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معركة عمران 
بوابة الشرعية إلى صنعاء

عمران، صنعاء ـ العربي الجديد

ــأن الــــحــــدث الــيــمــنــي فــي  ــ ــرات بـ ــ ــؤشـ ــ تــفــيــد املـ
األيام املقبلة سيكون عنوانه معركة عمران. 
املــحــافــظــة الــشــمــالــيــة الـــواقـــعـــة بـــني صــنــعــاء 
ــعــــدة، أولـــــى ضــحــايــا االنــــقــــالب، والــتــي  وصــ
سقوطها،  مسؤولية  عديدة  أطــراف  تتحّمل 

ــتــــي يــجــري  ــكــــون الــــثــــغــــرة الــ مـــرشـــحـــة ألن تــ
ــى الـــعـــاصـــمـــة.  ــل عــلــيــهــا لــــلــــوصــــول إلــــ ــمـ ــعـ الـ
الحسم  أسهم  بقاء  فــي خانة  تــنــدرج  معركة 
الـــعـــســـكـــري مـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى حـــســـاب حــظــوظ 
تزال نتائجها  التي ال  السياسية  املحادثات 
تــــوازي الــصــفــر، عــلــى صــعــيــد مــا تــم اإلعـــالن 
عنه بعد جولة سويسرا من إجــراءات حسن 

نوايا وإطــالق ســراح معتقلني أو فك حصار 
املــدن املنكوبة وأولها تعز. وكــأن جميع  عن 
م باالتجاه 

ِّ
أطراف الحرب اليمنية باتت تسل

التصريحات  بدليل  العسكري،  الحسم  نحو 
الـــنـــاريـــة لــزعــيــمــي االنــــقــــالب، عــلــي عــبــد الــلــه 
قابلته  ما  وهــو  الحوثي،  امللك  صالح وعبد 
ــرة الـــــغـــــارات عـــلـــى الــشــمــال  ــيــ ــي وتــ زيــــــــادة فــ

اليمني الواقع في قبضة املليشيات، مع دفع 
من  قــدر  بأكبر  العربي  والتحالف  الشرعية 
قواتهما إلى الجوف لفتح منفذ إلى محافظة 
 أكبر عملية 

ّ
عمران، وهو ما يتزامن مع شن

املقاومة  وتقّدم  قلب صنعاء،  نحو  عسكرية 
والجيش الوطني شرقها.

[التفاصيل ص. ٤ـ٥]

(Getty/مجيد سعيدي) انتخاب النواب وأعضاء مجلس خبراء القيادة في ٢٦ فبراير

أحمد حمزة

مع اكتمال تنفيذ بند رئيسي في اتفاقية «كفريا 
والــفــوعــة ـــــ الـــزبـــدانـــي ومـــضـــايـــا»، أمـــس االثــنــني، 
ضاف أسئلة جديدة حول نوايا النظام السوري 

ُ
ت

وحــلــفــائــه حــيــال مــنــطــقــة مــحــيــط دمـــشـــق، الــتــي 
ن جبهاتها بشكل كبير في الفترة األخيرة 

ّ
سخ

مــن جهة، وأبـــرم اتــفــاقــات «غــامــضــة» مــع تنظيم 
«داعش» من جهة ثانية، وسط استمرار الحديث 
عن رغبته في إجراء تغييرات ديمغرافية جذرية 
إليه. تنفيذ  أولوية بالنسبة  في منطقة يعتبرها 

انتقال املسلحني وعائالتهم من كفريا والفوعة 
الزبداني  مقاتلي  مقابل  في  للنظام)  (املواليتني 
ومضايا وعائالتهم، تّم عبر لبنان وتركيا، جوًا 
ــرار  ــرًا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة أنــجــزتــهــا حــركــة أحـ وبــ
الشام مع املفاوضني اإليرانيني في ٢٤ سبتمبر/

التنفيذ مـــرارًا نظرًا  أيــلــول املــاضــي، وتــم تأجيل 
لــخــرق روســيــا ومــقــاتــالتــهــا الــهــدنــة باستهداف 
مــنــاطــق ريـــف إدلـــب املــشــمــولــة بــاالتــفــاق. وتــولــت 
املتحدة  األمم  األحمر وسيارات  الهالل  سيارات 
ومــمــثــل عـــن مــكــتــب املـــبـــعـــوث األمـــمـــي الــخــاص 
من  وعوائلهم  املقاتلني  نقل  مهمة  ســوريــة،  فــي 

طائرة  أقلتهم  بيروت، حيث  إلى مطار  الزبداني 
إلى تركيا ليدخلوا بعدها إلى منطقة إدلب. كذلك 
تم نقل مقاتلني من كفريا والفوعة مع عائالتهم 
السورية حيث  فالحدود  بيروت  إلــى  تركيا  من 
تسلمهم النظام السوري، وحيث يخشى كثيرون 
فــي منطقة ريــف دمــشــق في  يــتــّم إسكانهم  أن 
خانة ما يقول البعض إنه مخطط إلحداث تغيير 
ديمغرافي، على غرار ما هو حاصل في بعض 

مناطق ريف القصير في ريف دمشق.
تنفيذ اتفاق التبادل األكبر بني النظام واملعارضة 
املسلحة حتى اآلن، يتزامن مع تحركات متعددة 

األشكال يبذلها النظام في منطقة محيط دمشق، 
اتفاقات مع تنظيم «داعــش» أو  إما على شاكلة 
معضمية  مثل  بأكملها  مناطق  إبـــادة  بصيغة 
الشام ودوما، بموازاة تكثيف التحركات تمهيدًا 
بني  مفاوضات  الدولي  املجتمع  يسميه  ما  لبدء 
ــتــي أقــــرت بـــقـــرار مجلس  الــنــظــام واملـــعـــارضـــة ال
األمن ٢٢٥٤، الذي يلبي جزءًا كبيرًا من الشروط 
الــروســيــة، وســـط تــســريــب واشــنــطــن ومــوســكــو 
اتــفــاق ثنائي على الئــحــة موحدة  بــأنــه  مــا يفيد 

«التنظيمات اإلرهابية» في سورية. لـ
[التفاصيل ص. ٢ـ٣]

الزبداني ـ الفوعة... التبادل ا�كبر بين النظام والمعارضة
الحدث

سّد النهضة... ا�تي أعظم
ال جديد في مفاوضات سد النهضة إال المزيد من الفشل، بينما تتخوف مصادر 

أن يكون النزاع المقبل هو بين القاهرة والخرطوم. [٦ـ٧]

سّد النهضة... ا�تي أعظم
ال جديد في مفاوضات سد النهضة إال المزيد من الفشل، بينما تتخوف مصادر 

أن يكون النزاع المقبل هو بين القاهرة والخرطوم. [
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سياسة

