَّ
أشــخــاص كــانــوا مــقــّربــني مــنــك، أصبحوا 
يـــقـــتـــلـــون  بــــاألســــلــــحــــة،  مــــدّجــــجــــني  اآلن 
ه 

ّ
ولعل ــَهــكــون. 

َ
وُيــنــت ينتهكون  ــون، 

َ
ــتــل

ْ
وُيــق

مؤملا، ويسبب  نفسّيا   حرًجا 
ّ

هــذا يشكل
الــســؤال هنا، كيف  إيــاًمــا داخلًيا كبيًرا. 
ــحــا 

ّ
 مــســل

َّ
يــمــكــن الـــتـــصـــالـــح مــــع فـــكـــرة أن

 بأيديولوجيا ما، قريبا منك ورّبما 
ً
معبأ

أخــوك، تربطك به وشيجة دم أصيلة، أو 
ان ذكــريــاٍت عتيق، قــادٌر على ارتكاب 

ّ
خــز

مــجــازر وانــتــهــاكــات ومـــذابـــح. مــا املــوقــف 
ــراع الــنــفــســي  الـــــذي يــنــتــج مـــن هــــذا الــــصــ
والعقلي  الخاص،  العاطفي  بني  املحتدم 
ــة الــتــجــاوز بشكل  الـــعـــام. هــل ســيــتــمُّ إدانــ

ــع الـــصـــراع املــحــتــدم الـــيـــوم بني  يــجــب وضـ
الــســعــوديــة وإيـــــران فــي إطــــاره الصحيح، 
فـــهـــو صــــــراع ســـيـــاســـي، يــــبــــّرره كــــل طـــرف 
بـــدفـــاعـــه عــــن مــصــالــحــه اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــن 
الخطأ إقحام صــراع املــذاهــب فيه، ألن من 
يــحــاول أن يــفــعــل ذلـــك كــمــن يــلــعــب بــالــنــار 
فـــي مــنــطــقــٍة، تــرقــد عــلــى بــرامــيــل متفجرة 
مــن الــثــأر املذهبي الــذي راكمته قــرون من 

الحروب والدماء.
ــوم  ــيـ ــــرق األوســـــــــط حـــبـــلـــى الـ ــــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
ضحيتها  يــذهــب  كثيرة  طائفيٍة  بــحــروٍب 
يــومــيــا عـــشـــرات بـــل مـــئـــات األبــــريــــاء، نتج 
ــاج الــديــن فــي الــصــراعــات  ذلـــك بسبب إدمــ
املزيد  إشعال  إلــى  تحتاج  وال  السياسية، 
ــى، الـــــيـــــوم، أن يـــدخـــل  ــعـ ــا، ومــــــن يـــسـ ــهـ ــنـ مـ
الــــصــــراع املـــذهـــبـــي بـــني الــشــيــعــة والــســنــة، 
وعـــمـــره عــــدة قـــــرون، إلــــى ســـاحـــة الـــصـــراع 
ــران،  الــســيــاســي اإلقــلــيــمــي بــني طــهــران وإيــ
وعمره عدة عقود، كمن يصب الزيت على 
النار، فالحرب بني الشيعة والسنة عندما 
تقع بني أكبر قوتني تمثان أكبر مذهبني 
فـــي الــعــالــم اإلســـامـــي ســتــحــرق نــيــرانــهــا 

املنطقة كلها.
الــحــرب بني  أن ال تقع  الله  أن ندعو  يجب 
الــســنــة والــشــيــعــة، حــتــى وإن كـــان مــن غير 
املــتــوقــع لــهــا أن تــقــع، بــل وال يــجــب لــهــا أن 
تــقــع، ألن الــخــاف اإليــديــولــوجــي الـــذي لم 
تحسمه قرون، لن تنهيه الحروب التي لن 
تزيد ســوى من إشعال نــار الفنت النائمة، 
لعن الله من أيقظها، ومن ينفخ في الجمر 

الراقد تحت رمادها.
)كاتب مغربي(

املهمة عبر سياستني؛ فالفقرة  عالج هذه 
7 تــحــث املــلــيــشــيــات الــقــائــمــة والــجــمــاعــات 
ــلـــى احـــــتـــــرام ســـلـــطـــة حــكــومــة  املـــســـلـــحـــة عـ
الوفاق الوطني والهيئات القيادية التابعة 
سياسة  بــفــرض  الحكومة  وتضطلع  لــهــا، 
اآلمن  القوة والسيطرة والتخزين  احتكار 

لأسلحة في ليبيا.
ولــتــمــكــني الـــحـــكـــومـــة مــــن مـــــــوارد الــــدولــــة، 
اعــتــبــر بـــيـــان رومـــــا وقــــــرار مــجــلــس األمـــن 
2259 أن وضع السلطة النقدية ومؤسسة 
النفط تحت إشــراف الحكومة، وأشــار إلى 
»القبول الفوري لوقف شامل إلطاق النار 
في جميع أنحاء ليبيا«، وتوفير الظروف 
املائمة للمساعدة اإلنسانية، ال سيما في 

بنغازي وتورغاء.
وتكشف الفقرات ) 16 – 19( في القرار 2259 
عن وجــود اتجاه إلى توسيع دور البعثة 
الــدولــيــة فــي ليبيا، وكـــان مــن الــافــت منح 
وتعديل  موظفيها  عـــدد  ــادة  زيــ صــاحــيــة 
ــعـــام وإخــــطــــار مجلس  مــهــامــهــا لـــأمـــني الـ
ديناميكيا  طــابــعــا  مــا يضفي  بــهــا،  األمـــن 
على دور مارتن كوبلر في متابعة الشؤون 

الليبية.
ــــان مـــبـــادئ«  ــراءة مـــشـــروع »إعــ ــ ويــمــكــن قــ
تـــونـــس مـــحـــاولـــة مـــن املــجــلــســني )الـــنـــواب 
ــر( لــتــضــمــني مــاحــظــاتــهــمــا فــي  ــمــ ــؤتــ واملــ
الصخيرات«،  ـ  الليبي  السياسي  »االتفاق 
حيث تبدو إشارات مهمة لم تكن موجودة 
ــيـــرات، لـــعـــل أهـــمـــهـــا مــا  فــــي اتــــفــــاق الـــصـــخـ
يـــرتـــبـــط بــــاهــــتــــزاز اإلطـــــــــار الــــدســــتــــوري، 
واعتبار االتفاق دستورًا أعلى من »اإلعان 
الــدســتــوري االنــتــقــالــي«، مــا يــربــك الــفــتــرة 
تفسير  يمكن  ولذلك،  الجديدة.  االنتقالية 
عودة اتفاق تونس بأنه محاولة لارتكاز 
على أرضية دستورية أكثر استقرارًا كما 

في دستور 1963.
تونس  اتفاق  أن مشروع  من  الرغم  وعلى 
يــتــاقــى مـــع االتـــفـــاق الــســيــاســي فـــي كثير 
السام في ليبيا، فقد  من رؤيته لتحقيق 
تــجــاهــلــتــه األمــــم املــتــحــدة، واعــتــبــرتــه غير 
ــانــــت هـــنـــاك فـــرصـــة لــدمــجــه  ــــود، وكــ ــــوجـ مـ
فـــي االتـــفـــاق الــســيــاســي، وتــوســيــع نــطــاق 
التوافق، ما يثير الجدل حول دور البعثة 
الــدولــيــة، وخــصــوصــا فــي ولــعــهــا الشديد 
على  التعليق  وتجنبها  األمنية،  بامللفات 
استمرار إطاق النار في شرق ليبيا. وهذا 
ما يتضح في كلمة رئيس مجلس الرئاسة، 
فــايــز الـــســـراج، والـــتـــي كــانــت واضـــحـــة في 
حيث  والعسكرية،  األمنية  املــهــام  تحديد 
ــنـــي وفـــوضـــى انــتــشــار  ــال، إن املـــلـــف األمـ ــ قـ
الساح أول التحديات التي تواجه مفهوم 
احــتــكــار الـــدولـــة اســتــخــدام الـــقـــوة وفـــرض 
ســيــادتــهــا مـــن خــــال مـــؤســـســـات الــجــيــش 
والــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
وارتباطه  الوطنية  املصالحة  أهمية ملف 
بمفهوم األمن، فإنه جاء في آخر اهتمامات 
هذه  لعل  الــتــوافــق.  الحكومة  رئيس  كلمة 
الــســيــاســة تشكل جــانــبــا مــن تفكك الــرؤيــة 
من مخاطر  يزيد  ما  الوطنية،  للمشكات 
الفترة االنتقالية الجديدة، وخصوصا أن 
محملة  وهي  تعمل  االنتقالية  املؤسسات 
ــة، تــضــعــف  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــة وخـ ــيــ ــلــ ــات داخــ ــ ــأزمــ ــ بــ

فاعليتها وتهدد استمرارها.
الدولية حول  التوجهات  إن  الــقــول،  يمكن 
لــيــبــيــا قـــد تــكــون انــعــكــاســا لــتــفــكــك الــدولــة 
والصراعات السياسية، لكن مواقف األمم 
ــتـــحـــدة تــمــيــل إلـــــى إثـــــــارة الــــخــــاف بــني  املـ
الليبيني، من خال طرح تشكيلة للحكومة 
مــثــيــرة لــلــخــافــات الــقــبــلــيــة واالنــقــســامــات 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــيـــة، وال تـــضـــمـــن الـ الـــســـيـــاسـ

تحقيق السام. 
)باحث مصري(

خطابات التبرير في سورية

حرب السنة والشيعة لن تقع

المساران الوطني والدولي في ليبيا

لو كان جيش 
العراق حاضرًا

يصدر التبرير من 
أزمة الضمير وأنانية 

الوجدان، وهو يقود 
الجماعة التي يتم 

التبرير لمسلّحيها 
إلى التهلكة

صراع سياسي، يبّرره 
كل طرف بدفاعه عن 

مصالحه اإلقليمية

مواقف األمم 
المتحدة تميل 

إلى إثارة الخالف 
بين الليبيين

آراء

توفيق بوعشرين

بعضها  فيما  بعضها،  انفجر  كثيرة،  بـــارود  براميل  على  العربي  الخليج  يجلس 
الباقية  البقية  على  طائفيٍة، ستأتي  إلــى حــرٍب  العربي  العالم  يجر  أن  يوشك  اآلخــر 
من كيانه وقوته وبعض استقراره. األزمة الجديدة بني إيران وحلفائها والسعودية 
واإلقليمي،  السياسي  الوضع  وتفضح هشاشة  كبيرة،  بمخاطر  تنذر  ومعسكرها 
وعدم قدرة حكام العرب وإيران على الجلوس إلى طاولة واحدة للحوار والتفاوض، 
وعقد الصفقات التي تضمن الحد األدنى من املصالح لكل طرف، وأصبح اإليرانيون 
يستخفون بجيرانهم العرب واملسلمني، إلى درجة التحالف من الروس ضد مناهضي 

نظام األسد، وفي مقدمتهم تركيا والسعودية. 
لم يكن إعــدام املعارض السعودي، نمر باقر النمر، السبت املاضي، إال القطرة التي 
أفــاضــت الــكــأس، كــأس الــتــوتــر كــانــت مــمــلــوءة منذ ســنــوات طــويــلــة، وازدادت حــرارة 
الصراع مع  احتكاك األطراف على الساحة  السورية واليمنية والعراقية، وتضاعف 
باراك  األميركي،  الرئيس  قرر  أن  بعد  والسعودية،  إيــران  الغريمني،  بني  أكثر  التوتر 
أوباما، التفاوض مع ماللي طهران، وإعادة إدماجهم في السياسة الدولية واالقتصاد 
العاملي، مع وضع قيود على برنامجهم النووي. هنا، كادت السعودية أن تجن، فهي 
تعتبر إيران الشيطان األكبر في املنطقة، ومعنى فك الحصار عنه من الدول الغربية  

أن األخيرة  تشجعه على التمدد أكثر في ساحة مضطربة ورخوة،  وشبه فارغة.
عندما وقع البيت األبيض باألحرف األولى على اتفاقية فيينا التي ترسي مصالحة 
تاريخية بني الغرب وإيــران، خرج أوباما، في حــوار صحافي مع توماس فريدمان، 
إلــى فتح حــوار مع  بــالــذات،  العربية السعودية  الــعــرب، وقــيــادة اململكة  الــقــادة   يدعو 
إيران، والجلوس معها إلى طاولة املفاوضات، كان الرئيس األميركي يعرف أن التوتر 
سيتصاعد بني طهران والرياض، وأن أعصاب األخيرة لن تحتمل جارًا مقلقًا، مثل 
إيران يتوفر على أوراق لعب كثيرة في املنطقة، وفي داخل كل بلد عربي أقلية شيعية.

ِعــَوض أن تتجه الرياض وطهران إلى البحث عن صيغة للتعايش وللتفاوض حول 
إدارة ظهرهما  الطرفان  العراق وسورية ولبنان واليمن، اختار  املفتوحة في  امللفات 
مــضــادة. وضعت  وتحالفات  تحالفات  بــنــاء  نحو  ســبــاق  فــي  والــدخــول  لبعضهما، 
طهران يدها في يد روسيا إلنقاذ األسد، وأخذت معها العراق وحزب الله. واتجهت 
أعقبه  ااٍلرهـــاب وحصار داعــش،  بناء حلف عسكري سني ملحاربة  إلــى  السعودية 
تحالف مع تركيا، قرأت فيه طهران محاولة لحصارها ببناء سور طائفي، يمنعها 

من لعب دور مهم في املنطقة. 
الحرب الطائفية  الدائرة رحاها اليوم في الشرق غير مقنعة، فال قادة الخليج وحلفاؤهم 
الشيعة(. هوالء  )أنصار  إيــران وحلفاؤهم من  السنة(، وال حكام  )أهــل  أنصار  من 
السياسية  والصراعات  االقتصادية  املصالح  دول، تحركهم  وقــادة  أصحاب سلطة، 
والحسابات اإلقليمية والدولية املعقدة والبسيطة، وال تحركهم نوازع اإليمان وعقائد 
جنود الرب. لكن، وألنهم قادة في أنظمة من عصور سابقة،  فإنهم غير قادرين على 
ممارسة السياسة بأدوات حديثة ومشاريع مدنية وأيديولوجيات معاصرة. وألنهم 
غير قادرين على إقناع شعوبهم بمبررات معقولة لحرب بعضهم بعضًا، يلجأون 
الفسيحة، ألن  الدين  املذهبية، وإلــى ساحة  الــحــروب  الطائفية، وإلــى إرث  إلــى خــزان 
ساحة الدنيا تضيق بهم، فيرفعون رايات حروب القرون الوسطى التي لم يغادروا 
الحرب  إدارة  اآلن، يحاربون باسم علي ومعاوية، ألنهم عاجزون عن  إلــى  أجــواءهــا 
بأسمائهم وصفاتهم وحساباتهم ومشاريعهم. هل يعقل أن نسجن العرب والفرس، 
اليوم، بني دفتي كتب امللل والنحل وأدبيات الفتنة الكبرى التي انقضت قبل 14 قرنًا، 
ونعّرف اإلنسان املسلم، اليوم، بأثر رجعي، أنه شيعي أو سني؟ هل سنتخلى عن 
التصنيفات الفكرية والسياسية واأليديولوجية والقومية املعاصرة، وعوض أن نميز 
قومي  بني  ويــســاري،  ليبرالي  بني  وسلطوي،  ديمقراطي  بني  وتقليدي،  حداثي  بني 

ومحلي، سنصبح  سنة أو شيعة، مع معاوية أو مع علي؟

صقر أبو فخر

اب العرب، وحّولت عقول 
ّ
عصفت سبعينيات القرن املنصرم بأدمغة عدد من الكت

يساريني غير قليلني إلى اإلسالم، أمثال محمد عمارة وجالل كشك ومنير شفيق 
»التيرسو«  درجــة  ــاب وصحافيون من 

ّ
ــت

ُ
ك نفسه، تصّدر  الوقت  وفــي  وغيرهم. 

املشهد اإلعالمي العربي في تلك الحقبة. ولعل أنيس منصور وموسى صبري 
كانا الطراز األبرز لتلك الدرجة من الضحالة. وعلى الغرار نفسه، حّول سقوط 
االتحاد السوفييتي في سنة 1991 أعــدادًا ذات وزن من الشيوعيني العرب إلى 
لبنان وسورية.  إلى طوائفهم، وال سيما في  الليبرالية، وتهاوى بعضهم، حتى 
ُيدعى يوسف  لكاتب مصري  املـــرّوع  السقوط  أن ما ال يمكن تفسيره هو  بيد 
زيدان الذي حاز الدكتوراه في الفلسفة اإلسالمية لقاء تحقيقه ديوان عبد القادر 

الجيالني.
يا سالم؟ ومتى كان تحقيق ديوان شعري يجيز نيل الدكتوراه؟ ما علينا... املهم 
أن يوسف زيدان أصدر رواية »عزازيل« )القاهرة: دار الشروق، 2008( التي نالت 
شهرة كبيرة، وهي إعادة تدوير لنص سرياني نسطوري، بلسان راهب مصري 
يدعى هيبا. والحقًا أصدر زيدان كتابًا عنوانه »الالهوت العربي« )القاهرة: دار 
الشروق، 2009( حظي بحفاوة جيدة، األمر الذي جعل اسمه يوضع في قائمة 
ــاب يــأبــى، لــأســف، إال السقوط في 

ّ
ــت

ُ
الــك الــعــرب املشهورين. لكن بعض  ــاب 

ّ
ــت

ُ
الــك

ُحفر غير فكرية، تخفي عصبيات شعبوية رثة. فبعد مباراة بني فريقي مصر 
والجزائر في السودان في 18/ 11/ 2009، في سياق تصفيات كأس العالم لكرة 
القدم لسنة 2010، كتب يوسف زيدان مقالة عنصرية هاذية في جريدة املصري 
اليوم )25/ 11/ 2009( طعن فيها على الجزائريني، وسخر منهم بطريقة تفتقر 
هــوى بصاحبه ذي  الــذي  السقوط  لهذا  املفكرين. وتعّجب كثيرون  تهذيب  إلــى 
االسم املرموق. وقلنا آنذاك: بسيطة، إنها غلطة، وكلنا خطاؤون. بيد أن اآلراء التي 
ها يوسف زيــدان، أخيرًا، في مقابلة نشرها موقع »نيوز ديسك إزرائيل« 

ّ
ضخ

 )2015  /12  /29 الجديد،  »العربي  )انــظــر:  الهيكل(  )جبل  هبيت«  »هــار  ومــوقــع 
تبرهن أن صاحب هــذه »األفــكــار« ليس مفكرًا على اإلطـــالق، وال يتحلى حتى 
بالحد األدنــى من االحتراس العلمي. فقد كّرر ثرثرات بدائية عن جبل  الهيكل 
واملسجد األقصى، ليستنتج أن القدس لليهود، وأن ال عالقة للمسلمني باملسجد 
األقصى، األمر الذي جعل صحافيًا إسرائيليًا يقول: »لم يحدث في تاريخ الصراع 
العربي - اإلسرائيلي أن تجرأ كاتب عربي على القول إن املكان الذي يقوم عليه 

املسجد األقصى يعود لليهود«. 
ومهما يكن األمر، فإن التفتيش في املصادر اإلسالمية عن روايٍة هنا، أو حكاية 
التي من شأنها دعم  النصوص  إلى تجميع عدد من  بالتأكيد،  هناك، سيؤدي، 
الرواية اليهودية عن فلسطني، وعن تاريخ اليهود في فلسطني. لكن، ليس هذا هو 
العلم يا أستاذ. العلم ما ُيكتشف تحت األرض أو فوقها، كاملعابد والفخاريات 
واألواني واللقى واألوابد. وعلم اآلثار اإلسرائيلي نفسه، بعد نحو 150 سنة على 
احتالل  احتاللها، و49 سنة على  بدايات استكشاف فلسطني، و68 سنة على 
تــدل على أن  ن مــن أن يجد خشبة واحــــدة، أو عظمة وحــيــدة، 

ّ
لــم يتمك الــقــدس، 

اليهود كان لهم وجود ملموس في هذه التالل، ما حدا بالقائمني على الحفريات 
اإلسرائيلية إلى القول إن قصة داود وسليمان إنما هي حكايات فلكلورية غير 
صحيحة على اإلطالق )راجع مؤلفات زئيف هيرتزوغ ويسرائيل فنكلشتاين 

ونيل آشر سيلبرمان في ميدان اآلثار(. 
ثّمة فارق هائل، إذًا، بني العلم والحكايات التي يمكن العثور عليها، حتى في متون 
الكتب اإلسالمية؛ وهي حكايات ذات أصول إخبارية يهودية. وهو نفسه الفارق 
بني تصريحات يوسف زيدان والعلم، وشتان ما بينهما. أما ما بينهما حقًا فهو 

»دنيا مش قادر يطولها وال حتى في خيالو...«.

عدلي صادق

كأنما هناك مباراة أخالقية بني محورين في اإلقليم، واحد تتصّدره إيران، واآلخر 
اإلعــدامــات  أن شملت  بعد  الــســجــال،  احــتــدم  أن  فما  إلــى طليعته.  الــســعــوديــة  تتقدم 
الطرفان  استخدم  رمــزًا؛ حتى  اإليرانيون  يــراه  وفقيهًا شيعيًا،  معارضًا  السعودية 
مفردات العدالة والحق اإلنساني، بالصيغة التي صيغت في اإلطار الحضاري للغرب، 
الصدقية  وإّدعــاء  املفردات،  هذه  ليستا مؤهلتني المتشاق  املحورين  زعيمتا  بينما 
في  وكامنة  معلومة،  ألســبــاب  املــواطــنــة،  وقيمة  اإلنسانية  الحقوق  عــن  املنافحة  فــي 
 
ً
مألوفة  

ً
ممارسة ُيعد  البلدين،  في  رفعها شنقًا،  أو  الـــرؤوس،  فقطع  النظامنْي.  ُبنية 

السعودي  الطرفان،  الشرعي، بينما  الحاكم  القصاص والخروج على  تحت عناوين 
واإليراني، هما األحوج، ال سيما في أوقات هذا االرتباك األخالقي العربي واإلسالمي 
الذي أوقعته »داعش« ومثيالتها في الوعي الجمعي ألمة املسلمني؛ األحوج إلى مراعاة 

بعض الضوابط الصارمة، ُبغية إحراز التفوق األخالقي على اإلرهابيني املتطرفني.
يعتمدها  التي  والخارجية  الداخلية  السياسات  مجمل  بتناول  هنا،  معنيني،  لسنا 
الطرفان، اإليراني والسعودي، ال سيما التي تنطوي على شطط، ومظالم كثيرة ليس 
لها ضحايا سوى املسلمني. على هذا الصعيد، وبسبب فداحة التدخل اإليراني في 
سورية، وما يميزه من تعٍد داٍم على الشعب السوري؛ وجدنا أن هذه النقطة غالبة، 
التي  الطريقة  السعودية ألمر فقيٍه شيعي، بهذه  املعالجة  أن  فتناولناها مــرارًا، غير 
شملته مع آخرين، من متشددي السلفية الجهادية الذين ارتكبوا أعمال عنف إرهابية؛ 
كانت غير موفقة، وجرت بناًء على حسبة خاطئة، حيال مصالح الرياض في الوئام 
االجتماعي، وفي تفعيل الحوار، واحتواء املعارضني السياسني، طاملا أن مشكلتهم 
موجود،  شعبي  مــكــّون  بــوجــدان  أيــضــًا،  وتتعلق،  وحقوقها،  املواطنة  بقيمة  تتعلق 
اعتبارات  تحركها  التي  الطرفني  في سياسات  الشطط  وضعية  ففي  ولــه شكايته. 
دينية وفقهية متضادة؛ كان ضروريًا أن تتلمس الرياض املخاطر من مفاقمة حال 
، في اإلقليم، من دون أن يجادلها أحد، في صواب ما تراه 

ً
االحتقان، املتفاقم أصــال

في سلوك الطرف اآلخــر. الغرب، املــدان بازدواجية القياس وازدواجية املعايير، عند 
النظر إلى وقائع التردي األخالقي واإلرهاب في العالم، وحيال الدكتاتوريات الصديقة 
املتطرفة  أصوليته  مــداراة  يحاول  الــذي  اإلسرائيلي،  االحتالل  دكتاتورية  ومنها  لــه، 
بالعباءة الديمقراطية الزائفة؛ بادر إلى إدانة اإلعدامات السعودية كلها، أي إدانة إعدام 
املعارض.  الشيعي  الخطيب  وكذلك  يقاتله،  الــذي  املتطرف  الجهادي  السني  السلفي 
معنى ذلك أن هذا الغرب يسجل نقطة تفوق أخالقي، وال يكترث لكون الضحايا من 
الــذي ينفذه املحتلون  العمد  أعدائه، ولم يكن ليفعل ذلــك، ردًا على اإلعدامات والقتل 

اإلسرائيليون، بحق شباب فلسطينيني وفتياتها، بدون محاكمات ولو صورية.
إعــدام  التي ستكون على  اإليرانية  الفعل  السعوديون يجهلون طبيعة ردود  يكن  لم 
الشيخ نمر النمر، وال هم يجهلون أن اإليرانيني يرون في شيعة املنطقة الشرقية من 
الرياض املباراة بمنطٍق آخــر، لكي  السعودية امتدادًا لهم. هنا، كان ينبغي أن تدخل 
تفوز بجعل شيعة السعودية امتدادًا للرياض وليس لطهران، ولديها وسائل وإمكانات 
وحجج كثيرة، لكي تفعل ذلك وتنجح، خصوصًا في ضوء نزعة قومية فارسية، في 
لبوٍس فقهي ديني، تتبّدى عارية من خالل طبيعة تعامل طهران مع العرب الشيعة من 
مواطنيها وفي أراضيها. ولعل من بني عناصر الحسبة الخاطئة التغاضي عن حقيقة 
إيــران إربــاك  التوتر مع  الخليج، وأن من شــأن  أن املكون الشيعي موجود في أقطار 
املوقف السياسي في هذه الدول، وانكشاف عدم قدرة حكومات خليجية أخرى على 
قطع العالقات مع طهران، وهذه خاطئة أيضًا، وال زالت تفعل فعلها في توتير اإلقليم.

وُيخشى، بسبب التطور السلبي األخير، أن تدفع الثمن شعوب سورية واليمن والعراق، 
بعد كل ما ذاقته هذه الشعوب من عذابات وموت. لذا، كنا نتمنى لو أن قضية الشيخ 
النمر عولجت بطريقة أخرى، ألن الرجل كان محض ناشط يمتشق لغة احتجاجية، 
ثم أصبح حبيس السجن، وال ُيسمع له صوت، وكان في مقدور السعوديني احتواء 

ظاهرته، وتفويت الفرصة على إيران وغيرها، في هذا الخضم املضطرب.

الفتنة استيقظت عزازيل الجديد

إعدام وحسبة خاطئة

1415
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فــي مطلــع العــام الجديــد، تختلــف ردود 
 مــا يجعله 

ً
األفعــال، ويبقــى للمــرء عــادة

ماضيــا فــي هذه الحياة وقت الســلم، إال 
أن هــذا ال ينطبــق علــى أبنــاء مدينــة دير 
الزور، املدينة السورية التي تقبع شرقا، 
الســواد والخــذالن  فــوق كــمٍّ هائــٍل مــن 
والدمــاء من شــدة العــذاب، فال أحد يعبأ 
ملصابهــا، أو يســعى إلــى تلبيتهــا، فــال 

حياة ملن تنادي.
ديــر الــزور غــدت مجــرد تجربــة مريــرة، 
ر مــن تكرارهــا العقــالء، كأن تتذكــر 

ّ
ُيحــذ

أفغانســتان، وتعــدل النــاس عــن أن تكــون 
ويتناســى  مــا!  يومــا  كذلــك  مدينتهــم 
الجميع، بقصد، أن لهذه املحافظة نصف 
كأسها املليء باإليجابيات، ورصيد عاٍل 
من التضحيات والقرابني والتجارب، التي 
ضحت بها وعاشتها كما كل املحافظات 
الســورية التــي ســعت إلــى الحصــول على 
وأغصــان  بالــورود  وحريتهــا  كرامتهــا 
آذار 2011،  مــارس/  فــي مطلــع  الزيتــون 
األول  طاغوتهــا  األســد  ــر 

ّ
ُيكش أن  قبــل 

عــن أنيابــه بوجــه الثوار، ويســحقهم كأي 
فرعون يخشى على ملكوته.

عــام آخــر يأفــل علــى ديــر الــزور اليــوم، 
وهنــاك أمنيــات كثيــرة لــم تجــد طريقــا 
مــع  جّمــة  وثــاراٌت  التحقــق،  نحــو  لهــا 
كل مــن قتلهــا وخذلهــا وتركهــا صلــدًا، 
القابعــان  والقصــور  الجــورة  ــا  فحيَّ
تحــت ســيطرة نظــام األســد فــي املدينــة 
يكتمــل عــام علــى جــوع أبنائهــم، ليكون 
حياتهــم،  فــي  األســوأ   2015 عــام 
بســبب حصــار األســد وداعــش لهــم، إذ 
اليــوم،  طريقتهــم،  علــى  احتفلــوا  أنهــم 
كانــوا  التــي  األطعمــة  مــن  جعلــوا  بــأن 
يحصلــون عليهــا قبــل الحصــار صــور 
الواتــس  علــى  الشــخصية  لحســاباتهم 
العــام  هــذا  فــي  األمنيــة  مــن  نوعــا  آب، 

الجديد.
فــي  املحافظــة  هــذه  وجــع  يقتصــر  ال 
حاَصَرْيــن 

ُ
امل والقصــور  الجــورة  حيــي 

املحــرر  قســمها  إلــى  يمتــد  بــل  فقــط، 
علــى أيــدي الجيــش الحــر، قبــل مجــيء 
إليهــا  أعتــه مخلوقــات األرض، داعــش، 
غريــب،  عــدوان  كأي  احتاللهــا  وبســط 
وتغييرها اسم املحافظة، ونفي أبنائها، 
وجــّز الــرؤوس، ورفــع الرايــات الســوداء، 

الســيما فــي العــام الــذي مضــى، لتغــدو 
بذلــك ديــر الــزور، اليــوم، قندهــار بحــق، 
بعــد  أكثــر مــن عــام علــى جرائــم داعش 
وتجاوزاتهــا بحــق الــدم واألخالق فيها، 
ويكــون بذلــك العــام األثقــل علــى أهالــي 

الشرقية.
يمضــي هــذا العــام على الديــر، وما تزال 
آلــة الجــوع تحصــد األرواح البريئــة كل 
يــوم بــال هــوادة، وســكني داعش ما تفتأ 
تشتهي رقاب أبناء الدير بال حد شبع. 
أَمــا وأننــا اآلن نشــهد رحيــل هــذا العــام، 
بــال أّي أثــر ملــا ينبــئ بالخيــر فــي األفــق، 
ســوى األمل الســاذج الذي ما زلنا نوهم 
أنفســنا بســريانه بيننا بني حني وآخر، 
ليبقــى لنــا األمنيــات التــي نرجوهــا فــي 
العام املقبل، بأن تعود دير الزور لتكون 
من أراضي  مشروع الثورة الذي نحلم، 
وبأن يعود أبناؤها الذين هجروها وهم 
مكســورو الخاطــر، ليبنوهــا مــن جديد، 
وال يبقى الفرات وحيدًا، بال من يرتمي 
بأحضانه، بغية الشــكاية من كل شــيء 

يؤرقه، كما اعتدنا، وهو ذلك.
أحمد أبو الجود  )سورية(

 عند 
ً
قــد تــرى أمــا تبكــي بحرقــة، أو طالبا يجلــس ذليال

ســياج أمنــي، أو مريضــا يتلــوى مــن أملــه. لــم يعــد هــذا 
كلــه مشــهدًا غريبــا عندمــا تطالعــك أخبــار معبــر رفــح 
بــني قطــاع غــزة وجمهوريــة مصــر »العربيــة«، املعبــر 
يــراه الغزيــون شــريان حيــاة ونافذة على العالم في ظل 
حصار إسرائيلي متواصل منذ ثماني سنوات، وتراه 

السلطات املصرية معبرًا لإلرهاب واملسلحني.
باالتجاهــني  الفلســطينيني  ملــرور  املعبــر  فتــح  تحــّول 
إلــى فولكلــور موســمي، وتواصــل التضييــق املمنهــج 
مــن الســلطات املصرية، يجعل الصــورة أكثر وضوحا 
أمــام املتابــع ملعرفــة وتفهــم حقيقــة األســباب التــي قــد 
تدفــع الشــاب »املضطــرب« عقليــا إســحاق حســان إلى 
محاولــة عبــور الحــدود ســيرًا علــى األقــدام، مــن  دون 
أن يعلــم أن حكمــا باإلعــدام صــدر ســلفا بحقــه، نوعــا 
من القصاص على جريمة »انتهاك« السيادة املصرية 

أمتارًا معدودة.
املســتميت  املصــري  الحــدود  حــرس  دفــاع  عــن  نتــج 
املدنيــني  مــن  ضحايــا  عــدة  ســقوط  »الســيادة«  عــن 
الفلســطينيني، وإن كانــت الكاميــرات نجحــت بتوثيــق 
إعدام حالتني، الشــاب إســحاق حســان والصياد الفتى 
البحــر  إلــى  الــذي خــرج  البالــغ 16عامــا  فــراس مقــداد 
طلبا للرزق، قبل أن يتحول جســده إلى »صيد« ســهل 

لحرس الحدود املصري.