اقتصاد

مجتمع

ثقافة

رياضة

إعالن مبكر 
النتصار الرمادي 

وتحضيرات 
استقالل كردستان 

في ٢٠١٦

أحداث كورسيكا 
بركان عنصري 

ينفجر بوجه العرب

أزمة المؤسسة 
الثقافية 

الفلسطينية 
ضجيج في ليل 

طويل

أطفال الخوف 
في سورية 

رسومات مليئة 
بالطائرات

إبراهيم رضوان: 
مشاريع إسكانية 

بمستحقات 
موظفي غزة 

المتأخرة

الدوريات العربية 
غياب ل³ثارة وفرص 

ضائعة  ومالعب 
بال جمهور

٠٤

٠٨

١٠

١٨

٢٤
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في العدد

Tuesday 29th December 2015

إيران 
شتاء 

انتخابي 
ساخن

تستعّد إيران، 
بأطيافها السياسية 

الثالثة، المحافظون 
وا¬صالحيون 

و«المعتدلون»، 
الستحقاقين انتخابيين 

كبيرين في فبراير/شباط 
المقبل، سيكون الشأن 

الداخلي والخارجي 
أساسي´ فيهما.
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بموازاة استئناف تنفيذ اتفاقية الزبداني ـ الفوعة وكفريا في سورية، شهد محيط دمشق تحركات مريبة للنظام، 
تمثلت بتصعيد جبهة معضمية الشام، واتفاق ُمبهم مع »داعش« جنوبي دمشق

الجزائر ـ عثمان اللحياني

بوفاة حسني آيت أحمد، أحد أبرز قادة ثورة 
ــة، يـــكـــون جــيــل ســيــاســي  الــتــحــريــر الـــجـــزائـــريـ
وتاريخي كامل قد رحل عن املشهد السياسي 
فـــي الـــجـــزائـــر، ويـــكـــون جــــزء مــهــم مـــن تــاريــخ 
ـــــوي، مــخــلــفــا وراءه 

ُ
الـــحـــراك الــســيــاســي قـــد ط

ــا. لــكــن خــيــبــة كبيرة  رصـــيـــدًا ســيــاســيــا واســـعـ
تـــســـود الــنــخــب الــفــكــريــة الــــدارســــة لــتــطــورات 
ــــي الـــــبـــــاد، خــصــوصــا  ــاســـي فـ ــيـ ــد الـــسـ ــهـ املـــشـ
لــنــواحــي اإلقـــصـــاء الــتــي تــســود عــقــل السلطة 
الباد منذ عام 1962، واإلخفاق  التي حكمت 
ــذا الــــزخــــم والـــــكـــــوادر  ــ فــــي االســــتــــفــــادة مــــن هــ
الــتــاريــخــيــة الــتــي نــجــحــت فــي تحقيق إنــجــاز 
ــــذي  ــد الـ ــمــ ــــال. قـــبـــل حـــســـني آيــــــت أحــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
هاجمته السلطة بعنف في العقدين األخيرين 
عبر الصحف والنخب املوالية، كانت الجزائر 
قـــد خــســرت الــهــاشــمــي شـــريـــف، أبــــرز قــيــادات 
الجزائر، والــذي توفي في صمت،  اليسار في 
وتــــعــــّرض بـــــــدوره، لــحــصــار ســيــاســي بسبب 
مــواقــفــه الــرافــضــة ملـــا كـــان يــعــتــبــره ســيــاســات 
الـــريـــع الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــة. وقـــبـــل ذلــك 

رامي سويد

ــام الــــســــوري هــجــومــهــا  ــنـــظـ ــلــــت قــــــوات الـ واصــ
املدعوم بغطاء جوي روسي على مناطق ريف 
درعا التي تسيطر عليها املعارضة السورية، 
وتـــزامـــن ذلـــك مــع تفجيرين كــبــيــريــن فــي أحــد 
أحـــيـــاء مــديــنــة حــمــص الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
النظام بسيارتني مفخختني، أدى انفجارهما 
الــعــشــرات. كــمــا تواصلت  إلـــى مقتل وإصــابــة 
معارك الكر والفر بني قوات املعارضة وتنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( شـــمـــال حلب 
وبــني قـــوات املــعــارضــة وقـــوات الــنــظــام جنوب 
الجوي  القصف  بالتوازي مع استمرار  حلب، 

الروسي على أرياف حلب وإدلب والاذقية.
الــروســي، منذ صباح  الحربي  الطيران   

ّ
وشــن

أمس االثنني، عشرات الغارات مستهدفا بلدة 
الشيخ مسكني في ريف درعا الشمالي، وذلك 
النظام السوري  بالتزامن مع محاوالت قوات 
اقــتــحــام املـــديـــنـــة، ذات املـــوقـــع االســتــراتــيــجــي 
املساملة،  أحمد  اإلعــامــي  الناشط  وقــال  املهم. 
 »الـــغـــارات الــروســيــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

تــجــاوزت 42 غـــارة، منذ صباح الــيــوم )أمــس( 
»مليشيات  أن  ُمضيفا  مسكني«،  الشيخ  على 

ــام الــســابــق  ــعـ ــــني الـ ــوام، تـــوفـــي األمـ ــ ــ بــثــاثــة أعـ
لحزب »جبهة التحرير الوطني«، عبد الحميد 
مهري، والذي يعّد من أبرز الشخصيات التي 
نقلت الحزب التاريخي من بوتقة االستغال 
السياسي من قبل السلطة الى التحرر الفكري 
والسياسي، ودفعه ذلك الى التقاطع مع قوى 
املــعــارضــة الــتــي رفــضــت انــقــاب الجيش على 
مواقفه  أن  غير   .1992 عــام  االنتخابي  املــســار 
هـــذه أغــضــبــت املــجــمــوعــة الــحــاكــمــة الــتــي كــان 
الــجــيــش واالســـتـــخـــبـــارات الـــفـــاعـــل الــرئــيــســي 
فيها، فــدّبــرت لــه انقابا داخـــل الــحــزب، حيث 
ــاتـــه. كــمــا تــعــرض  حــوصــر ســيــاســيــا حــتــى وفـ
الجزائر،  في  املسلمني  اإلخـــوان  تيار  مؤسس 
إقــصــاء سياسي عنيف  الــى  محفوظ نحناح، 
اللينة إجــمــااًل تجاه  عــام 1999، رغــم مــواقــفــه 
الــســلــطــة، وخــــيــــارات نـــظـــام الــحــكــم مــنــذ عــام 
1994، تــحــت شــعــار مــشــروعــيــة الــحــفــاظ على 
مشاطي،  محمد  تعّرض  كما  املركزية.  الدولة 
أحد أعضاء مجموعة الـ 22 التي فجرت ثورة 
انتقاده  مــواقــف عنيفة بسبب  الــى  الــتــحــريــر، 
الرئيس  تــرشــح  ورفــضــه  السلطة،  لسياسات 
رابــعــة.  رئــاســيــة  لــواليــة  بوتفليقة  عبدالعزيز 

الــــنــــظــــام تـــقـــصـــف املــــديــــنــــة مــــن مــــحــــاور عــــّدة 
بــاملــدفــعــيــة وراجـــمـــات الــصــواريــخ والــدبــابــات 
وأطرافها  املدينة وسهولها  منازل  مستهدفة 

بأكثر من 250 قذيفة«.
ــة إلـــــى أن »الـــــقـــــوات املــهــاجــمــة  ــاملـ ولـــفـــت املـــسـ
بقوات  املدعومة  النظام  مليشيات  من  تتألف 
ما  ويساندها  اللبناني،  الله  وحــزب  إيــرانــيــة 
»الجيش  أن  مؤّكدًا  الوطني«،  الجيش  ُيسمى 
العام  النفير  املــديــنــة ويعلن  يــدافــع عــن  الــحــر 
الهجمة الشرسة«. وأضــاف أيضا  بوجه هذه 
أن »اشتباكات عنيفة جــدًا تــدور في األطــراف 
الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة مـــن املــديــنــة بــاألســلــحــة 

الثقيلة واملتوسطة«.
وتـــتـــمـــتـــع مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ مـــســـكـــني بــأهــمــيــة 
استراتيجية، إذ إن من يسيطر عليها، يتحّكم 
بــطــرق مـــواصـــات وإمـــــــدادات مــهــمــة تتوسط 
ــداء،  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــــق، ودرعــــــــــا، والـ ــــشـ مـــحـــافـــظـــات دمـ
والــقــنــيــطــرة. ويــهــدف الــنــظــام مــن حملته هذه 
إلـــى تــحــصــني مــواقــع قــواتــه فــي مــديــنــة أزرع، 
الشيخ مسكني بنحو  الشرق من  إلى  الواقعة 
مناطق  تهديد  جــانــب  إلــى  كيلومترات،  ستة 
وخصوصا  درعــا،  شمالي  املعارضة  سيطرة 

نوى وابطع وداعل.

لــم يــدفــع هـــذا الــجــيــل الــســيــاســي ثــمــن مواقفه 
كــوادر وشخصيات  لكن  فقط،  عنفا سياسيا 
مهمة وذات تأثير تاريخي في مسار الحركة 
الــوطــنــيــة فــي الــجــزائــر قــبــل وبــعــد االســتــقــال، 
تعرضت للتصفية بسبب مواقفها املعارضة؛ 
فــمــحــمــد خـــيـــضـــر، عـــضـــو املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الجزائرية، قتل في مدريد في ظروف  للثورة 
الثاني 1967. كما  يناير /كانون  غامضة في 
تعرض كريم بلقاسم، عضو مجموعة الستة 
التي فجرت ثورة التحرير، وأبرز كوادر الوفد 
املفاوض لفرنسا بشأن استقال الجزائر، الى 
أكتوبر/تشرين  في  فرانكفورت  في  االغتيال 
املــعــارضــة  مــواقــفــه  بــســبــب   ،1970 عــــام  األول 
محمد  تعرض  فيما  بومدين.  الرئيس  لنظام 
بوضياف، الذي ظل في املنفى من الستينيات، 
األعلى  املجلس  ليرأس  الجيش  استدرجه  ثم 
للدولة عام 1992، الى االغتيال السياسي في 
يونيو /حزيران 1992 في ظروف دامية. لكن 
رحيل آيــت أحمد األربــعــاء املــاضــي فــي لــوزان 
الــســويــســريــة، شــكــل صــدمــة ســيــاســيــة وأعـــاد 
حالة من اإلجماع السياسي املفقود منذ فترة 
فـــي الـــجـــزائـــر، حــيــث تــشــكــل إجـــمـــاع ســيــاســي 

ــرى، دّوى انــفــجــاران كــبــيــران في  مــن جــهــة أخــ
حي الزهراء الــذي تسيطر عليه قــوات النظام 
الـــســـوري بــمــديــنــة حــمــص. وتــحــدثــت مــصــادر 
إعامية موالية للنظام السوري عن أن سيارة 
تحمل شارة »الهال األحمر السوري« دخلت 
الحي وركنت في إحدى املناطق ثم ترّجل منها 
انتحاريان اثنان، أحدهما قام بتفجير نفسه 
بني مجموعة من الشباب في الحي، والثاني 
إلى  أدت  والتي  املفخخة  السيارة  بنسف  قــام 

انهيار بناء كامل فوق رؤوس ساكنيه.
ــالـــت املــــصــــادر إن عــــدد الــضــحــايــا تــجــاوز  وقـ
األربعني ضحية، فيما أصيب نحو 90 آخرين 
بـــجـــراح مــخــتــلــفــة الـــخـــطـــورة. ونـــعـــت شــبــكــات 
إعامية موالية للنظام السوري على صفحات 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي »املــــــازم علي 
النقري«، والذي قضى إثر التفجيرين اللذين 
ــع فــريــق  ــاء عــمــلــه مـ ــنـ ــراء، أثـ ــ ــــزهـ ضـــربـــا حـــي الـ
التلفزيون السوري في الشارع الذي وقع فيه 

التفجيران.
بالتزامن مع ذلك تواصلت معارك الكر والفر 
»فيلق  بني قوات املعارضة السورية متمثلة بـ
ــراد« و»الــجــبــهــة  ــ الـــشـــام« و»فـــرقـــة الــســلــطــان مـ
ــــش«، في  الــشــامــيــة«، وبـــني قـــوات تنظيم »داعـ

على االعتراف بما تعرض له الراحل من ظلم 
ســيــاســي وإقــــصــــاء. يــــرى الـــكـــاتـــب والــنــاشــط 
الــســيــاســي عــبــد الــعــزيــز غــرمــول، أن منظومة 
الجزائر،  السلطة في  تداولت عل  التي  الحكم 
انــــحــــازت الــــى خـــيـــار اإلقــــصــــاء، وفـــوتـــت على 
الــبــاد فــرصــة االســتــفــادة مــن الــتــنــوع والــثــراء 
السياسي  الجيل  يمثله  كان  الــذي  السياسي، 
السياسية  السلطة  عــقــل  أن  معتبرًا  الـــراحـــل، 
الـــجـــزائـــر »والــــــذي ال يــســتــطــيــع أن يتسع  فـــي 
الحميد مهري  نــوع عبد  مــن  لــرمــوز مختلفة 
ومحفوظ نحناح وحسني آيت أحمد، هو عقل 
لم يفهم بعد هذا التنوع الثقافي الكبير الذي 
تحظى به الجزائر؛ التنوع في الفكر املختلف 
واملتناقض أحيانا، والرؤية املتعددة األبعاد، 
واختاف املشارب في الجزائر«. وأضاف »في 
اعتقادي أن ما يجمع مثل هــؤالء الرجال هو 
حب الجزائريني لهم لسبب واضح، يتمثل في 
الجزائر باألفكار واألدوات   منهم خدم 

ً
أن كا

واملـــواقـــع الــتــي تــوفــرت لــه فــي ظـــروف معينة، 
ــعـــوا خـــدمـــة الـــجـــزائـــر قــبــل خــدمــة  ــهـــم وضـ وأنـ
مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة، وقــــضــــوا عـــمـــرهـــم فــي 

خدمة الجزائريني«.