لــم يكــن هــذا »االلتــزام« بحماية الحــدود املصرية ليثير 
حــزن الفلســطينيني، لــو أنــه يطبــق علــى غيــر ســكان 
تشــرع  الذيــن  اإلســرائيليني  ســيما  وال  غــزة،  قطــاع 
الحدود وأبواب املنتجعات السياحية لقضاء إجازاتهم 
بــل تشــدد اإلجــراءات  مــن دون حســيب أو رقيــب، ال 
األمنيــة لحمايتهــم، ومواقــع التواصــل االجتماعــي تعج 
بالصــور ومقاطــع الفيديو التي تظهر كيف تمر قوافل 
اإلســرائيليني عبر الحدود، بينهم عســكريون يرتدون 
زيهــم الرســمي، وهــو مــا يشــكل صفعــة لــكل معاييــر 
الســيادة حــول العالــم، إلــى جانــب أن الجيــش املصــري 
ضمــن  معينــة  مســاحة  تخطــي  لــه  مســموحا  ليــس 

أراضي سيناء، من دون موافقة إسرائيل املسبقة.
الفلســطينيني،  تجــاه  املصريــة  املعاييــر  ازدواجيــة 
وخصوصــا أبنــاء غــزة التــي كانــت، منــذ فتــرة ليســت 
بعيــدة جــدًا، تخضــع لوصايــة القاهــرة، تدفــع باملواطــن 
الفلســطيني إلى التســاؤل بحســرة، هل كانت حياتهم 
ستهدر على أعتاب املعابر املصرية، لو أنهم من حملة 
صحفــي  ســيخرج  كان  هــل  اإلســرائيلية؟  الجنســية 
مشهور علنا وكل فخر ليحرض الجيش على »تقطيع 
من يتخطى الحدود 400 حتة«؟ هل على الفلسطيني 
تمنــي الحصــول علــى الجنســية اإلســرائيلية مــن أجــل 

تسهيل مروره عند بعض الحدود العربية؟
جالل قبطان  )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

مالك ونوس

املرشــح  تصريحــات  إلــى  النظــر  يحســن  ال 
املحتمــل فــي انتخابــات الرئاســة األميركيــة، 
بيانــه،  فــي  املســلمني  ضــد  ترامــب،  دونالــد 
املاضــي،  أول  ديســمبر/كانون  شــهر  بدايــة 
باعتبارها فردية، بقدر ما يجب النظر إليها 
انعكاسًا ألهواء في املجتمع األميركي، تبعًا 
تثيــر،  فهــي  الــذي ترســمه نخبتــه.  للمســار 
اســتهجان  مــن  أثارتــه  مــا  إلــى  باإلضافــة، 
تســاؤالت حــول  تثيــر  وتعليقــات وغيرهــا، 
العنصريــة والكراهيــة في الواليات املتحدة، 
واملدى الذي ما زالت تشغله في الوعي جزء 
عــاوة  وســلوكهم،  وأفكارهــم  ســكانها  مــن 
وعقيدتهــا  الحاكمــة،  ِبهــم 

َ
نخ ســلوك  علــى 

قــال  حــني  وفــي  الجديــد.  األميركــي  للقــرن 
أميركيــون كثيــرون أدانــوا تصريحاتــه إنها 
انحراف عن الحلم وقيم الحرية األميركيني، 
لــم  الحلــم  وذاك  القيــم  تلــك  إن  آخــرون  قــال 
ليــس  يكونــا يومــًا موجوديــن، وإن ترامــب 
للعقليــة  وحقيقــي  جديــد  تجســيد  ســوى 
األميركيــة، كمــا يروجهــا املحافظــون الجــدد 

والليبراليون في أميركا. 
مــا  الــذي  الحيــز  يعتبــر  يبــدو،  مــا  وعلــى 
زالــت تشــغله هــذه التصريحــات فــي ســلوك 
حتــى  جــدًا،  كبيــرًا  وذهنيتهــم  األميركيــني 
البــاد  لرئاســة  انتخابــي  مرشــح  يجــد  ال 
غضاضة في التفوه بعبارات عنصرية ضد 
كتلــة بشــرية كبيــرة فــي العالــم، وقســم منها 
مــن مكونــات املجتمــع األميركي نفســه. لكن، 
كل ما يقال إن ترامب يمثل انحرافًا عن القيم 

منى عبد الفتاح

وال  فوكويامــا،  فرانســيس  يكــن  لــم  ربمــا 
كافيــة  ســعة  علــى  هنتنغتــون،  صمويــل 
تمّكنهمــا  بحيــث  والتنبــؤات،  الخيــال  مــن 
مــن اســتبدال »صــدام الحضــارات« بتعبيــر 
الحضــارة  داخــل  الصــدام  وهــو  ــة، 

ّ
دق أكثــر 

 مفكريــن آخرين، مثل محمود 
ّ

الواحــدة. لعــل
ممداني وأمارتيا ســن، وكاهما أكاديميان 
أميركيــان هنديــا األصــل، همــا مــن أبــرز مــن 

تصّديــا لهذه الفكرة.
وفكرة صدام الحضارات نابعة، في األصل، 
البريطانــي،  املستشــرق  نشــرها  مقالــة  مــن 
الغضــب  »جــذور  بعنــوان  لويــس،  برنــارد 
اإلســامي« فــي عام 1990. طــّور املقالة فيما 
بعــد إلــى كتــاب تجلجلــت ســطوره بصليــل 
والتأكيــد  والغــرب،  اإلســام  بــني  الصــدام 
واإلســام،  الغــرب  كيانــي  تشــخيص  علــى 
يــرى  ال  فهــو  وعدائيتهمــا،  تضادهمــا  فــي 
العاقــة بــني اإلســام والغــرب أو املســيحية 
واملنافســة  الدائــم،  الصــراع  بمنظــار  إال 

البغيضــة، والحقد املكتوم.
أســتاذ  وهــو  ممدانــي،  محمــود  كشــف 
ضليع في قســم األنثروبولوجيا والشــؤون 
الدوليــة ومديــر معهــد الدراســات األفريقيــة 
فــي  األميركيــة،  كولومبيــا  جامعــة  فــي 
واملســلمون  األخيــار  »املســلمون  كتابــه 
البــاردة وجــذور  أميــركا والحــرب  األشــرار: 
»صــدام   هنتنغتــون  كتــاب   

ّ
أن اإلرهــاب«، 

الحضــارات... إعــادة صنــع النظــام العاملــي« 
صــار، فتــرة طويلــة، إنجيــل مفكــري الغــرب 

الثقافيــة والسياســية األميركيــة األساســية، 
محــض   ،)un-American( يســمى  مــا  أي 
خيال. وكل ذكٍر لهذه القيم ولعناصر الحلم 
منــه  يــراد  نفــاٍق،  ســوى  ليســت  األميركــي 
عكــس مــا يقــال. فالرجــل هنا لم يفعل ســوى 
العزف على الوتر الحقيقي الذي يعرف، هو 
وفريقه االنتخابي، أن العزف عليه، في هذه 
الفترة، سيجلب له أصواتًا تضاهي أصوات 
شــاجبي تصريحاته. ففي الواليات املتحدة 
زْرٌع ســاهم هــو، وطيــف واســع مــن ممثلــي 
حكمــت  التــي  والعســكرية  املاليــة  الطغمــة 
البــاد وتحكمهــا، فــي نثــر بــذوره وإنباتــه، 
 للتفعيــل واالســتخدام، 

ً
وجْعِلــه كامنــًا قابــا

متى تطلبت مصالحها ذلك.
اســتخدام عصــا  فــي  مبــرر  لترامــب  وليــس 
للمهاجريــن  والعــداء  اإلســاموفوبيا 
هــذه األيــام، لكنــه يعــرف أن هــذا هــو الوقــت 
املناســب لتفعيــل هــذه املوجــة، وامتطائهــا 
للســير نحــو البيت األبيــض، خصوصًا بعد 
االعتــداءات اإلرهابيــة فــي باريس في 13 من 
فأميــركا  املاضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
ال تعانــي مــن إرهــاب داعــش، كمــا أنهــا، فــي 
الوقــت نفســه، ليســت هدفــًا ملوجــات لجــوِء 
الحــال  هــي  كمــا  املضطربــة،  املناطــق  أبنــاء 
بالنسبة ألوروبا هذه األيام. حيث أن ُبعدها 
عــن مناطــق االضطرابــات والفقر في الشــرق 
األوســط وإفريقيــا أعطاهــا هــذه األفضليــة 
عــن الــدول األوروبيــة، فصــارت في منأى عن 
تبعــات األمريــن وثقلهمــا. ويعــرف ترامــب، 
أيضــًا، أن بــاده لــم تســتقبل مــن املهاجريــن 
فــي  األربــع  الحــرب  ســني  خــال  الســوريني 

مــن املحافظــني. ومــن فــرط اتخــاذه منهجــًا، 
أصبــح االســتدالل بــه كبيــرًا، كلمــا استشــعر 
للعالــم  فيوجهونــه  مــا،  خطــر  دنــو  الغــرب 
الخصــم  باعتبــاره  ولإلســام،  اإلســامي 
املتبقــي، بعد نهايــة الحرب الباردة وتحطم 
األســطورة الشــيوعية، وتحــول العالــم إلــى 

قطبية واحدة.
لــم يضــع العالــم اإلســامي نفســه فــي هــذه 
فــي  املتغيــرات  لكــن  مباشــرة،  املواجهــة 
الحضارة الغربية هي التي كشفت من على 

وجهه الكثير. 
عــن  تنــم  أفــكارًا  التغيــرات  هــذه  ت 

ّ
غــذ كمــا 

اإلســامي  العالــم  فــي  ســلبية  مشــاعر 
ونزاعــاٍت  مشــكاٍت  نتيجــة  الغــرب،  تجــاه 
كثيــرة جّرهــا الغــرب إلــى أرضــه، دفاعــًا عــن 
مــوارد  عــن  االقتصاديــة، وبحثــًا  مصالحــه 
الطاقة واملمرات اإلســتراتيجية املتمثلة في 
القنــوات الرئيســية التــي تربــط أعــرق ثــاث 

قارات في العالم.
قبل رحيل صمويل هنتنغتون أواخر العام 
2008، وكان صــراع الحضــارات علــى أشــده، 
التــي  تــه  نبوء أجــزاء  بعــض  بتعديــل  قــام 
باتت، إلى حني، املفّسر للصراعات العنيفة، 
بــني  والدينيــة  الثقافيــة  الخافــات  بســبب 
الحضــارات الكبرى. ومن فرضيات النظرية 
التي قام بدحضها ممداني، قبل أن تتحول 
العوامــل  أهــم  »الديــن  هــي  حتميــات،  إلــى 
العامــل  الحضــارات، وهــو  بــني  تمّيــز  التــي 
األهــم فــي صراعــات املســتقبل، املجتمعــات 
باإلســام   

ّ
إال تحــّدد هويتهــا  اإلســامية ال 

الغربيــة  العلمانيــة  ورفــض  األصولــي، 

يمكــن  ســياقه،  فــي  التصريحــات  تأتــي 
الواليــات  لتاريــخ  ســريعة  حســاب  لجــردة 
التصريحــات  تضــع  أن  الدمــوي  املتحــدة 
التاريــخ،  ذلــك  مــع  املتناســب  إطارهــا  فــي 
مــن  فامتــدادًا  التــي صنعتــه.  الوقائــع  ومــع 
السطو على أراضي سكان الباد األصليني 
الذيــن ســّموا الهنــود الحمــر، ومحوهــم مــن 
إلــى  دمائهــم،  علــى  الدولــة  لبنــاء  الوجــود 
خطــف األفارقــة واســتقدامهم واســتعبادهم 
وتشــييئهم، إلــى ضــرب اليابــان بالقنبلتــني 
وحكــم  املكارثيــة  إلــى  وصــواًل  النوويتــني، 
املواطنــني بالخــوف فــي الداخــل األميركــي، 
إلــى شــن االعتــداءات والحــروب علــى الــدول 
املســاملة، كالفلبــني وكوبــا وكوريــا وفيتنــام 
والعــراق  وأفغانســتان  وليبيــا  وغرينــادا 
وغيرهــم، والتســبب بمقتــل عشــرات املايني 
االنقابــات  دعــم  أمثالهــم.  وتشــريد  فيهــا 
أميــركا  فــي  الدمويــة  والديكتاتوريــات 
الاتينيــة، وتدريــب فرق املــوت فيها. إلحاق 

هويــة الشــخص اآلخــر هــي مــا يتــم ترويجه 
لدى خصومه.

بــدأت املقاربــة لــدى املفكرْيــن مــن التصنيــف 
زمــن  منــذ  بالفعــل  القائــم  الفريــد،  الوحيــد 
طويــل، وقبــل إثــارة هــذه القضيــة الخاصــة 
بوجــود، أو عــدم وجــود، صــدام. ومــا أثبتاه 
حضــاري  صــراع  وجــود  أطروحــة   

ّ
أن هــو 

هــي، مفهوميــًا، فرضيــة متطفلة على القوى 
قائــم  فريــد  وحيــد  لتصنيــف  املســيطرة 
أو  الحضاريــة،  الخطــوط  ُيســمى  مــا  علــى 
الفــروق الحضارية أو الثقافية، والتي تتبع 
االنتبــاه  ُيوّجــه  التــي  الدينيــة  التقســيمات 

إليها وحدها. 
فــي  العربيــة  الحضــارة  هنتنغتــون  يضــع 
مقابل الحضارات، اإلســامية والهندوسية 

اقتصاديــات أميــركا الاتينيــة ودول فقيــرة 
والتحكــم  األميركــي،  باالقتصــاد  كثيــرة 
الرأســمال  لصالــح  شــعوبها  بثــروات 
األميركــي، مــع اإلمعــان فــي تفقيــر مواطنــي 
هــذه الــدول وتجهيلهم. الريــادة في صناعة 
أفــام العنــف واألفــام اإلباحيــة وتوجيهها 
إلــى ســكان الــدول الفقيرة، لزيــادة ضياعهم 
للعيــش  الصحيــح  املســار  عــن  وحرفهــم 
كل  علــى  الواســع  التجســس  والتقــدم. 
ووســائل  اإلنترنــت  عبــر  الكوكــب  ســكان 
التواصــل  ووســائل  املختلفــة  االتصــاالت 
إعامــي  كــم  وتحُّ وغيرهــا.  االجتماعــي 
أشــكال  عبــر  األخــرى،  بالشــعوب  وإعانــي 
اإلعــام التقليــدي والحديــث، لقلب الحقائق 
أرضيــات  وتكويــن  عــام  رأي  وصناعــة 
لتســييل خططهــا بساســة، فــا تجــد بذلــك 

معارضــة حقيقيــة تقف في وجهها.
ال شــك أن ترامــب هــو حصيلة لهــذا التاريخ. 
والتجاريــة  املاليــة  بإمبراطوريتيــه  وأنــه، 
العابــرة للقــارات، يعد أحــد أقطاب تلك الفئة 
التي تستبد بالداخل األميركي، وبفئات من 

الخارج. 
وهــو بذلــك تجســيد للحلــم األميركــي الــذي 
الســيطرة  لــم يتبــدَّ ســوى بالقتــل، وبنزعــة 
جــاءت  وربمــا  األخــرى.  الشــعوب  علــى 
تصريحاتــه لتزيــح املــاءة عــن الحقيقي في 
لبــدء عصــر  الحلــم والسياســة األميركيــني، 
من إعان الخطط والنيات تجاه دول العالم 
وشــعوبه، مقدمــة لشــن أشــكال جديــدة مــن 

حروب السيطرة. 
)كاتب سوري(

املزعومــة  فاملواجهــات  ..إلــخ،  والبوذيــة 
تــم  رؤيــٍة  فــي  دمجــت 

ُ
أ الدينيــة  للخافــات 

اصطناعها بشــكٍل حاد على صورة تقســيم 
فاصــل واحــد مهيمن، وال مرونة فيه.

 هنــاك مشــكلتني منفصلتــني 
ّ
ويــرى ســن أن

لنظريــة الصــراع الحضــاري، األولــى: وهــي 
تتعلــق  أكثــر،  جوهريــة  تكــون  قــد  التــي 
بأهميــة تصنيــف النــاس، وفقــًا للحضــارات 
هــذا  وقابليــة  إليهــا،  انتماؤهــم  املزعــوم 
القضيــة  هــذه  وتظهــر  للبقــاء.  التصنيــف 
قبــل ظهــور معضــات النظــرة التــي تعتبــر 
الطريقــة  بهــذه  املوضوعــني  النــاس   

ّ
أن

داخــل صناديــق حضاريــة ال بــد، بشــكٍل مــا، 
التــي  والحضــارات  خصومــًا،  يكونــوا  أن 

ينتمــون إليهــا معادية بعضها لبعض.
تكمــن املشــكلة الثانيــة وراء نظريــة الصــراع 
الحضــاري، وتعّبــر بتعميــٍم كبير عن إمكان 
بصفتهــم  أساســي،  بشــكٍل  النــاس،  رؤيــة 
أخــرى.  أو  واحــدة  حضــارة  إلــى  ينتمــون 
ويمكــن رؤيــة العاقــات بــني أفــراد مختلفني 
االختزاليــة،  النظريــة  هــذه  فــي  العالــم،  فــي 
املزعــوم  املعنيــة  الحضــارات  بــني  عاقــات 

انتماؤهم إليها.
الدفاعــي  الفكــري  العصــف  هــذا  فــي خضــم 
الــذي يرنــو، في نهاية املطــاف، إلى التمييز، 
املتــاح  مــرارة هــو  األكثــر  التريــاق   

ّ
أن يبــدو 

حاليًا. وفي مواجهة أزمة الصدام الحضاري 
بــني الطوائــف اإلســامية املختلفــة من عنٍف 
وعنــٍف مضــاد، حقيقــة هــي أشــّد وجعــًا مــن 

نبوءة »صدام الحضارات«.
)كاتبة سودانية(

بادهــم ســوى أقــل مــن 1000 مهاجــر، يمكن، 
إذا لــزم األمــر، اســتيعابهم فــي بنــاء واحــد، 
وضرب طوق أمني حولهم ملراقبة تنفسهم، 
خوفًا من أي داعشي مندس بينهم. لكن تلك 
ليســتكني  قصــدًا،  عنهــا  يتغاضــى  حقائــق 
د تصريحات عنصرية، 

ّ
إلــى أفكاره التي تول

يحتاجها في صناديق االقتراع.
كل  عــن  يســتقصون  الــذي  واألميركيــون 
ميــول  فــي  ويدققــون  بادهــم،  إلــى  مهاجــر 
وأفكار ونوازع كل أميركي يتقدم إلى العمل 
فــي شــركاتهم العابــرة للقــارات، ال يكلفــون 
أنفسهم إخضاع املتقدمني إلى موقع رئاسة 
البــاد إلــى فحوصــات مماثلــة، للتأكــد مــن 
أهليتهــم العقليــة التــي تخولهــم شــغل هــذا 
إلــى بنــاء ســور  الــذي دعــا  املوقــع، فترامــب 
األميركيــني  ملنــع  املكســيكية،  الحــدود  علــى 
الجنوبيــني مــن ولــوج البــاد، وطالــب أيضًا 
بمنــع دخــول املســلمني إليهــا، البــد أنــه واقع 
اآلخريــن،  مــن  الخــوف  مــرض  تأثيــر  تحــت 
مــا  وهــو  مكســيكيني،  أم  كانــوا  مســلمني 
يثبــت عــدم أهليتــه ملوقــع الرئاســة. وعــاوة 
علــى هــذا املــرض، ال شــك أن مــرض الفصــام، 
هــو اآلخــر، متمكــن مــن ترامــب الــذي طالــب 
بمنــع املســلمني من دخــول الواليات املتحدة 
األميركيــة، فيمــا يســتثمر ملياراتــه فــي دول 
فقرائهــا  دم  مــن  ويجنــي  كثيــرة،  إســامية 
أرباحــًا تزيــد من حجــم إمبراطوريتــه املالية 
يوميــًا، وهــذه حقائــق لــم تمنعــه مــن إطــاق 

بيانه ذاك.
يجــري  الــذي  القيــم  عــن  االنحــراف  وبــني 
الــذي  الحقيقــي  والواقــع  عنــه  الحديــث 

بــاد  فــي  االجتماعيــة  الحقائــق  أكبــر  هــو 
املســلمني طوال القرن العشرين«.

أمــا أمارتيــا ســن، الحائــز علــى جائــزة نوبل 
لعملــه  االقتصاديــة  العلــوم  1998فــي  عــام 
فــي اقتصــاد الرفــاه، فقــد شــهد، فــي طفولته 
الباكــرة، صراعــًا بــني املســلمني والهنــدوس 
لكــن  كثيــرون،  ضحيتــه  راح  بلدتــه،  فــي 
املطــاف  بــه  انتهــى  الــذي  املســلم  العامــل 
فــي حديقــة أســرة أمارتيــا، ثــم مــات قبــل أن 
يوصلــه والــد أمارتيــا إلــى املستشــفى، تــرك 
ندوبــًا فــي مشــاعر الطفــل الصغيــر، وكانــت 
هذه الحادثة حافزه لتحليل مشاعر العنف 

املنضــوي تحت االعتقادات املختلفة. 
كتابــه  فــي  أدرجهــا  التــي  تحلياتــه  وفــي 
»الهويــة والعنــف: وهــم املصيــر الحتمــي«، 
 
ّ
إن حيــث  الوهــم«،  »عنــف  عــن  ســن  تحــدث 
خامــد  شــيء  مجــرد  تكــون  قــد  الطائفيــة 
قرونــًا، ثــم يســّعرها الطائفيــون، ويوقظــون 
 ال يعــرف أحــد كيــف يخمدها، وتحّدث 

ً
فتنــة

ات الدينية والتاريخ اإلسامي،  عن االنتماء
وأســهب فيه عن تاريخ املســلمني املتســامح، 
وإســهاماتهم الحضاريــة والعلميــة، مؤكــدًا 
النظــرة  نتبنــى  حينمــا  يحــدث،  الخطــر   

ّ
أن

عــن هويــة الطــرف اآلخــر، مــن خــال تعريــف 
 لــم يكــن اليهــود، بطبيعــة 

ً
ذاتنــا لهــم، فمثــا

وال  النازيــني  كتــب  فــي  املوجوديــن  الحــال، 
املســلمني  يكــن  لــم  وبالطبــع،  منشــوراتهم. 
منشــورات  فــي  املوجوديــن  أولئــك  الهنــود 

الهنــدوس، وليس العكس. 
ومــن الغبــاء أن تختــزل اإلنســان فــي هويــة 
 
ّ
أن تصــدق  أن  األكثــر  الغبــاء  ومــن  واحــدة، 

دونالدترامب والحلم األميركي

العالقون في الصراع

ترامب تجسيد للحلم 
األميركي الذي لم 
يتبدَّ سوى بالقتل، 

وبنزعة السيطرة على 
الشعوب األخرى

من الغباء أن تختزل 
اإلنسان في هوية 

واحدة، ومن الغباء 
األكثر أن تصدق أّن 

هوية الشخص اآلخر 
هي ما يتم ترويجه 

لدى خصومه
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سيناء خارج التغطية

17

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي حــني تربط وســائل التواصــل املختلفة 
بــني النــاس حــول العالــم، إال أن أهالي مدن 
شــرق شــمال ســيناء مــا زالــوا خــارج هــذه 
املعادلــة. أجــواء الحــرب التــي يعيشــونها، أرغمتهم 
على الحياة »خارج نطاق التغطية«. هناك، فرضت 
ــي رفــح 

َ
قــوات الجيــش حصــارًا إعاميــًا علــى مدينت

بالتالــي  مصــر،  شــرق  أقصــى  فــي  زويــد  والشــيخ 

مريشــد  علــي  ميــادة  ابنتهــا  ومعهــا  ســليمان  عيــد 
تتنقــان فــي قريتهمــا لقضــاء بعــض الحاجــات، وإذ 
بلغــم ينفجــر فيهمــا. تجّمــع أهالــي القريــة وحاولــوا 
إنقاذهما، من دون جدوى. ولم يتمكنوا من االتصال 
باإلســعاف، إذ قريتهــم أصبحــت خــارج نطــاق خدمة 

شبكات االتصال املصرية.
قــرى  فــي  املواصــات  ونــدرة  االتصــال  شــبكات  قطــع 
مــن  كبيــرًا  عــددًا  رفــح والشــيخ زويــد حرمــت  جنــوب 
مــن  أبناؤهــا يســكنون فيهــا،  زال  مــا  التــي  العائــات 
االطمئنــان عليهــم ومعرفــة أخبارهــم. وهو مــا يعانيه 
أبــو محمــد مــن عائلــة الحماديــن، الــذي نــزح مــن قريــة 
التومــة جنــوب الشــيخ زويــد وســكن فــي العريــش مــع 
ــت 

ّ
قــد صف الجيــش  قــوات  كانــت  التــي  األرملــة  ابنتــه 

زوجهــا. وقــد بقيــت ابنتــه الثانيــة وعائلتهــا فــي قريــة 
الزوارعة جنوب الشيخ زويد، ليذوب قلبه قلقًا عليها 
مــع كل خبــر قصــف عشــوائي يصلــه مــن هــذه املنطقــة. 

هو ال يدري إن طال القصف ابنته وأطفالها أم ال.
مــن عمــري  الخمســني  أبــو محمــد: »تجــاوزت  يقــول 
ي الركبتني 

َ
وأنــا مصــاب بالتهابات مزمنة في مفصل

وبانزالق غضروفي، ولم أعد قادرًا على التنقل. ابنتي 
أرملــة شــابة وأطفالهــا صغــار، ال تســتطيع الذهــاب 
أعــرف  أن  دون  مــن  األســابيع  علــّي  تمــر  بمفردهــا. 
شيئًا عن ابنتي هناك وال عن زوجها أو أطفالها. في 
منطقتهــم، ال تتوفــر فيهــا خدمــات اتصــال«. يضيف: 
»أســمع صــوت القصــف على مناطقهــم، وأظل أناجي 
ربي في عجز، أن يحميهم وأبحث في قنوات التلفزة 
عــن أي خبــر يطمئننــي أن القصــف بعيــد عــن ابنتــي 

وأحفادي«.
مــن جهتهــم، رأى حقوقيون في ذلك انقطاع إجراءات 
تعســفية، هــي وســائل للتهجيــر القســري تســتهدف 
مدنيــني وتخالــف القوانــني واألعــراف الدوليــة حتــى 

في الحروب.

فــإن محاولــة نقــل األحــداث تعــّد جريمــة فــي نظــر 
السلطات األمنية املوجودة في تلك املناطق.

فــي قريــة شــيبانة جنــوب مدينــة رفح، خســرت عائلة 
قــوات  وطفلتــه.  الوالــد  الجهينــي  ســليمان  موســى 
الجيــش فــي القريــة أطلقــت النار عشــوائيًا فــي اتجاه 
فيمــا  القريــة،  مناطــق  إحــدى  فــي  الواقعــة  العشــش 
كانــت الطفلــة حنــني ابنــة الســنوات الخمــس تســاعد 
والدتهــا فــي ترتيــب عشــتهم البســيطة. لــم تــرّد تلــك 
ي 

َ
ة الرصاص عن الصغيرة، فأصيبت أمام عين

ّ
العش

والدتها. واألخيرة، ما إن رأت الدماء تنفجر من جسد 
طفلتهــا، حتــى حملتهــا وركضــت مســرعة فــي اتجــاه 
مدّرعات قوات الجيش تتوســل نقلها إلى املستشــفى 
لتلقــي العــاج أو إلــى أقرب مــكان يمكنها فيه العثور 
علــى وســيلة نقــل. لكــن املدّرعــات أكملــت طريقهــا مــن 
دون أن تلتفــت إلــى صرخــات األم. وجلســت الوالــدة 
أمــام طفلتهــا تشــاهدها وهــي تنــزف، قبــل أن تتمكــن 
بعــد ســاعات مــن إيجــاد وســيلة بدائية لنقــل ابنتها. 

لكن الوقت كان قد تأخر.
صدمة الوالدة ومحاوالتها إلسعاف طفلتها جعلتها 
تغفــل عــن غيــاب الوالــد موســى ســليمان الجهينــي، 
لتكتشــف الحقــًا أنــه كان يقــوم ببعــض األعمــال فــي 
محيــط منزلهــم وحصــل هــو أيضــًا علــى نصيبــه مــن 
انتهــى  هكــذا  بحياتــه.  أودت  التــي  الجيــش  طلقــات 
ــت أن مأســاتها 

ّ
يومهــا وقــد فقــدت االبنــة والــزوج. ظن

انتهــت عنــد هــذا الحــد، لكــن في اليوم التالي، ســّجلت 
حملــة جديــدة. وفــي أثنــاء تجّمــع الجيــران واألقــارب 
عشــش،  إحــراق  إلــى  النــار  إطــاق  أّدى  ملواســاتها، 
العائلــة. ففقــدت  التــي كانــت تســكنها  تلــك  ال ســّيما 
املــرأة مســكنها بعــد ابنتهــا وزوجها. ومــّرت الجريمة 

بصمت، إذ ساحة الجريمة خارج نطاق التغطية.
في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، وتحديدًا 
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، كانت عائشة 

مجتمع
 مهاجريــن غيــر شــرعيني، قبالــة ســواحل قضــاء 

ّ
قضــى 24 شــخصًا فــي حــادث غــرق قــارب كان يقــل

أيواليك التابع لوالية باليكسير التركية )غرب(. وأفادت مصادر في خفر السواحل التركية والدرك 
بــأن عناصــر مــن قــوات الــدرك عثــرت على 21 جثة خال دورية عند شــاطئ القضاء، في حني انتشــل 
خفــر الســواحل ثــاث جثــث مــن امليــاه. بذلــك، وصــل عــدد الضحايا إلى 24 شــخصًا. وقــد تمّكن خفر 
السواحل من إنقاذ خمسة مهاجرين، فيما أنقذت قوات الدرك سبعة آخرين. وكان هؤالء املهاجرون 
)األناضول( يحاولون الوصول إلى جزر يونانّية بطريقة غير شرعية. 

أعلــن باحثــون كنديــون فــي جامعة »ماكماســتر« أن األشــخاص الذين لديهــم جينات وراثية تعزز من 
فــرص إصابتهــم بالســمنة، يمكنهــم مكافحــة تلــك الجينات مــن خال املثابرة على ممارســة الرياضة. 
إصابــة  علــى  الوراثيــة  العوامــل  تأثيــر  مــن  تحــد  أن  يمكــن  بالنشــاط  املليئــة  الحيــاة  أن  وأوضحــت 
األشــخاص بالســمنة بنســبة 75 فــي املائــة. وراقــب فريــق البحــث تأثير النشــاط البدني علــى 14 جينًا 
وراثيًا مرتبطًا بالسمنة، ووجدوا أن النشاط البدني يلعب دورًا كبيرًا في تقليص وجود جني يسمى 
)األناضول( »أف تي أو«، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في إصابة األشخاص بالسمنة.  

الرياضة تحّد من السمنة المرتبطة بالوراثة24 مهاجرًا غرقوا قبالة السواحل التركية

دمشق ـ ريان محمد

يخــوض مئــات آالف الســوريني فــي مناطــق 
األطفــال  مــن  معظمهــم  الســورية  الحصــار 
والنســاء صراعــًا مريــرًا مــع الجــوع، مصّرين 
علــى مواصلة الحيــاة على أراضيهم، ومنها 
دمشــق،  بريــف  وبقــني  والزبدانــي  مضايــا 
بسكانها البالغ عددهم قرابة الخمسني ألف 
إنسان. وهؤالء محاصرون منذ قرابة خمسة 
أشــخاص،  عــدة  بمــوت  تســبب  مــا  أشــهر، 
وبعشــرات حــاالت اإلغمــاء اليوميــة، بســبب 

سوء التغذية والرعاية الصحية.

فــي  اإلنســانية  األوضــاع  تدهــور  ودفــع 
مــن  عــددًا  وبقــني  والزبدانــي  مضايــا 
إيــواء  مركــز  افتتــاح  إلــى  الناشــطات 
حياتهــم  بفقــدان  املهّدديــن  لألشــخاص 
نتيجــة ســوء التغذيــة، فــي مدينــة مضايــا، 
في محاولة منهم إلبعاد املوت عن األهالي.   
التــي  املركــز  مؤسســات  إحــدى  وقالــت 
مــع  فــي حديــث  اســمها،  ذكــر  عــدم  طلبــت 
اإلنســاني  »الواقــع  إن  الجديــد«،  »العربــي 
فــي مضايــا، يفوق كل تصّور، والناس هنا 
تحّولــوا إلــى أشــباح بكل مــا تعنيه الكلمة، 
املــوت، فلــن  لنــا  وإذا كان هنــاك مــن يريــد 

نجعلهــم يفرحون برؤيتنــا نموت جوعا«. 
أضافــت: »نســتقبل يوميــًا عشــرات حــاالت 
اإلغماء، معظمها من األطفال وكبار السن. 
نســتقبلهم ونؤمــن لهــم الــدفء. كمــا نقــدم 
لهــم وجبــة طعــام ســاخنة، حتــى يتمكنــوا 
ونرســلهم  أرجلهــم،  علــى  الوقــوف  مــن 
إلــى منازلهــم«، موضحــة أن الوجبــة التــي 
يقدمونهــا هــي عبــارة عــن شــوربة مكّونــة 
مــن القليــل من الرز والعدس واللحم وامللح 

والبهارات إن وجدت.
ولفتــت الناشــطة إلــى أنهــم يحصلــون على 
هــذه املــواد »عبــر وســطاء بيننا وبني حزب 

واملتحّكــم  للنظــام،  املوالــي  اللبنانــي  اللــه 
الحقيقــي بــكل مداخــل املدينــة بعــد أن لغــم 
أي  علــى  النــار  ويطلــق  املدينــة،  محيــط 

شخص يحاول الخروج«. 
كما لفتت إلى أن أســعار املواد الغذائية في 
مضايــا بلغــت أرقامــًا خياليــة »فقــد وصــل 
أو  العــدس  مــن  الواحــد  الكيلوغــرام  ســعر 
الرز إلى 65 ألف ليرة سورية، في حني يبلغ 
سعر الكيلوغرام الواحد منهما  في السوق 
حــدود 300 ليــرة« )ســعر صــرف الدوالر في 

السوق السوداء 389 ليرة(.
ولفتت مصادر معارضة مطلعة من مدينة 

مضايــا طلبــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا، 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، إلــى أن 
تطبيــق  فــي  يماطــان  والنظــام  »الحــزب 
اتفــاق التســوية الــذي وقــع الشــهر املاضــي 
بــني اإليرانيــني وجيش الفتــح، والذي خرج 
بموجبــه 127 جريحــا مــن الزبدانــي، ونحو 
علــى  وكفريــا،  الفوعــة  مــن  شــخص   400
املــواد  إدخــال  الثانيــة  الخطــوة  تكــون  أن 
الغذائيــة للمدينــة، إال أنهــا لــم تطبــق حتــى 
اليــوم، األمــر الــذي يزيــد من ســوء األوضاع 
اإلنســانية، فــي وقــت يحــذر ناشــطون مــن 

وقوع كارثة إنسانية«.

ناشطات يؤّسسن مركزًا لدفع الجوع عن أهل مضايا

منذ أكثر من عامين، تعيش هذه المناطق 
حتى  اتصال.  وسائل  دون  من  سيناء  في 
بأمر  متوّقفة  النقال  الهاتف  خــدمــات 
حقيقية.  ــرب  حـ ــة  حــال ــا،  هــن ــرّي.  ــك ــس ع
المسلحين،  ــع  م مستمرة  ــاكــات  ــب االشــت
ــوي عــشــوائــي، وإطـــالق  ــج والــقــصــف ال
وهــؤالء  ضحايا.  سقوط  إلــى  ــؤدي  ي النار 
يلفظون  وهـــم  ــم  ــ ذووه يــشــاهــدهــم 
يعجزون  فيما  أمامهم،  األخيرة  أنفاسهم 
شبكات  انقطاع  بسبب  النجدة،  طلب  عن 
االتصال وندرة وسائل النقل في هذه القرى.

بأمر عسكرّي

ميليا بو جوده

... وتطول قائمة »قرارات العام الجديد«. 
قائمة نعّدها في الساعات األولى من 

 أحالمنا 
ّ

 عام ينطلق، ونحّملها كل
ّ

كل
وتطلعاتنا وأمنياتنا وحتى هواجسنا.

 عام، عود على بدء. ونعّد 
ّ

في انطالقة كل
قائمتنا الجديدة. كثيرة هي تلك القرارات 

التي قد تتكّرر، إلى حّد امللل أحيانا، أو إلى 
حّد تحّولها ثوابت في قائمتنا السنوّية 

الشهيرة.
بعزيمة قوّية، نحّدد أولوياتنا وأهدافنا 

 عام، أو هكذا نوهم 
ّ

في انطالقة كل
أنفسنا. كثيرًا ما تتالشى قرارات قائمتنا 
 يوم ينقضي. ونكتشف 

ّ
الشهيرة، مع كل

أن عزيمتنا تلك، لم تكن على قدر 
طموحاتنا وال حتى توقعاتنا.

ذ، 
َّ
نف

ُ
هكذا، عاما بعد عام، نجّر قرارات لم ت

رت، قرارات فِشلنا في االلتزام 
ّ
قرارات تعث

نا أمل بتحقيقها في 
ّ
بها. نجّرها، وكل

ق، 
ّ
العام الجديد املنطلق. ال بّد من أن تتحق

ال محالة. أحيانا، نجّرها فقط ألننا نعجز 
ينا 

ّ
ص منها، إذ ذلك قد يعني تخل

ّ
عن التخل

عن أهداف وأحالم، إذ ذلك قد يعني خداع 
 تلك القرارات البائتة 

ّ
أنفسنا. بيد أّن كل

ضاف إليها 
ُ
ثقل وال شّك قائمتنا التي ت

ُ
ت

ثقلها، 
ُ
عاما بعد عام قرارات وقرارات. ت
عّوق التزامنا بتلك املستحدثة.

ُ
فت

ونعّد قائمتنا الجديدة. نتشاركها مع 
مقّربني. وهؤالء بدورهم، يبوحون لنا 
بقرارات قوائمهم. بذلك نحاول اإلثبات 

ألنفسنا وملن حولنا، بأننا لم نيأس.. بأننا 
نا أمل بالغد اآلتي. األهداف والرغبات 

ّ
كل

نا 
ّ
تمنح حياتنا معنى. تحّركنا، فنشعر بأن

أحياء. تجعلنا نحّس بأننا على أفضل ما 
يرام، وتدفعنا إلى األمام.

في قرارة أنفسنا، ندرك - على األرجح - 
نا لن ننجح في االلتزام بقراراتنا تلك، 

ّ
أن

نا نصّر 
ّ
ه بعض منها. ندرك ذلك، إال أن

ّ
أقل

على وضع القائمة، وعلى رغبتنا في 
النجاح. ونبحث عن عالمات داعمة. العام 
الذي ينطلق باألمطار، ال بّد من أن يكون 

خّيرًا، وال بّد من أن يحمل لنا األفضل. 
ت املشهد 

ّ
أما ذلك الذي ينطلق وقد غط

ثلوج بيضاء، فإنه وال شّك عالمة على 
أّن »سنتنا بيضاء«. وفي البلدان التي ال 

تعرف فصل شتاء في هذه الفترة من 
العام، فإن الشمس الساطعة ما هي سوى 

دليل على عام مبشر مقبل.
نا نفلح في 

ّ
ونسعى إلى رفع حظوظنا، لعل

االلتزام بقرارات العام الجديد. قد نلجأ 
إلى تلك العادة التي نتوارثها في منطقتنا 

كسر ِجرار 
ُ
منذ مئات السنني، عندما ت

ار خلف زائر ثقيل ال نرغب في 
ّ
من الفخ

عودته ثانية. ونكسر بعض آنية قبل طلوع 
فجر اليوم األّول من العام الجديد. ال بّد 

من أن يضمن ذلك عاما مختلفا عن الذي 
انقضى، عاما أكثر قابلّية لتحقيق األحالم 

واألمنيات والتطلعات.

سنتنا بيضاء

مزاج
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»نبدأ منذ هذه اللحظة بتشديد الرقابة على 
حـــدودنـــا مــع أملــانــيــا، بــانــتــشــار ظــاهــر وأكــبــر 
لــلــشــرطــة«. وأضــــاف أن الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة 
تفتيش عشوائية على  إلــى عمليات  ستعمد 
أملانيا، وأنها  اآلتية من  العبارات والقطارات 
ســـــوف تــطــلــب مــــن الـــبـــعـــض إبــــــــراز جــــــوازات 
سفرهم. وعلى الرغم من الضغوط التي تشعر 
بها الدنمارك وتخوفها من أن تتحّول محطة 
تــجــّمــع لــالجــئــني غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى دخـــول 
الــســويــد، إال أن تعبير »الــطــلــب مــن البعض« 
تــدافــع عن  أثــار حفيظة حقوقيني ومنظمات 
حق اللجوء. وذهــب هــؤالء إلى القول إن »من 
ُيطلب منهم إبراز أوراقهم الثبوتية، إنما هم 
أن  ُيذكر  لــون بشرتهم مختلفًا«.  يبدو  الذين 
اإلعالن الدنماركي يفرض رقابة حدودية ملدة 
10 أيام بداية، ومن ثم تمديدها إلى 20 يومًا 

آخر.
مـــا قــالــه راســـمـــوســـن املـــؤّيـــد لــحــرّيــة الــحــركــة 
وتــوســيــع الــتــعــاون األوروبــــــي، كــيــمــني وســط 
ولــيــبــرالــي، يــشــيــر إلـــى أن الــخــطــوة املــعــلــلــة بـ 
عــِلــمــت بها 

ُ
»الــحــفــاظ عــلــى األمـــن والــنــظــام«، أ

مــفــوضــيــة االتــــحــــاد األوروبــــــــي واملــســتــشــارة 
ــا يــعــنــي بحسب  األملـــانـــيـــة أنــغــيــال مــيــركــل. مـ
ــي، بـــأن خــطــوة دول  ــ مــراقــبــني لــلــشــأن األوروبــ
ــا  الــشــمــال ســـوف تــلــزم دواًل أخـــرى فــي أوروبـ
ــة انــهــيــار  ــدايــ بــالــســلــوك ذاتــــــه، وبـــالـــتـــالـــي »بــ

الحدود املفتوحة«.

تراجع عن الهدف
ال يــنــظــر هــــؤالء املـــراقـــبـــون بــاســتــخــفــاف إلــى 
»متتابعة  تــأتــي  الــشــمــال كونها  دول  خــطــوة 
ومتدحرجة، وهو أمر يعّد لكمة قوية ألهداف 
التحّرك«.  اتفاقياته حــول حرية  فــي  االتــحــاد 
ــذه الــخــطــوة هي  ــأن هـ ــّر راســمــوســن بـ ــد أقــ وقـ
ــع عــــن الــــهــــدف األصــــلــــي مــن  ــ ــراجـ ــ بـــالـــفـــعـــل »تـ
الحدود املفتوحة«. وأضــاف: »إذا لم يستطع 
االتحاد األوروبــي حماية حدوده الخارجية، 
تــتــخــذ  أخـــــــــرى  عـــــديـــــدة  نـــــــرى دوال  ــــوف  ــــسـ فـ
الخطوات نفسها في إغالق الحدود الداخلية. 
حرية  لــتــطــويــر  التحتية  الــبــنــيــة  كلفتنا  لــقــد 
أن  املليارات. على االتــحــاد األوروبـــي  الحركة 

األمر  ألن  جدية،  خطوة  اآلن  وقياداته  خذ 
ّ
يت

ــارة إلـــى أنـــه فـــي حــال  ــ ــذه إشـ ــدًا. وهــ خــطــيــر جــ
لــم تــؤّمــن حماية الــحــدود الــخــارجــيــة، فنحن 
ذاهــبــون كـــدول االتــحــاد إلــى إلــغــاء اتفاقيات 

حرية الحركة«.
ــــرى مــــن حـــضـــر املـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي فــي  ال يـ
عــلــى  ــال  ــ ــعــ ــ األفــ ردود  ــل  ــ ــّجـ ــ وسـ ــاغـــن  ــهـ ــنـ ــوبـ كـ
ــجــــري عـــنـــد الــــــحــــــدود، بــــــأن الـــخـــطـــوات  ــا يــ ــ مـ
بال  تــكــون  والفنلندية ســـوف  االســكــنــدنــافــيــة 
كانت مفتوحة  التي  الحدود  تلك  تأثير على 

بني دول االتحاد.
عــمــلــيــًا، بــالــنــســبــة لــطــالــبــي الــلــجــوء إلـــى دول 
عند  رفضهم  السلطات  تستطيع  ال  الشمال، 
الدنماركية  األملــانــيــة  الــحــدود  على  الــحــدود، 
، إذا تـــقـــّدمـــوا بــطــلــب »الـــحـــمـــايـــة«. وهــو 

ً
مـــثـــال

مــا أكــــده ســيــاســيــو دول الــشــمــال أيــضــًا. لكن 
الــفــهــم الضمني  ب 

ّ
الــســطــور، األمـــر يتطل بــني 

الــــوافــــدون  ــكـــون  لــتــصــريــحــات هـــــــؤالء: »أن يـ
الجئني وليسوا عابرين«. ما يعني أال تكون 
 مــعــبــرًا نــحــو الــســويــد. وفــي 

ً
كــوبــنــهــاغــن مــثــال

ــذه الــحــالــة الــضــاغــطــة بــحــســب مــؤســســات  هــ
يــأتــي عـــدد كبير  الــشــمــال،  فــي دول  حكومية 
من الالجئني من دون أوراق رسمّية ويّدعون 
يتطلب  مــا  مــن جنسيات معّينة، وهــو  أنــهــم 
 للتحقق من هويتهم. واإلجراءات 

ً
وقتًا طويال

الــبــيــروقــراطــيــة لــلــتــحــقــق مـــن بــصــمــة طــالــبــي 
نحو  إبعادهم  إلــى  ببعضهم  تــؤدي  اللجوء، 
ــذت فــيــه الــبــصــمــة، أي  ــ ــذي أخـ ــ الــبــلــد األول الـ

التطبيق الحرفي التفاقية دبلن. 
املدافعون عن حقوق طالبي اللجوء والالجئني 
الــخــطــوات املتتالية  إلـــى  يــنــظــرون بــتــوّجــس 
الحدود.  على  واملراقبة  الحراسة  تشديد  في 
الشروط واالرتداد عن الحدود املفتوحة، تعّد 
برأي هؤالء »تعجيزية«، إذ تقول إن الشخص 
الذي ال يحمل جواز سفر وتأشيرة، لن ُيسمح 
أن  اللجوء  بــالــدخــول. »كيف يمكن لطالب  لــه 

يصل إلى السويد أو النرويج وفنلندا؟«.
تــلــك الـــشـــروط هــي الــتــي دفــعــت وعــلــى عجل، 
حــكــومــة كــوبــنــهــاغــن إلـــى اإلســــراع فــي اتــخــاذ 
خـــطـــوة تــشــبــه خـــطـــوة الـــســـويـــد مــــع أملـــانـــيـــا. 
هـــي ال تــريــد أن تــتــحــّول إلـــى مـــا يــقــولــه أحــد 

ناصر السهلي

ــع مــن  ــ ــرابــ ــ ــي الــ ــ ــــني فـ ــنـ ــ صــــبــــاح االثـ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، 
بدأت السويد بتطبيق صارم، ربما 
الدنمارك،  توقعته جارتها  مما  أكثر صرامة 
 مسافر إظــهــار جــواز 

ّ
إذ راحـــت تطلب مــن كــل

قــيــادة، مــع رفضها قبول أي  سفر أو رخصة 
هوية عادية صادرة عن جامعة أو ما شابه.

كبيرًا بني  تــذمــرًا  السويدية  الخطوة  أحــدثــت 
عــشــرات آالف املــســافــريــن فــي محطة قــطــارات 
كــاســتــروب - كــوبــنــهــاغــن املــؤديــة إلـــى مدينة 
ماملو السويدية عبر جسر أورسوندبرو، حيث 
املسافرين،  على  صارمة  مراقبة  عملية  ذ 

َّ
تنف

ومـــن بينهم طـــالب ومــوظــفــون. وبــالــفــعــل في 
ميناء مدينة هيلسنيور الدنماركية، رفضت 
إحـــدى الــبــواخــر صــعــود مــواطــنــني سويديني 
على متنها، لعبور املسافة القصيرة باتجاه 
الــجــانــب الــســويــدي. وهـــؤالء الــذيــن يعيشون 
فـــي كــوبــنــهــاغــن ويــعــمــلــون فـــي بــلــدهــم على 
بــعــد أقـــل مـــن نــصــف ســـاعـــة، كـــانـــوا قـــد نــســوا 
حــمــل جـــــــوازات ســـفـــرهـــم. وفــــي املـــيـــنـــاء ذاتــــه، 
أوقــف عدد من »األجانب« )توصيف إعالمي 
وسياسي ملن هو غير مواطن أو مقيم( تبنّي 
الشرطة  وقــد تسلمتهم  ّصر 

ُ
ق أن ثالثة منهم 

الدنماركية.
مــا يــجــري عند الــحــدود الــداخــلــيــة األوروبــيــة 
من تشديدات تفرض نفسها، يعيدنا إلى ما 
دولتان  وهما  وفنلندا،  النرويج  إليه  عمدت 
فــي شهَري  الــشــمــال، عندما فرضتا  مــن دول 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي وديــســمــبــر/كــانــون 
ــة صـــارمـــة  ــدوديــ مـــراقـــبـــة حــ ــَيـــني  ــاضـ املـ األول 
وطــالــبــتــا الـــشـــركـــات الــنــاقــلــة بـــرفـــض كـــل من 
ــادرة عـــن سلطات  ــ ال يــحــمــل وثـــائـــق ســفــر صـ
رسمية. وفي منتصف ديسمبر/كانون األول 

املاضي، أعلنت السويد اللحاق بهما.

لكمة قوية
ــقــــرن  ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــنــــذ خـــمـــسـ ــرة األولـــــــــــى مــ ــمــ ــلــ لــ
اإلسكندنافية،  الــدول  مواطنو  م 

َ
ُيلز املاضي، 

خــصــوصــًا الـــوافـــديـــن مـــن الـــدنـــمـــارك شــمــااًل 
التطبيق  وشــرقــًا، بإظهار وثــائــق سفر. وفــي 
الــســويــدي، ال استثناء بــني »أجــنــبــي« )طالب 
لــجــوء( واســكــنــدنــافــي. وهـــي خــطــوة يصفها 
ســيــاســيــون وبــشــكــل رســـمـــي، بــأنــهــا »لــكــمــة 
قوية حتى لحرية التحّرك داخل اسكندنافيا، 
ــــخ الـــــعـــــالقـــــات مــنــذ  ــاريــ ــ ــــي تــ ــم نـــشـــهـــدهـــا فــ ــ لــ

الخمسينيات«.
نفسه،  الثاني  يناير/كانون  مــن  الــرابــع  وفــي 
السويدية  الخطوة  باتجاه  الدنمارك  ذهبت 
ذاتـــهـــا، مـــع مـــا أعــلــنــه رئــيــس وزرائـــهـــا الرس 
لوكه راسموسن في مؤتمر صحافي محاطًا 
ــرة جــنــوبــًا:  بــأربــعــة مـــن وزرائــــــه، لــكــن هـــذه املــ

شنغن 
في خطر
مواجهة اللجوء 

تهدد الحدود 
المفتوحة

مع اإلجراءات التي تتّخذها واحدة بعد أخرى من دول 
يمكن  هل  المهاجرين،  حركة  لضبط  األوروبي  االتحاد 
المفتوحة؟  الحدود  انهيار  بداية  عن  اليوم  الحديث 

وهل يمكن الحديث عن عودة إلى ما قبل »شنغن«؟

اإلعاقة بذاتها ال تمثّل 
حاجزًا يمنع المعّوقين 

من بلوغ أهدافهم. 
الحاجز األساس هو 

المجتمع الذي يعزلهم 
ويمنعهم من تحقيق 
النجاح. بالرغم من ذلك، 

تمكن مكفوفون 
مغاربة من تسطير 

قصص نجاح مذهلة

مكفوفون يسّطرون نجاحات مذهلة في المـغرب

لكمة قوية لحرية التحّرك 
في داخل اسكندنافيا، لم 

نشهدها من قبل

من يُطلب منه إبراز أوراقه 
الثبوتية، هو الذي يبدو 

لون بشرته مختلفًا

نجاح المكفوف يكون 
الفتًا ألنه يتحقق بتحدي 
كّل العراقيل في طريقه

حفظت إسراء هالل 
القرآن، وهي طفلة 

مكفوفة في الثامنة

1819
مجتمع

الرباط ـ حسن األشرف

كــثــيــر مـــن األشـــخـــاص املــكــفــوفــني فـــي املــغــرب 
 
ّ
يــبــرع فـــي مـــجـــاالت عـــديـــدة. فــمــنــهــم مـــن خــط

مــســارًا إعــالمــيــًا نــاجــحــًا. ومــنــهــم مــن يــواصــل 
دراسته، بالرغم من العقبات، للحصول على 
تفّوق صغار مكفوفون  الشهادات. كما  أعلى 

في مسابقات عديدة.
ــون، وغـــيـــرهـــم  ــوفــ ــفــ ــكــ يـــعـــانـــي األشـــــخـــــاص املــ
مـــن األشـــخـــاص املـــعـــّوقـــني، مـــن عــزلــهــم وعـــدم 
تمكينهم مــن حــقــوقــهــم بـــداًل مــن دمــجــهــم في 
املجتمع. يتظاهرون ويحتجون بشكل متكرر. 
 الــبــعــض منهم ال يــتــوقــف فــقــط عــنــد تلك 

ّ
لــكــن

االحتجاجات بل يحاول أن يجترح املعجزات 
 العراقيل.

ّ
ويحقق اإلنجازات بالرغم من كل

أحــــد هـــــؤالء إذاعــــــي مـــعـــروف يــحــجــز الســمــه 
مكانًا من بني أشهر اإلعالميني املغاربة. وآخر 
ــة الـــدكـــتـــوراه قــبــل أســابــيــع قليلة.  حــقــق درجــ
وصغير حصل على جائزة دولية في مسابقة 
لـــإمـــالء. وطــفــلــة حــفــظــت املــصــحــف بــالــكــامــل. 

ــاحـــب أحـــد  ــد الـــصـــبـــاحـــي صـ ــيـ ــــي رشـ ــاإلذاعـ ــ فـ
أجمل األصوات في اإلذاعة املغربية. ولد فاقدًا 
البصر. دخل إلى مجال البرامج اإلذاعية في 
الثانية والعشرين من عمره، وتألق في جميع 
مــحــطــات مـــســـاره اإلعـــالمـــي فـــي الــتــلــفــزيــون، 

وخصوصًا في اإلذاعة املغربية.
ه »معجزة« 

ّ
يوصف الصباحي في املغرب بأن

اإلعـــــــالم اإلذاعـــــــــي. يــتــمــّيــز بـــصـــوتـــه الــشــجــي 
الـــذي ألــفــه املستمعون فــي مختلف  والــهــادئ 
البرامج التي يشرف على إعدادها وتقديمها. 
كما يمتلك قــدرة هائلة على تــذّكــر األصــوات 
ــام الــهــواتــف، حتى بــات ُينعت بصاحب  وأرقـ

ذاكرة الحاسوب.
في  للبرامج  ومنتجًا  مقدمًا  الصباحي  عمل 
ــة املغربية ملــدة تــجــاوزت ثــالثــة عقود.  اإلذاعــ
وكـــان عنصرًا حاسمًا فــي نــجــاح الــعــديــد من 
الليل«، و»صباح  قبيل »سمير  مــن  الــبــرامــج، 
ارتقى ساللم  الـــزوال«. كما  الخير«، و»ضيف 
العربي  اإلنتاج  ليتبّوأ منصب رئيس  املهنة 
ــقــــول الـــصـــبـــاحـــي  ــة.  يــ ــيــ ــنــ ــــي اإلذاعــــــــــة الــــوطــ فـ

 »سر نجاح الشخص 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الجدية  املكفوف:  املكفوف هو نفس سر غير 
فـــي الــعــمــل والـــطـــمـــوح فـــي تــحــقــيــق األفـــضـــل، 
ســـواء فــي مــجــال اإلعــــالم والــصــحــافــة، أو في 
 نــجــاح الشخص 

ّ
أن يــتــابــع  ــــر«.  أي مــجــال آخـ

ــه، لم  بفضل جــديــتــه ورغــبــتــه فــي تــطــويــر ذاتــ
يــنــل بــوكــريــن الـــدكـــتـــوراه فــحــســب، بـــل معها 
ــتـــراف أســاتــذتــه بــنــبــوغــه وقــدرتــه  تــقــديــر واعـ
الــهــائــلــة عــلــى االلــتــقــاط والــتــذّكــر والــتــحــلــيــل، 
خصوصًا أنــه خــاض فــي مــوضــوع يجمع ما 
بني االقتصاد والقانون والسياسة، ويرتبط 

بعالقات املغرب باالتحاد األوروبي.
لــم يــقــف بــوكــريــن عــنــد هـــذا الــحــد، بــل أصبح 
الــــــيــــــوم مـــــــســـــــؤواًل عــــــن بـــــرنـــــامـــــج »بــــــرايــــــل« 
لأشخاص املكفوفني في املكتبة الوسائطية 
إلحـــدى املــؤســســات الــتــربــويــة واالجــتــمــاعــيــة. 
ــة« مــخــصــصــة  ــقــ ــاطــ ــبـــة »كـــتـــبـــًا نــ ــتـ تـــضـــم املـــكـ

لأشخاص املكفوفني.
الفياللي، فطفل مكفوف ال يتجاوز  أنس  أما 
12 عامًا، ويقيم مع والديه في فرنسا. حصل 
العام املاضي على الجائزة الكبرى في اإلمالء 
باستخدام  ُيــســر،  بكل  تــفــّوق  إذ  بالفرنسية، 
طريقة »بــرايــل«، على أكثر من 5 آالف تلميذ 
يــتــابــعــون دراســتــهــم فــي مختلف املــؤســســات 
التعليمية الفرنسية. بدورها، تمكنت إسراء 

هــــالل، وهـــي طــفــلــة مــكــفــوفــة فـــي الــثــامــنــة من 
عمرها، من حفظ القرآن الكريم بالكامل. وهو 
تتابع  الــتــي  التعليمية  بــاملــؤســســة  دفـــع  مـــا 
فــيــهــا دراســتــهــا فـــي مــديــنــة طــنــجــة، شمالي 
املـــغـــرب، إلـــى االحــتــفــاء بــهــذه املــوهــبــة، الــتــي 
تــــدرس ضــمــن بــرنــامــج خـــاص يستفيد منه 

التالميذ املكفوفون.
وهــي موظفة  برديز،  السعدية  تألقت  كذلك، 
حكومية مكفوفة، بأداء وظيفتها وهواياتها 
ــاب الــقــتــالــيــة  ــ ــعـ ــ ــًا. فـــهـــي تـــنـــشـــط فــــي األلـ مــــعــ
وتــحــمــل حــزامــًا أســــود. كــذلــك، تــهــوى الــرســم 
على الزجاج وتبرع فيه. تتلقى برديز دعمًا 
ــا، وهــــو شــخــص مــكــفــوف  كــبــيــرًا مـــن زوجــــهــ
ــًا. تــحــكــي بـــرديـــز عـــن ســـر تــفــّوقــهــا في  أيـــضـ
جميع املـــجـــاالت الــتــي تــمــارســهــا، ســـواء في 
فـــي عالقتها  الـــرســـم، أو حــتــى  أو  الــريــاضــة 
الـــزوجـــيـــة الـــتـــي تــتــســم بـــالـــهـــدوء والــتــفــاهــم 
 األمر »يتعلق فقط بحسن تنظيم 

ّ
والثقة، إن

الــذات، وعدم  الوقت، والعزيمة على تحقيق 
االتكال على اآلخرين«.

 
ّ

املكفوف يكون الفتًا ألنه يتحقق بتحدي كل
العراقيل في طريقه.

ال يــكــتــفــي الــصــبــاحــي بــالــعــمــل اإلعـــالمـــي، بل 
ـــعـــنـــى بـــالـــدفـــاع عــن 

ُ
يــنــشــط ضـــمـــن جــمــعــيــة ت

األشـــخـــاص املــعــّوقــني. يــبــرر ذلـــك بــرغــبــتــه في 
املــســاهــمــة فـــي تــحــســني أوضــــــاع هــــذه الــفــئــة، 
ومن ضمنها األشخاص املكفوفون وضعاف 
البصر. ويجدد دعوته الحكومة املغربية إلى 
إيـــالء عــنــايــة أكــبــر لــهــذه الــفــئــة وتمكينها من 

حقوقها.
شخص مكفوف آخر حقق طموحًا كان يراوده 
منذ ســنــوات الــصــغــر، وهــو الحلم الـــذي عجز 
عنه كثيرون. هو الشاب شفيق بوكرين، الذي 
حصل قبل أسابيع قليلة على شهادة دكتوراه 
فـــي الـــقـــانـــون الـــعـــام والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة من 
جامعة مدينة سال. وقد احتفت وسائل اإلعالم 
املغربية بهذا الشاب الذي قهر جميع العراقيل 
الـــدراســـي وتــحــصــيــلــه التعليمي.  فــي مــســاره 
أبطال  بأحد  الرسمية  الثانية  القناة  فته 

ّ
صن

املجتمع املغربي في برنامجها »كلنا أبطال«.

الــعــامــلــني فــي »مــنــظــمــة مــســاعــدة الــالجــئــني«، 
اللجوء  ق طالبو 

ّ
فيتدف املجرية،  »الحالة  إلى 

ــا فــــي مــحــاولــة  ــيـ ــانـ إلـــــى كـــوبـــنـــهـــاغـــن عـــبـــر أملـ
أو غيرها، ما يعني تكّدسهم  السويد  لبلوغ 
بــعــد رفـــض الــســويــد إدخــالــهــم. لــذلــك نصبت 
لــآالف بداًل  السلطات ثالثة مخيمات تتسع 

من أن يتكدسوا في محطة كوبنهاغن«.
الــرابــع مــن يناير/  الـــذي أطــلــق فــي  التطبيق 
أملانيا  إبــالغ  يــأِت من دون  لم  الثاني،  كانون 
به، واألخيرة وفق ما يقول خبراء في مجال 
اللجوء »سوف تتشدد أكثر على حدودها مع 
الدول التي تعّد مسارًا للباحثني عن اللجوء. 
وهكذا، تباعًا، سوف تضطر دول أخــرى إلى 

الجنوب، التخاذ مثل تلك الخطوات«.
تبدو الخطوات املتخذة وكأنها في سباق مع 
ع مع بداية الربيع املقبل، 

ّ
الزمن، إذ من املتوق

ق عشرات اآلالف من طالبي اللجوء نحو 
ّ
تدف

دول االتحاد األوروبــي، ولهذا السبب تطالب 
دول عّدة بإيجاد حلول سريعة ومشتركة من 
االتحاد األوروبي، لوقف ما يسمونه »فوضى 
اللجوء«. لكنها خطوات تريد دول كثيرة من 
بـ »رسائل للمهاجرين طالبي  البعث  خاللها 
ــــؤالء، بـــأال يــحــاولــوا الـــوصـــول إلــى  الــلــجــوء هـ
الشمال«، وفق ما يصّرح به علنًا سياسيون 
من دول الشمال، مثل وزيرة األجانب والدمج 
حزب  من  بدعم  تزعمت  التي  ستويبرغ  إنغا 
الشعب اليميني املتشدد هذه الخطوة األولى 
للعمل على الحدود، كنوع من رفض ضمني 

الســتــقــبــال طــالــبــي الـــلـــجـــوء. وذلـــــك، حــتــى لو 
أعــلــنــت الــــدول أنــهــا »مــلــتــزمــة بــاملــواثــيــق التي 
ــلـــبـــات الـــالجـــئـــني الــطــالــبــني  تـــكـــفـــل دراســــــــة طـ

للحماية«.

كرة ثلج
فــي مجال  املــراقــبــني والــخــبــراء  إلـــى  بالنسبة 
الــهــجــرة، فــإن خــطــوة دول الــشــمــال، أي الــدول 
ــنـــرويـــج والــســويــد  االســكــنــدنــافــيــة الـــثـــالث الـ
وآيسلندا،  فنلندا  إلــى  بــاإلضــافــة  والــدنــمــارك 
لــهــا تــأثــيــر كـــرة الــثــلــج وهـــي ســـوف تــصــل إلــى 

بقية دول االتحاد األوروبي.
تجدر اإلشــارة إلى أن فنلندا كانت قد أبلغت 
أملــانــيــا بـــدايـــة، فـــي أواخـــــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
لــلــمــســافــريــن  الـــســـمـــاح  بـــعـــدم  املــــاضــــي،  األول 
أو تأشيرات  الذين ال يحملون جـــوازات سفر 
دخول )لغير املواطنني األوروبيني( أن يركبوا 

البواخر املبحرة منها نحو هيلسنكي.
إلى ذلك، في حال أخذنا بعني االعتبار األرقام 
الهجرة«  »مصلحة  فــإن  الرسمية،  السويدية 
الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  الثاني  فــي  أعلنت 
ألــف طالب لجوء  الحالي، بأنه »مــن بني 163 
وصلوا البالد في عام 2015، فإن 80 في املائة 
منهم لم يحملوا معهم أي جواز سفر، و60 في 
بالتالي،  ثبوتية«.  أوراق  أي  بــال  منهم  املــائــة 
ثّمة مشكلة كبيرة تواجهها الــدول في إثبات 
مــن هــو الــســوري ومـــن هــو املــدّعــي ذلـــك. وفــي 
ــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي، عــّبــر  ــ أواخـ

عن  مايزير  دو  تــومــاس  أملانيا  داخلية  وزيـــر 
املــشــكــلــة بــشــكــل تــهــكــمــي، إذ قـــال بــعــد وصــول 
ــلـــده، خــصــوصــًا  مـــئـــات آالف الــالجــئــني إلــــى بـ
بعدما سمحت املجر بعبور اآلالف من الذين 
تكدسوا في سبتمبر/أيلول من العام املاضي: 
»لدينا اآلالف من السوريني الذين ال يعرفون 
الــعــربــيــة!«. وقـــد اكتشفت أملــانــيــا، تــمــامــًا كما 
السويد، مبكرًا بأن عشرات اآلالف ادعوا أنهم 
من سورية، وحني استدعي املترجمون العرب 
ــأن هــــؤالء لــيــســوا ســوريــني.  لــلــتــرجــمــة تــبــنّي بـ
وقد واجهت فنلندا املشكلة بأن أوقفت دراسة 
طــلــبــات الــلــجــوء لبضعة آالف مــن الــعــراقــيــني. 
ووفـــق مــصــادر رســمــيــة فــي هيلسنكي، تبنّي 
أن عددًا كبيرًا من هؤالء ادعى أنه من سورية، 

ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.

»جدران« برلين
وفــي ضــوء األعــــداد الــتــي وصــلــت إلــى أوروبـــا 
ــيـــون ومـــائـــة  ــلـ املـ فـــاقـــت  فــــي عـــــام 2015، وقـــــد 
ألـــف مــهــاجــر طــالــب لــجــوء، فـــإن املــهــمــة امللقاة 
عــلــى دول االتـــحـــاد ووكـــالـــة مــراقــبــة حــــدوده 
عام  خــالل  كبيرة  تكون  ســوف  »فرونتيكس« 
2016 الــــجــــاري. وتــتــوقــع مــنــظــمــات أوروبـــيـــة 
وحـــكـــومـــات غــربــيــة ومــنــظــمــات تــابــعــة لــأمــم 
ــأن يــشــهــد الـــعـــام مـــع بـــدايـــة الــربــيــع  املــتــحــدة بـ
مع  كبيرة  زيـــادة  املناخية،  األحـــوال  وتحّسن 
ـــق مـــئـــات اآلالف شـــمـــااًل. ويـــذهـــب بعض 

ّ
تـــدف

الــخــبــراء إلـــى اعــتــبــار غــيــاب ســيــاســة مــوّحــدة 

مسؤولية  أملانيا  وتحميل  واللجوء،  للهجرة 
»اإلشارات املشوشة عن الحدود املفتوحة في 
أّديــا  يــن 

َ
الــلــذ الــلــجــوء«، السبَبني  وجــه طالبي 

إلــى أزمـــة الــالجــئــني وانــدفــاعــهــم شــمــااًل. وهو 
مــا أشــــارت إلــيــه حــكــومــات دول شـــرق أوروبـــا 
وأحزاب اليمني في أملانيا ذاتها ودول الشمال، 
عن  والكشف  اللجوء«.  »فوضى  عنوان  تحت 
عجز توزيع 160 ألف الجئ بني دول االتحاد 
وفق االتفاقية التي توّصل إليها قادة االتحاد 
نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، يـــدفـــع بــبــعــض الــــدول 
إلــى البحث عــن حلول أحــادّيــة تصل إلــى حّد 
بناء جدران متعددة يشّبهها بعضهم بجدار 

برلني.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

فــتــيــات فلسطينيات  حــلــم صــغــيــر ألربــــع 
ــى مـــــشـــــروع كـــبـــيـــر.  ــ ــ مـــــن غــــــــزة، تــــحــــول إلـ
ــات األربــــــــــع يـــــدرســـــن الـــهـــنـــدســـة  ــبــ ــالــ ــطــ الــ
غــزة.  فــي  اإلسالمية  الجامعة  فــي  املدنية 
ويقوم مشروعهن على إنتاج مادة أشبه 
باإلسمنت يمكن استخدامها في مشاريع 
 املادة 

ّ
البناء واملنشآت املختلفة. األغرب أن

املعالجة منتجة من النفايات.
مضى على املشروع نحو عــام كامل قبل 
أن يتحول إلى حقيقة يمكن تطبيقها في 
غـــزة. فــفــي الــشــهــور الــســتــة األولــــى أجــرت 
أن توصلن  إلى  مكثفة،  أبحاثًا  الطالبات 
إلـــى إمــكــانــيــة الــتــطــبــيــق، لــتــكــون األشــهــر 

التالية عملية ميدانية.
وجدت الطالبات اللواتي يتهيأن للتخرج 
هديل أبو عابد )22 عامًا( وعائشة محمد 
أبو خطاب )22 عامًا(، ودعاء ماجد صيام 
ــاء أيـــمـــن الــحــلــيــمــي )21  ــ ــًا( ودعــ ــامـ )21 عـ
عــامــًا( فــي هــذه الــفــكــرة خــدمــة اجتماعية 
ــل الـــقـــطـــاع. كـــذلـــك، هي  يــحــتــاج إلــيــهــا أهــ
خــدمــة بــيــئــيــة تــســاهــم فـــي الــتــخــلــص من 
النفايات العضوية  األطنان الشهرية من 

والصلبة وتأثيراتها السلبية.
»في  الجديد«:  »العربي  لـ عابد  أبو  تقول 
ظل الواقع البيئي الذي يعيشه قطاع غزة، 
املتمثل في انتشار مكبات النفايات على 
االقتصادية  واألزمـــة  الــحــدودي،  الشريط 
 
ّ
ــــالل، وجــــدنــــا أن ــتــ ــ ــتــــي يـــفـــرضـــهـــا االحــ الــ

حـــرق الــنــفــايــات قـــد يــفــيــد فـــي اســتــخــراج 
مـــادة تــســاهــم فــي التحسني االقــتــصــادي 

واالجتماعي«.
والــفــكــرة تلخصت فــي دراســـة خصائص 
ــواد الــتــي نــتــجــت عـــن حـــرق الــنــفــايــات،  ــ املـ
وبــحــث إمــكــانــيــات اســتــخــدامــهــا، فــي ظل 
إنتاج غزة طنًا من النفايات يوميًا. وخالل 
الفتيات  وجـــدت  املــوســع،  الــبــحــث  عملية 
ــــدول املــتــقــدمــة تــســتــخــدم مــخــرجــات   الـ

ّ
أن

التي  سنغافورة،  مثل  الصلبة،  النفايات 
تستخدمها بنسبة 99 في املائة في إنتاج 
اإلسفلت والغاز والكهرباء، وهي تساعد 

في اقتصاد البالد.
 التوجه 

ّ
تشير أبو خطاب بدورها، إلى أن

األول لــلــفــريــق كـــان اســتــخــدام تــلــك املـــواد 
في  للرمل  كبديل  الــنــفــايــات  عــن  الناتجة 
ــادة أشــبــه  ــ  املــ

ّ
ــهــن الحـــظـــن أن

ّ
الـــبـــنـــاء، لــكــن

ــررن حــيــنــهــا أن يــبــدلــن  ــقــ ــنـــت، فــ ــمـ بـــاإلسـ
املشروع إلى إنتاج مادة بديلة لإسمنت.