بلدة دوديان الحدودية مع تركيا شمال حلب. 
»العربي الجديد« أن  وأكدت مصادر محلية لـ
قــوات داعــش تمّكنت من استعادة عــدة نقاط 
خسرتها مساء األحد في القرية وفي قرية قرة 

كوبري املجاورة لها.
النظام  قــوات  بــني  االشتباكات  تواصلت  كما 
العراقية واإليرانية وقــوات حزب  واملليشيات 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي مـــن جـــهـــة، وقــــــوات املــعــارضــة 
ــلـــدة خــان  ــة مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قــــرب بـ الـــســـوريـ
طـــومـــان جـــنـــوب حـــلـــب، بــالــتــزامــن مـــع قصف 
الــطــيــران املـــروحـــي بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة بعد 
منتصف ليل األحد مناطق في حي الراشدين 
ــأطــــراف مــديــنــة حــلــب الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة،  بــ
وقــصــف طــائــرات حربية ُيــرجــح أنــهــا روسية 
ــلــــدة ديـــــر جــــمــــال بــــريــــف حــلــب  مـــنـــاطـــق فــــي بــ

الشمالي بعد منتصف ليل األحد أيضا.
فـــي ســيــاق آخــــر، تــتــواصــل االشــتــبــاكــات منذ 
مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل األحـــــد-اإلثـــــنـــــني بــني 
قـــوات الــنــظــام واملسلحني املــوالــني لــه، وقــوات 
املــــعــــارضــــة فــــي مــحــيــط بـــلـــدة املــــــرج ومــــــزارع 
البالية في الغوطة الشرقية، األمر الذي أدى 
بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى 

مقتل 5 من مقاتلي املعارضة.

أحمد حمزة

فــــــــي ظــــــــل تـــــــــطـــــــــورات ســــيــــاســــيــــة 
مفصليا  بعضها  يبدو  وميدانية 
صباح  شــهــد  الــســوريــة،  للمسألة 
ــد بـــنـــود اتــفــاقــيــة  أمــــس االثــــنــــني، تــطــبــيــق أحــ
»كفريا، الفوعة الزبداني، مضايا«، التي كانت 
الــرابــع والعشرين مــن سبتمبر/ فــي  أبــرمــت 
أيــلــول. ويــطــرح توقيت إنــجــاز عملية إخــاء 
ــرات، خــال  ــ الــجــرحــى بــعــدمــا تــعــثــرت عـــدة مـ
ــارات استفهام  األشــهــر الــثــاثــة املــاضــيــة، إشــ
ــا أن مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة  عـــــديـــــدة، خـــصـــوصـ
السورية دمشق، يشهد هذه األيــام تصعيدًا 
الغوطة، وفي  للنظام وحلفائه على جبهات 
مناطق أخرى كانت هادئة بهدٍن واتفاقياٍت 
طــــوال ســنــتــني مــضــت. وجــــرت يــــوم اإلثــنــني، 
ــات الـــجـــرحـــى واملـــدنـــيـــني  ــئـ عــمــلــيــة خــــــروج مـ
مــــن مـــنـــاطـــق مــــحــــاصــــرة، فــــي ريـــفـــي دمــشــق 
أممية، ضمن تسويٍة توصل  برعاية  وإدلــب 
ــرار الــشــام  ــ إلــيــهــا مــفــاوضــون مـــن »حـــركـــة أحـ
أنهت في  إيرانيون،  اإلسامية« ومسؤولون 
الوضع  استعصاء  املاضي،  سبتمبر/أيلول 
امليداني واإلنساني في مدينة الزبداني التي 
وبلدتي  السورية،  املعارضة  عليها  تسيطر 

كفريا والفوعة املواليتني للنظام السوري.
وأفادت مصادر محلية في الزبداني ومضايا، 
ــارات الــهــال  ــيــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »ســ لــــ
 عن 

ً
األحمر وســيــارات األمــم املتحدة وممثا

سورية،  في  الخاص  األممي  املبعوث  مكتب 
وصــلــوا إلـــى الــبــلــدتــني، صــبــاح االثـــنـــني، وتــم 
تنظيم بطاقات خاصة بالجرحى، ووضعهم 
فــــي ســــيــــارات إســــعــــاف، عـــلـــى أن يــتــوجــهــوا 
إلــى مطار بــيــروت، بــإشــراف األمــم املتحدة«. 
املــصــادر نفسها »إدخـــال كمية من  وتوقعت 
املساعدات اإلنسانية، األربعاء املقبل، )غدًا(، 
الهدنة،  اتفاقية  بنود  استكمال  يتم  أن  على 
ــلـــني الــقــابــلــني  ــاتـ ــقـ ــة أوضــــــــاع املـ ــر تـــســـويـ ــبـ عـ
بــاالتــفــاق، وإجــــاء الــرافــضــني لــه إلـــى مدينة 
إدلب مع عائاتهم، والذين يقدر عددهم في 
ـــ400 شــخــص، إضــافــة إلــى عــدد من  مضايا بـ
املــقــاتــلــني املــوجــوديــن فــي مــديــنــة الــزبــدانــي، 
خصوصا املنتمني إلى حركة »أحرار الشام«، 
بينهم منشقون وعائات مدنية، ومنهم من 
رفض النظام بقاءهم أو إجــراء أي مصالحة 

معهم«.
ــــو عــضــو  ــد عـــامـــر بــــرهــــان وهـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أّك
في  يتواجد  الــزبــدانــي«  في  املحلي  »املجلس 
املدينة، أنه »تم إجاء 123 جريحا مدنيا من 