تــقــول أبـــو خـــطـــاب: »أجــريــنــا الــعــديــد من 
الــبــنــاء النهائية.  الــتــجــارب إلنــتــاج مـــادة 
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــانــ خـــلـــطـــنـــا مــــــــواد الــــخــــرســ
بكاملها وحصلنا على مادة بناء جيدة. 
استبدال  بإمكاننا   

ّ
أن ذلــك  بعد  لنا  تبني 

املــائــة مــن اإلسمنت باملادة  نسبة 30 فــي 
التي حصلنا عليها من النفايات، وبذلك 
أطلقنا على مشروعنا اســم: بيئة نظيفة 

وإسمنت فعال«.
وقــفــت عـــدة مــعــوقــات فــي طــريــق مــشــروع 
الــفــتــيــات، أبــرزهــا كـــان عـــدم وجـــود الــفــرن 
فــخــالل حــرقــهــن كمية صغيرة،  الـــحـــارق. 
حدث حريق كاد يسبب لهن األذى، وتكرر 
ــفــــرن، إلــــى أن  ــي الــ الـــحـــريـــق مــــرة أخـــــرى فـ

استطعن حرق أول عينة.
ــى الـــعـــديـــد  ــ ــ ــن إلـ ــهـ ــهـ ــم مـــــن تـــوجـ ــ ــــرغـ ــالـ ــ وبـ
ــاكــــن لــلــحــصــول عــلــى فــــرن يفيد  مـــن األمــ
هن لم يحصلن إال على 

ّ
مشروعهن، إال أن

أفران عادية، بحسب اإلمكانيات املتاحة، 

ــهــن يحتجن إلـــى فـــرن يعمل 
ّ
مــع الــعــلــم أن

بــنــظــام الــســيــطــرة، ويــضــم حـــــرارة عالية 
تــزيــد على 1000 درجـــة مــئــويــة، لتسهيل 
أكــبــر، كــي يحصلن  الــحــرق بشكل  عملية 
بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة 

تغطي الحاجة.
تتحدث صيام عن فوائد املشروع البيئية 
ــقـــطـــاع الــــواقــــع  ــلـ خـــصـــوصـــًا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــذا املــــشــــروع  ــ ــيـــد هــ ــفـ ــار: »يـ تـــحـــت الــــحــــصــ
بــشــكــل أســـاســـي الــبــيــئــة فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
متواصل،  بشكل  الــنــفــايــات  وبــاســتــخــدام 
ســتــســاهــم فـــي تــعــزيــز صـــمـــود مــكــونــات 
الــتــربــة، ومــنــع تــســريــبــات الــنــفــايــات إلــى 
املـــيـــاه الــجــوفــيــة. وبـــذلـــك، نــعــالــج مشكلة 
باإلضافة  والتربة،  باملياه  تتعلق  بيئية 
إلى إنتاجنا مواد البناء املفيدة بدورها«.

ــه األول في 
ّ
أن مــا يميز مــشــروع الطالبات 

قــطــاع غــزة الـــذي يــخــّص قضية النفايات 
املتراكمة التي ساهمت في انتشار أمراض 
مناطق سكنية حــدوديــة  عــدة  فــي  كثيرة 

وباتت تهدد البنية التحتية للتربة. 
واجــهــن فــي بــدايــة املـــشـــروع اســتــهــجــانــا، 

الــخــوض فــي تجارب  فــكــرة   
ّ
أن خصوصًا 

خـــاصـــة بـــالـــنـــفـــايـــات غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة لـــدى 
كــثــيــريــن. وهــــي تـــجـــارب لـــم يــخــض فيها 
املختصون البيئيون نظرًا لعدم امتالكهم 

اإلمكانيات الالزمة.
األمــر  يعتبر  الــغــزي  للمجتمع  بالنسبة 
غريبًا. وقد الحظت الطالبات ذلك بالفعل 
خالل املشروع. تقول العضوة الرابعة في 
تــؤثــر فينا  »لـــم  الحليمي:  ــاء  الــفــريــق، دعـ
مــــحــــاوالت إحـــبـــاطـــنـــا، بـــل ازددنـــــــا شغفًا 
 
ّ
ــذا املـــجـــال، بــالــرغــم مـــن أن فـــي خــــوض هــ
هم 

ّ
لكن اعتبروه صعبًا علينا،  املختصني 

ــروع بــعــدمــا  ــشــ ــاملــ اقـــتـــنـــعـــوا بـــالـــفـــكـــرة وبــ
ظهرت النتائج«.

ــروع ونـــجـــاحـــه داخـــل  ــشــ بــعــد تــطــبــيــق املــ
غــزة،  فــي  اإلســالمــيــة  الجامعة  مختبرات 
ــبـــات وهـــــن فــي  ــالـ تــتــمــنــى مــجــمــوعــة الـــطـ
ــتــــخــــرج، عـــــدم االكـــتـــفـــاء  طـــريـــقـــهـــن إلـــــى الــ
بالفكرة فقط وتنفيذها كمشروع جامعي 
فــحــســب، بـــل يــســعــني إلــــى تــطــبــيــقــه على 
نــطــاق أوســــع بــمــا يــخــدم الــقــطــاع وأهــلــه 

بطرق مختلفة.

نفايات غزة تتحول إلى »إسمنت«

المادة شبيهة جدًا باإلسمنت )محمد الحجار(

مشروع ألربع طالبات في الهندسة المدنية )محمد الحجار(

العزل وحده 
يمنعهم من النجاح 

)من مهرجان مراكش 
للفيلم الدولي(

»الدمج الجيّد يتطلّب ثقة وتعاونًا« )ناصر السهلي(

نفايات غزة لم تعد 
مشكلة، بل على 

العكس من ذلك، 
باتت مادة معالجة 

يمكن استخدامها في 
مشاريع البناء، بعدما 

كانت فكرة أشبه 
بمستحيلة في القطاع 

المحاصر
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فراولة غزيّة عابرة للحدود
الذهب األحمر

تصوير: محمد الحجار

تتمّيز بلدة بيت الهيا 
الواقعة شمال مدينة غزة، 

بمزروعاتها، وتغطي 
املساحة الزراعية نحو 20 في املائة من 

أراضيها. وتشتهر بزراعة الفراولة، 
الفاكهة التي تصّدر إلى الخارج وتعد 

ذات منفعة اقتصادية. ويرتبط ذلك 
بتربتها وتضاريسها، عدا خبرة 

املزارعني. وبعد السماح مجددًا 
للمزارعني الفلسطينيني بتصدير 

الفراولة إلى الضفة الغربية واألسواق 
األوروبية مطلع شهر ديسمبر/كانون 

األول املاضي، من خالل جمعيات 
متخصصة في هذا املجال، بدأ بعض 

املزارعني بتصدير الفراولة، ما أتاح لهم 
كسب الرزق. وتجدر اإلشارة إلى أنها 

تعّد ضمن ستة أنواع أخرى من الخضار 
التي تستثنيها إسرائيل من قائمة 

الحظر املفروض، وهي الخيار والطماطم 
والباذنجان والفلفل الحلو والكوسا.

وأكد مدير دائرة التسويق في وزارة 
الزراعة في غزة، تحسني السقا، أن أكثر 

من 60 طنًا من الفراولة صّدرت إلى 
األسواق األوروبية منذ مطلع ديسمبر/

كانون األول املاضي، باإلضافة إلى 
أكثر من 70 طنًا صّدرت إلى الضفة. 

وتوقع تصدير كميات جيدة من 
الفراولة لألسواق األوروبية والضفة 

إلى حني انتهاء املوسم، مبّينًا أن نحو 
44 ألف شخص يعملون في الزراعة في 
قطاع غزة. أضاف: »تقلصت املساحات 
املزروعة بالفراولة في القطاع باملقارنة 

مع األعوام املاضية، بفعل العدوان 
األخير وتدمير آالف الدونمات 

الزراعية«.
بدوره، قال املزارع يوسف غنب )46 

عامًا(، وهو من بلدة بيت الهيا: 
»أراضينا الزراعية مهددة من قبل 

االحتالل الذي ال يبعد عنا سوى مئات 
األمتار. كما أن منتجاتنا تتلف نتيجة 

إغالق املعابر بشكل متكرر«. 
يتذّوقها

إنه لتعب ممتع

تبدو شهية

يجمعانها في صناديق

يلتقطها

الشمس تجعلها
أكثر لمعانًا

يحضنها
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أمال قرامي: لميس 
الحديدي استغلّت قضيّتي 

»شو بيصير«: برنامج 
أسبوعي لفرص العمل

إيلين ديجينيريس »الشخصية 
اإلنسانية المفضلة« لعام 2016

تونس ـ محمد معمري

التونســية،  الجامعيــة  الدكتــورة  اتهمــت 
أمــال قرامــي، التــي ُمنعــت مــن دخــول مصــر 
الحديــدي،  مليــس  املصريــة،  اإلعالميــة 
بتوظيــف قضيتهــا لخدمــة النظــام املصري 
مــا  املســلمني، وهــو  اإلخــوان  وشــتم حركــة 
ترفضــه الباحثة التونســية التــي قالت على 
صفحتهــا الرســمية علــى فيســبوك: »بقــدر 
شــكري لقنــاة ســي بــي ســي املصريــة علــى 
أنــدد  مصــر  مــن  ترحيلــي  قضيــة  تناولهــا 
بعمليــة التوظيــف التــي حدثت إذ اســتغلت 
لإلشــادة  القضيــة  هــذه  الحديــدي  مليــس 
لإلخــوان«.  والعــداء  السيســي  بنظــام 
التوظيــف  عمليــات  »وتلــك  وأضافــت: 
اإلعالمي التي دأبت عليها بعض القنوات«.
هــذا وقــد تحركــت الدبلوماســية التونســية 
األراضــي  إلــى  الدخــول  منــع  عمليــة  بعــد 
الدكتــورة،  لهــا  تعرضــت  التــي  املصريــة 
الخارجيــة  وزارة  قامــت  حيــث  قرامــي، 
التونسية بإرسال برقية إلى وزارة الداخلية 
املصريــة تطالــب فيهــا بتوضيحــات عاجلة 
حول أســباب منع الســيدة قرامي من دخول 
مصر، كما تضمنت البرقية احتجاجًا على 
اإلهانــة التــي تعرضــت لهــا قرامــي، معتبرة 

أن تلك إهانة للمثقفني التونسيني.
كمــا أصــدر اتحــاد الكتاب التونســيني بيانًا 
التــي  املهينــة  املعاملــة  هــذه  فيــه  اســتنكر 
قوبلــت بهــا الدكتــورة قرامــي، ونــدد بمثــل 
عــن  تصــدر  انفكــت  مــا  التــي  املواقــف  هــذه 
ســلطات النظــام السياســي املصــري القائــم 
وأعلــن  العــرب،  واملفكريــن  الكتــاب  تجــاه 
االتحــاد تضامنــه التــام مــع األســتاذة آمــال 
قرامــي، وطالــب الســلطات املصريــة بتقديــم 
املنظمــات  دعــا  كمــا  لهــا.  رســمي  اعتــذار 
كاالتحــاد  فيهــا  عضــو  هــو  التــي  الدوليــة 
واتحــاد  العــرب،  والكتــاب  لألدبــاء  العــام 
مــع  التضامــن  إلــى  وآســيا،  إفريقيــا  كتــاب 
الكاتبــة التونســية وإدانة مثــل هذه املواقف 
اب 

ّ
والتشهير بها حتى ال تتكرر في حق كت

مفكــري الوطــن العربــي خاصــة، معتبــرًا أن 
ال خيــر فــي أمــة ال تحتــرم كتابهــا وأدباءهــا 

ومثقفيها، وال تبجل علماءها ونخبها.
يذكــر أن الســلطات األمنيــة املصريــة منعــت 
مصــر  دخــول  مــن  قرامــي  أمــال  الدكتــورة 
لتقديــم محاضــرة علميــة بدعوة مــن مكتبة 
مطــار  فــي  احتجازهــا  وتــّم  االســكندرية 
القاهــرة الدولــي أربــع ســاعات قبل الســماح 
الســيدة  رفضتــه  مــا  وهــو  بالدخــول،  لهــا 

قرامي التي فضلت العودة إلى تونس.
وقــد أثــار خبــر منــع الباحثــة التونســية مــن 
فــي  كاملــة،  ليلــة  وحجزهــا،  مصــر  دخــول 
التونســيني  الدولــي غضــب  القاهــرة  مطــار 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. أمــا عــن 
ســبب املنــع مــن دخــول األراضــي املصريــة، 
فقالــت قرامــي: »ممنوعــة مــن دخــول مصــر، 
والســبب تهديــد األمــن القومــي. حــني يغــدو 
قلمي صنو الســيف والرمح والكالشــنكوف 
مهــددًا ألمــن البلــدان، أقــول ذاك هــو العجــب 
يــداي«؟  اقترفــت  الــذي  فمــا  العجــاب، 
محاضــرة  لتقديــم  أدعــى  »حــني  وأضافــت: 
حــول »تقييــم مناهــج البحــث فــي التطــرف 
واإلرهــاب: الحصيلــة واملقترحــات« ثــم أعــد 
في خانة اإلرهابيني تستوي األضداد، حني 
يســحب منــك هاتفــك وحاســوبك ويقــال لــك 
إلــى التحقيــق يــا محجــوزة، تفكــر أكثــر مرة 

في معنى التطرف واإلرهاب«. 
: »زرت بلدانــًا عديــدة 

ً
وختمــت قرامــي قائلــة

صربيــا، لتوانيــا، ماليزيــا، الهنــد، تانزانيا، 
األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  أوروبــا، 

منوعات

حريات

رصد

غزّة

بتكريــم  فيهــا  وحظيــت  العربــي،  والعالــم 
رؤساء الدول وعوملت معاملة قلما يحظى 
بالفخــر  وشــعرت  بلــده  فــي  املثقــف  بهــا 
واالعتــزاز«، وأضافــت: »ما معنى أن تكوني 
تونسية ومع األمن الوطني املصري أدركت 
مــا معنــى أن تكونــي »امــرأة ونصفــًا« حتــى 

وإن احتجزوا الحاسوب والقلم«.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

دفعــت الفجــوة القائمــة بني الشــباب الغزيني 
إعالنــات  وبــني  عمــل  فــرص  عــن  الباحثــني 
»غــزة  شــبكة  بفريــق  اليوميــة،  الوظائــف 
برنامــج  إطــالق  إلــى  الشــبابي  أوناليــن« 
أســبوعي متخصــص بعــرض أهــم الشــواغر 

داخــل  املتوفــرة  التدريــب  ومنــح  الوظيفيــة 
غــزة، وذلــك بمــا يلبــي احتياجــات ورغبــات 

العاطلني من العمل.
وتســجل حلقــات برنامــج »شــو بيصيــر« كل 
يــوم أربعــاء وتنشــر الحلقــة فــي ذات اليــوم 
علــى مختلــف مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وتحديدا  »فيسبوك« و»يوتيوب« باإلضافة 
بالشــبكة،  الخــاص  اإللكترونــي  املوقــع  إلــى 
فيمــا ال تزيــد مــدة الحلقة املســجلة عن ســبع 

دقائق وال تقل عن ثالث.
وذكــر منســق فريــق شــبكة »غــزة أوناليــن«، 
محمــود الزنــط لـــ »العربــي الجديــد« أن فكرة 
مطلــع  منــذ  تطبيقهــا  بــدأ  التــي  البرنامــج 
شــهر مــارس/آذار2015، تســعى إلــى تعريــف 
العاطلــني مــن العمل داخل قطاع غزة بفرص 
العمــل التــي تطرحهــا املؤسســات والهيئــات 
العاملــة فــي غــزة مــع إيجــاد حلقــة وصل بني 
الطرفــني. وأضاف الزنــط أن البرنامج يهدف 
الشــباب  تواجــه  التــي  العقبــات  إزالــة  إلــى 
تتمثــل  والتــي  عمــل،  فــرص  عــن  الباحثــني 
غالبــا فــي كيفيــة الوصول إلــى الجهات التي 
تعبئــة  وآليــات  وظيفيــة  شــواغر  عــن  تعلــن 
طلــب التوظيــف بمــا يتناســب مــع املهــارات 

والخصائص التي تطلبها الجهة املعلنة.
وأوضــح أن البرنامــج األســبوعي ال يقتصــر 
يســتعرض  بــل  العمــل  فــرص  عــرض  علــى 
املميــزة  واألحــداث  الفعاليــات  أهــم  كذلــك 
واملؤتمــرات باإلضافــة إلــى املعــارض وورش 
العمــل وفــرص التدريــب، والتــي تهــدف فــي 
مجملها إلى خدمة فئة الشباب والخريجني 
أو الباحثــني عــن تطوير قدراتهم ومهاراتهم 
الذاتيــة. وتقــدم شــبكة »غــزة أوناليــن« التــي 
فئــة  يخــدم  محتــوى   ،2011 عــام  تأسســت 
الشــباب ســواء الذيــن علــى مقاعــد الدراســة 
وتهــدف  الجــدد،  الخريجــون  أو  الجامعيــة 
قضايــا  دعــم  إلــى  أيضــا  الشــبابية  الشــبكة 
واحتياجات املجتمع الفلسطيني ومكوناته 
عصــري  إعالمــي  منتــج  خــالل  مــن  املدنيــة 
ومتنــوع املضامــني، فُيعــّد البرنامــج الجديد 
إضافيــًا  ــزًا 

ّ
ومحف إيجابيــًا  اســتثمارًا  بذلــك 

للمتابعني الباحثني عن فرص جديدة.
كراجــة،  والء  الشــبكة،  فــي  اإلنتــاج  مديــر 
أوضــح أن التفاعــل مــع حلقات برنامج »شــو 
بصيــر« ازداد بشــكل تدريجــي منــذ انطــالق 
البرنامج األســبوعي قبل نحو تســعة أشهر، 
الفتــا إلــى أن حلقــات البرنامــج تقــدم عرضــا 
املتاحــة،  الفــرص  ألهــم  وشــامال  ســريعا 
بينمــا تكــون باقــي التفاصيــل متوفــرة علــى 
املوقــع اإللكترونــي. وبــنّي كراجــة لـــ »العربــي 
الجديــد« أن الشــبكة تضــم فريقا متخصصا 
بإجــراء عمليــات مســح وحصر ألهــم الفرص 
واملنح املتوفرة محليا ودوليا، وكذلك تعمل 
الشــبكة علــى تعزيــز عالقــات التواصــل مــع 
الهيئــات واملؤسســات التــي تعلــن عــن فــرص 
عمل وبرامج تدريبية تفيد شريحة الشباب.
ومــع مطلــع العــام الجديــد 2016 ســيضاف 
إلــى جانــب حلقات البرنامــج عدة إصدارات 
علــى  الشــباب  تســاعد  للفكــرة  مســاندة 
تطوير قدراتهم باالندماج في سوق العمل، 
كإنتــاج مقاطــع فيديــو تعــرف بأنظمــة عمل 
شــواغر وظيفيــة  عــن  تعلــن  التــي  الجهــات 
للوظيفــة  التقــدم  آليــات  توضــح  وأخــرى 

بشكل صحيح.
تعــرف  حلقــات  كذلــك  البرنامــج  وســيقدم 
بكيفيــة إعــداد الســيرة الذاتيــة بمــا ينســجم 
كل  ألن  نظــرا  املتوفــر،  العــرض  طبيعــة  مــع 
جهــة تطلــب خصائص وظيفيــة مختلفة عن 
األخرى وكذلك يوجد اختالف بني العروض 
الوظيفيــة التي تعلنها املؤسســات األجنبية 

والعروض التي تطرحها الجهات املحلية.

سالم داود

الــذي  الحــواري  برنامجهــا  مــن  موســما   13 مــدى  علــى 
خــِف إيلــني ديجينيريــس أّي جانــب مــن 

ُ
يحمــل اســمها، لــم ت

ــي 
ّ
شــخصيتها، فهــي تتصــّرف دائًمــا بعفويــة، ترقــص وتغن

تفــّوت فرصــة  االســتديو، وال  فــي  الحاضــر  مــع جمهورهــا 
إلعطائهم الهدايا، بالتعاون مع رعاة البرنامج. تســتضيف 
  الشــهرة، 

ّ
الجميــع فــي برنامجهــا املشــهور والــذي يســتحق

فتحكــي قّصتــه وتــروي عــن معاناتــه أو مــا يقــّدم ملحيطــه، 
تخــدم  مؤسســة  أو  ــر  يِّ

َ
خ فــرد  أّي  مســاعدة  فــي  تتــرّدد  وال 

كمــا  عديــدة،  بجوائــز  »إيلــني«  برنامــج  فــاز  وقــد  املجتمــع. 
فــازت ديجينيريــس بجائــزة »إيمــي« عــن فئــة أفضــل مقدمة 
 People s Choice« منظمة 

ّ
برامج لعدة سنوات متتالية. لكن

 التقدير الكافي على مساهمتها 
ّ

Awards« رأت أنها »لم تتلق
صفحتهــا  عبــر  وأعلنــت  أفضــل«،  ــا 

ً
مكان العالــم  جعــل  فــي 

لة« 
ّ

تسمية إيلني ديجينيريس »الشخصية اإلنسانية املفض
لعام 2016 قبل يومني من حفل توزيع الجوائز. 

ســنوات،  أربــع  منــذ  ــت 
َ
طلق

ُ
أ الجائــزة  هــذه   

ّ
أن إلــى  يشــار 

وهــي الوحيــدة التــي ال يجــري عليهــا تصويت، بــل تقررها 

املنظمــة علــى ضــوء أداء املشــاهير اإلنســانّي. وقــد حصــل 
لتأسيســه   2015 عــام  أفليــك  بــن  واملخــرج  املمثــل  عليهــا 
»مبــادرة شــرقي كونغــو« التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى 
التعليــم فــي الكونغــو وإيصالــه إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الناشــئني، واملغنيــة واملمثلــة جينيفــر هادســون عــام 2014 
عنى بأحوال 

ُ
ملساهمتها في مؤسسة جوليان كينغ التي ت

األطفــال واســتقرارهم، واملمثلــة ســاندرا بولــوك عــام 2013 
يهــا مدرســة وارن إيســتون الثانويــة فــي منطقــة نيــو 

ّ
لتبن

أورلينــز التــي تضــررت بإعصار كاترينــا املدّمر، كما قدمت 
منحا تعليمية جامعية للطالب. 

وقــد اختــارت ديجينيريــس مستشــفى أطفــال ســان جــود 
بمعالجــة  يختــّص  الــذي  تينيّســي  واليــة  فــي  للبحــوث 
األطفــال وإجــراء األبحــاث حــول األمــراض التــي تصيبهــم 
ــي التبــّرع الســنوي الــدي يبلــغ قــدره 200 ألــف دوالر 

ّ
لتلق

واملقــّدم مــن شــركة »Walgreens«، أكبــر شــركة بيــع أدويــة 
فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة. كمــا أعلنــت الشــركة عــن 
 سلعة بانتني، 

ّ
تبّرعها للمستشفى نفسه بدوالر مقابل كل

كريست، وأورال بي تبيعها بني 6 و9 يناير/كانون الثاني 
في جميع فروعها وعلى موقعها اإللكتروني.

منعت الدكتورة أمال 
قرامي من دخول مصر 
لتقديم محاضرة علمية

بدأ تطبيق فكرة 
البرنامج منذ مطلع شهر 

مارس/آذار 2015
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في مصر، كُثر استخدام وسم »#الشعب_تغريد
يرفض_زيارة_السيسي_لتركيا« تعليقًا 

على أنباء عن تواجد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في السعودية بالتزامن 

مع وجود وزير الخارجية المصري سامح 
شكري هناك. وقال أحمد » السيسي هيروح 

تركيا يقابل السلطان العثماني، على فرقة 
السوشيال ميديا تبرير الوضع، وعلى فرقة 

أحمد موسى االستعداد للسفر«.

انتشر خبر حجب موقع قناة  »المنار« 
على مواقع التواصل بعد إعالن وزارة 

اإلعالم السعودية عن حجبه. وقد أّكدت 
»المنار« الخبر على موقعها اإللكتروني. 

ويأتي هذا القرار بعد حجب القناة عن القمر 
الصناعي السعودي »عربسات«، واعترض 

المغرّدون على سياسات الحجب التي طاولت 
عددًا من المواقع العربية في عدة دول، 

ومنها موقع »العربي الجديد« مؤخرًا.

تصّدرت صورة الفتة وضعها طبيب على 
مدخل عيادته الخاصة عناوين التغريدات 
على »تويتر« بعد أن أثارت إعجاب الماليين 

ولقيت اإلشادة واالحترام. وُكتب عليها: 
»أخي المريض، إذا كنت ال تملك النقود 

فال تخجل أن تطلب الكشف مجانًا، فهذا 
حقك وواجبي، فاهلل في عون العبد«. 

وأعاد المستخدمون نشرها احترامًا للطبيب 
الذي اعتبر الجميع تصرفه مميزًا وإنسانيًا.

محتوى يخدم فئة الشباب  )عبد الحكيم أبو رياش(



جوائز 
     العام

بداية العام؟ واستبقت الوقت إلى أيار/ مايو 
املقبل موعد الحفل قبل زميلتها، وهل تظفر 
بالجائزة؟ من املبكر اإلجابة على هذا السؤال 
حــتــى تــبــدأ املــســابــقــة فــعــلــًيــا، وتــتــبــلــور معها 
الصورة الحقيقية لعدد األعمال التي قدمتها 
كان  وفيما   ،2015 الــعــام  كــرم  نــجــوى  الفنانة 
هدفها الحصول على جائزة كمغنية أواًل.. أم 
التواصل  مواقع  على  شعبية  األكثر  الفنانة 
االجتماعي؟ كما حصل مع هيفا وهبي العام 
املـــاضـــي، أم تــفــضــل الــجــائــزة املــاســيــة كالتي 
حصلت عليها أحام في الحفل العاملي نفسه 

قبل أشهر.
أسماء فنية عربية كثيرة حفلت بها صفحة 
الـــجـــائـــزة الـــجـــديـــدة، كــاظــم الــســاهــر وأصــالــة 
نــــصــــري وعـــــمـــــرو ديــــــــاب ونــــانــــســــي عــــجــــرم، 

مجموعة  بن  أيضًا  وا 
ّ
حل الجسمي  وحسن 

مــن الــفــنــانــن الــعــاملــيــن ووضــعــت أســمــاؤهــم 
كمرشحن أيضًا، ووضع املوقع نفسه عناوين 
خاصة بالتصويت عبر »هاشتاغ« لكل فنان.  
شر عنهم عبر 

ُ
لكن ربما لم يتابع هــؤالء ما ن

املــوقــع لــلــجــائــزة، فــيــمــا تــنــّبــهــت لــنــجــوى كــرم 

بيروت ـ العربي الجديد

فــاجــأت الفنانة نــجــوى كــرم أمس 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  متابعيها 
االجتماعي بالطلب إليهم ضرورة 
 big apple بجائزة  للفوز  التصويت  تكثيف 
العاملية التي ستقام هذا العام  في إمارة دبي، 

في سبتمبر/ أيلول املقبل.
 نـــجـــوى كــــرم املــغــيــبــة أو الــغــائــبــة بـــإرادتـــهـــا 
ــن »بــــــــــازار« حـــفـــات الــــجــــوائــــز الــلــبــنــانــيــة،  عــ
الــعــّدة  لتنال جائزة عاملية. هكذا  بــدأت تعّد 
غــيــرت »شــمــس األغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« نظرتها 
إلـــى الــجــوائــز الــعــاملــيــة، وقــبــلــت الــتــحــدي في 
الــتــي تــحــفــل مسيرتهن  مــواجــهــة زمــيــاتــهــا 
الــفــنــيــة بمجموعة ال بـــأس بــهــا مــن الــجــوائــز 
 »big apple« جـــازة  عــاملــي.  وبعضها  املحلية 
ــي ثـــاثـــة فـــنـــانـــن هــم  ــاضــ ــام املــ ــعــ فـــــاز بـــهـــا الــ
هيفا  واللبنانية  أحــــام،  اإلمــاراتــيــة  الــفــنــانــة 
أقيم  فــي حفل  والــفــنــان محمد عساف  وهبي 
فـــي  أيــلــول/ســبــتــمــبــر املــاضــي فــي هــامــبــورغ 
األملانية، وتكاد تكون هذه الجائزة الوحيدة  
الــقــائــمــة عــلــى تــصــويــت الــجــمــهــور عــبــر أكــثــر 
ــنــظــمــة لــلــنــاس 

ُ
مـــن مـــوقـــع تــفــتــحــه الــشــركــة امل

لــلــتــصــويــت  لــكــل الـــذيـــن يــرشــحــون أنــفــســهــم 
أو يــســتــعــيــنــون عــبــر مـــواقـــع املــيــديــا الــبــديــلــة 
الجمهور  شــك  دون  جبر 

ُ
وت املتابعن،  بــعــدد 

الــذي يحب وتأمن جائزته  على دعــم الفنان 
ــة« نــظــرًا  ــيـ ــرعـ ــــؤالء »شـ بــطــريــقــة يــعــتــبــرهــا هــ
لأخذ بكمية األصوات التي حققها »الفنان« 
من خال الشركة املنظمة، واالعتراف الدولي 

العاملي بهذا اإلنجاز. 
لكن السؤال، هل فتحت نجوى كرم الباب من 

لم يمت محمد قاسم 
في القلوب ولكن القلوب 

نفسها هي التي ماتت

طلبت نجوى كرم للمرة 
األولى من جمهورها 

تكثيف التصويت لها

2223
منوعات

والــفــنــان املــصــري أحــمــد جــمــال بــدايــة، وطلبا 
مـــن الـــنـــاس إلــــى ضــــــرورة الــتــصــويــت لــهــمــا،  
فــنــشــر أحــمــد جــمــال عــلــى صفحتيه »تــويــتــر 
وفيسبوك« نداء اللتصويت له بكثافة،  ومن 
ــرجــح أن يكون هــدف أحمد جمال منافسة 

ُ
امل

زميله محمد عساف الذي حصل على الجائزة 
العام املاضي كأفضل موهبة فنية ناشئة لها 
وفي  البديلة«  »املــيــديــا  مــواقــع  على  تفاعلها 
رصيد أحمد جمال ألبوم غنائي واحد صدر 

العام املاضي.

ميوركس دور
وفــي السياق ذاتــه، بــدأت االستعدادات أيضًا  
لجوائز »ميوركس دور« و»بياف« اللبنانية، 
ــفـــات  نــهــايــة  ــــرجــــح إقـــامـــة هــــذه الـــحـ

ُ
ومــــن امل

أي بتوقيت يسبق  العام  األول من  املنتصف 
شهر رمضان املقبل.

ويبدو أن اتجاهات كثيرة ستغير في سياسة 
ــخــصــصــة لــلــجــوائــز، 

ُ
بــعــض هـــذه الــحــفــات امل

وتيرة  على  العمل  اليوم  منظموها  ويحاول 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وتــكــريــســهــا عـــربـــيـــًا، بينما 
األعمال  وتــر  اللعب على  ثانية  تــحــاول جهة 
ـــه تــكــريــم شــخــصــيــات عــاملــيــة 

ّ
الــعــاملــيــة أو أقـــل

استهاك  مــن  ســنــوات  بعد  لتلميع صورتها 
شخصيات تكررت خال سنوات التكريم.

ووفق املعلومات، فإن أعماال فنية عّدة بدأت 
املحلية،  الــجــوائــز  مسابقات  لــدخــول  تتأهب 
بسلسلة   2015 العام  كثيرة خرجت  وأســمــاء 
من األعمال التي ستكشف تباعًا، وذلــك أمام 
ــنــــي مــــتــــأزم، لـــكـــن هـــرب  وضـــــع ســـيـــاســـي وأمــ
ــــى مــســاحــة   ــــي وفـــــــادي حـــلـــو إلـ األخــــويــــن زاهــ
خـــاصـــة فـــي »مـــيـــوركـــس دور« يـــبـــدو عـــاديـــًا، 
الــعــام تبلغ عــامــهــا الخامس  فــالــجــائــزة هـــذا 
فهي  تترتب على منحها،  تكاليف  عشر، وال 
لــيــســت ذهــبــيــة، والــحــفــل الــــذي يــقــام مــدفــوع 

ســلــف مــن الـــرعـــاة الــتــجــاريــن الــذيــن حــجــزوا 
لحضور  املــســرح  وفــي  املنصة  على  أماكنهم 
الحفل واملساهمة الدعائية فيه، وهذا بالطبع 
سيفضي إلى اختيارات لم يعد يعول عليها 
كــثــيــرا حــتــى مـــن قــبــل الــفــنــانــن الــلــبــنــانــيــن 
لفترة   استبعادهم  يفضلون  والذين  أنفسهم 
قــبــل فــوزهــم مــن جــديــد ضــمــن املــســابــقــة التي 
ــت تــعــنــي بــعــض الــفــنــانــن الـــعـــرب وهــم  ال زالــ
لبنان  ألهمية  نظرا  اقتنائها،  على  يعولون 

إعاميًا وفنًيا في التسويق ألعمالهم.

بياف
»بياف«  بالنسبة لجائزة  الأمر  وال يختلف 
السنوية، العمل بدأ قبل بداية العام الجديد، 
وبدأ التقييم من قبل لجنة مهرجانات بيروت 
التي تلقى دعما مماثا لشقيقتها »ميوركس 
دائــــــرة  ــــن  مـ تــــخــــرج  ــا  ــهــ أنــ خـــصـــوصـــا  دور«، 
للفائزين  والــعــربــيــة  الــلــبــنــانــيــة  الــتــصــنــيــفــات 
ة  وتــذهــب بــاتــجــاه عــاملــي - دولـــي فــي اإلضـــاء
ــتــــي تــســتــحــق  عـــلـــى بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
الــتــكــريــم عــلــى إنــــجــــازات غــيــر فــنــيــة كــالــطــب، 

واالكتشافات العلمية.

 world music awards
 world الـــعـــام 2015 جـــائـــزة إلــــى ذلــــك، غــابــت 
العرب  الفنانون  نافس 

َ
ت التي   music awards

عــلــى اقــتــنــائــهــا أو الــفــوز بــهــا مــنــذ مــا يــقــارب 
عــشــر ســـنـــوات، غــابــت الــجــائــزة الــعــاملــيــة بعد 
أمـــواال  بــأنــهــا تتلقى  االتــهــامــات  مــن  سلسلة 
مـــن قــبــل الــفــنــانــن أنــفــســهــم لــضــمــان فــوزهــم. 
الــفــنــان حــســن الجسمي  اتــهــامــات  فضحها 
والفنانة أصالة، وغيرهما من الفنانن الذين 
رفضوها، في وقت لم تكترث فيه إليسا لكل 
الــكــام الــــذي ُحــكــي عــن الــجــائــزة وفــــازت بها 
الغنائية  ألبوماتها  ألربــع مــرات متتاليه عن 
وحاولت  كبيرا،  عربًيا  حضورًا  حققت  التي 
من خال هذه الجوائز العبور إلى »العاملية« 
عمرو  ولزميلها  لــهــا  بالنسبة  ظــل  ذلـــك  لــكــن 
دياب، الذي حصل على الجائزة نفسها لسبع 
العربية،  إلــى شهرتهما  قياسا  بعيدا  مــرات، 
ولـــم تــغــب نــانــســي عــجــرم عــن حــمــل الــجــائــزة 
الــعــاملــيــة ملــرتــن وكــــان آخــرهــمــا الـــعـــام 2014  
فــتــقــاســمــت الـــفـــوز مـــع مــواطــنــتــهــا الــلــبــنــانــيــة 
ــارول ســمــاحــة فـــي مــونــاكــو قــبــل أن يخفت  ــ كـ
وال  الجائزة،  عن  املاضي  العام  طيلة  الضوء 
يــبــدو مـــن خـــال مــوقــعــهــا الــرســمــي أن هــنــاك 
تحديث  أو  الــبــريــق،  إليها  يعيد  قريبا  حفا 
ــبـــون ربــمــا  ــعـــجـ نـــشـــاطـــهـــا الـــــــذي يـــنـــتـــظـــره املـ
أكــثــر مــن الــفــنــانــن أنــفــســهــم لــقــيــاس قــدرتــهــم 
التي  للميديا  البديلة  املواقع  عبر  وتأثيرهم 
أصـــبـــحـــت الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لــــهــــؤالء وملـــواقـــع 

الجوائز نفسها.

نشاطمناسبات

برنامجقضية

بيروت ـ العربي الجديد

أشــهــر مقدمي برامج  أحــد  لــم تمر مشاركة 
»الـــطـــبـــخ« فـــي لــبــنــان أنــــطــــوان حــــاج مـــرور 
الــكــرام فــي برنامج »ديـــو املــشــاهــيــر«، فبعد 
ســـبـــعـــة أســــابــــيــــع مــــن انــــطــــاقــــة الـــبـــرنـــامـــج 
أنــطــوان« يوم  ة جديدة، خــرج »الشيف 

ّ
بحل

األحــد من املسابقة بمبلغ ستة اآلف دوالر 
ســيــقــدمــه إلـــى إحــــدى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 

بحسب قانون البرنامج. 
هــــذا لــيــس بـــجـــديـــد، إنـــمـــا الـــجـــديـــد كــــان أن 
مــشــاركــة »الــشــيــف« فــي الــبــرنــامــج تحولت 
إلــى ظــاهــرة كــرســت حــضــوره املحّبب ليس 
يتابعنه  اللواتي  النساء  فقط عند جمهور 
لبنان،  تلفزيون  شــاشــة  على  ســنــوات  منذ 
م أصول الطبخ، بل زاد من 

ّ
ويتصلن به  لتعل

شعبية من لم يتعرف عليه إذ كان املشترك 
األغنيات  يقرأ  الــذي  البرنامج  فــي  الوحيد 
في كل سهرة أسبوعية وال يغنيها، ما حّول 
هـــذه املــخــالــفــة إلـــى »حـــالـــة« خــاصــة تنامت 

ــتــــي كـــان  ــيــــة الــيــمــنــيــة، والــ ــال الــــدرامــ ــ ــمـ ــ واألعـ
ــلـــســـل الــيــمــنــي  ــــي املـــسـ ــا مـــشـــاركـــتـــه فـ ــ ــرهـ ــ آخـ
الــرمــضــانــي املــشــهــور بـــ »هــمــي هــمــك”. وكــان 
“بـــارق«، كما هو معروف.  الشيخ  يمثل دور 
ولــــدى الــفــنــان شــريــحــة شعبية عــريــضــة من 
الجماهير واملتابعن، وذلك ملا له من أسلوب 

هادف وبسيط.
عقب سماعه للخبر، كتب بحزٍن شديد مخرج 
مسلسل »همي همك«، املخرج العراقي فاح 
الـــجـــبـــوري، عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة على 
»فيسبوك«: »رحلت يا صديقي قبل أن ترى 
تنا 

ْ
ث لــطــاملــا حدَّ الـــذي  الــيــمــن ســعــيــدًا، حلمك 

عنه، رحمة الله عليك«.
تلفزيوني  تقرير  في  بلسانه،  الفنان  يشكو 
بـــثـــتـــه قــــنــــاة الـــســـعـــيـــدة الــيــمــنــيــة قـــبـــل ثـــاث 
سنوات، تحديدًا أواخر العام 2012، ويتحدث 
ل بــاده، ورفــع اسمها عاليًا في 

ّ
فيه كيف مث

جميع املحافل الدولية بالخارج. لكنه يختتم 
ف أحٌد 

ّ
شكواه بتنهيدٍة عميقة ويقول: »لم يكل

نفسه أن يسألني عن صّحتي، ولم يترك أحٌد 
لي فرصة ألتشّبث بالحياة«. ويتابُع املخرج 

صنعاء ـ محمد عبد الملك

ــنـــي املــــــعــــــروف، مــحــمــد  ــمـ ــيـ تــــوفــــي املـــمـــثـــل الـ
علي قــاســم، بعد مــعــانــاة مــريــرٍة مــع املــرض، 
اســتــمــرت لــثــاث ســنــوات مــتــتــابــعــة، دون أي 
اليمنية  الحكومة  يــذكــر، مــن طــرفــي  اهــتــمــام 
ووزارة الثقافة. وبحسب نجل الفنان محمد 
علي قاسم، فإن والده كان يعاني من مشاكل 
في القلب طوال الفترات املاضية. وقال أيضًا، 
بأن والده كان يعاني من ضيق في الشراين، 
ــان بـــأمـــّس الــحــاجــة لــلــســفــر إلــــى الـــخـــارج  ــ وكـ
ــة تــوســعــة لــلــشــرايــن، لــكــن كثرة  لــعــمــل عــمــلــيَّ
الجهات  أبــواب  املتابعة طلبًا للعون، وطــرق 
كثيرًا  أرهقته  للمساعدة،  استجداًء  املختلفة 

فاستسلم ألوجاعه أخيرًا.
املــمــثــل والـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي، مــحــمــد قــاســم، 
األدوار  ــن  ــ مـ لــســلــســلــة  بـــتـــقـــديـــمـــه  ــــروف  ــعـ ــ مـ

عــلــى صــفــحــات املــيــديــا الــبــديــلــة بـــن ُمــنــدد 
وبن  كمغن  أنــطــوان«  »الــشــيــف  يقدمه  بما 
الكبير  تاريخه  خلفية  على  معه  متعاطف 
فــــي تــعــلــيــم أصــــــول الـــطـــهـــو عـــلـــى الــشــاشــة 

الصغيرة. 
ــع، ذهـــب  ــابـ ــتـ ــا بــــن مــنــتــقــد وســــاخــــر ومـ ــ ومـ
أنطوان حاج باتجاٍه آخر محاوال االستفادة 
قــدمــه وتوظيفه لصالحه،  الـــذي  الــهــزل  مــن 
ورغم رداءة صوته عمد إلى تسجيل أغنية 
صنف ضمن إطار الفكاهة والهزل 

ُ
جديدة ت

أيضًا، وربما هو ما دفع إلى استمراره طيلة 
هذه الفترة في البرنامج، ويبدو أن محطة 
سهم 

ُ
ت التي   mbc اللبنانية وشقيقتها  mtv

في  عرض وإنتاج »ديو املشاهير« استغلتا 
االنتقادات السلبية واإليجابية والتعليقات 
شجعة  للشيف أنطوان  رغم رداءة صوته، 

ُ
امل

وقدمتها  للمشاهد لتستفيد من التصويت 
أواًل وتـــوظـــف طـــاقـــة وحـــمـــاســـة »الــشــيــف« 
ــًا مــــن أهـــم  ــبـــح هــــو أيــــضــ لـــصـــالـــحـــهـــا ويـــصـ
التواصل  مــواقــع  بها  حفلت  التي  الظواهر 
يوًما  التعليق  أوقــفــت  مــا  التي  االجتماعي 
ــاخ« الــشــهــيــر خـــال  ــ ــّب ــطــ ــه »الــ عـــلـــى مــــا قـــدمـ
الــــبــــرنــــامــــج، شــــهــــرة طـــغـــت عـــلـــى عـــمـــلـــه فــي 
تلفزيون »الدولة« الذي ال يحظى بهذا الكم 
الهائل من متابعي »ديو املشاهير« لبنانيًا 
وعربيًا، وتحّد واضح في شخصية الشيف 
أثمرت  لكنها  الــشــهــرة،  هــذه  يستغل  جعله 
بعد خــروجــه، من  كبيرا،  ظاهرة وتضامنا 

قبل مواقع التواصل االجتماعي.

فـــاح الــجــبــوري فـــي تعليقه عــلــى الــحــادثــة: 
»عــنــدمــا يــصــاب الــحــصــان بكسر فــي ســاقــه، 
يقوم صاحبه بقتله وذلــك بإطاق رصاصة 
ة املتخلفة  الرحمة. وأنصح الحكومات العربيَّ
باتباع نفس طريقة صاحب الحصان، مع أي 
فنان يصاب بمرض عضال، بداًل من أن يتألم 

ويتعذب لسنوات، وهو ينتظر الشفقة«.
عــبــد الــرحــمــن الـــغـــابـــري، مـــن أبــــرز محترفي 
: »يــمــوت 

ً
ــق قـــائـــا

ّ
الــتــصــويــر فـــي الــيــمــن، يــعــل

الــفــنــان محمد عــلــي قــاســم، وبــتــلــك السهولة 
ُيهمل ويموت، ويعجز هــؤالء الجشعون في 
الذي  الفنان،  لهذا  الـــدواء  تقديم  السلطة عن 

يحبه اليمنيون أكثر منهم«.
يـــتـــحـــدث بـــعـــض زمــــائــــه مــــن جـــنـــس املــهــنــة، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــل لــ ــراحــ عــــن الـــفـــنـــان الــ
  فحسب، 

ً
ويقولون بأن الفقيد لم يكن ممثا

ــاتـــب واملـــخـــرج  ــكـ ــــان هــــو املـــلـــقـــي والـ ولـــكـــنـــه كـ
التصوير  يرتب  من  وهــو  السيناريو،  ومعد 
ــزة، ويــهــيــئ املــكــان بــتــفــاٍن كــبــيــر. »لــم  ــهـ واألجـ
يمت الفنان محمد في القلوب، ولكن القلوب 
نفسها هي التي ماتت«، ينهي أحد أصدقاء 
الجديد«. ويلخص وجعه  »العربي  لـ  الفنان 

الكبير لهذا الفقد، الذي قال بأنه يؤمله جدًا. 
وفـــي املــجــمــل، يــقــاســي الــفــنــانــون واملــمــثــلــون 
الــيــمــنــيــون مـــن تــجــاهــل رســـمـــي ملــعــانــاتــهــم، 
وهو ما أجبر الكثير منهم على ترك األعمال 
الفنية، واللجوء إلى االغتراب، أو البحث عن 
ي عديٌد منهم بسبب 

ّ
أعماٍل أخرى. فيما توف

عدم قدرتهم على العاج.

الشيف أنطوان: الترفيه إلى حدود السخريةالفنانون اليمنيون وحيدون أمام المرض والمصائب
الملبننة المشروبات 
الكحولية، عدا عن 

أن المدينة، كانت قد 
شهدت منذ الثمانينيات، 

موجات من هجرة 
المسيحيين، عالوة 

عن النخب

انتهت نانسي عجرم هي 
وزميلها كاظم الساهر، 

من تصوير حلقات برنامج 
»ذا فويس كيدز« الخاص 
باألطفال، والذي يعرض 

على mbc اآلن

ظاهرة غريبة اجتاحت 
اللبنانيين والعرب، وكل 

من تابع برنامج »ديو 
المشاهير« منذ سبعة 

أسابيع

بيروت ـ العربي الجديد

ــرز الـــفـــنـــانـــن وهـــم  ــ ــّر الــــعــــام 2016 عـــلـــى أبــ ــ مـ
يعملون ويــحــيــون الــحــفــات، ال إجــــازات مع 
العائلة أبًدا، لكن البعض هرب من الحفات، 
لــيــأخــذ قسطًا مــن الـــراحـــة، ولـــو كـــان قصيرًا. 
ــي الـــحـــانـــي ووائـــــل  ــاصــ ــر وعــ ــاهـ كـــاظـــم الـــسـ
كــفــوري اجتمعوا فــي بــيــروت، فــأحــيــوا أكثر 
بينما  املــيــاديــة.  السنة  رأس  ليلة  مــن حفلة 
 راغــب عامة مــن تونس ومــن »سوسة« 

َّ
أطــل

وامتنعت  الجديد.  الــعــام   
ً
مستقبا تحديدًا، 

السنة،  ليلة رأس  إقامة أي حفل  شيرين عن 
وذلـــك بسبب خــوفــهــا مــن »جــنــون« وصخب 
الــلــيــلــة، فــكــانــت إلـــى جــانــب عــائــلــتــهــا. بينما 
طــارت، قبل يــوم واحــد من ليلة رأس السنة، 
الــفــنــانــة أصــالــة وعــائــلــتــهــا إلـــى رومــــا، حيث 
اســتــقــبــلــت الـــعـــام الـــجـــديـــد هـــنـــاك، ورفــضــت 
بــالــتــالــي عـــروضـــًا كــثــيــرة لــلــغــنــاء. وانــتــهــزت 
سفرها  قبل  الفرصة  عجرم  نانسي  الفنانة 
الـــى األردن، فــطــارت مــع عــائــلــتــهــا إلـــى دولــة 
أوروبية، ثم غادرت في الواحد والثاثن من 
شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي إلــى 

َعّمان، حيث أحيت ليلة رأس السنة هناك.

لكن كل ذلك انقضى نهاية األسبوع املاضي، 
والــســؤال الــيــوم هــو مـــاذا يخبئ الــعــام 2016 
ــا هــــي األعــــمــــال الــتــي  ــ لــلــفــنــانــن الــــعــــرب؟ ومـ

يحضرونها؟
ــم الــــســــاهــــر ســــيــــدخــــل، بــعــد  ــ ــاظـ ــ الــــفــــنــــان كـ
إجــــازة قــصــيــرة يقضيها فــي بـــاريـــس، إلــى 
االســتــديــو لــوضــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 
ألــبــومــه الغنائي الــجــديــد، املــتــوقــع صــدوره 
قريبًا. ويعمل الساهر على تلحن قصيدة 
ــدة حــصــل عــلــيــهــا مـــن طــفــلــة ســـوريـــة،  ــديـ جـ
بــعــد زيـــارتـــه ملــخــيــم الــاجــئــن فـــي الــبــقــاع ــ 
لــبــنــان قــبــل أســبــوعــن، وهـــو مــا كــشــف عنه 
في الحلقة األخيرة من برنامج »ذا فويس« 
الذي عرض االسبوع املاضي وانتهى بفوز 
ــرارة. كــمــا أن كــاظــم يطل  ــ األردنـــيـــة نــــداء شــ
عــلــى الــجــمــهــور حــالــيــًا مــن خـــال مشاركته 
حاليًا.  كيدز«  فويس  »ذا  تحكيم  لجنة  في 
أّما نانسي عجرم، فقد انتهت هي وزميلها 
الــســاهــر مـــن تــصــويــر حــلــقــات بــرنــامــج »ذا 
فــويــس كـــيـــدز« الـــخـــاص بـــاألطـــفـــال، والــــذي 
بــدأ عــرضــه على محطة mbc. وقــد سجلت 
عـــجـــرم، حــتــى اآلن، أربـــــع أغـــنـــيـــات خــاصــة 

مـــن ألــبــومــهــا الــجــديــد بــالــلــهــجــة املــصــريــة. 
ــاون نـــانـــســـي بــحــســب مــعــلــومــات  ــعـ ــتـ ــتـ وسـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــع الفنان خالد عــز في 
أيضًا  شيرين  وتستعد  الغنائي.  جديدها 
فترة  بعد  الجديد،  الغنائي  عملها  إلطــاق 
طــويــلــة قــضــتــهــا صــاحــبــة »أه يـــا لـــيـــل« في 
برنامج »ذا فويس« توجتها بفوز مشتركة 
من فريقها باللقب، بينما التزال املعلومات 
عن استعدادها لتصوير مسلسل رمضاني 
جديد متضاربة وإن كانت أكثر من معلومة 
أنها بعد نجاح مسلسلها »طريقي«  تؤكد 
الجمهور  على  املاضي ستطل  رمضان  في 

في رمضان املقبل أيضًا.
وتـــعـــود الــفــنــانــة كـــــارول ســمــاحــة فـــي عمل 
ــا،  ــهـ ــاجـ ــتـ غــــنــــائــــي جـــــديـــــد، ســــيــــكــــون مـــــن إنـ
بــعــد غــيــاب اســتــمــر لــعــامــن عــن األلــبــومــات 
الغنائية بعد زواجها وحملها ثم والدتها 
البنتها. وتستعد نجوى كرم إلصدار أغنية 
منفردة كما هي الحال منذ عام مع أكثر من 
»سينغل«، وكذلك زميلها فارس كرم، وهما 
النور،  غنائي سيبصر  ألبوم  على  يعمان 
فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي، أو فـــي بــدايــة 

الصيف.

هل بدأت 
معركة »الوجود« 

الفنيّة ؟

)MTV(  الشيف أنطوان الحاج )Getty(  يترك الفنانون اليمنيون لإلهمال

لم تكد تمر األيام األولى من بداية العام الجديد، حتى خرج عدد من الفنانين مطالبًا 
جمهوره بضرورة التصويت للفوز بجوائز كثيرة تتحضر لها شركات اإلنتاج وغيرها

الفنانون في 2016

حكواتي

محمد حاج حسين

، ال تعرف ترتيب األلوان 
ً
هملها الفتيات عادة

ُ
همل تفاصيل ال ت

ُ
كانت ت

 ،
ً
ضج الوجنات سقاية

ُ
 أسفل العني أو ن

ً
على الوجه، وال أحمر شفاه أو ظال

البالستيك  بيوت  كــمــزارع ال يعرف  تترك كل شــيء على حاله،  كانت 
وامِلرشات، يزرع حبًا يحصد حبًا، ببساطة.

في تلك السنة عرف الجميع أي األمور قادمة، هرب الجميع من الجميع ، 
بعضنا ترك ما ال يستطيع حمله في حقيبة، وبعضنا لم يأخذ حقائب 
حتى، لم يأخذ أي شــيٍء، خلع الحياة التي عاشها في هذه البقعة من 
األرض، لبسنا ثوب الهجرة والالمباالة بانكسارات القلب في املسافات 
ونــقــاط التفتيش، وحــدهــا، كــانــت قــد تــركــت أفــكــارهــا املجنونة الــتــي لم 
الخالة،  لها  أهدتها  التي  املكياج  علبة  تركت  حولها،  من  الكل  يفهمها 
هدي كل املتحسرات على شبابهن اللواتي يصغرنهن بالسن، ال 

ُ
كما ت

لشيء هي فقط جودة الحصاد، بعضهن يكسدن كموسم ال مطر فيه، 
وبعضهن أحرقن املحصول، ببساطة .

سرف في ترتيب رحيلها، تركت لي ظلها وأغنياٍت لدرء الحزن.
ُ
لم ت

- أّي نخٍب تشرب )سألني ظلها(؟
- نخب األقــدام السعيدة، نخب من خلعت حذاءها الرياضي ورقصت 

قبل الرحيل.
كنا نضحك كصديقني يعرفان بعضهما منذ زمن، كل األوهام تألف 
بعضها، والظل وهم املسافات إذا استحالت سرابًا أو كمشة حب بال 

ألوان.
ال أعرف كم من الكؤوس شربنا، وأي الظالل ألفت وألفتني، هي مجرد 
ســكــرة وإغــمــاء ثــم صــحــو مــشــتــت، كلنا نــمــر بـــه، حــني نصحو نجمع 
األوهــام  أي  كنا،  األوهـــام  أي  تذكر  لنحاول   »puzzle« كلعبة  أنفاسنا 

نعيش.
كنت أظن أنني في واقٍع أفضل، أترك لها رسائل لكي ال تشعر بوحدة، 
في أرض الخراب املجّمل كوجه كل الفتيات حولها. حني خرجْت، أدركُت 
 أمام صمت، وأزرع ضحكًا 

ً
ُعمق الهوة التي عشت بها، كنت أختلق قوة

في بيدر حزن، كنت أحصد الال جدوى ، ال لشيء، فقط ألعرف أي الورد 
كانت، تلك التي ال تحتاج املنجل لتقطف، ببساطة.

لم تكن تتكئ على شيء، كانت ترسل خيالها في أرجاء ال تعلم عنها 
على  ،عصية  التطفل  على  أنها عصية  خياالتنا  فــي  مــا  أجمل  شيئا، 

الفهم، فنكتمها، لكي ال تحصدها مناجل الغير. 
تفاصيل  بالنظرات، شبرًا بشبر،  تقيسها  الغرفة،  أبعاد  تحفظ  كانت 

الخزانة، األشياء املتروكة للغبار.  
حلق بعد، كانت محض ريش أبيض نما في ظل حرب.

ُ
 لم ت

ً
كانت حمامة

أعــدت حقيبتها على مهل، كأنها تكتب وصية، تأنت في أخذ شيئني 
أو أكثر، ال ُيهم، انتزعت قلبها وضعتُه على الطاولة، لم يُرق لها املكان، 
وضعته في درٍج وأقفلت عليه، ثم رمت املفتاح في الشارع، حيث ال قيمة 
الذي يحتوي  للمفاتيح بعد الخروج، املدينة تغص باملفاتيح، والخشب 

القلوب.
في محطة أخرى، كان الجو يعبق برائحة »الحبق« هناك حيث األرض 
التي تحتاجها لتقف وقفة أخيرة على أطالل أرضها، تحصد ذكريات 
وتزرع أمال، كيلومترات كل هذا الزمان، أرض بأبعاد من خيال، سينبت 

لها حلم وتطير عن كل هذا الدم وهذه املحاصيل املحترقة.
حني أدركت أنه ال مفر من عبور البحر، ال نبض وال رعشة، استحالت 
املتالطم،  املـــوج  تبتسم وســط  كــانــت عيونها  تمامًا،  ذهـــب،  مــن  سمكة 
فرحًا بال مشاعر، مسافات عن القلب، الخزانة أصابها البلل، شعرها 

صنع الريح التي هبت، ثم اختفت،
بحر، تسبح، تعوم، امتزجت به، عرفت 

ُ
ت البحر منها، لها، لم تكن  هذا 

جميع األسماء التي عبرت قبلها، عرفت جميع صفات املوت في القاع، 
برقت دموعها حني امتزج الرمل بجلدها، أدركت تمامًا معنى أن تكون 

طائرًا حبيسا حرا، وأن تستحيل سمكة في زمن الجوع والخوف.
كل الذين عبروا البحر تركوا قلوبهم في أدراج مغلقة، بعيون مفتوحة 
جلت بسبب ترتيب دٍم، دٍم قريب، دٍم بعيد، يشبههم، تركوا 

ُ
على أحالم أ

كل شيء لقدره، واحتفظوا بكمشة حزن يقتاتون بها، حني تهب ريح، 
تداعب قلبًا في درج موصد، أو عني سمكة ستعود طائرًا بال قيود.

ذاكرة المفاتيح
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يــعــرف املـــغـــرب ســنــويــا تــنــظــيــم الــعــديــد من 
منها  كثيٌر  والــفــنــيــة،  الثقافية  املــهــرجــانــات 
ــة مــــؤســــســــاتــــيــــة، فـــــي حــن  ــايــ ــرعــ يـــحـــظـــى بــ
ــقــتــه بعض 

ّ
تــنــتــظــم أخــــرى ضــمــن تـــراكـــم حــق

الثقافي.  الــدعــم  سياسة  ضمن  الــتــظــاهــرات 
املغرب  في  مدينة  أن تجد  يمكن  ال  تقريبا، 
ال تعرف تنظيم مهرجانها السنوي، سواء 
كانت مهرجانات موسيقية أو مسرحية أو 
أدبــيــة أو مــتــنــوعــة، فــي مــا يــصــفــه بعضهم 
بـــ »الــبــهــرجــة« مــن دون هــويــة تنظيمية، أو 
تــلــك الــتــي غـــدت تــؤّســس ســنــويــا لالحتفاء 
بـــاإلنـــتـــاجـــات الــتــعــبــيــريــة مــغــربــيــة وعــربــيــا 
النصيب  الــســابــع  لــلــفــن  كـــان  ودولـــيـــا. وإذا 
األوفــــر مــن خــريــطــة املــهــرجــانــات، فـــإن باقي 
األجـــنـــاس الــتــعــبــيــريــة تــحــضــر هــنــا وهــنــاك 
ضــمــن مــهــرجــانــات مــحــوريــة تهتم بالشعر 
والــــقــــصــــة واملـــــســـــرح والــــــتــــــراث والـــتـــرجـــمـــة 

والرواية والتشكيل.
شــّكــل مــهــرجــان املــســرح الــعــربــي فــي دورتـــه 
الــثــقــافــة  نــظــمــتــه وزارة  الـــخـــامـــســـة، والــــــذي 
املــغــربــيــة بـــتـــعـــاون وتــنــســيــق مـــع »الــهــيــئــة 
العربية للمسرح« في الشارقة مطلع 2015، 

الفعاليات. وهــو ما  مفتتحا النــطــالق هــذه 
املــغــرب،  فــي  ثقافيا  دخـــواًل مسرحيا  اعتبر 
العربية والضيوف  بحكم حجم املشاركات 
الــذيــن ســاهــمــوا، طــيــلــة األيــــام الــعــشــرة، في 
الـــنـــدوات أو مــن خـــالل الــعــروض املسرحية 
والتي  الكبرى  الجائزة  على  تنافست  التي 
الفلسطيني  الـــعـــرض  الــنــهــايــة  فـــي  تـــّوجـــت 

»خيل تايهة«. 
للفيلم  الدولي  اعتبر مهرجان مراكش  كما 
فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون املــــاضــــي، اخــتــتــامــا 
لسلسلة املــهــرجــانــات الــتــي شــهــدهــا الــعــام 
لصورة   

ً
ممثال املهرجان  بر 

ُ
اعت املغرب.  في 

املــغــرب الــيــوم، فــي ظــل تــكــرار االحتجاجات 
ومــن  التنظيم،  فــي  الفرنسية  الهيمنة  مــن 

تهميش الكفاءات والفنانن املغاربة.
ظاهريا، ال يبدو أن ثمة ما يجمع بن هذه 
املـــهـــرجـــانـــات، غــيــر أن كــثــيــرًا مــنــهــا يــعــرف 
املجتمع  قبل   عليه من 

ً
احتجاجا متواصال

ــال »مـــهـــرجـــان مـــوازيـــن  املـــدنـــي، كــمــا هـــو حــ
املـــوارد  جــانــب  فــي  للموسيقى«، خصوصا 
املالية الكبرى التي ترصد له. بينما تحفل 
بعض املدن، والتي تقع خارج محور مراكز 
املـــــدن الـــكـــبـــرى كـــمـــراكـــش والـــــــدار الــبــيــضــاء 
ومــهــرجــانــات  بملتقيات  والـــربـــاط،  وفــــاس 
وصل  املــدنــي،  املجتمع  مؤسسات  تنظمها 
بــعــضــهــا الــــى إعـــــالن الــتــأجــيــل أو تــوقــيــف 
تــظــاهــراتــهــا نـــظـــرًا لــغــيــاب الــتــمــويــل، فيما 
يــصــّر بعضهم على االســتــمــراريــة. وهــو ما 
الثقافية  السياسة  عــن  قاتمة  يــقــّدم صــورة 
اليوم، والتي من املنتظر أن يساهم تأسيس 
وتشكيل »املجلس األعلى للغات والثقافة« 

في ملء فراغها.
ــوم، لـــبـــعـــض األطــــر  ــالفـــــت، الـــــيـــ ــع الـــ ــراجــ ــتــ الــ
الثقافية فــي املــغــرب، كـــّرس خــطــابــا جــديــدًا 
ــثـــقـــف املـــغـــربـــي  ــــى حــــد اعـــتـــبـــار املـ ــل إلــ ــ وصــ
غــيــر معني بـــاألســـاس، الــيــوم، بــالــتــحــّوالت 
التي تــحــدث. وزاد مــن حضور هــذه املقولة 
استمرار تراجع األطر التقليدية، كـ »اتحاد 
اب 

ّ
اب املغرب«، وهو تجمع مستقل للكت

ّ
كت

واملثقفن املغاربة. في املقابل حضرت بعض 
األطر املدنية الجديدة، من خالل مباشرتها 
الديني«،  »الخطاب  تهم  مواضيع محورية 
و»ثقافة حقوق اإلنسان«، و»النقد األدبي«، 
ــــرى ســاهــمــت  و»الـــحـــريـــات« ومـــواضـــيـــع أخـ
على  املحافظة  فــي  اشتغالها  حلقة  ضمن 

الرباط ـ عبدالحق ميفراني

بــرحــيــل الــســوســيــولــوجــيــة، فاطمة 
ــد، مــصــطــفــى  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــيــــســــي، والـ ــرنــ املــ
املــســنــاوي، يــكــون الــوســط الثقافي 
في املغرب قد وّدع السنة على أثر الغياب. 
تزامن هذا الرحيل بانطالق أشغال اللجنة 
ـــ »املــجــلــس  الــعــلــيــا الــتــنــظــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بـ
ــع  ــلــــى وقــ ــات والـــــثـــــقـــــافـــــة«، عــ ــغــ ــلــ ــى لــ ــ ــلــ ــ األعــ
احــتــجــاجــات بــعــض اإلطـــــــارات املـــدنـــّيـــة من 
إقــصــائــهــا فـــي أشـــغـــال املــجــلــس. خصوصا 
أن املــشــهــد الــثــقــافــي ظـــل يـــراهـــن عــلــى هــذه 
الثقافية  السياسة  معالم  لــرســم  املــؤســســة 
في املغرب، والتي تعيش نفس االختالالت 
التي تتجّدد كل عام؛ من انحسار املقروئية 
امللحوظ  والخفوت  الِكتاب  تــداول  وتــراجــع 
 
ً
لصوت املثقف وفاعليته في املشهد، فضال
للعديد  املــتــواصــل  التنظيمي  التهلهل  عــن 
ــر الــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي املــغــرب  مـــن األطــ
لــم تستطع  )كاتحاد كتاب املــغــرب(، والــتــي 
التي تعيشها  الــتــحــّوالت  تــواكــب أسئلة  أن 

البالد في السنوات األخيرة.

املغاربة  على  الــعــروي  عبدالله   
ّ

أطــل حينما 
من شاشتهم الصغيرة في أيار/ مايو 2015، 
أرقاما  شهدت  التي  الحوارية  الحلقة  وهــي 
قياسية من حيث املتابعة الجماهيرية، كان 
يدافع عن اللغة العربية ضد ما اعتبر رغبة 
مــن »رجـــال املـــال« فــي تكريس هيمنة اللغة 
والتعليم.  التربية  مــجــاالت  ضمن  الــدارجــة 
بدا أن املفكر املغربي كان يصر على توجيه 
رسائله مباشرة إلى السلطات العليا وإلى 
الــــدولــــة، غــيــر مــعــنــي بـــالـــذيـــن ظـــهـــروا على 
املنظومة  خلخلة  فــي  برغبة  فجأة  الساحة 
اللغوية في املغرب. هذا الصراع الذي شغل 
املغاربة ألشهر عديدة، انتهى بالوقوف عند 
اإلشكالية األعمق، وهي اختالالت املنظومة 

التربوية في البالد. 
ولــــم تــهــدأ بــعــد الــضــجــة الــتــي أثـــيـــرت حــول 
الــقــضــيــة الــلــغــويــة فـــي املـــغـــرب، حــتــى طفت 
مــن بينها  تــجــاذبــات جــديــدة،  السطح  على 
فيلم نبيل عيوش الجديد »الزين اللي فيك«، 
والذي يتناول موضوع الدعارة في املغرب. 
نموذجا  يمثل  باعتباره  الفيلم  منع  حيث 
فيما  لــلــقــيــم«،  املمنهج  والــتــخــريــب  »للعبث 
ســــارع الــعــديــد مــن املــثــقــفــن إلـــى اســتــصــدار 

بيان شجب لقرار املنع. 
وكـــانـــت وزارة االتـــصـــال املــغــربــيــة اعــتــمــدت 
فــــي تــقــيــيــمــهــا عـــلـــى بـــعـــض مـــقـــاطـــع الــفــيــلــم 
السينمائي على »يوتيوب« وبعض مواقع 
اعتبر خرقا  ما  وهــو  االجتماعي،  التواصل 
قــانــونــيــا، مــا دامـــت الــلــجــنــة لــم تجتمع ولــم 
تــشــاهــد الــفــيــلــم ولـــم يــتــقــّدم صــاحــبــه بطلب 

تحّوالت نيئة 
سياسات مطبوخة

بين تحّوالت ال يمكن إنكارها، عاشها المشهد الثقافي المغربي في 2015، وبين 
تواصل اختالالت السياسات الثقافية والتهلهل التنظيمي، عاش المغرب سنة ثقافية 

تنازعتها المهرجانات و االحتجاجات، والمشاريع الرسمية، التي لم يتضح دور المثقف 
فيها، من »المجلس األعلى للغات والثقافة« حتى »أرشيف المغرب«

طرح حضور الدارجة في 
التعليم صراعًا عاشته 

المغرب، إلى جانب قضايا 
أثارها فيلم »الزين الي 

فيك« واالعتداء على 
عبد اللطيف وجوسلين 

اللعبي

أسماء وقضايا إشكالية من 2015

الثقافة المغربية في زحمة المهرجانات

من الصعب أن تجد 
مدينة مغربية ليس لها 

مهرجانها السنوي

إغداق هنا وتقتير هناك، 
وانحسار حضور »اتحاد 

الكتاب«

ــة عند  ــوب ــن الــصــعــب تــلــّمــس أج م
ــّول ثــقــافــي في  ــح ــن ت الــحــديــث ع
طبيعة  فــي  الخلل  هــل  الــمــغــرب. 
أسماء  وهيمنة  الثقافي  الــوســط 
نتيجة  هو  هل  مكرّسة؟  ومواضيع 
تــغــيـّـرات  ــن  م يــحــدث  لــمــا  طبيعية 
مؤسساتية في البالد اليوم؟ المالحظ 
ــمــركــز  ــغــة »ال حــقــًا هـــو خــلــخــلــة ل
اليوم  الهامش  ليصبح  والهامش«، 
الثقافية  منبعًا للعديد من اإلشراقات 
والعديد من األصوات اإلبداعية والتي 

أمست في مقدمة المشهد.