الزبداني 
الفوعة

تحرُّكات مريبة للنظام وحلفائه 
في محيط دمشق

23
سياسة

آيت أحمد يطوي صفحة جيل أقصته السلطة الجزائرية

استنزاف المعارضة السورية من درعا إلى حلب

 »النظام أغلق، قبل يومني، املعبر الوحيد 
ّ
أن

للمدينة، ومــنــع دخـــول وخـــروج أي شخص 
حــتــى الـــحـــاالت اإلنــســانــيــة، ثــم تبعها قــدوم 
والتقوا  الجمهوري  القصر  ضباط  مــن  وفــد 
بلجنة املفاوضات عن املدينة، واستمر اللقاء 
ألكثر من أربع ساعات، وهّدد النظام املدينة 
التي تضم نحو 45000 نسمة، باالقتحام أو 
الساح«.  املتواجدة فيها  الفصائل  أن ترمي 
وتــــضــــم مـــعـــضـــمـــيـــة الـــــشـــــام ثــــاثــــة فــصــائــل 
رئــيــســيــة، هـــي ألـــويـــة الــفــجــر وســيــف الــشــام، 
ألجناد  االســامــي  »االتحاد  لـ التابع  والفتح 
الـــشـــام«، وجــمــيــعــهــم الــتــزمــوا بــالــهــدنــة بعد 

مرور أربعة وعشرين شهرًا على إبرامها.
وأضاف الناشط أن »األهالي طلبوا من لجنة 
املفاوضات التي تمثلهم عدم الخروج مجددًا 
الطريق  فتح  يتم  أن  قبل  الــنــظــام  وفــد  للقاء 
والـــســـمـــاح لــلــمــدنــيــني ولـــلـــحـــاالت اإلنــســانــيــة 
بالخروج والعودة وعدم التعرض واإلساءة 
ظل  فــي  املنتشرة«،  الحواجز  على  للمدنيني 
الــتــي تبعد عن  البلدة  تــرقــب تشهدها  حــالــة 
أقل  العاصمة دمشق  األمويني وســط  ساحة 

من خمسة كيلو مترات.
ــام، بــحــســب مــصــادر  ــظـ ــنـ ويـــأتـــي تــصــعــيــد الـ
ــة، كـــمـــحـــاولـــة لــعــزل  فــــي املـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
املعضمية عــن جارتها داريـــا، وإلنــهــاء حالة 
الـــهـــدنـــة الـــتـــي كــــان فــرضــهــا بــعــدمــا حــاصــر 
كبير  أشهرًا، واستفاد حينها بشكل  املدينة 
 
ً
من تحييد املعضمية، في وقٍت كان منشغا
بــعــدة جــبــهــات عــلــى تــخــوم دمــشــق، فــي حني 
يــعــود الــيــوم ليفتح الــجــبــهــة، ضــمــن سلسلة 

تحركاته الجديدة بمحيط دمشق.

اتفاقية النظام و»داعش«
ــراف دمــشــق هــذه  مــن جــهــة ثــانــيــة، تشهد أطــ
املــتــســارعــة في  ــام، بــاإلضــافــة للتحركات  األيــ
الـــزبـــدانـــي ومــضــعــمــيــة الـــشـــام، تـــطـــورًا الفــتــا، 
اتفاقية  أخيرًا، يتمثل في  الحديث عنه،  كثر 
ــة بـــــني الــــنــــظــــام و»داعــــــــــــــش«، يـــخـــرج  ــمـ ــهـ ــبـ ُمـ
بــمــقــتــضــاهــا املـــئـــات مـــن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
مــن مــنــاطــق تــواجــدهــم جــنــوبــي دمــشــق، إلــى 

مناطق البادية والرقة.
»الـــعـــربـــي  ــدت لــــ ــ وكــــانــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة أكــ
تــأخــر تنفيذها ولم  الــجــديــد« أن »االتــفــاقــيــة 
تتوقف«، مضيفة أن »التأخير يعود ألسباب 
ــيـــرات الــلــوجــســتــيــة،  ــدم اكـــتـــمـــال الـــتـــحـــضـ ــ عــ
إذ يـــحـــاول الــتــنــظــيــم الــــخــــروج عــبــر دفــعــات 
ــي يــــــوم واحـــــــــد، تــــبــــدأ بـــخـــروج  ــ ــقـــة فـ مـــتـــاحـ
ــم املـــســـلـــحـــني«، وأن  الـــجـــرحـــى والـــعـــائـــات، ثـ

تداولت مصادر عديدة في المعارضة السورية، أمس اإلثنين، أنباء عن 
مقتل قائد عمليات حزب اهلل في ريف درعا، جنوبي سورية، الملّقب بـ 
»الشبح«، مع عدد من عناصره. وأفاد مدير شبكة »سوريا مباشر« علي 
الجديد« أن »غرفة عمليات مليشيا حزب اهلل في مدينة  لـ »العربي  باز، 
ازرع شرقي مدينة الشيخ مسكين تم استهدافها بشكل مباشر من قبل 
كتائب الثوار براجمات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل قائد عمليات الحزب 

مع عدد من مرافقيه، ونُقلوا إلى مستشفى ازرع«.

مقتل قائد حزب اهلل في درعا؟

تحليل

الحدث

»تــحــضــيــرات االنـــســـحـــاب ال تــــزال مــســتــمــرة، 
بحيث يقوم عناصر التنظيم ببيع السيارات 
ــة ومــــولــــدات  ــاريــ ــنــ ــة والـــــــدراجـــــــات الــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
ــرات الــكــهــربــائــيــة واملـــــواد  ــ ــــدخـ الـــكـــهـــربـــاء واملـ

الغذائية تحضيرًا لخروجهم«.
يـــضـــاف إلــــى كـــل هــــذه الـــتـــطـــورات، الــتــســويــة 
الــتــي أبــرمــهــا الــنــظــام مــع مقاتلي املــعــارضــة 
في قدسيا، إذ خرج العشرات منهم إلى إدلب 
الــبــاد، كــمــا أن األحــــداث املتسارعة  شــمــالــي 
ــتـــزامـــن مــــع هـــجـــوم الــنــظــام  ــالـ هــــــذه، تـــأتـــي بـ
ــــي الـــغـــوطـــة  ــلـــى مـــنـــطـــقـــة املـــــــرج فـ ــــرس عـ ــــشـ الـ
ــع الـــطـــيـــران  ــ ــل تـــكـــثـــيـــفـــه مـ ــ ــــي ظـ ــة، فـ ــيــ الــــشــــرقــ
الروسي، قصف األحياء السكنية في الغوطة 

الشرقية لدمشق.
ـــجـــريـــات املــيــدانــيــة 

ُ
والــــافــــت فـــي كـــل هــــذه امل

بمحيط دمشق تحديدًا، أنها تأتي في فترٍة 
تــكــثــف فــيــهــا األطــــــراف الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا، تــمــهــيــدًا لــبــدء 
املفاوضات بني النظام واملعارضة التي أقرت 
بقرار مجلس األمن 2254، الذي تحفظ عليه 
واملعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  »االئتاف 

 أخرى باملعارضة.
ٌ

السورية« وأطراف
كما أن اغتيال قائد »جيش اإلســام« زهران 
عــلــوش، يــوم الجمعة املــاضــي، بعدما شــارك 
دمــشــق(  بمحيط  عــســكــريــا  )األقـــــوى  فصيله 
في مؤتمر الرياض، الــذي رشح عنه تشكيل 
الهيئة العليا للتفاوض، جاء كمؤشر حاسم 
ــيــــا،  ــــن خـــلـــفـــه روســ ــــول نــــوايــــا الـــنـــظـــام ومــ حــ

للدخول في مباحثات الحل السياسي.