خلخلة المركز والهامش

2425
ثقافة

جيمس ِشْي

نحن أبدًا ال نعيش من دون التعبير عن أنفسنا. وهذا كما قد يقول ت.س.إليوت، 
هو »ضجر ورعب ومجد« أن نكون أحياء. التنفس بحد ذاته تعبيٌر، أن ينفَث 
إلى  املوتى يمتلكون بالغتهم. في هذه املتصالت تظهر  امــرؤ نفسه، وحتى 
الــداخــل على حــد ســواء نحو  إلــى  الــوجــود قصيدة، تظهر كتعبير وانعطافة 

طبيعة التعبير.
صعوبة ومتعة كتابة قصيدة تكمنان في الطريقة التي يجب أن تتفوق فيها 
على التعبير الغريب املتأصل في العالم أو تماثله. يكتب ميروسالف هولوب: 

»هنالك شعٌر في كل شيء.. وتلك أكبر حجة ضد الشعر«.
بعض الكتاب مثل شكسبير، يبدو أنهم يعّبرون عن أنفسهم من دون تنقيح. 
»جمال السعي«  آخرون، مثل جيمس ميرل، يتيحون لنا أن نلحظ تنقيحاتهم، بـ
بتعبير دونالد جستس. كل كتابة تطمح إلى التعبير عن نفسها، محاولة أن 
تزيح كاتبها وتفوقه في النمو. الكتاب الثاني من رواية »دون كيخوته«، على 
سبيل املثال، أفضل من الكتاب األول ألن ميغيل ثربانتس أدرك أن »سانشو« 
»آنــا كارنينا« تغّير شخصيات  أهمية من »دون كيخوته«. وفــي روايــة  أكثر 
ومن  ببطء  الواقعية  الحياة  في  الناس  بها  يتصرف  التي  الطريقة  تولستوي 
دون معرفة ما يحدث. ونحن نمضي أكثر من مائة صفحة في داخــل ذهن 
»السيدة رامسي« في رواية »إلى الفنار« لفرجينيا وولف، ثم، وبعبارة واحدة، 

تتالشى السيدة رامسي في القسم الثاني.
إن أي قصيدة من القصائد تماثل حلمًا، وتعكس في مرآتها حلمًا بالطريقة 
التي يضع فيها القارئ القصيدة جانبًا ويعود إلى العالم، مثل شبه حلم، مثل 
أن  العالم عليه. سطٌر من جيمس سالتر يعّبر عن هذا ومفاده  ما قد يبدو 
األحالم هي »الهيكل العظمي للواقع كله«. ويكتبها ريان س. جيفري كاآلتي: 
إلى األمــواج فحسب«. ينبغي إشعار  النظر  »إن احتجنا إلى خريطة/يمكننا 
القارئ أنه مثل املتكلم في القصيدة، موجود في العالم، أو يمكن أن يوجد في 

العالم، أو يمكن أن يوجد في حلم يمكن أن يكون له وجود في العالم. 
 »بلى.. أنت تشعر بما أعنيه«، تقول جرترود شتاين. بكلمات أخرى، يكتب 
بعض الناس عن أشياء حدثت لهم. ويكتب آخرون عن أشياء يمكنهم تخيل 
أنها حدثت لهم. ويكتب غيرهم عن أشياء حدثت لهم، ولكن لم يتخيلوها بعد.
إن أي شاعر سيقول شيئًا ملجرد أن يسمعه ُيقال عاليًا ) »قيادة السيارة فوق 
الرصيف تقتل. يصبح املرُء موسوسًا كما لو أنه كان يأكلها«(. بهذه الطريقة 
والدقة  واملفاجأة  النزاهة  األشــيــاء:  من  كثيٍر  في  والكوميديا  الشعر  يشترك 
والتوقيت. ولكن أي مزحة تستهدف ردَّ فعل مفرد إلى حد بعيد، بينما أهداف 
القصيدة متوسعة وغامضة. وتماثل القصائد األفــالم من حيث أنها تمتلك 

قواعد تتجلى في الزمن، وتعتمد على الصمت في صياغة أشكالها. 
أن  الناس هو  الناس، واستخدام  »الحبكة تستخدم  إن  أوزو ياسوجيرو  قال 
تسيء استخدامهم«. كان يشير بهذا إلى أفالمه، ولكن ربما كان يتحدث عن 

الشعر. 
)James Shea شاعر أميركي مقيم في هونغ كونغ،
والترجمة ملحمد األسعد(

ملحوظات على استخدام الكلمات

حصاد 2015

من أحداث العام

إســـمـــاع صـــوت الــبــاحــث والــكــاتــب املــغــربــي 
ومــوقــفــه مــن األســئــلــة »الــحــارقــة« الــتــي تهم 

املشهد الثقافي. 
وعلى الرغم من استمرار وتيرة املطبوعات 
واإلصـــــــــــدارات املـــغـــربـــيـــة، وتــــزايــــد اإلنـــتـــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وكـــــثـــــرة اإلقــــــامــــــات الــفــنــيــة 
ــت أسئلة 

ّ
الــخــاصــة بــالــفــنــون الــبــصــريــة. ظــل

الِكتاب وتراجع  تــداول  املقروئية وانحسار 
الـــقـــّراء، مــن ضمن األســئــلــة الــتــي تــتــكــّرر في 
في  الثقافي  الــوضــع  تستكشف  مقاربة  كــل 
والتي  الثقافة،  وزارة  تستطع  ولــم  املــغــرب. 
ــتــن هــمــا »الــثــقــافــة املــغــربــيــة« 

ّ
ـــصـــدر مــجــل

ُ
ت

ــفـــت و»املـــــنـــــاهـــــل«، مــــن الـــحـــفـــاظ  ــتــــي تـــوقـ الــ
هـــي أيــضــا عــلــى وتـــيـــرة االنـــخـــراط فـــي هــذا 
ــال، خـــصـــوصـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــبــعــد  ــ ــجــ ــ املــ
الــتــنــظــيــمــي، والــتــعــامــل مـــع طــلــبــات الــدعــم 
واملــجــالت. وهكذا  الكتب  بــإصــدار  الخاصة 
ــور من  ــ عـــاد الـــنـــاشـــرون الســـتـــالم زمــــام األمـ
الـــــــوزارة ومــــن الـــكـــاتـــب، فــيــمــا يــظــل الــكــاتــب 
الحلقة األضــعــف. من  والـــقـــارئ هــمــا  نفسه 

ــه فــــي املــــغــــرب. فــــي حـــن،  ــعـ تـــرخـــيـــص تـــوزيـ
حصل املخرج وإدارة إنتاجه على ترخيص 
بالتصوير من »املركز السينمائي املغربي« 

وهو الطرف املباشر املعني بـ »املنع«.
وأبعد من الجدال حول عالقة الحرية والفن 
ووظيفة العمل السينمائي وإشكالية اللغة 
النقاش  مركز  ظــل  بالقيمي،  الفني  وعــالقــة 
يـــتـــضـــّمـــن أســـئـــلـــة تـــرتـــبـــط بـــجـــوهـــر الــعــمــل 
ــّول اإلعــــــالم إلــــى صــدى  الــســيــنــمــائــي. وتــــحــ
مباشر لخطابن بارزين: األول حافظ على 
الى  بــعــدم االرتــكــاس  التشكيك وطــالــب  لغة 
الــــــوراء وطـــالـــب بــقــيــم الــحــريــة نــمــطــا وأفــقــا 
لــلــتــفــكــيــر واملــــمــــارســــة، والــــخــــطــــاب الــثــانــي 
التكفيرية وبن  الــنــزعــة  بــن  تنوعت حــدتــه 
ــه »يـــخـــالـــف قيم  املــطــالــبــة بــمــنــع الــفــيــلــم ألنــ
املــغــاربــة« وألنــه »يــســيء إلــى املـــرأة املغربية 

وصورتها«. 
غلت األوســـاط املغربية 

ُ
على صعيد آخــر ش

اللطيف  الشاعر عبد  االعــتــداء على  بقضية 
اللعبي  جوسلن  الكاتبة  وزوجــتــه  اللعبي 
فــي تشرين األول/ أكــتــوبــر املــاضــي، فــي ما 
بـــدا مــحــاولــة لــلــســرقــة حــيــث اقــتــحــم »لـــص« 
لم يبد  منزلهما واعــتــدى عليهما. في حن 
نزل  كما  للقضية.  الجنائي  الطابع  حاسما 
إلى الصاالت في 2015 فيلم »نصف السماء« 
الذي أخرجه عبد القادر لقطع حول تجربة 
اللعبي  لها  التي تعرض  السياسي  السجن 
ومعاناة زوجته إبانها، وهو الفيلم الذي فاز 
بجائزة »مهرجان اإلسكندرية السينمائي«.
عبد الحق...

جهة أخرى، دخلت إلى املشهد الثقافي في 
املنقضية، أصوات شابة جديدة في  السنة 
مــجــاالت مــعــرفــيــة وأدبـــيـــة مــتــعــددة. وعــلــى 
الــرغــم مــن االحــتــجــاج الــذي عرفته »جــائــزة 
ــّدد الــســنــة  ــجــ ــرب لـــلـــكـــتـــاب«، والـــــــذي تــ ــغــ املــ
الــحــالــيــة ضــمــن افــتــتــاح »املـــعـــرض الــدولــي 
لــلــكــتــاب« فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء بــعــد حــجــب 
تسريبات  إثــر  عــلــى  للشعر  املــغــرب  جــائــزة 
ــاربــــات فــــي أقـــــــوال لــجــنــة الــتــحــكــيــم،  وتــــضــ
الــثــقــافــيــة املغربية  فـــإن كــثــيــرًا مــن األســمــاء 
حــصــدت جــوائــز عــربــيــة. الـــروائـــي املــغــربــي 
ــم حـــبـــيـــبـــي حــــضــــرت روايــــتــــه  ــيــ عـــبـــد الــــرحــ
القصيرة  الالئحة  العبدي« ضمن  »تغريبة 
ــزة الـــبـــوكـــر الـــعـــربـــيـــة«، حـــضـــر فــي  ــائــ لــــ »جــ
املغربين  الروائين  من  كل  »كتارا«  جائزة 
أبو  وزكريا  الوزاني  التهامي  الجليل  عبد 
ــروايــــات غــيــر املــنــشــورة،  مـــاريـــا فـــي فــــرع الــ
من  املغربي  الثقافي  الوسط  مّكن  ما  وهــو 
اإلعالم  في  متداولن  غير  اسمن  اكتشاف 
الـــثـــقـــافـــي، خـــصـــوصـــا أن الــــروائــــي الــثــانــي 

زكــريــا أبــو مــاريــا ســبــق لــه أن فــاز بــجــائــزة 
املسرح،  فرع  في  السودانية  صالح  الطيب 
وبــــحــــكــــم انــــتــــمــــائــــه ملـــــا يــــعــــرف بــــــ »مــــغــــرب 
املشهد  عن  غائبا  االسم  ظل  فقد  الهامش« 

الثقافي. 
كذلك استطاعت »شبكة القراءة في املغرب«، 
كــفــاعــل جــديــد داخــــل الـــوســـط الــثــقــافــي، أن 
تــنــخــرط فـــي اإلشـــكـــاالت املــرتــبــطــة بالنشر 
والـــقـــراءة والــكــتــاب، ونــظــمــت نــــدوات تدفع 
في اتجاه خلق ترسانة قوانن قــادرة على 
ــزء مــــن إشــــكــــاالت الــــوضــــع الـــقـــرائـــي  ــ حــــل جـ
الــشــبــكــة ومـــا تمثله  وانـــحـــســـاره. مــا تمثله 
ربما يؤشر  الجديدة،  األدبية  الوجوه  هذه 
إلـــى تــحــّول تــدريــجــي فــي الــوســط الثقافي 
املــغــربــي. وهــو تــحــّول ساهمت فــي ظهوره 
واخــتــالالت  املشهد  انتكاسات  قــوي  بشكل 
األطر  الوسط وتراجع دور ووظيفة بعض 
املثقف  وتـــراجـــع دور  الــثــقــافــيــة  الــتــقــلــيــديــة 
والــكــاتــب املغربي عما كــان عليه فــي عقود 

سابقة.

إطاللة
تصويب

أعلن تقرير لـ الوكالة الوطنية لمحاربة األمية في المغرب، الذي صدر في 2015، صراعات اللغة والجسد والعنف
سكان  ثلث  إذن  األمية،  من  يعانون  زالوا  ما  المغرب  في  شخص  ماليين   10 وجود 
البالد يعانون من األمية، يُضاف إلى ذلك، تراجع الفت للمقروئية في بلد يبلغ تعداد 

سكانه، حسب اإلحصاء األخير )2015(، ما يقارب 34 مليونًا.

جوق العميين، الفيلم الروائي األول للمخرج المغربي محمد مفتكر، أثار من حوله 
في  أساسية  جوائز  على  حاصًال  فيها،  عرض  التي  العربية  البالد  في  إيجابية  أصداء 
حول  يدور  الفيلم  المغرب.  وخارج  داخل  فيها  ُعرض  التي  المهرجانات  معظم 

الحياة االجتماعية المغربية في السنوات األول بعد االستقالل.

بدأت دار توبقال في النصف الثاني من 2015 بإصدار األعمال الكاملة للكاتب والناقد 
وتشمل  مجلدات،  خمسة  في  األعمال  هذه  تصدر  إذ  كيليطو.  الفتاح  عبد 
األدب  نجد  المؤلفات  بين  من  والعربية.  بالفرنسية  أصدرها  التي  األعمال  مجمل 
والغرابة والحكاية والتأويل ولسان آدم وهي مؤلفات صدرت غالبيتها في دور 

نشر فرنسية قبل أن يشرف الكاتب على ترجمتها الحقًا إلى العربية. 

جرى االحتفال في 2015 بـ مئوية المسرح المغربي، وكانت أبرز فعالياتها قد أقيمت 
بشكل استثنائي ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية في تونس التي انتظمت من 
16 إلى 24 تشرين األول/أكتوبر. تضمن االحتفال بالمئوية عروضًا من أجيال مختلفة 

وعددًا من المحاضرات، إضافة إلى إصدار كتاب دليل المسرح المغربي.
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شوقي بن حسن

حة 
ّ
ــنــزاعــات املسل ال تــكــاثــر  يــأخــذ 

والــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة فــي تهديد 
البشرية.  الطمأنينات  من  الكثير 
إنها وخزات إبر في الجسد الذي 
خّدرته الرفاهية والقدرات العلمية 
ع. لم تحظ كل اإلنسانية 

ّ
على التوق

بالقدر نفسه من الرفاهية، ولكن 
أثر التخدير عام.

ــرون،  ــة، مــنــذ قــ ــداثـ ــد الـــحـ ــان وعــ كــ
هــو جــعــل الــوجــود اإلنــســانــي في 
أقل عنفًا، ولقد تحقق  العالم  هذا 
شيء كثير من ذلك، غير أن العقل 
البشري كانت تنتابه، منذ نهايات 
القرن التاسع عشر، ومضات من 
لت 

ّ
عدم التصديق. ومضات تشك

فــي كتابات حـــاّدة مــع نيتشه، إذ 
ــه املــغــالــطــات  ــدتــ يــفــضــح فــــي وحــ
ويبّدد رصيد الوعود، لتأتي بعده 
ــارات فــكــريــة وفــنــيــة مــتــعــّددة  ــيــ تــ
طـــــــوال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن تــدعــو 
تحجب  الــتــي  القشرة  تنحية  إلــى 
العنف أو الحقيقة، وتمنع اإلنسان 
من التموقع، ال في موضع اإلقامة 
املطمئنة، وال تتركه يعيش وحشة 
الــعــالــم ويــتــذّوقــهــا ويــصــنــع منها 

معدنه الشخصي.
ــى الــــيــــوم فــــي نــفــس  ــ ــ ــا إل ــنــ ــ مــــا زل
املـــــنـــــعـــــرج، نـــعـــيـــش تــــحــــت هــــذه 
فقد  األرض،  فــــوق  أّمــــا  الـــغـــيـــوم. 
ــا شــبــكــة  ــنـ ــولـ ــــن حـ ـــمـــت مـ

ّ
تـــضـــخ

دت: الحياة اليومية 
ّ
األحداث وتعق

ــاق حـــروب ال  ــرة، وفـــي اآلفــ
ّ
مــتــعــث

تــســّمــي نــفــســهــا بــالــعــاملــيــة وهــي 
كــذلــك، أو ضــربــات إرهــابــيــة هنا 
وهناك. ال يوجد مكان يقع تمامًا 
تــحــت ســقــف الــحــمــايــة. ال يوجد 
إال نــســيــج أســـطـــوري مـــن الــثــقــة 
مــجــهــولــة املـــصـــدر نــســكــن فــيــه، 
يــراودنــا من دون سبب  وأحيانًا 
األشياء  ورؤيـــة  لتبديده  تحّمس 
كما تقع بالفعل، وقد نزيد عليها 

من تراكمات التشاؤم البشري.

»الحوذي«، 
عبدالعزيز 

حوناتي )أكريليك 
على قماش، 
64×92 سم ـ 

)2013

مشهد 
من »نصف 
السماء«، 
لعبد القادر 
لقطع 
)2015(

نسيج أسطوري
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ذاكرة

مع نهاية العام الماضي، رحل هرشو البرازي، الرجل الذي نسجت حوله األساطير بعد تنفيذه اغتيال الرئيس السوري 
سامي الحناوي في إطار ثأر عائلي

حكاية رجل اسمه هرشو البرازي

من قتل 
الحناوي؟

إبراهيم اليوسف

شكل لقب هرشو الذي أطلق على 
الفتى محمد أحمد باكير البرازي 
)1920-2015(، وطغى على اســمه 
الحقيقــي الــذي يــكاد ال يعــرف، ولعقــود، مــا 
يشــبه األســطورة، في املخيال الشــعبي، فقد 
بالقــول:  أطفالهــن  يهدهــدن  النســوة  كانــت 
»نم، قبل أن يأتيك«هرشــو!«، ويتردد اســمه 
فــي أغانيهــن، بــل كان يقــال ملــن يعتــد بشــدة 
بأســه وشــكيمته: هــل صــرت هرشــو؟ وقــد 
تناقلــت األلســنة الكثيــر مــن الحكايات التي 
تتعلــق بالفتــى هرشــو، ابن األســرة الكردية 
آغــا،  الحــاج أحمــد باكيــر  فــاألب  الحمويــة، 
زعيــم قبيلــة البرازيــة العريقــة التــي تتــوزع 
بــن إيــران والعــراق وســورية وتركيــا، وقــد 
ترأســا  منهــم  اثنــان  كثيــرون،  منهــا  بــرز 
ود.  محســن  د.  همــا  ســوريتن،  حكومتــن 

حسني. 
وبــدأ اســم هرشــو يذكــر فــي املجالــس، وال 
 هذين 

َّ
سيما في سورية ولبنان، بعد أن هز

أكتوبــر/  30 يــوم  فــي  العالــم،  بــل  البلديــن، 
للضابــط  اغتيالــه  نبــأ   1950 األول  تشــرين 
 )1950-1898( الحنــاوي  ســامي  الســوري 
فــي  ســورية  فــي  انقــاب  ثانــي  قــاد  الــذي 
الزعيــم  حســني  الرئيــس  1949علــى  عــام 
)صاحــب أول انقــاب فــي الذاكــرة الســورية، 
بعــد بضعــة أشــهر على وصوله إلى كرســي 
الســوري  االنقابــات  عــام  وهــو  الســلطة( 
الذي حدثت فيه ثاثة انقابات، كي ينســب 
قــرار  علــى  التوقيــع  الحنــاوي-  -أي  إليــه 
مجلــس  ورئيــس  الزعيــم  الرئيــس  تصفيــة 
الوزراء الســوري د. محســن البرازي، رغم أن 
الحنــاوي كان مــن عــداد األصدقــاء املقربــن 
ــاه لقيادة أول 

ّ
إلــى الزعيــم، بــل إنه كان قد رق

لواء سوري. 
آخــر،  محــرض  عــن  -هنــا-  الحديــث  يتــم  إذ 
فــي  األول  الدمــوي  االنقــاب  هــذا  وراء  كان 
الحورانــي  أكــرم  وهــو  الســوري،  التاريــخ 

د.  مــا جــاء علــى لســان خالــد، نجــل  عنهــا، 
البــرازي، الــذي جاء بــه مداهمو بيته ومنهم 
املريــود وفضــل اللــه منصــور، أنهــم أخــذوه 
مــع أبيــه، ليركــب إلــى جانــب الحنــاوي فــي 
لــه:  قــال  الــذي  العســكرية  ســيارة »الجيــب« 
اآلن، انتهــت مرحلــة أبيــك، وبــدأت مرحلتــي، 
الحنــاوي  مرافــق  املريــود  يأمــر  وعندمــا 
يطلــب  والزعيــم،  أبيــه  فــي  الحكــم  بتنفيــذ 
منــه أن يقبــل يديــه، وينقــل منــه وصيتــه، إال 
أن هــذا األخيــر يقــول لــه: لــن تعــود حيــا إن 
تحركــت صــوب أبيــك، عندمــا كان علــى بعــد 

خطوات في ســاحة اإلعدام..!
الكرديــة  باللغــة   hirço اســم هرشــو   يعنــي 
للفتــى  األول  االســم  علــى  غلــب  وقــد  الــدّب، 
محمــد البــرازي، وكان والــده قــد أطلــق عليه 
هــذا اللقــب  ملــا يعــرف بــه -الــدب- مــن القــوة، 
بل ودرءًا له من الحسد، وقد تابع تحصيله 
العلمــي بــن حمــاة ودمشــق وبيــروت، وقــد 
ورث عن أبيه الكثير من األماك إلى الدرجة 
التــي كان يقــال فيهــا: إن إنتــاج آل البــرازي 
أن  غيــر  كلبنــان،  بلــدًا  يكفــي  الحبــوب  مــن 
الرجــل رغــم ثقافتــه التــي حّصلهــا، انصــرف 
الخيــول  تربيــة  و  الفروســية  عالــم  إلــى 
عنايتــه  جانــب  إلــى  مزرعــة،  مــن  أكثــر  فــي 
بموهبتــه فــي الرمــي التــي بــرع فيهــا، حيــث 
قال عن نفسه في حوار أجرته معه فضائية 
»الجزيرة« ما معناه: »كنت قادرًا على قص 
اإلبرة املشكولة فوق رأس أي شخص«. وقد 
تحققت نبوءة والده في أن يكون ابنه البكر 

شــجاعا، فقد عرف بأنه »قبضاي حماة«.
قــوي  كان  أنــه  هرشــو  عــن  يــروى  وممــا 
البنيــة، طويــل القامــة، ذا نظــرات ثاقبــة، بــل 
بنفســه، شــجاعا،  االعتــداد  كان شــديد  إنــه 
ال يتســلل الخــوف إلــى قلبــه البتــة، ناهيــك 
عــن الكاريزمــا التــي تمتــع بهــا، فقــد كانــت 
لــه عاقــات طيبــة مــع عــدد من الشــخصيات 
املرموقة في الوســطن اللبناني والســوري، 
قبل أن يسافر إلى الواليات املتحدة، وتكون 

له عاقاته االجتماعية الواســعة هناك.
أوضح هرشــو البرازي في حواره لفضائية 
»الجزيرة« أنه عندما قام باغتيال الحناوي 
والثامنــة  عشــرة  الســابعة  بــن  عمــره  كان 
قاصــري  بــن  مــن  اختيــاره  تــم  أي  عشــرة، 
األســرة -ســنا- لتخفيــف حكــم القضــاء بحق 
من ســينفذ هذه املهمة العائلية، بينما جاء 
فــي »بروفايلــه« الشــخصي أنــه مــن مواليــد 
عام 1920، أي أنه عندما نفذ املهمة كان في 

الثاثن من عمره؟! 

العائلة تقرر
العريقــة  العائــات  مــن  البرازيــة  العائلــة 
اغتيــال  نبــأ  كان  فقــد  وحقــا  ســورية،  فــي 
ابنهــا الــذي يعــد أحــد وجوههــا األكاديميــة 
والعلميــة أليمــا بالنســبة إليهــا، بــل صادما 
فــي  السياســي  الصــراع  أن  ســيما  ال  لهــا، 
ســورية كان غيــر دمــوي، حتى عهــد الزعيم، 
رغــم اختــاف املواقــف إلى أقصــى الدرجات. 
فقــد قــرر أعيــان العائلــة التــي تبلــغ اآلالف، 
وتتمركــز فــي حمــاة وحلــب وكوباني/عــن 
العرب، ودمشــق، والجزيرة وغيرها، أن يتم 
ترشــيح عــدد مــن القاصرين، من أجل تنفيذ 
بعــد وصــول  الحنــاوي، وال ســيما  اغتيــال 

معلومــات أكيــدة إلــى األســرة، بلجوئــه إلــى 
لبنــان. وقــد دونــت أســماء عــدد مــن الشــباب 
كل  ورقيــة،  قصاصــات  علــى  املتطوعــن، 
باســمه، كــي يتــم اختيــار أحدهــا عشــوائيا، 
لتقــع القرعــة علــى اســم هرشــو نفســه الــذي 
سافر مع  عدد من فتية العائلة إلى بيروت، 

لتنفيــذ قرار العائلة.
عديــدة،  لقــاءات  عبــر  هرشــو،  وروى 
صحافيــة، وغيــر صحافيــة أجريت معه، أنه 
وخال عشرة أيام من مراقبة الحناوي الذي 
اســتأجر بيتــا فــي أحد أحياء بيــروت، وكان 
يرافقــه بعضهــم ومنهــم عصــام مريود، أحد 
منفــذي الجريمــة،  لينتقلــوا بعدها إلى آخر 
فــي شــارع  محمــد الحــوت )الحمــرا حاليــا( 
ويســتأجر هــو اآلخــر بيتــا قريبــا منــه، بعــد 
أن فشــل فــي عمليتــي اغتيــال ســابقتن، بيد 
أنــه نجــح فــي الثالثــة، عندما التقــاه في ذلك 
الشارع، وكان مع عدد من مرافقيه الذين لم 
يدافعــوا عنــه، عندمــا ناداه باســمه: ســامي، 
أنــا هرشــو، قــد أتيتك...!، ثم أشــهر مسدســه، 
ليطلــق عليــه ثــاث رصاصــات أصابتــه فــي 
قــد  الحنــاوي  ، وكان 

ً
قتيــا صــدره، وأردتــه 

مــّد يــده -فــي املقابــل- إلــى مسدســه إلطــاق 
النــار عليــه. بيــد أنه ســقط مضرجــا بدمائه، 
كي يمضي هرشو إلى أحد األبنية القريبة، 
غيــر أن األهالــي -هنــاك- تابعــوه، وأحاطــوا 
البناء، ساعات عدة، إلى أن تم إلقاء القبض 

عليه، واقتيد إلى الســجن.

أنا نادم
عندمــا تــم إلقــاء القبــض عليــه، كان مــن بــن 
الصلــح  رشــيد  التقاهــا  التــي  الوجــوه  أول 
الــذي كان يعمــل محققــا، ويرأســه فــي العمل 
الــذي  القاضــي  تفاجــأ  وقــد  بطــرس نجيــم، 
طــرح علــى الســيد هرشــو الســؤال: هــل أنــت 
نادم؟ عندما أجابه: نعم، أنا نادم. ليستأنف 
البقيــة  أقتــل  لــم  ألنــي  نــادم،   :

ً
قائــا حديثــه 

أيضــا، ليحكــم عليه بالســجن املؤبد، بيد أن 
القضــاء اللبنانــي ســيعفي عنــه، بعــد أكثــر 
مــن ســنتن ونصــف مــن الســجن، ألن عملية 
االغتيــال وقعــت نتيجــة ثــأر عائلــي، ناهيــك 
عــن أن عــددًا مــن أشــهر املحامــن اللبنانيــن 
مــن أمثــال: إيميــل لحــود وحبيــب أبوشــهلة 
وغيرهمــا، تولــوا مهمــة الدفــاع عنــه، بقــوة 
في املحكمة، وهناك من يتحدث عن وساطة 
عربية خليجية - سعودية حصرًا- ملا كانت 
للبرازي من عاقات مميزة مع القادة العرب، 
وهــو مــا دفــع بالزعيــم لفــرض مهمة رئاســة 
الــوزراء علــى د. البــرازي، وأن هذه الوســاطة 
كانــت وراء إطــاق  ســراح الرجل الذي عاش 
حياتــه العاديــة، فــي مــا بعــد، بعــد أن أصــدر 
رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة -آنــذاك- كميل 
يــرأس  كان  عندمــا  عفــوه،  قــرار  شــمعون 
صائــب ســام الحكومــة، بعــد مــرور ســنتن 
وثمانية أشــهر وخمســة أيام، كي يســتقربه 
املقام  بن ســورية ونيوجرســي، حيث قطن 
هنــاك اآلن أبنــاؤه، وأحفاده، وليتوقف قلبه 
عــن النبــض فــي هــذه الواليــة  األميركيــة في 
22 ديســمبر/كانون األول 2015، ومــا زالــت 
أســرته تناقــش أمــر نقــل رفاتــه إلــى الوطــن، 
بغــرض دفنــه، وقــد أتيــح لــه أن يشــهد بــأم 

عينيه الثورة الســورية، وإخفاقاتها.

الــذي وصفــه كامــل مــروة بالقــول: إنــه كان 
وراء كل انقــاب ســوري، واملنقلــب علــى كل 
انقــاب ســوري، نتيجة ســايكولوجيته، وال 
ســيما عندمــا ال تتحقــق أهدافــه الشــخصية 
مــن ذلــك، بل تتم اإلشــارة إلــى عصام مريود 
-الخريج من كلية بغداد واملنسق معها، في 
مجال االنقاب، بعد تقاسمه وآخرين مبلغ 
ألــف دينــار عراقــي لتنفيــذ االنقــاب،  مائــة 
اللــه   فضــل  الضابــط  دور  ننســى  أن  دون 
منصور -من الحزب القومي السوري- الذي 
قــاد الزعيــم والبــرازي إلــى منــزل الحوراني، 
إذ تم االعتداء على كل من: الزعيم والبرازي 
أوعــز  حيــث  عيــان،  شــاهد  وفــق  هنــاك، 
بــدوره بتنفيــذ القــرار، رغــم أن الزعيــم كان 
مــن أســاتذته فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
دمشــق، وأنــه يشــيد بفضلــه عليــه، بيــد أنــه 

جحد بكل ذلك...!
ولعــل مــا أوغــر صــدر العائلة، بل اســتفزها، 
درجــة  نــال  الــذي  ابنهــا  أن  وصعقهــا، 
وكان  الســوربون،  جامعــة  مــن  الدكتــوراه 
أســتاذ القانــون فــي جامعــة دمشــق، ويعــد 
يقبــل  ولــم  اليــد،  اقتصاديــا، نظيــف  خبيــرًا 
بتشــكيل الحكومــة بعــد أن كلفــه بها الزعيم 
إال مكرها، وتحت طائلة الضغط والتهديد، 
قــد راح ضحيــة الغــدر بــه، مــن دون أن تتــم 
محاســبة قتلته، بل ســرعان ما أطلق ســراح 
االنقــاب  مــن  قليلــة  أشــهر  بعــد  الحنــاوي، 
عليــه، ليفــر إلــى لبنــان، ويلحــق بــه هرشــو 
البــرازي، وينفــذ فيــه قــرار العائلــة، قصاصا 
منه، السيما أنه لم يفند االتهامات املوجهة 
الرجلــن، حتــى بعــد االنقــاب  إليــه بمقتــل 
علــى هاشــم األتاســي الــذي ســلمه الرئاســة، 
علــى أمــل ســحبها منــه، الحقــا،  بــل إنــه كان 
رئيــس املجلــس الحربــي الــذي تشــكل بعيــد 
االنقــاب، وكان قــد وقع على قرار إعدامهما 
بخط يده، كما قيل، ناهيك عن أنه لم تصدر 
عنه أية إدانة للجريمة التي وقعت، ال أثناء 

مــدة  حكمــه، وال بعد انتهائها..!.
الحديــث  يتــم  التــي  املؤملــة،  الصــور  ومــن 

القضاء اللبناني 
أعفى عنه، بعد 

أكثر من سنتين 
ونصف من السجن

قرر أعيان العائلة 
أن يتم ترشيح عدد 

من القاصرين من أجل 
تنفيذ اغتيال الحناوي
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سامي الحناوي

هرشو البرازي )رسم: أنس عوض(

27

رياضة

ال تبدو األميركية 
سيرينا وليامز 
جاهزة للموسم 
الجديد، 
وتحديدًا 
لبطولة أستراليا 
المفتوحة 
التي تبدأ بعد 
أسبوعين، 
حيث انسحبت 
أمام األسترالية 
يارميال وولف، 
ضمن منافسات 
كأس هوبمان 
للتنس للفرق، 
بسبب اإلصابة. 
وقالت سيرينا 
للصحافيين: 
»أعاني التهابات 
في الركبة، 
أتعافى منها 
بشكل بطيء، أنا 
بحاجة لمزيد من 
سيرينا حققت ثالثة ألقاب في الغراند سالم الموسم الماضي  )Getty(الوقت«.

سيرينا واإلصابة

أكد األمن العام لاتحاد األوروبي لكرة القدم، 
جياني إنفانتينو، أن فرنسا ستقدم »مهرجانا 

آمنا« للعبة، وذلك حينما تحتضن )يورو 2016(. 
»في 10 يوليو/تموز 1960 فاز االتحاد السوفييتي 

على يوغوسافيا )2-1( بأول نهائي لليورو، 
في ملعب حديقة األمراء بباريس، كما يظهر من 

األسماء. أوروبا كانت مختلفة عن اآلن، وذلك 
بنفس طريقة األحداث التي وقعت في 13 نوفمبر/

تشرين الثاني 2015 في العاصمة الفرنسية«.

أحرز جاروم إيجينا هدفه رقم 600 على مدار 
مسيرته، ليصبح الاعب رقم 19 الذي يحقق 
هذا اإلنجاز ويقود كولورادو أفاالنش للفوز 

على لوس أنجليس كينغز 4-1 في دوري هوكي 
الجليد بأميركا الشمالية. وحقق إيجينا هذا 

اإلنجاز في الشوط الثالث عندما سدد في الشباك 
مانحا كولورادو الهدف الثالث في اللقاء. وفي 

بقية املباريات، تغلب إدمونتون أويلرز على 
كاروالينا هوريكانز 1-صفر.

أكد األرجنتيني ماتياس كرانيفيتر، الذي تم 
تقديمه كاعب جديد في صفوف أتلتيكو مدريد، 

إن انتقاله لـ«الروخيبانكوس« يمثل تحديا 
كبيرًا بالنسبة له وفرصة فريدة، مشيرًا إلى 

شعوره بالقدرة على املشاركة مع فريقه الجديد، 
وصرح كرانيفيتر لدى تقديمه في ملعب فيسنتي 

كالديرون: »أنا سعيد للغاية بوجودي في ناد 
بحجم أتلتيكو، كانت لدي رغبة كبيرة في االنتقال 

إلى هنا، مرت عدة أشهر منذ توقيعي ألتلتيكو«.

إنفانتينو: فرنسا 
ستقدم يورو 2016 

بأفضل طريقة ممكنة

إيجينال يسجل هدفه 
رقم 600 في دوري 

هوكي الجليد

ماتياس كرانيفيتر 
سعيد بانضمامه 

إلى أتلتيكو مدريد
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حسام أسامة

يعاني ريال مدريد اإلسباني من 
عـــدم اســتــقــرار فــي إدارتــــه الفنية 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وهـــو ما 
يظهر في تغييره لـ13 مديرا فنيا، في الفترة 
ما بني 2003 و2016، وكــان املــدرب رافائيل 
ــو الــضــحــيــة الـــجـــديـــدة ملــاكــيــنــة  بــنــيــتــيــز هــ
إقـــالـــة املــــدربــــني، وذلـــــك بــعــد إعـــــالن رئــيــس 
ــادي فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز إقــالــتــه بسبب  ــنـ الـ
الفرنسي  األســطــورة  ليعني  النتائج،  ســوء 
زين الدين زيــدان بدال منه في فترة صعبة 
للغاية بالنسبة للفريق امللكي. ويبدأ زيدان 
املهمة في فترى صعبة للغاية، خاصة وأن 
الـــدوري  فــي  جبهتني،  على  ينافس  الفريق 
املــحــلــي ودوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وســيــكــون 
ــــول فــــريــــق درجـــــــة أولـــــــى يــتــولــى  ــال هــ ــريـــ الـــ
تدريبه املدير الفني الشاب، وهو ما سيمثل 
الـــتـــحـــدي األكــــبــــر لــــه فــــي األشــــهــــر املــقــبــلــة. 
وكانت وسائل اإلعــالم قد توقعت أن يكون 
البرتغالي جوزية مورينيو هو املدير الفني 
املقبل للريال، إال أن ثمة تقارير ربطت اسمه 
لم  بينما  اإلنجليزي،  يونايتد  بمانشستر 
أي مفاوضات  »امليرينغي« عن  إدارة  تعلن 
للفريق. وجــاءت  الــســابــق  الفني  املــديــر  مــع 
اإلدارة  تجديد  مــن  أيـــام  بعد  بنيتيز  إقــالــة 
للثقة فيه، واإلعــالن عن أن الجميع يدعمه 
وأنــــه ســيــواصــل مــهــمــتــه مـــع الــفــريــق طـــوال 
املوسم، إال أن أزماته مع الالعبني ونتائجه 
ــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة، غــيــرت  ــام الــ ــ املـــتـــواضـــعـــة أمــ
املوقف تماما، ليتم اإلعــالن عن إقالته بعد 
لكل منهما.  فالنسيا بهدفني  أمــام  التعادل 
من  بالعديد  بنيتيز جيدة  تكن عالقة  ولــم 
الالعبني منذ البداية، ودخل في أزمــات مع 
كل من إيسكو وخيسي رودريغيز وجيمس 
أن  الصحافية  التقارير  وأكــدت  رودريــغــيــز، 
ستكون  اإلقـــالـــة  أن  لــالعــبــني  ــدت  أكــ اإلدارة 
بالرحيل  تــهــديــد بعضهم  بــعــد  أيـــام  خـــالل 
فـــي مــوســم االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة الــجــاريــة. 
ــــارت تــقــاريــر الــصــحــف اإلســبــانــيــة إلــى  وأشـ
ــريـــق الــــســــابــــق، األرجــنــتــيــنــي  ــفـ أن العـــــب الـ
سانتياغو سوالري، سيكون املدرب الثاني 
للريال إلى جانب زيدان، وأن الجهاز الفني 

بنيتيز أحدث ضحايا قائمة »إقـاالت الريال«

طويلة  قائمة  إلى  بنيتيز  رافائيل  اإلسباني  انضم 
ريال  نادي  في  إقالتهم  تمت  الذين  للمدربين 
مدريد، في الحقبة األخيرة، وبحسب ما تظهره 

عليه  أشرف  الملكي،  الفريق  فإن  اإلحصائيات 
الفترة ما بين 2003 و2016، ورغم  13 مديرًا في 
يشفع  لم  ذلك  أن  إال  ألقابًا،  حقق  بعضهم  أن 

كارلو  اإليطالي  المدرب  المثال  سبيل  فعلى  له، 
الموسم  وفي  العاشرة  لقب  حقق  أنشيلوتي، 
الذي تاله خرج خالي الوفاض، فأقيل من منصبه
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الفور بداية من  العمل على  الجديد سيبدأ 
املباراة املقبلة. وافتقد املدير الفني دعم أهم 
العبيه في الفريق وعلى رأسهم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو واملــــدافــــع ســرخــيــو 
رامـــــــوس، قــبــل أن يــنــضــم إلــيــهــمــا الــظــهــيــر 
البرازيلي مارسيلو، وهو ما عجل برحيله 

قبل إتمامه ملوسمه األول مع الفريق.

فيسنتي كالديرون
املبكرة  باإلقاالت  الريال حافال  تاريخ  ويعد 
املــدربــني منذ موسم واحــد،  واالستغناء عــن 
ــام 2003 مــــع املـــديـــر  ــ ــانــــت الـــبـــدايـــة فــــي عـ وكــ
فيسنتي  اإلسباني  للمنتخب  الحالي  الفني 
ــًا مــع  ــدم أداء رائــــعــ ــ ــل بـــوســـكـــي، والـــــــذي قـ ــ ديـ
ريــال مدريد، وقــاد الفريق خــالل هــذه الفترة 
ودوري  اإلســبــانــي  الـــدوري  ببطولتي  للفوز 
أبطال أوروبــا. لكن فلورنتينو بيريز رئيس 
النادي وقتها قرر عدم تجديد عقده بحجة 
ــدم أكــثــر  ــ ــرة قـ ــ أن الـــفـــريـــق يــســعــى لــتــقــديــم كـ
»إثارة ومتعة«، لتتم إقالة املدرب بعد أربعة 
الفريق، قاد خاللها أحد  مواسم ناجحة مع 
أفــضــل أجــيــال الــنــادي املــلــكــي، وعــلــى رأسهم 
الظاهرة البرازيلي رونالدو والفرنسي زيدان 

والبرتغالي لويس فيغو.

كارلوس كيروش
وبدأ املدير الفني البرتغالي مسيرة قصيرة 
فـــي مــوســم 2004-2003،  املــلــكــي  الـــنـــادي  مـــع 
وحــاول تقديم كــرة قــدم متطورة مع الفريق، 
ــم يـــقـــدم األداء املــنــتــظــر، وفـــشـــل في  ولــكــنــه لـ
ــبــــطــــوالت، لــتــنــتــهــي رحـــلـــتـــه بــعــد  تــحــقــيــق الــ
انقضاء عام واحــد من عقده، حيث خرج مع 
أوروبــا  أبطال  ربــع نهائي دوري  الفريق من 
أمام موناكو الفرنسي، وودع منافسات كأس 
امللك في النهائي أمــام ريــال سرقسطة، لتتم 

إقالته بنهاية املوسم.

خوسيه أنطونيو كماتشو
 وكــان وضع كماتشو مختلفا إلى حد كبير 
مــع الــنــادي املــلــكــي، فقد قــرر الــرحــيــل بنفسه 
بعد ثالث جوالت فقط من الدوري اإلسباني، 
وجاء قراره ألنه لم يجد الدعم الذي ينتظره 
من فلورنتينو بيريز، ففضل الخروج قبل أن 
الكبيرة  الفريق  إقالته بسبب طموحات  تتم 
في هذه الفترة. وأكد كماتشو في تصريحات 
صحافية سابقة »أنــه رحــل عن الفريق، ألنه 
لــم يكن هــنــاك أي تخطيط أو خــارطــة طريق 
لــــأهــــداف الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي يــســعــى الــفــريــق 
لتحقيقها، وأن الفريق املتخم بالنجوم، كان 
البعيدة عن  محاطا مــن األهــــداف اإلعــالمــيــة 

عالم الرياضة.

غارسيا رامون
ــون  ــ ــــف فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز املـــــــدرب رامـ وصـ
االعتماد  الفريق  فقرر  الــخــاســر«،  »الــرهــان  بـــ
عليه قادما من مقاعد اإلدارة الفنية للفريق 
الثاني، لكن مهمته مع الفريق لم تدم سوى 
لــثــالثــة أشـــهـــر، قــبــل أن يــقــرر رئــيــس الــنــادي 
بعد   2005-2004 موسم  منتصف  في  إقالته 
النتائج املنتظرة،  كماتشو. ولم يقدم رامون 
وشــهــدت هــذه الــفــتــرة تفوقا واضــحــا لفريق 
برشلونة بقيادة املدير الفني فرانك ريكارد، 
لتقرر اإلدارة البحث عن مدرب يعيد الفريق 

للمنافسة على البطوالت.

فاندليري لوكسمبورغو
لــم يــكــن حــالــه أفــضــل مــن ســابــقــيــه، فــبــعــد أن 
الداهية  مــن  إشـــادة  بعد  الــفــريــق  تعاقد معه 
اإليــطــالــي أريـــغـــو ســـاكـــي، تــوقــع الــجــمــيــع أن 
يــكــون قــائــد الــفــريــق لــالنــتــصــارات وتحسني 
ــدأ بــشــكــل سيئ  ــذي بــ ــ ــم الـ وضـــعـــه فـــي املـــوسـ

ــر الــفــنــي  ــديـ وتــغــيــر فــيــه 3 مــــدربــــني. وبـــــدأ املـ
الــجــديــد املــنــافــســات بشكل جــيــد، وتــألــق مع 
وبــابــتــســيــســتــا  وروبــيــنــيــو  راؤول  الـــربـــاعـــي 
ــالـــدو، قــبــل أن تــســوء األوضــــاع وينهي  ورونـ
الفريق املوسم دون أي ألقاب، وتتم إقالته في 
انتهاء موسمه  قبل   ،2005 عــام  ديسمبر من 

الثاني بسبب سوء النتائج.

لوبيز كارو
راهن بيريز من جديد على »الحلول الداخلية« 
الثاني،  للفريق  الفني  املدير  باالعتماد على 
ولكنه قدم موسما عاديا، ليرحل عن الفريق 
بــنــهــايــة املـــوســـم وبــعــد ســتــة أشــهــر فــقــط من 
بــدايــة رحلته مــع الــنــادي املــلــكــي، ولــم يحقق 
الــفــريــق تحت قــيــادتــه بــطــوالت ولكنه صعد 
بــه مــن املــركــز الــخــامــس إلــى وصــافــة الـــدوري 

اإلسباني.

فابيو كابيلو
كان املدير الفني التالي للريال بعد كارو هو 

وبالرغم  كابيلو،  فابيو  املخضرم  اإليطالي 
يــقــدم األداء املنتظر،  يــكــن  لــم  الــفــريــق  مــن أن 
الــــدوري ملوسم  أنــه نجح فــي حصد لقب  إال 
له  الجماهير  دعــم  من  وبالرغم   ،2007-2006
بعد تحقيقه للبطولة املحلية بعد غياب، قرر 
رامون كالديرون رئيس الفريق وقتها إقالته 

من منصبه ليحل مكانه بريند شوستر.

شوستر
»امليرينغي«  مع  موسما جيدا  قــاد شوستر 
وفـــاز بــالــدوري فــي أول مواسمه مــع الفريق 
وقبل ثالث جوالت من نهاية البطولة، ولكن 

A

بنيتيز لم يحقق النتائج 
المنتظرة لتتم إقالته قبل 

نهاية موسمه األول

في موسمه الثاني ومع إصابة هداف الفريق 
وقتها رود فان نستلروي، بدأت اإلدارة تفقد 
الثقة فيه. وتسبب تصريح مثير للجدل في 
إقـــالـــة فـــوريـــة لــلــمــديــر الــفــنــي األملـــانـــي، وذلـــك 
بــعــدمــا أكـــد أنـــه »مـــن املــســتــحــيــل الـــفـــوز على 
الــبــرســا فــي الــكــامــب نــو فــي الــوقــت الــحــالــي« 
لتتم إقــالــتــه قبل املـــبـــاراة، ويــتــولــى خــوانــدي 

راموس إدارة الفريق.

خواندي راموس
ــــوس مــســيــرتــه عــلــى أصــعــب مـــا يكون  بـــدأ رامـ
أمــام برشلونة وفــي منتصف املوسم، وخسر 
في املباراة بهدفني نظيفني، ليفوز بعدها بكل 
املباريات في الليغا، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة 
برنابيو  سانتياغو  ملعب  على  البرسا  أمــام 
بستة أهــداف مقابل اثنني، ليسقط في دوري 
أمـــام مضيفه  نظيفة  برباعية  أوروبــــا  أبــطــال 
ليفربول، وخـــرج الــريــال مــن هــذا املــوســم دون 
تحقيق أي لقب، لينتهي األمر بضحية جديدة 

في قائمة املدربني املقالني بالريال.

مانويل بيليغريني
أول  بيليغريني  التشيلي  الفني  املدير  كان 
اخـــتـــيـــار لــفــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز لــــدى عــودتــه 
لــرئــاســة الــنــادي املــلــكــي، بعد رحــيــل رامــون 
كالديرون، ولم يكن خيار الرئيس »الجديد 
الــقــديــم« مــوفــقــا، حــيــث قـــدم الــفــريــق نتائج 

متواضعة، ولم يحقق أي بطولة. 
املوسم  في  البطوالت  الريال جميع  وخسر 
مـــن بطولة  بــيــلــيــغــريــنــي، وخــــرج  مـــع  األول 
املتواضع  الكوركون  فريق  أمــام  امللك  كــأس 
إثر هزيمة مذلة  الثالثة،  الدرجة  في دوري 
كان  أداءه  أن  من  وبالرغم  نظيفة،  برباعية 
جيدا في الدوري إال أن البرسا كان في أوج 
تــألــقــه وقــنــص الــلــقــب، لــيــكــتــب فــلــورنــتــيــنــو 

نهاية املدرب بإقالته في مايو/أيار 2010.

جوزيه مورينيو
كــــان املـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي أحــــد أفــضــل 
املـــدربـــني بــتــاريــخ ريــــال مـــدريـــد، ونــجــح في 
حصد الــبــطــوالت مــع الــنــادي املــلــكــي، حيث 

حقق ألقاب الدوري والكأس السوبر املحلي، 
وتفّوق في بعض األحيان على برشلونة.

لكن رغبة إدارة الريال في تحقيق البطوالت 
األوروبــــيــــة، والـــتـــي تــوقــف فــيــهــا مــوريــنــيــو 
دائــمــا عــنــد محطة نــصــف الــنــهــائــي، دفعت 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز إلـــى إقــالــتــه بــعــد ثــالثــة 
النادي  الكثيرون ناجحة مع  مواسم يراها 
ــلــــكــــي، وجـــــــاء الــــرحــــيــــل بـــالـــتـــراضـــي بــني  املــ

الطرفني.

كارلو أنشيلوتي
كان املدير الفني اإليطالي هو املنتظر لتحقيق 
بــطــولــة دوري األبـــطـــال الـــعـــاشـــرة الـــتـــي طــال 
إلى فوزه ببطولة  انتظارها، وذلك باإلضافة 
كأس امللك في أول مواسمه مع الريال، ولكنه 
لـــم يـــقـــدم األداء املــنــتــظــر فـــي املـــوســـم الــتــالــي، 
لــيــنــهــي املــنــافــســات دون الـــفـــوز بــــأي بــطــولــة، 
الذي  الفني  املدير  ولــم يكن بيريز رحيما مع 
عشقته جماهير الريال ليقرر إقالته والتعاقد 

مع بنيتيز الذي لقي النهاية نفسها.

حسين غازي

مهمة جديدة تنتظر »النجم املدرب« 
زين الدين زيدان مع ريال مدريد، خلفًا 
لإلسباني رافائيل بينيتيز، لكن األكيد 

أن جماهير الريال تشعر اآلن بالسعادة، 
حيث طالبت في الفترة األخيرة برحيل 

رافا بعد النتائج السلبية السيئة التي 
ضربت النادي، وتحديدًا من مباراة 

الكالسيكو في السانتياغو برنابيو، 
والتي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح النادي 

الكتالوني.
ليست الجماهير فقط من تشعر 

بالسعادة في هذه اللحظات، بل الكثير 
من الالعبني يعيشون في غبطة أيضًا، 
فالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
أعلن منذ البداية عدم توافقه مع مدربه 
اإلسباني، بخاصة أنه كان الداعم األول 

للمدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، وعبر 
عن امتعاضه من طريقة لعب بينيتيز، 

وهدد في أكثر من مناسبة بالرحيل 
عن النادي امللكي، حاله حال اإلسباني 
إيسكو والكولومبي جيمس رودريغز، 

اللذين جلسا على مقاعد البدالء، بعد أن 
كانا عنصرين مهمني في خطط املدرب 

رافا. وكذلك انتقد قائد الفريق سيرجيو 
راموس مدربه بطريقة غير مباشرة، عقب 

التعادل أمام أتلتيكو مدريد، حني تسبب 
املدافع اإلسباني بركلة جزاء، ما جعل 

املدرب يغضب.
وستكون مغامرة زيدان الجديدة مهمة، 
حيث سيتعامل مع غرفة مالبس مليئة 
بالنجوم، لكن األمر قد ال يكون صعبًا 

عليه، فهو الذي اعتاد اللعب في مثل هذه 
األماكن، أي أن يتسلم دور القيادة، فمنذ 

مونديال 1998 في فرنسا، قاد بالده للقب 
كأس العالم على حساب البرازيل، وتعلم 
بعد ذلك من الفكر اإليطالي حني لعب مع 

يوفنتوس، ثم استفاد من فترة تواجد 
املخضرم ديل بوسكي في ريال مدريد، 

وأخيرًا من اإليطالي كارلو أنشيلوتي حني 
حققا مع الفريق لقب العاشرة في دوري 

أبطال أوروبا، إضافة إلى أنه نهل من فكر 
غوارديوال وهو لم يخف يومًا إعجابه 

به، وكذلك تعلم من األرجنتيني بييلسا 
واإليطالي مارتشيلوي ليبي.

ريــال مدريد  بيريز رئيس  فلورنتينو  كشف 
اإلســـبـــانـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بعد 
اجتماع مغلق مع الهيئة اإلدارية للنادي، عن 
بنيتيز وتعيني  رافــا  اإلسباني  املــدرب  إقالة 
ــدان مــدربــًا  ــ ــن الـــديـــن زيــ الــنــجــم الــفــرنــســي زيــ
جديدًا للنادي »امللكي«، الذي سيشرف على 

الفريق في املرحلة املقبلة.
وأكــــــد بـــيـــريـــز أن زيــــــــدان قـــبـــل بـــهـــذه املــهــمــة 
وســـيـــكـــون عــلــى قــــدر املـــســـؤولـــيـــة، وســيــقــوم 
ــًا فــي  ــويــ ــًا قــ ــقـ ــريـ ــدم فـ ــقـ ــيـ ــل واجــــبــــاتــــه لـ ــامـ ــكـ بـ
املــســتــقــبــل، فـــي وقـــت لـــم يــذكــر بــيــريــز املـــدرب 
السابق بنيتيز بأي كلمة وحتى لم ُيقدم له 
أي كلمة شكر بعد إقالته بشكل رسمي، في 
وقت نوه فيه بيريز إلى أن قرار فسخ العقد 

مع بنيتيز كان قررًا صعبًا جدًا.
وفــي أول ظهور لزيدان على وسائل اإلعــالم 
ــًا جــديــدًا  ــدربـ خــــالل املـــؤتـــمـــر بــعــد تــعــيــيــنــه مـ

مع فرق الشباب في ريال مدريد املسؤولية في 
أعقاب إقالة اإليطالي أنشيلوتي في يونيو/ 
حــزيــران املــاضــي. وفــشــل ريـــال فــي الــوصــول 
ملستوى التماسك الذي كان ينشده بيريز في 
الوقت الذي ذكرت تقارير واسعة االنتشار أن 
املدرب اإلسباني لم يكن على وفاق مع بعض 
كريستيانو  مثل  بالفريق  املؤثرين  الالعبني 

رونالدو وجيمس رودريغيز.
وهتفت جماهير الفريق الغاضبة ضد بنيتيز 
في برنابيو خالل األشهر األخيرة، كما بدا أنه 
كان سببا في استبعاد الفريق من كأس امللك 
الشهر املاضي إلشراكه العبا موقوفا. واحتل 
ريال مدريد املركز الثالث بعد تعادله )2 – 2( 
على أرض فالنسيا في املباراة األخيرة أمس 
ــد حــيــث فــشــل فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تــقــدمــه  ــ األحـ
مرتني ليتأخر بأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد 
املـــتـــصـــدر ونــقــطــتــني خــلــف بــرشــلــونــة حــامــل 

اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.
وتلقى ريال مدريد أكبر خسارة هذا املوسم 
ــام  ــة أهـــــــداف نــظــيــفــة أمــ ــعـ ــأربـ عـــلـــى مــلــعــبــه بـ
مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة فــي نوفمبر/ 
إلــى دور  املــاضــي رغــم تأهله  الثاني  تشرين 
ــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا كــــأول  ــ ــ الـــســـتـــة عـــشـــر لـ
ــيــــرًا ســيــلــعــب ريـــــال مــدريــد  مــجــمــوعــتــه. وأخــ
ــه  ــي الـــــــــدوري عـــلـــى أرضــ ــبــــاراتــــه املـــقـــبـــلـــة فــ مــ

جهوزيته  عن  زيــدان  أعلن  »امللكي«،  للنادي 
ــة  ــاولـ ــــد ومـــحـ ــــدريـ ــقــــيــــادة ريـــــــال مـ ــة لــ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
الــــوصــــول مـــع الـــفـــريـــق إلــــى أفـــضـــل الــنــتــائــج 
فــي أقـــرب وقــت ممكن، فــي مــحــاولــة لتحقيق 
األلــقــاب مــع الــنــادي اإلســبــانــي الــعــريــق، كما 
 من 

ً
أكــد زيـــدان أنــه سيبدأ العمل غـــدًا، بــدايــة

الــالعــبــني الــذيــن عــانــوا مــن صــعــوبــات كثيرة 
خالل فترة تواجد بنيتيز.

وأعــلــن بــيــريــز إقــالــة بنيتيز املــخــضــرم الــذي 
ــــال حــتــى يــونــيــو/  كــــان يــرتــبــط بــعــقــد مـــع ريـ
حـــزيـــران 2018 وذلــــك عــقــب اجــتــمــاع ملجلس 
فـــيـــه زيـــــدان  فــــي وقـــــت عـــبـــر  الـــــنـــــادي،  إدارة 
ــال لــلــصــحــفــيــني عــن  ــ ــ مـــعـــشـــوق جـــمـــاهـــيـــر ريـ
سعادته الكبيرة بتوليه هذا املنصب الرفيع، 
 شكر النادي والرئيس على منحه هذه 

ُ
حيث

الــفــرصــة الــرائــعــة وتـــدريـــب نـــاد بــحــجــم ريــال 
مدريد العريق.

وأضــــاف املــــدرب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 43 عــامــا، 
وهو واحد من أصغر املدربني الذين تعاقبوا 
على تدريب النادي، »ما نحتاج إلى عمله اآلن 
وما سأحاول القيام به هو أن أبذل قصارى 
الفريق منتصرا في  هــذا  لكي يخرج  جهدي 
نهاية املوسم«، في وقت نوه فيه بأن الشيء 
املــهــم حــالــيــًا أن يــكــون مــع الــفــريــق فــي أقــرب 
فرصة ويبدأ بالعمل فورًا من أجل استعادة 

أمــــــام ديـــبـــورتـــيـــفـــو كــــورونــــيــــا يـــــوم الــســبــت، 
في  اإليطالي  رومــا  مــع  القرعة  وأوقعته  كما 
 ستقام 

ُ
أوروبـــا، حيث أبــطــال  مسابقة دوري 

مباراة الذهاب في العاصمة اإليطالية في 17 
فبراير / شباط. ولكن جماهير ريــال مدريد 
السابق  الفريق  نجم  روح  على  كثيرًا  ــعــّول 

ُ
ت

ــوفــــاض  ــالــــي الــ ــفــــريــــق خــ ــفــــادي خـــــــروج الــ ــتــ لــ
ـــدرك 

ُ
للموسم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، حــيــث ت

كــان يفتقر خالل  الفريق  أن  الجماهير جيدًا 
للروح  والحالي  املاضي  املوسمني  مباريات 

القتالية، التي يتمتع بها زيدان.
ــــادي »املـــلـــكـــي«  ــنـ ــ ويــــــرى بـــعـــض مــشــجــعــي الـ
 خــــروج أســـطـــورة كـــرة الــقــدم الفرنسية، 

ّ
بــــأن

زيــن الدين زيــدان، مساعد مــدرب فريق ريال 
مــدريــد الــســابــق، مــن الــجــهــاز الــفــنــي لــلــنــادي 
»املـــلـــكـــي« تــســبــب كــثــيــرًا فـــي افــتــقــاد الــفــريــق 
شكل 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  الــعــالــيــة،  القتالية  لــلــروح 

اإلسبانية  العاصمة  لــنــادي  ــرادع  الــ الــســالح 
فـــي املـــوســـم قــبــل املـــاضـــي، والـــــذي نــجــح فيه 
الــفــريــق فــي حصد لقبه األول فــي عــام 2014 
عندما توج بلقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن 
أوروبــا وكأس  أبطال  ببطولتي دوري  يفوز 
السوبر األوروبي، ومن ثم ُيحقق لقبه الرابع 

في مونديال األندية.
)العربي الجديد، رويترز(

األداء املـــتـــوازن. فــي املــقــابــل، لــم يكشف ريــال 
مدريد على الفور عن مدة التعاقد مع زيدان، 
وهو املدرب رقم 11 الذي يعّينه بيريز خالل 
فترتني تولى فيهما رئاسة النادي، وستكون 
فــي دوري األضــواء  هــذه أول مهمة تدريبية 

على اإلطالق في مسيرة قائد منتخب فرنسا 
ــدان قــد لعب لــريــال مدريد  الــســابــق. وكـــان زيـ
خمسة مواسم بعد االنضمام من يوفنتوس 
فــي أغسطس / آب مــن الــعــام 2001 وساعده 
عــلــى الــفــوز بلقبه الــتــاســع فــي دوري أبــطــال 

ــا عــبــر تسجيل هـــدف رائـــع فــي مرمى  ــ أوروبـ
العام 2002.  النهائي في  ليفركوزن في  باير 
ــوه بـــيـــريـــز الــــــذي ســـانـــد بــنــيــتــيــز  ــ فــــي حــــني نـ
عالنية فــي األسابيع األخــيــرة إلــى أنــه اتخذ 

قرارًا صعبا بإقالة املدرب اإلسباني.
الــتــعــامــل مع  وأضــــــاف أن زيــــــدان دأب عــلــى 
الــتــحــديــات الــكــبــرى فــي كـــرة الــقــدم باملوهبة 
واإلخـــالص، مشيرًا إلــى أن املـــدرب الفرنسي 
يــعــرف الكثير مــن الــالعــبــني الــحــالــيــني جيدًا 
مــــن خـــــالل عـــمـــلـــه كـــمـــســـاعـــد لـــلـــمـــدرب تــحــت 
املنصب  الــذي شغل  أنشيلوتي  كارلو  قيادة 
قــبــل بــنــيــتــيــز. قــبــل أن يــنــهــي بــيــريــز مــؤتــمــره 
ــدان الــثــقــة والـــدعـــم لكي  الــصــحــافــي بمنح زيــ
املسؤولية ويــقــدم فريقًا  مــن  قــدر  يكون على 
قــويــًا قـــادرًا على حصد األلــقــاب، وذلـــك بغية 

إسعاد الجماهير »امللكية« في كل العالم.
وكـــــان زيــــــدان قـــد اعـــتـــزل الــلــعــب دولـــيـــًا بعد 
رد 

ُ
الــذي ط كــأس العالم 2006، وهــو النهائي 

ــع إيــطــالــيــا مــاركــو  ــدافـ فــيــه بــســبــب نــطــحــه مـ
النهائي خسرت فرنسا  ماتيرازي، وفي هذا 
بلقبها  إيطاليا  وتــوجــت  الترجيح،  بــركــالت 

الرابع عامليًا.
وبــالــنــســبــة إلـــى بــنــيــتــيــز فــهــو تــولــى تــدريــب 
ميالن  وإنتر  وتشيلسي  وليفربول  فالنسيا 
ونابولي السابق الذي بدأ مسيرته التدريبية 

زيدان مستعّد لقيادة »الملكي« وبيريز واثق

ستكون مهمة زيدان مع الفريق 
في  متمثلة  المقبلة  الفترة  في 
بين  المفقودة  الــروح  استعادة 
الذين  بالالعبين  والدفع  الالعبين، 
اآلونــة  فــي  بنيتيز  استبعدهم 
األخيرة، وذلك باإلضافة إلى كسب 
ثقة الجماهير واإلدارة خالل فترة 
منافسات  فيها  يخوض  صعبة، 
دوري األبطال والدوري المحلي، 
من  أكثر  أمــام  سيكون  وبينما 
مع  نفسه  إلثبات  فرصة  العــب 
مدير فني جديد، وعلى رأسهم 
وجيمس  رودريغيز  إيسكو  يأتي 

رودريغيز.

زيدان أمام تحّد 
كبير مع الريال

على هامش الحدث

قالوا
»زيدان لديه الخبرة والشخصية التي تساعده على النجاح في ريال مدريد وأي مكان آخر، وعندما يتحدث 

ينصت إليه جميع الالعبني، وأنا واثق من أنه سيقوم بأعمال جيدة في ريال مدريد«.
كارلو أنشيلوتي )املدير الفني القادم لبايرن ميونخ(

¶  ¶  ¶
»لم أسمع هتافات عنصرية، ال أسمع شيئا خارج امللعب، فقط ألعب كرة القدم«.

نيمار دا سيلفا )مهاجم برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
»تفكيري ليس منصبًا على السادس من الشهر الجاري )أول لقاء للفريق الكتالوني بعد انتهاء العقوبة( 

ألنني ال أعرف متى سأتمكن من املشاركة للمرة األولى. 
يــعــرف املـــدرب أنــنــا نــتــدرب منذ ستة أشــهــر كــي نتمكن مــن املساهمة مــع الــفــريــق وأن نــكــون فــي كامل 

جاهزيتنا«.
أليكس فيدال )ظهير برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
العالم وأفضل  نــاد في  الفريق. نحن لدينا أفضل  النادي على منحي فرصة تدريب هــذا  أريــد أن أشكر 

جماهير في العالم. علينا أن نواصل العمل بأفضل طريقة كي يفوز هذا الفريق بألقاب بنهاية العام.
زين الدين زيدان )مدرب ريال مدريد(

زيدان مستعد لقيادة 
»الملكي« وبيريز يدعمه 

والهدف األساسي 
إسعاد الجماهير

)Getty(  إقالة بنيتيز بسبب سوء النتائج

)Getty(  مورينيو أقيل بعد ثالثة مواسم مع الفريق

)Getty(  بيليغريني قدم أداء متواضعًا مع الفريق

)Getty(  أنشيلوتي تمت إقالته رغم الفوز بالعاشرة

)Getty( زيدان هو واحد من أصغر المدربين الذين تعاقبوا على تدريب النادي

مغامرة القائد
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الدار البيضاء ـ هشام رمرام

لـــم تــعــد هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى دلــيــل 
ــقـــوى املــغــربــيــة  ــعـــاب الـ عــلــى أن ألـ
تمر بأزمة نتائج، فإقدام االتحاد 
املــغــربــي عــلــى إعـــفـــاء املـــديـــر الــتــقــنــي، أحــمــد 
الطناني، وتعويضه بلجنة مكونة من أربعة 
كوادر فنية، بني مخضرمني وُجدد، يعني أن 
تغييرات  عن  وبحثا  باألزمة،  اعترافا  هناك 
سريعة، في أفق حضور »متوازن« في دورة 
ريـــو دي جــانــيــرو لــألــعــاب األوملـــبـــيـــة، الــتــي 

ستقام في البرازيل صيف هذه السنة.
الــتــي يعمد فيها  املـــرة الخامسة  وهـــذه هــي 
االتـــحـــاد املــغــربــي أللــعــاب الــقــوى إلـــى إعــفــاء 
ــــي ظــــــرف عـــشـــر ســـنـــوات  ــره الـــتـــقـــنـــي فـ ــ ــديـ ــ مـ
لكل سنتني،  تقني  مدير  بمعدل  أي  تقريبًا؛ 
بداية من مصطفى عوشار، وسعيد عويطة، 
وعبد القادر قادة، وأحمد الطناني، وصوال 
إلى اللجنة الرباعية، التي عينت أخيرًا، في 
تقوم  استراتيجية جديدة،  الحديث عن  ظل 
عــلــى الــتــكــويــن، وتــعــزيــز الــثــقــة فــي األبــطــال، 

وإعدادهم لصعود منصات التتويج.
ألـــعـــاب الـــقـــوى املــغــربــيــة، الــتــي كــانــت تحتل 
املــراكــز األولـــى فــي بــطــوالت الــعــالــم، وتحجز 
ــعــــاب  األلــ دورات  فــــي  ريـــــاديـــــة  مــــواقــــع  ــا  ــهـ لـ

ألعاب القوى 
المغربية

اعترف االتحاد المغربي أللعاب القوى باألزمة التي تعصف برياضات ألعاب 
القوى وبدأ التخطيط لتحسين األوضاع وتدارك المشاكل سريعًا قبل فوات 
البرازيل  في  جانيرو  دي  ريو  ألولمبياد  جيدًا  التحضير  أجل  من  وذلك  األوان، 

2016، لكي يقدم المغرب نتائج جيدة وُمميزة

3031
رياضة

قضية

ــة، فــــي املـــســـابـــقـــات أم الـــريـــاضـــات،  ــيــ ــبــ األوملــ
وبــخــاصــة فـــي مــســابــقــات املـــســـافـــات نصف 
ــادت مـــن دورة بكني  الــطــويــلــة والــطــويــلــة، عــ
امليدالية  هــي  واحـــدة،  بميدالية   2015 لسنة 
عبد  البطل  الــعــداء  أحــرزهــا  التي  البرونزية 
العاطي إكيدير، مع أنها شاركت بوفد يضم 
22 فردًا )14عداًء و8 عداءات(، حني كان أبرز 
املعول عليهم بقطف  الشباب  املشاركني من 

األلقاب.
ــبــــاء  ــذا اإلطــــــــار أشــــــــارت وكــــالــــة األنــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الرسمية املغربية إلى ذلك حينما أوضحت 
أخيرًا، أن »املغرب غابت في السنوات األربع 
ــرة عــــن مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج فــــي بــطــولــة  ــيــ األخــ
العالم للعدو الريفي على املستويني الفردي 
وحــســب الـــفـــرق، عــلــمــًا بـــأن آخـــر تــتــويــج لها 
يعود إلى دورة مومباسا )كينيا( في العام 
وأخــرى  بميدالية فضية  فــازت  2007، حيث 

برونزية في سباقي الكبار والكبيرات حسب 
الفرق«.

فـــي وقــــت أوضـــحـــت بــــأن »آخـــــر عــهــد لـــه مع 
منصة التتويج على الصعيد الفردي يعود 
إلى دورة فوكوكا )اليابان( عام 2006 عندما 
في  الشبان  لفئة  السابق  العالم  بطل  أحــرز 
1500م ووصيف بطل العالم في السباق ذاته 
امليدالية  الــكــوش  عـــادل   2005 هلسنكي  فــي 
البرونزية في سباق العدو القصير )4 كلم( 
الذي ألغي من برنامج االتحاد الدولي أللعاب 
ــقـــوى«، مــع أن »رصــيــد املــغــرب فــي تــاريــخ  الـ
مــشــاركــاتــه فـــي الـــــــدورات الــســابــقــة لــبــطــولــة 
منها  ميدالية   33 هــو  الريفي  للعدو  العالم 
نحاسية«،  و17  فضية  و13  ذهــبــيــات  ثــالث 
حــيــث »نــــال املــيــدالــيــات الــذهــبــيــة الــثــالث كل 
مــن خــالــد الــســكــاح فــي دورتـــي إيــكــس ليبان 
)فرنسا( عام 1990 وأنفيرس )بلجيكا( عام 
للعدو  الــنــســوي  الــوطــنــي  واملــنــتــخــب   1991
وكــانــت   ،1998 ــراكـــش  مـ دورة  فـــي  الــقــصــيــر 
ــرة واعـــزيـــز وصــيــفــة بطلة  ــذاك زهــ ــ تـــقـــوده آنـ

العالم مرتني في هذه املسابقة«.
واألوملبي  العاملي  للبطل  بالنسبة  واملشكلة 
الـــســـابـــق، ســعــيــد عـــويـــطـــة، الــــــذي عــــني ســنــة 
2006 مــديــرا تقنيا ثــم أعــفــي بــعــد أشــهــر من 
التكوين، حيث يرى  فــي طريقة  تــوجــد  ذلـــك، 
بأن مدرسته التي أنتجت عددًا من العدائني 
بوطيب،  إبراهيم  مــوالي  ضمنهم  العامليني، 
ورشـــيـــد لــبــصــيــر، وخـــالـــد الـــســـكـــاح، وخــالــد 
بوالمي، وإبراهيم لحالفي، ثم هشام الكروج 
الحــقــًا، ومــعــه صـــالح حــيــســو، وآخـــــرون، هي 
أساسا على  املغربي، وتقوم  للعداء  األفضل 
تــدريــبــات قــاســيــة نــوعــيــة، مــع الــتــعــويــل على 
توقيتات معتدلة، يمكنها أن تؤدي إلى نتائج 
جيدة في بطوالت العالم، دون أي نزوع نحو 
ــراد قالئل  تــوقــيــتــات مــمــتــازة جـــدا، يمكن ألفــ
بالغرض  تفي  أن  إليها، دون  الــوصــول  جــدا 
املطلوب في البطوالت الكبرى )بطولة العالم 
داخـــل الــقــاعــة، وفـــي الــهــواء الــطــلــق، وبطولة 
الــعــالــم لــلــعــدو الــريــفــي، واأللـــعـــاب األوملــبــيــة، 
املتوسط، وغيرها(،  األبيض  البحر  وبطولة 
ــو الــفــوز بــأكــبــر عـــدد مــن املــيــدالــيــات، في  وهـ

املسابقات الفردية، ولفئة الفرق.
في حني ال يكاد يختلف األمر كثيرًا عند عزيز 
داودة، املدير التقني األكثر تعميرًا في اإلدارة 
الــفــنــيــة لــالتــحــاد املــغــربــي، واألكـــثـــر تتويجًا 
على اإلطـــالق، حيث يــرى بــدوره أن الحاجة 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات الـــقـــاســـيـــة، والـــتـــي تخضع 
ـــ »نـــســـق عـــســـكـــري«، مـــن حــيــث االنــضــبــاط،  لـ
مطلوبة جدًا، وفي ظل وجود عدد كبير من 
الــعــدائــني املــخــتــاريــن، ضــمــن مــركــز يــؤمــهــم، 
ــن بــــني األفـــضـــل،  ــل مــ قـــصـــد اخـــتـــيـــار األفــــضــ
تـــزداد قوة  إلــى نخبة قوية للغاية،  وصـــواًل 
تــروم تطوير  التي  القاسية،  التمارين  بفعل 
الــذات، في نسق تصاعدي، لبلوغ القمة في 
حسب  داودة،  ويعتقد  الــكــبــرى.  املــســابــقــات 

خطة تطويرية 
إلنقاذ ألعاب القوى 

المغربية

برشلونة يسجل العبيه بعد انتهاء عقوبة اإليقاف
 سجل نادي برشلونة اإلسباني أكثر من 70 العبًا، معظمهم من الناشئني، وذلك عقب 
والتي  متتاليني  انتقاالت  ملوسمي  جــدد  العبني  تسجيل  مــن  الحرمان  عقوبة  انقضاء 
ّصر. وانتهت 

ُ
فرضها االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ملخالفة قواعد التعاقد مع العبني ق

الظهير  األول،  بالفريق  الجديدين  العبيه  تسجيل  من  برشلونة  ليتمكن  الفيفا،  عقوبة 
أليكس فيدال والعب الوسط التركي أردا تــوران، إضافة ألكثر من 70 العبًا في الفريق 
الثاني وفريق الشباب والناشئني، حسبما أفادت صحيفة )موندو ديبورتيفو( الكتالونية، 
وينتظر عشاق البالوغرانا أيضًا تسجيل الجوهرة الصغيرة، الكوري الجنوبي سيونغ 

وو ليي، امللقب بميسي الصغير، اليوم األربعاء عندما يكمل عامه الـ18 بفريق الشباب.