كانون األول عام 2013. وفتحت قوات النظام 
مــنــذ نــحــو أســبــوع، تــلــك الجبهة الــتــي بقيت 
شبه هادئة تماما خال السنتني املاضيتني، 
وحــــشــــدت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة عـــلـــى تــخــوم 
املــعــضــمــيــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــتــعــّرض منذ 

أيام للقصف، قبل أن يهّدد النظام الفصائل 
املــتــواجــدة فيها بهجوٍم واســع هــنــاك، خال 
الساعات املقبلة إن لم يذعنوا لشروٍط جديدة 
الناشط في »مركز املعضمية  فرضها. وأّكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  اإلعــامــي« محمد نــور لـــ

شّدد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود 
بخصوص  تركيا  »حــزم  على  أوغلو، 
االتحاد  حــزب  لعناصر  السماح  عــدم 
لحزب  السوري  )الجناح  الديمقراطي 
غرب  إلى  بالعبور  الكردستاني(  العمال 
»المعلومات  أن  إلى  ولفت  الفرات«. 
بأن  تفيد  التركي  الجانب  لــدى  التي 
العناصر التي انتقلت إلى الضفة الغربية 
للفرات عبر سّد تشرين ليست من عناصر 
في  هي  وإنما  الديمقراطي،  االتحاد 
والمجموعات  العرب  من  الغالبية 
التحالف الدولي )ضد  التي تنسق مع 

تنظيم داعش(«.

ممنوع 
من عبور الفرات

عة على ثماني سيارات 
ّ
 مدينة الزبداني، موز

إســعــاف لــلــحــاالت الــحــرجــة، وأربــــع حــافــات 
واألطفال«،  والنساء  الجرحى  بباقي  محملة 
ــي الــلــبــنــانــيــة، ومــن  ــ ــادروا نــحــو األراضــ ــ إذ غــ
ــنـــاك ســيــتــم نــقــلــهــم لـــتـــركـــيـــا، عـــلـــى أن يــتــم  هـ
عاجهم ويخيروا بني البقاء فيها أو املغادرة 

إلى الشمال السوري.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
»العربي الجديد«، أنه و»بالتزامن  املعارضة لـ
مع خروج الجرحى من الزبداني، خرج موكٌب 
الحدودي،  الهوى  إلى معبر باب  الفوعة  من 
مــؤلــف مــن 9 حــافــات و8 ســيــارات إســعــاف، 
ومــــن تــركــيــا ســيــتــم نــقــلــهــم جــــوًا إلــــى دمــشــق 

والاذقية«.

النظام يصعد بمعضمية الشام
وفيما لم يعرف سبب تأخير هذه االتفاقية، 
على مدار أكثر من عشرة أسابيع مضت، جاء 
للنظام  الفــت  تصعيد  مــع  بالتزامن  التنفيذ 
الغربي،  الجنوبي  وحلفائه في ريف دمشق 
الــشــام التي  وتــحــديــدًا فــي مــديــنــة معضمية 
تسيطر عليها املعارضة، والتي كانت أبرمت 
ديسمبر/ نهاية  في  النظام  مع  اتفاق هدنة 
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وائل قنديل

هل فوجئ عبد الفتاح السيسي ببدء 
تشغيل سد النهضة فعليًا؟ هل 

النظام املصري الحالي غاضب لهذه 
الخطوة حقًا؟ هل فاجأتهم أديس 

أبابا بخطواتها املتسارعة، وهل هم 
منزعجون حقًا مما يجري في منابع 

النيل؟
الشاهد أن كل شيء جرى ويجري 
بعلم نظام السيسي، وبموافقته، أو 

بإذعانه الكامل لألطراف الفاعلة في 
مشروع سد النهضة اإلثيوبي، وهي 

إسرائيل ودول أوروبية والواليات 
املتحدة األميركية، ولن تكون نائمًا 
في فراش نظرية املؤامرة، لو ذهبت 

إلى أن تمرير موضوع السد كان 
واحدًا من األثمان التي دفعها عبد 

الفتاح السيسي لتعويم انقالبه، 
إقليميًا ودوليًا.

الرجل الذي يحارب سيناء، ويحرقها 
على رؤوس سكانها، إرضاء 

إلسرائيل، ال يمانع أيضًا في إحراق 
النيل، وإحراق مصر، عطشًا وجدبًا، 
كي يستتب له الحكم، ودعك من هذه 
املهارشات السينمائية الساذجة التي 
تتحدث عن استخدام الحرب سالحًا 

للدفاع عن حقوق مصر التاريخية 
في مياه النهر.

النظام املتفرغ لقضيتني أساسيتني، 
هما الحرب على الحريات 

والديمقراطية، والحرب على كل ما 
يهدد أمن إسرائيل، ال يعرف معنى 

الحقوق التاريخية، والجغرافية، ومن 
ثم قضية النيل بالنسبة له ليست 

أكثر من موضوع فرعي، أو وسيلة 
لالستمرار في الحكم.

بمناسبة حديث الحرب، كان رجال 
عبد الفتاح السيسي الحاليني، 

مجموعة من األشاوس املغاوير، 
يدقون طبول الحرب على إثيوبيا، 

طوال الفترة التي كان فيها الدكتور 
محمد مرسي رئيسًا ملصر، ثم 

تحولوا إلى حمامات سالم وعصافير 
محبة، حني ضربت أديس أبابا 

باملطالب والحقوق املصرية عرض 
الحائط. قبل االنقالب العسكري على 
مرسي بثالثة أسابيع، ارتدى الكاتب 
مكرم محمد أحمد ثياب الجنراالت، 

وأطلق صيحة الحرب على صفحات 
»األهرام«، فكتب تحت عنوان »الحرب 

الضرورة« ما يلي »وال أظن أنني 
أغالي حني أقول إن مصر تواجه 

منعطفًا خطيرًا ال مفر من أن تكون 
الحرب أحد خياراته االستراتيجية، 

إن فشلت جهود التصالح مع 
اإلثيوبيني التي ينبغي أن تنهض على 
أساس توازن الحقوق وعدم اإلضرار 
بمصالح أي من األطراف« )األهرام 4 

يونيو/حزيران 2013(.
وبعد أكثر من عامني، ومع مضي 

إثيوبيا في بناء سدها وتشغيله، عاد 
مكرم محمد أحمد، ليحذر من أن 

»استخدام القوة سيؤدي إلى انقالب 
الرأي العام العاملي على مصر«، ثم 
يشرح »إن مصر ملتزمة بالحوار 

وبالسلمية، وخاصة بعد حديث 
الرئيس السيسي في قمة املناخ 

والتحدث باسم إفريقيا، وإرسال 
أفضل وأرقى الدبلوماسيني إلى 
القارة السمراء، بدال من إرسال 
املغضوب عليهم سابقًا، وعدم 

التخلف عن أي اجتماع بإفريقيا«، 
منوها إلى أن هناك تغيرًا نوعيًا في 

توجهات وسياسات مصر اتجاه 
أفريقيا. يكتب مكرم في األهرام 15 
ديسمبر/كانون األول الجاري »وما 

ال يعرفه الكثيرون أن مصر الدولة لم 
تعتبر الخيار العسكري الحل املتاح 

والصحيح لخالفاتها مع إثيوبيا، 
بعد أن أسقطت بجرة قلم حقوق 

مصر املائية«. ملاذا كان السد خطرًا، 
والحرب ضرورة، عندما كان رئيس 
مدني منتخب في الحكم، ثم صارت 

 ال يجوز مع 
ً
الحرب خطرًا، وعمال

استيالء جنرال الحرب على الحكم؟
الحاصل أن نظام السيسي لم 

ولن يستخدم سالحًا واحدًا من 
األسلحة التي كفلها القانون الدولي 

للدفاع عن حق مصر في النيل، 
ذلك أن الجهد كله مخصص لتغذية 

وتحديث ترسانة العسس وزوار 
الفجر، الذين يداهمون شباب الثورة 

في بيوتهم، ليصبح اختطاف 
أعضاء املكتب السياسي لحركة 6 
إبريل أهم بكثير من االلتفات إلى 
كارثة احتماالت هالك املصريني 

عطشًا.

هل أغضب سد 
النهضة السيسي 

فعًال؟

مرور 
الكرام

أهالي ينتظرون وصول ذويهم على الحدود اللبنانية )حسن جراح/فرانس برس(



عمران ـ العربي الجديد

تــقــتــرب الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة مـــن فــتــح مــعــركــة 
ــلـــى مـــشـــارفـــهـــا، مــا  ــاتــــت عـ ــا بــ ــعـــدمـ عــــمــــران بـ
يــعــيــد املــحــافــظــة إلـــى الــواجــهــة بــعــد أكــثــر من 
عــام وثــاثــة أشــهــر على االنــقــاب، وأكــثــر من 
عــــام ونــصــف الـــعـــام عــلــى إســـقـــاط مليشيات 
عبدالله  علي  املــخــلــوع،  والــرئــيــس  الحوثيني 
صـــالـــح، ألول مــحــافــظــة يــمــنــيــة بــعــد صــعــدة. 
الكبرى،  النكسة  ل سقوط عمران حينها 

ّ
ومث

التي توالت حتى وصلت األمــور إلــى ما هي 
التداول،  إلــى  اليوم،  عليه. يعود اســم عمران، 
لكن هذه املرة بشكل معكوس، من خال بوابة 
موقعا  املحافظة  وتملك  الشرعية.  اســتــعــادة 
استراتيجيا في الحرب الدائرة حاليا، إذ إنها 
الــتــي يسيطر  بــني محافظة صــعــدة،  تتوسط 
التي  صنعاء،  والعاصمة  الحوثيون،  عليها 
الحوثيني وصالح.  للتحالف بني  رمــزًا  تمثل 
وشّكلت عمران بداية التحالف بني الحليفني 
االنقابيني، وُيتوقع أن تكون، اليوم، الطريق 

الستعادة الشرعية وصنعاء وصعدة.
التي  األولـــى  ــهــا كانت 

ّ
أن وُيــســّجــل للمحافظة 

وقــفــت بــوجــه املــلــيــشــيــات، وخـــاضـــت ضــّدهــا 
معارك قوية، بل كان الجيش داخلها بقيادة 
ــواء حــمــيــد الــقــشــيــبــي، الــجــيــش الــوطــنــي  ــلــ الــ
الــوحــيــد الــــذي قــاتــل املــلــيــشــيــات، ونــجــح مع 
ــــف تــــمــــّدد املـــلـــيـــشـــيـــات، عــلــى  الـــقـــبـــائـــل فــــي وقـ
ــرة فــتــح مــعــركــة  ــيــ الـــرغـــم مـــن مــــحــــاوالت األخــ
الـــجـــوف بــهــجــوم مـــن صــعــدة لــالــتــفــاف على 
ها فــشــلــت. ومـــا كـــان لــأخــيــرة أن 

ّ
عــمــران، لكن

تسقط ويتم تصفية قائد الجيش قائد اللواء 
مــن جهات  بــتــواطــؤ  إال  القشيبي  الــلــواء   310

سياسية في صنعاء ومن خارج اليمن.
وفــي هــذا السياق، يقول مصدر سياسي من 
أبــنــاء عــمــران، إنــه جــرى تضليل الـــرأي العام 

عادل األحمدي، عدن ـ العربي الجديد

تــتــزايــد املـــؤشـــرات الــتــي تــفــيــد بـــأن الــجــولــة 
ــقـــرر أن  املــقــبــلــة مـــن املـــحـــادثـــات الــيــمــنــيــة املـ
ترعاها األمم املتحدة، لن تنعقد قريبا، على 
األقــل في موعدها املحدد منتصف يناير/
كانون الثاني املقبل، إذ أعلن املخلوع علي 
عــبــدالــلــه صــالــح أن حــزبــه لـــن يـــشـــارك بــأي 
حوار مقبل، إال بعد إيقاف الحرب، في وقت 
أن  على  الحكوميون  املسؤولون  فيه  يؤكد 
أية جولة مفاوضات مقبلة مرهونة بتنفيذ 

فق عليه في »جنيف 2«. 
ُ
أبرز ما ات

ومــع دخـــول األســبــوع الــثــانــي بعد اختتام 
محادثات سويسرا، لم تظهر أية مؤشرات 
عــلــن 