كوري يقود ووريرز للفوز
ــاد الــنــجــم األمـــيـــركـــي ســتــيــفــن كــــوري فــريــقــه  قــ
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى تحقيق 
فوزه الخامس والثالثني على التوالي على أرضه 
-111 هورنتس  تشارلوت  حساب  على  وكــان 
للمحترفني في  األميركي  الــدوري  101، ضمن 
غــولــدن ستايت  انــتــصــارات  وتمتد  السلة.  كــرة 
موسمني،  على  اآلن  حتى  أرضــه  على  املتتالية 
بــواقــع 17 فــي املــوســم الحالي و18 فــي املوسم 
ــذا املــوســم  املـــاضـــي. ورفــــع ووريـــــرز رصــيــده هـ
إلـــى 32 فــــوزًا مــقــابــل خــســارتــني فــقــط ويبتعد 
بفارق شاسع عن  الــهــادىء  بصدارة مجموعة 
أقرب منافسيه. وسجل كوري 30 نقطة في 31 
التي  أنــه تجاوز اإلصــابــة  دقيقة خاضها، وبــدا 
تعرض لها في ربلة الساق واضطرته إلى عدم 
إكمال املباراة السابقة. وتألق في صفوف ووريــرز أيضا كالي تومبسون الذي سجل 
30 نقطة، ودرايموند غرين الذي بات ثاني العبي فريقه يحقق الثالثية املزدوجة )تريبل 

دبل( للمباراة الثالثة على التوالي.

فريدل يتولى تدريب المنتخب األميركي تحت 19 عامًا
أعــلــن االتـــحـــاد األمــيــركــي لــكــرة الـــقـــدم، أن بــراد 
فــــريــــدل حـــــــارس املــــرمــــى الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب 
األمـــيـــركـــي، ســيــبــدأ مـــشـــواره الــتــدريــبــي بتولي 
ــًا، واعـــتـــزل  ــامـ مــســؤولــيــة مــنــتــخــب تــحــت 19 عـ
الــعــام املــاضــي بعد ان قضى 17  فــريــدل اللعب 
عــامــًا فــي إنــجــلــتــرا حــيــث لــعــب لــفــرق ليفربول 
ــــرز وأســـتـــون فــيــال وتــوتــنــهــام  وبــالكــبــيــرن روفـ
البالغ من  السابق  الحارس  هوتسبير. وشــارك 
العمر 44 عاما في 82 مباراة دولية ولعب ثالث 
مرات في كأس العالم. وقال فريدل في بيان صادر عن االتحاد األميركي للعبة: »أريد 
محترفني  ليصبحوا  الشباب  العبينا  تطوير  على  للمساعدة  الفرصة  وانتهاز  التقدم، 
الفني ملنتخب  الجهاز  أعــضــاء  مــع كامل  بالعمل  وأنــا سعيد  والعــبــني دولــيــني مميزين، 

الشباب لزيادة مستوى التطور هنا في الواليات املتحدة«.

بانفيلد ينوي رفع دعوى على كازاريس
يتطلع نادي بانفيلد األرجنتيني إلى رفع دعوى أمام االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ضد الالعب اإلكــوادوري خوان كازاريس ونادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الذي تعاقد 
معه، بسبب »الفسخ غير املبرر« لعقد الالعب معه. وأعلن بانفيلد في بيان رسمي أنه 
يعتزم اتخاذ اإلجراءات القانونية أمام الهيئات القضائية للفيفا من أجل املطالبة بتوقيع 
عقوبات على كازاريس وأتلتيكو مينيرو وتقديم التعويض املناسب عن الفسخ غير املبرر 
النادي األرجنتيني، إدواردو  اإلكــوادوري ببانفيلد. وأكد رئيس  الذي كان يربط  للعقد، 
إسبينوسا، أن أتلتيكو مينيرو بات يملك 50% من حقوق شراء الالعب من ناديه السابق 
إندبنديينتي ديل فايي اإلكوادوري، الذي ينفي إتمام الصفقة. وكان كازاريس قد صرح 
خالل تقديمه رسميًا في أتلتيكو مينيرو »جاؤوا إلى األرجنتني للبحث عني.. لم أفكر 
كثيرًا، أنا سعيد للغاية لكوني هنا«، مذكرا بأن الفريق البرازيلي يشارك في بطولة كأس 

ليبرتادوريس«.

لكن سواريز شق  »البريمييرليغ«،  في  يلمع  نجم  أي  مكان 
طريقه بنجاح وحصد لقب أفضل العب ناشئ في الدوري 
برشلونة  إلــى  انتقل ســواريــز  الــعــام 2013  فــي  اإلنجليزي. 
اإلســبــانــي فــي صفقة العمر ووقــع عقدًا ملــدة أربــع سنوات، 
وخالل تواجده في موسم 2013 - 2014 لعب معظم وقته مع 
الفريق الثاني لبرشلونة ولم يظهر في تشكيلة الفريق األول، 
وذلك من أجل تطوير قدراته الفنية والكروية، بغية الصعود 
انتقل سواريز  ذلــك  بعد  األساسية.  التشكيلة  إلــى  ما  يومًا 
إلى إشبيلية على سبيل اإلعــارة ولعب موسمني مع النادي 
رائــع حيُث  »األنــدلــســي«. وبــدأ موسمه مــع إشبيلية بشكل 
لعب مباراة »السوبر« األوروبي ضد ريال مدريد في ملعب 
»كارديف« في اللقاء الذي خسره النادي »األندلسي« بهدفني 
نظيفني من النادي »امللكي«، في وقت سجل أول أهدافه ضد 
ريجيكا في بطولة الدوري األوروبي. وفي العام 2015 انتقل 

سواريز إلى فياريال اإلسباني حيُث وقع عقدًا ألربع سنوات 
مع نادي »الغواصات الصفراء«، وهو حاليًا العب مع فياريال 
ويسعى برشلونة الستعادته في فترة االنتقاالت الشتوية أو 
الصيفية. وعلى صعيد مسيرته الدولية، فإن سواريز كان 
قائد منتخب إسبانيا تحت 17 سنة، حيُث سجل هدفني ضد 
مولدوفا وأيرلندا الشمالية، كما ولعب مع إسبانيا تحت 19 
وجت بلقب يورو 2012. وعلى صعيد األرقام 

ُ
سنة والتي ت

فإن سواريز لعب 109مباريات مع كل األندية من مانشستر 
سيتي وبرشلونة »ب« وإشبيلية وأخيرًا فياريال.

وسجل سواريز 16 هدفًا في بطولتي الكأس والدوري في 
إسبانيا، في وقت لعب 15 مباراة أوروبية سجل فيها ثالثة 
وج سواريز بلقب الدوري األوروبي مع إشبيلية 

ُ
أهداف، وت

في موسم 2014 - 2015، كما نال مع املنتخب اإلسباني 
لقب »يورو« 2012 تحت 19 سنة.

رياض الترك

ُمميزة  يملك موهبة  السن  دينيس ســواريــز العــب صغير 
في عالم كرة القدم، حتى إنه مثل املنتخب اإلسباني األول، 
دينيس سواريز نجم إسباني جديد سيظهر في السنوات 
املقبلة ليكون بمثابة العب خط الوسط الفنان مثل إنييستا 

وتشافي وغيرهما من النجوم اإلسبانية.
في بداية مسيرته الكروية وقع سواريز مع مانشستر سيتي 
اإلنجليزي  الــنــادي  نجح  حيُث   ،2011 العام  في  اإلنجليزي 
فـــي خــطــف هـــذا الــنــجــم الــصــغــيــر مـــن بــرشــلــونــة وتشلسي 
التوقيع مع سواريز. وظهر مع »السيتي« في  اللذين حاوال 
أكثر من مباراة ولــو كــان هــذا األمــر يقتصر على املشاركة 
في  تعُج  النجوم  كانت  فترة  فــي  كبديل، ألن ســواريــز ظهر 
مانشستر سيتي ومن الصعب أن يأتي العب شاب ويأخذ 

دينيس سواريـز

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات

في يوم ميالد 
النجم الصاعد 
دينيس سواريز، 

ُتكرمه  »العربي 
الجديد« في فقرة 

وجه رياضي ألنه 
نجم ُمميز سيكون 

له شأن كبير

المغرب سيحاول 
إعداد رياضيين 
قادرين على 
المنافسة في 
أولمبياد ريو 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

البرازيل  في  ستقام  التي   2016 األولمبية  األلعاب  في  المغرب  سيشارك 
باأللعاب التالية: العدو للرجال والنساء في مختلف أشكاله، من الركض 
أيضًا.  النساء  ماراثون  في  سيشارك  كما  وغيرها،  الحواجز  إلى  الحر 
خروبي  أشرف  هم  بالعبين  البوكسينغ  في  حاضرا  المغرب  وسيكون 
هندي  فيها  ستشارك  التي  »الساللوم«  إلى  باإلضافة  ربيعي،  ومحمد 
جميلي، وسباق الدراجات الهوائية حيُث سيشارك المغرب في سباقين 

هما سباق الطرقات وسباق ضد الوقت.

المشاركة المغربية

وجه رياضي

تــصــوره الــخــاص، بــأن مــن بــني أبـــرز مشاكل 
القانونية  ألعاب القوى املغربية التطبيقات 
الــــتــــي أســــهــــمــــت فـــــي وصــــــــول رؤســــــــــاء غــيــر 
يكن  لــم  التسيير، بحيث  إلــى ســدة  مؤهلني 
هؤالء، مع استثناءات محدودة، يعرفون ما 
يتعني فعله، ومن تم يقدمون على إعفاء كل 
من يختلف معهم في الــرأي، حتى ولــو كان 

االستراتيجيات، وقد يشل العمل، أو على األقل 
يضطر املــســؤول الجديد إلــى الــعــودة للمربع 
األول، وتقصد باملسؤولني في كالمها الوزراء. 
هكذا يتضح بأن هناك وعيًا فعليًا لناحية ما 
تعيشه ألعاب القوى املغربية حاليًا من واقع 
إلى  الوصول  أن  ال يسّر رياضييها، ال سيما 
الــســبــاقــات الــنــهــائــيــة، فــي الــبــطــوالت الــكــبــرى، 

خبيرا ووجوده ضروريا لتعزيز املكتسبات، 
وتنميتها.

السابقة،  األوملبية  البطلة  تــرى  ناحيتها،  من 
نــوال املتوكل، بأن ألعاب القوى، شأنها شأن 
ريـــاضـــات أخــــرى، تــحــتــاج أســاســا إلـــى إعـــادة 
نــظــر فـــي طــريــقــة الــتــســيــيــر، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
تغيير املسؤولني يؤدي بالضرورة إلى تغيير 

أصبح حلمًا، بعد أن كان شيئا ال يلتفت إليه، 
ولــعــل ذلــــك مـــا دفــــع رئــيــس االتـــحـــاد املــغــربــي 
أللعاب القوى، عبد السالم أحيزون، يقول إنه 
املحصل  اإليجابية  النتائج  مــن  الــرغــم  »عــلــى 
عــلــيــهــا فــــإن الــشــعــب املـــغـــربـــي مــــــازال ينتظر 
املغاربة  الــعــدائــني  بتتويج  وشغوفا  األفــضــل 

في املحافل الرياضية الكبيرة.

األربعاء 6 يناير / كانون الثاني 2016 م   26 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 492  السنة الثانيةاألربعاء 6 يناير / كانون الثاني 2016 م   26 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 492  السنة الثانية
Wednesday 6th January 2016 Wednesday 6th January 2016

الدوري
اإلسباني

الدوري 
األلماني

الدوري 
اإلنجليزي

الدوري 
اإليطالي

الدوري 
الفرنسي

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

41

46

42

37

51

39

38

40

35

32

33

29

35

33

30

37

32

39

35

31

31

27

33

32

29

أتلتيكو مدريد

برشلونة

ريال مدريد

فياريال

سلتا فيغو

بايرن ميونخ

دورتموند

هرتا برلين

مونشنمبالدبخ

باير ليفركوزن

أرسنال

ليستر سيتي

مانشستر سيتي

توتنهام

مانشستر يونايتد

إنتر ميالن

نابولي

فيورنتينا

يوفنتوس

روما

باريس سان جيرمان

موناكو

أنجيه

كان

نيس

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

الدوري 
الهولندي

1

2

4

3

5

41

38

30

36

28

أياكس 

أيندهوفن 

فينورد 

هريكلس 

فيتيس

النقاطالفريقالترتيب



32

المساجد الُعمانية
صيرورة ماض للحاضر والمستقبل

مسقط ـ ختام السيّد

ــــام إلـــى سلطنة  مـــع دخــــول اإلسـ
ــات واضـــــحـــــا حـــضـــور  ــ ــ ــان، بـ ــ ــمــ ــ ــ ُع
فنون العمارة اإلسامية في بناء 
تسميته،  يمكن  مــا  أو  والــتــكــايــا،  املساجد 
ــاد«. حـــيـــث تـــرك  ــ ــبـ ــ ــُعـ ــ »مـــســـاجـــد الـ ُهــــنــــا، بــــ
عمارتهم،  فنون  في  بصمتهم  الُعمانيون 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع بــيــئــتــهــم ومــكــونــاتــهــا 

الروحية واملادية. 
مــســجــد املـــضـــمـــار، ومــســجــد الــعــقــبــة )ذو 
ــاد. مــســاجــد  ــبــ ــُعــ الـــقـــبـــلـــتـــن(، ومـــســـاجـــد الــ
ــة قـــديـــمـــة، ســـنـــذهـــب إلــيــهــا  ــريــ ُعـــمـــانـــيـــة أثــ
ونــبــحــث فـــي الـــّســـر الــكــامــِن خــلــف بساطة 
بــنــائــهــا، وملــــاذا اكــتــســبــت مــظــهــرا متقشفا 
التي اشتهرت  الــبــارزة  الّسمات  خاليا من 
بها املساجد اإلسامية على مّر العصور؟! 
ــد بــحــكــايــتــه  ــجـ ــفــــظ كـــــل مـــسـ ــتــ ــــف احــ ــيـ ــ وكـ

الروحانية واإليمانية؟
ُهنا،  املساجد،  لسيرة  املتتبع  على  بــدايــة 
األخذ بما وثقه املتخصصون والباحثون 
فـــــي فــــنــــون الــــعــــمــــارة اإلســـــامـــــيـــــة. حــيــث 
ــهــم إلـــى تــأكــيــد بــســاطــة الــبــنــاء 

ّ
يــذهــب ُجــل

مــن مساجد  الــنــقــيــض  عــلــى  وقــلــة تكلفته 
وبغداد  القاهرة  في  اإلسامية  الحواضر 
ودمـــشـــق. فــهــي مــســاجــد قــلــيــلــة االهــتــمــام 
هذا  كــان  ولربما  والـــزخـــارف.  باملنمنمات 
ســبــبــا مـــبـــاشـــرًا لـــعـــدم حـــضـــورهـــا ضــمــن 
كتابات الّرحالة الذين زاروا ُعمان - كابن 
بـــطـــوطـــة، واالصـــطـــخـــري، وشـــمـــس الــديــن 
-، بحيث  املقدسي، والــبــكــري، واألنــدلــســي 
إنها لم تثر دهشتهم ـ ولم َيؤرخوا لها -، 

إال في ما ندر. 
ــــن لــهــنــدســة  ــدارسـ ــ ويــــعــــزو الــكــثــيــر مــــن الـ
املـــســـاجـــد فـــي اإلســــــام هــــذا الــتــقــشــف في 
املـــســـاجـــد »الـــُعـــمـــانـــيـــة« إلـــــى بـــعـــد ُعـــمـــان 
ــا الـــجـــغـــرافـــي فــــي شــــــرق شــبــه  ــهــ ــزالــ ــعــ وانــ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي بــعــدهــا عن 
والفارسية  العربية  الهندسية  التأثيرات 

والهندية والتركية.

البساطة والبعد عن الزخرفات
مسجد »املضمار« أو كما يعرف بمسجد 
مــــــازن بــــن غـــضـــوبـــة - الــــواقــــع فــــي مــديــنــة 
ســمــائــل - إحــــدى مـــدن املــنــطــقــة الــداخــلــيــة. 
يــمــثــل املــســجــد / الـــجـــامـــع فـــي بــســاطــتــه، 
ــة الـــديـــنـــيـــة األولـــــــــى الــــتــــي نــقــلــت  ــ ــــالــ اإلطــ
الــعــمــانــيــن مـــن عـــبـــادة األصـــنـــام إلـــى ديــن 
التوحيد. حيث شّيد هذا املسجد على يد 
السعدي«  بــن غضوبة  »مـــازن  الــّصــحــابــي 
فـــي الــســنــة الــســادســة لــلــهــجــرة، وهـــو أول 
مـــن دخــــل الـــديـــن الــجــديــد مـــن أهــــل ُعــمــان، 
وليصبح فيما بعد املحطة الفارقة ملرحلة 
الــُعــمــانــيــة بشقيها  كـــانـــت فــيــهــا الــقــبــائــل 
ــنــــزاري والـــعـــدنـــانـــي – وثـــنـــّيـــة، وتــقــدم  - الــ
 
ً
قرابينها إلى آلهة وأصنام كانت معروفة
ــرة. وكــــــان لــلــعــمــانــيــن  ــزيــ ــجــ عـــنـــد عـــــرب الــ
صنمهم ويدعى »باجر«، وهو من أصنام 
األزد في الجاهلية ومن جاورهم من قبائل 

طيء وقضاعة.
ــغ دقـــة  ــلـ ـ

ُ
ــذه الـــبـــســـاطـــة فــــي الـــبـــنـــاء، لــــم ت ــ هـ

الـــهـــنـــدســـة فــــي تــــوزيــــع املــــســــاحــــات، حــيــث 

يلحظ الزائر االهتمام بالّصرح الخارجي 
وقاعة الصاة، وأن عمليات الترميم التي 
تـــوالـــت عــلــى املــســجــد مــنــذ مــئــات الـــقـــرون، 
والتي كان آخرها في العام 1979م لم تنل 
مــن تصميمه ومـــن رمــزيــتــه كـــأول مسجد 
بني فــي ُعــمــان، ولــم تنقطع عنه الــصــاة، 
ولم يخفت فيه صوت األذان منذ ما يزيد 

عن 1420 سنة وإلى اآلن.  
ــوب الــطــن  ــ ــمـــار مــــن طـ بـــنـــي مــســجــد املـــضـ
ــاروج«، وخــــا مـــن املـــحـــراب الـــبـــارز  ــ ــّصــ ــ »الــ
ــة،  ــئـ ــاتـ ــنـ واملــــــنــــــارة املـــرتـــفـــعـــة والــــقــــبــــاب الـ
البساطة وال  الداخلية غاية في  وجــدرانــه 
تحتوي إال على كتابة آيات قرآنية بالخط 

العربي. 
ويــؤكــد العامة - بــدر الــديــن أبــو عبد الله 
بـــن مــحــمــد الــشــبــلــي الــدمــشــقــي - املــتــوفــى 
عـــام 769 هــجــريــة، فــي مصنفه »مــحــاســن 
الوسائل إلى معرفة األوائل«، على حقيقة 
مــا جــاء مــن أخــبــار الـــرواة واملــحــدثــن، بأن 
ابن غضوبة، ما أن َحضر بن يدي الرسول 
 إسامه واستقر 

َ
أعلن الكريم )ص(، حتى 

 .
ً
منه  قلبا وعقا

ــه إلـــــى أهـــلـــه ودعـــوتـــهـــم  ــودتــ وتـــــا ذلـــــك عــ
لـــإســـام - وقـــد اســتــجــابــوا لـــه -، وقــامــوا 
تم  حيث  الصلوات،  فيه  قام 

ُ
ت مكاٍن  ببناء 

أول  املضمار«، وبذلك بني   « بناء مسجد 
مسجد في ُعمان.

السنة السادسة للهجرة
والعقبة،  القبلتن  وذو  الــكــبــاشــة  مسجد 
الــــذي يــقــع فـــي واليــــة »إبــــــراء« فـــي شرقية 
طــلــق عليه ثاثة أســمــاء، تداولها 

ُ
أ ُعــمــان. 

العمانيون ملسجد واحد عبر التاريخ. 
ويــعــتــبــر مــن أقــــدم املــســاجــد فــي السلطنة 
 للعديد من 

ً
بعد مسجد »املضمار«، إضافة

السادسة  السنة  فــي  ُبنيت  التي  املساجد 
لــلــهــجــرة، تــمــاشــيــا مـــع مــقــتــضــيــات الــديــن 

الجديد.
حمل املسجد األسماء الثاثة،  ولكل اسم 
واقــعــة مــكــانــيــة وزمــانــيــة ارتــبــطــت بأصل 
بمسجد  ُسمي  حيث  التسمية.  ومناسبة 
»الَعقبة« نسبة إلى موقعه على سفح جبل 

اصري.
ّ
الن

فــقــد اســتــمــد معناه  ــكــبــاشــة 
ْ
ال بينما اســـم 

مــن نـــزوع الــنــاس قــديــمــا إلـــى ذبـــح الــنــذور 
ــفــاء، 

ّ
 فـــي الــش

ً
ــــا ـــيـــاه فـــي بـــاحـــاتـــه، أمـ

ّ
والـــش

وكــانــت الـــنـــذور عــبــارة عــن - كــبــش أســود 
يــذبــح قـــرب املــســجــد - ويــعــلــق جــلــده على 

شجرة محاذية لساحة املسجد. 
نقف عند االسم الثالث، وهو االسم األهم 

تــاريــخــيــا وتــوثــيــقــيــا لــلــمــرحــلــة الــتــي أمــر 
من  القبلة  بتحويل  )ص(  »الــنــبــي«  فيها 

بيت املقدس إلى الكعبة املشرفة. 

مساجد الُعباد
على  محلقة  طيور  وكأنها  للناظر  تبدو 
منحدرات الجبال، حيث تميز هذا النوع 
من املساجد )املتقشفة(، بأنها نحتت في 
واحــد،  لشخص  غالبا  وتتسع   - الــجــبــال 
وتتميز  بصغر حجمها وانعزالها بعيدًا 

عن ُسكنى الناس. 
انتشرت هذه املساجد منذ فترات تاريخية 
متباعدة فــي واليــة نــزوى التي تحتضن 
آثار ما ال يقل عن سبعن مسجدا، وكذلك 

في واليتي ُبها والرستاق املجاورتن.
الــُعــمــانــي بالكثير  الـــتـــراث  وتــحــفــل كــتــب 
من األثر عن سير أصحاب تلك املساجد، 
ــة  ــ ــّمـ ــ ــرًا لـــلـــعـــلـــمـــاء واألئـ ــقــ ــانــــت مــ ــــي كــ ــتـ ــ والـ
ـــســـاك، والــعــبــاد الــّصــالــحــن، والــذيــن 

ُّ
والـــن

كـــانـــوا يــنــفــرون إلــيــهــا، طــلــبــا لــاعــتــكــاف 
والـــعـــبـــادة. ورغــــم بــســاطــة هـــذه املــســاجــد 
ــــوال  إال أنـــهـــا ظــلــت وقـــفـــا تـــوقـــف لــهــا األمـ

لرعايتها، ولها وكاء ليومنا هذا.
ــاد بــالــكــثــيــر مــن  ــبــ ــُعــ حـــظـــيـــت مـــســـاجـــد الــ
ــا  ــ وحـــانـــيـــة الـــافـــتـــه، فــهــي تــمــد زوارهـ الـــرُّ
الداخلي والطمأنينة  السام  بالكثير من 
شيع السكينة في أمكنتها البعيدة عن 

ُ
وت

صخب الــحــيــاة، وكــأنــنــا فــي هــذا التجلي 
السلوك  لشاعر  أبياتا  نستذكر  الصوفي 
الُعماني أبو مسلم البهاني في قصيدته 

النهروانية:
ــاُم 

َ
ــن

َ
ت  ... َسميُر  هاِم 

َ
للُمْست  

ّ
ــل َوَهـ َسميري 

 َسِهيُر  
َ
 األْبرقن

ُ
وبرق

ــبــي 
ْ
ــل

َ
َبـــاِب ِنــَصــالــُه ... وق ــرَّ تــمــزق أحــشــاَء الـ

طيُر             
َ
َصال ف

ّْ
ِبَهاتيك الن

ويعتبرمسجد الجامع في نزوى من أكبر 
مــســاجــد الــعــبــاد، وذلــــك مــــرده إلـــى إقــامــة 
القبة،  مسجد  يليه  فــيــه.  الجماعة  صــاة 
الحجم ومدخله في وسطه  وهــو صغير 
ويحتوي على نافذتن، ورزونتن وتبدو 

أجزاء املسجد تالفة. 
مسجد الجبل، وهو بحسب مسماه فقط 
تــــم تـــشـــيـــده عـــلـــى ســـفـــح جـــبـــل مــــن الــطــن 
على  بابن  عن  عبارة  ومدخله  والحجر، 
ــا مـــحـــرابـــه فــهــو عميق  شــكــل أقـــــــواس، أمــ

ومتداخل األجزاء.
مسجد الطائر ويقع على قمة جبل هرمي 
الــشــكــل، وكــــأن الــجــبــل خــصــص للمسجد 
فــقــط. ويــجــد املـــرء صــعــوبــة فــي الصعود 
ــد انــــدثــــرت أجـــــــزاء املـــســـجـــد مــن  ــ ــيــــه، وقـ إلــ
الـــداخـــل والـــخـــارج؛ إال أن بــعــض األجــــزاء 
من جدرانه ال زالت متماسكة. وقد أطلق 
»الطائر« على هذا املسجد،  األهالي اسم 
لعدم معرفتهم بمن قام ببنائه وفي هذه 

النقطة الصعبة على قمة الجبل.
العقيق  كحبات  تــنــاثــرت  كثيرة  مساجد 
الـــــوديـــــان  وبـــــــن  الــــجــــبــــال  رؤوس  ــلــــى  عــ
املنحدرات، جميعها وعبر  أطــراف  وعلى 
التاريخ  حكاية  تــروي  الطويل  تاريخها 
ساك 

ُّ
والن الصالحن  بسيرة  يحفل  الــذي 

ــاة وزيـــنـــتـــهـــا فــي  ــيــ ــن الــــحــ ــ املـــنـــقـــطـــعـــن عـ
سلطنة ُعمان.

  )Getty /تزخر ُعمان بمساجد كحبات العقيق على رؤوس الجبال  )كاميرون سبينسر

تنتشر المساجد األثرية في ُعمان والتي تعكس قيمة أثرية وتاريخية كبيرة للسلطنة، بما تمثله كفن من فنون العمارة اإلسالمية، 
والتي تتناسب مع بيئة البالد ومكوناتها الروحية

هوامش

سما حسن

معه قّررت أن أبدأ أول أيام العام الجديد بأن نقضي سويًا 
عدة ساعات، بال قيوٍد وال تفكيٍر وال نظام، فألغينا كل 
املواعيد، وأغلقنا هاتفينا النقالني، واستأجر هو سيارة 
الـــســـيـــارات، وال أدري الــســبــب في  لــتــأجــيــر  مـــن مــحــل 
انتشار محالت تأجير السيارات الفاخرة في غزة، هذه 
الفترة بالذات، حيث تؤجر لساعات بمبالغ متفاوتة. هل 
بسيارة  باالنطالق  يعيشونه،  مــزٍر  واقــٍع  من  يهربون 

فارهة في يوم ما من العمر؟
رفض تمامًا فكرة أن نخرج سويًا في سيارة عامة، 
وهـــو يــعــرف فــضــول الـــركـــاب، خــصــوصــًا أن الــفــارق 
بيننا واضح، فأنا رزينة إلى درجة ملفتة، وهو يبدو 
مستهترًا ومرحًا إلــى درجــة ملفتة، وقــد أصــر أيضًا 
على خروجنا في سيارة وحيدْين، لكي يسمح لي أن 
بأنه  لي  فيما صــرح  العنان ألنوثتي وطفولتي،  أتــرك 

يريد أن يتحدث معي عن املستقبل.
عند الــحــاجــز األخــيــر، ونــحــن فــي طريقنا إلــى ساحل 
البحر، هربًا من املدينة التي تقتل األحالم كما أسميها، 
قابلنا شرطي املــرور املنهك، والــذي لم يتلق راتبًا منذ 

شهور، لكنه يواصل عمله، فنظرة اإلشفاق على املاّرة 
وقــادة املركبات لم تفتني، فلم يكن يفعل شيئًا سوى 
لــيــحــّرر لصاحبها   

ً
بــيــديــه، ولـــم يــوقــف مــركــبــة التلويح 

مخالفة، على الرغم من أن الجميع كان يسير في االتجاه 
املخالف. على جانب الطريق، رأيت طفولتي تسير خلف 
تلميذات صغيراٍت، خرجن من املدرسة، بعد تقديمهن 
أوراقـــه.  يلملم   ، دراســــيٍّ لفصل  النصفية  االمــتــحــانــات 
كانت إحداهن، على الرغم من برودة الجو، تلعق أطراف 
قمع من البوظة، تمسكه بإحكام، فيما تنظر األخريات 
رت أنني كنت 

ّ
لها، ويتظاهرن بأنهن غير مباليات. تذك

أعطي الحلوى وجزءًا من مصروفي لزميلتي الفقيرة، 
ألني كنت أراها قادرة على التصدي للزميالت اللواتي 
يضايقنني، وحـــني أصــبــحــت، فــي املــرحــلــة اإلعـــداديـــة، 
ــروا« املــخــطــط بــــاألزرق واألبــيــض،  ــ ــ كــرهــت مــريــول »أون
ــام، خــصــوصــًا أن معظم  ــ ــ ــذي يــبــهــت لـــونـــه مـــع األيـ ــ ــ وال
عــامــني متتالني،  املــريــول نفسه  يلبسن  كــن  الــطــالــبــات 
وقد قدمت طلبًا خطيًا إلدارة املدرسة بتغيير لونه إلى 
على  وربتت  الناظرة سريعًا،  فمزقته  الغامق،  الكحلي 
الطلب، بعدما حــدث مع  بتقديم  تــجــرأت  وجنتي، وقــد 
زميلٍة، حني فاجأها حيضها األول في الفصل، وتبقع 

املــريــول بقطرة دم، جعلتها تــتــرك املــدرســة إلــى األبــد، 
 
ً
ألن أستاذ اللغة العربية رآها، وقد كانت أكثرنا خجال

وانطواًء، ولم تحتمل العودة إلى الصف في اليوم الثاني، 
ــل الــســيــارة،  ومــواجــهــة عــيــنــي املــعــلــم خــصــوصــًا. داخــ
غرزت دبابيس الحجاب بقعر حقيبتي، وأبقيته ملتفًا 
بــال إحــكــام حــول شــعــري، حتى وصلنا إلــى الشاطئ، 
أريـــد أن أحقق  إنــنــي  لــه  الــســيــارة، فقلت  وترجلنا مــن 
، طــاملــا تمنيتها فــي غـــزة، وهـــي أن يــداعــب هــواء 

ً
أمــنــيــة

بحرها خصالت شعري، ويعابثها ويتخللها، ويفرقها 
عن بعضها، ويفكك طبقة الكريم التي أمّسدها فوقها، 
لتلتصق الخصالت مثل كتلة واحدة. حدث ذلك سريعًا 

وحسبما أشــتــهــي، بــعــد أن جــذبــت الــحــجــاب مــن فــوق 
شــعــري، فضحك ضحكة بــزاويــة فمه فــي غير رضــا. 
عــلــى الــشــاطــئ، اتــخــذنــا مــقــعــديــن مــتــجــاوريــن، وكـــان 
الشاطئ خاويًا في هذا الوقت من العام، وراقني خلّوه 
مــن املــصــطــافــني، ألن الــبــحــر كـــان يــبــدو كــمــن يتنفس 
بــهــدوء، من  الشاطئ  الصعداء، وهــو يريح موجه على 
والــهــمــوم،  بــالــدهــون  املثقلة  بــاألجــســام  يرتطم  أن  دون 
حدثته عن ذكريات كثيرة، لكنه طلب مني أن نتحدث 
عن املستقبل. قلت له باختصار إن املستقبل في غزة 
لكي  ليسكتني،  يبدو غامضًا، فوضع كفه على فمي 
ال أسترسل في السياسة، فطبعت عليها قبلة خاطفة، 
وأسكتني مرة أخرى، حني جاء النادل، فأعدت الحجاب 
بحركٍة سريعٍة إلى مكانه، وألقى النادل نظرة متشككة 
علينا، وربما حاول أن يضع في رأسه تصورًا للعالقة 
أو عدة  كــان معنا طفل،  لــو  لــه:  التي تربطنا، فهمست 
أطفال يتقافزون حولنا، ملا ملحنا هذه النظرات املتسائلة. 
ومداعبة  املتفرق،  حديثنا  على  ست  ساعات  مضت 
البحر املمتعة لشعري، ثم فجأة نهض، وأمسك بيدي، 
ليساعدني في السير نحو السيارة لنعود. ابني كان 

 »يوم من عمري«.
ً
رني أنه فعال

ّ
مصممًا أن يذك

يوم من عمري

وأخيرًا

على جانب الطريق، رأيت 
طفولتي تسير خلف تلميذات 
صغيراٍت، خرجن من المدرسة
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باختصار

بني مسجد املضمار، من 
طوب الطني »الّصاروج«، وخال 

من املحراب البارز واملنارة 
املرتفعة والقباب الناتئة، 

وجدرانه الداخلية غاية في 
البساطة. 

■ ■ ■
يعتبرمسجد الجامع في نزوى 
من أكبر مساجد العباد، وذلك 
مرده إلى إقامة صالة الجماعة 

فيه. يليه مسجد القبة. 

■ ■ ■
مسجد الطائر ويقع على قمة 

جبل هرمي الشكل، وكأن 
الجبل خصص للمسجد فقط. 
وقد اندثرت أجزاء املسجد من 

الداخل والخارج.