ُ
الـــتـــزام عــلــى األرض بــالــنــتــائــج الــتــي أ

عـــنـــهـــا فـــــي خــــتــــام املـــــحـــــادثـــــات، وأبـــــرزهـــــا 
فـــك الـــحـــصـــار عـــن املــــــدن، وتـــعـــز عــلــى وجــه 
فــيــمــا يــخــص املعتقلني  الــتــحــديــد، وكـــذلـــك 
السياسيني، بل عمد الحوثيون وحلفاؤهم 
األمم  مهاجمة  إلى  املفاوضات  انتهاء  بعد 
التزامهم  عن  حديث  أي  وتجاهل  املتحدة، 
ــرة. وعــــزز  ــ ــيـ ــ ــة املــــحــــادثــــات األخـ ــولـ ــــال جـ خـ
الخطاب األخير للرئيس املخلوع املؤشرات 
التي قد تؤدي إلى تأجيل موعد املحادثات 
ــل، إذ أعـــلـــن أن حـــزبـــه لن  ــ املــقــبــلــة عــلــى األقــ
يـــشـــارك بــأيــة جــولــة مــفــاوضــات مــقــبــلــة إال 
في حالة »إيقاف الحرب«، ومع السعودية، 
ــيـــس مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة  ولـ
»وفـــد الـــهـــاربـــني«، مــجــّددًا  ـــ الــتــي وصــفــهــا بـ
عبدربه  الرئيس  بشرعية  االعتراف  رفضه 
منصور هـــادي. وتــعــدى صــالــح فــي كلمته 
أمام اجتماع لقيادات حزبه، أول من أمس، 
ــع الــحــوثــيــني إلــى  ــراف بــالــتــحــالــف مـ ــتــ االعــ
التفاخر به، وفي ذات السياق التصعيدي، 
ــبــــدأ بــــعــــد«، وأن  ــم تــ ــ ــأن الــــحــــرب »لــ ــ ــدد بــ ــ هــ

بخصوص سقوط عمران: »فقد كانت القيادة 
ــيـــس املــخــلــوع،  ــرئـ الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــون والـ
ــزاب فــي تكتل  ــ واملــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام وأحـ
ــي، يــعــمــلــون  ــ  عـــن طــــرف دولــ

ً
املـــشـــتـــرك، فـــضـــا

ــرأي الــعــام املــحــلــي والـــدولـــي،  عــلــى تضليل الــ
الحوثيني  بــني مليشيات  املــعــركــة  إن  بــالــقــول 
ــحــني تــابــعــني لــحــزب »اإلصــــــاح«، وإن 

ّ
ومــســل

حينها،  الحوثيني  يقاتل  كــان  الـــذي  الجيش 
تابع لحزب اإلصاح، وهذا تضليل«.

ــة  ــوابــ ــران بــ ــ ــمــ ــ ــلــــت عــ ــ ــّك ــة، شــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
شــمــااًل،  األول  وحصنها  ومفتاحها  صنعاء 
وبـــســـقـــوطـــهـــا بـــعـــد مـــقـــتـــل الـــقـــشـــيـــبـــي، بــــدأت 
ــيــــس املـــخـــلـــوع  مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــني والــــرئــ
مشوار االنقاب على الشرعية، إذ إن سقوط 

عمران سهل من سقوط صنعاء.
اليوم، تدفع قوات الشرعية والتحالف العربي 
بأكبر قدر من قواتها إلى الجوف لفتح منفذ 
 
ّ
ــران. يــتــزامــن ذلــــك مـــع شــن ــمـ إلــــى مــحــافــظــة عـ

ــبـــر عــمــلــيــة عــســكــريــة نـــحـــو قـــلـــب صــنــعــاء،  أكـ
شرقها.  الوطني  والجيش  »املقاومة«  وتقّدم 
والتحالف  الشرعية  قــوات  مــا تسعى  وبــقــدر 
بقدر  السيطرة على صنعاء وتحريرها،  إلى 
مــا تسعى إلــى فصلها عــن صــعــدة، وهـــذا لن 

يكون، بحسب خبراء، إال بتحرير عمران.
وبــــدأ طــيــران الــتــحــالــف فــي التمهيد لــدخــول 
غــارات   

ّ
عــمــران، ويشن نافذة  العاصمة وفتح 

هي األعنف على مناطق شرق صنعاء تفتح 
ــيـــش الـــوطـــنـــي،  الــــطــــرق أمــــــام املـــقـــاومـــة والـــجـ
الســيــمــا فــي الــجــبــل األســـــود. كــمــا هــو الــحــال 
 غـــــارات عــلــى مــنــاطــق حـــرف سفيان 

ّ
فـــي شـــن

في عمران، بالتزامن مع غــارات على صعدة، 
لصنعاء،  الغربية  الــخــاصــرة  على  والــضــغــط 

خصوصا حدودها مع الحديدة.
وفي ظل الهجوم الــذي تشنه قــوات الشرعية 
والتحالف في الجوف للتقدم نحو عمران بعد 

جماعته لم تدخل الحرب بعد، وستدخلها 
لـــم يــنــصــاعــوا لــلــســلــم«. وكـــــرر رفــض  »إذا 
املقبلة من املحادثات،  الجولة  املشاركة في 
وقال مخاطبا قيادات حزبه: »هذا ما يجب 
أن يكون موقفنا السياسي املقبل: لن نذهب 
ــوار ال ســـويـــســـرا وال جــنــيــف وال  ــحــ الــ إلــــى 
أديس أبابا ولن نذهب أال في حالة إيقاف 

الحرب«.
وكــــــــان الفــــتــــا فـــــي خــــطــــاب صـــــالـــــح، لــهــجــة 
أغـــلـــب تعليقات  اعــتــبــرتــهــا  الـــتـــي  الــتــهــديــد 
الــكــتــاب واملــحــلــلــني الــيــمــنــيــني، مــؤشــرًا على 
حجم القلق والخسائر التي لحقت بالقوات 
املــــوالــــيــــة لـــصـــالـــح وحـــلـــفـــائـــهـــا. إذ يـــحـــاول 
صـــالـــح، وفــــق هــــذا الـــــــرأي، رفــــع مــعــنــويــات 
قـــادرًا على فعل  يـــزال  إنــه ال  أتباعه بالقول 
شـــيء. مــن جهة ثــانــيــة، جـــاءت كلمة صالح 
زعيم  لحليفه،  متلفزة  كلمة  مــن  أيـــام  بــعــد 

وصولها إلــى حــدود صــعــدة، فــإن املليشيات 
دفــعــت بــتــعــزيــزات كــبــيــرة إلـــى حــــدود عــمــران 
الجوف تحسبا ألي مباغتة من  وصعدة مع 

قوات الشرعية.
ــرة  ــ ــاسـ ــ ــة خـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــون عـــــــمـــــــران مـ ــ ــكــ ــ وتـــــــكـــــــاد تــ
عــانــت منه  ملــا  نــظــرًا  عـــام،  للمليشيات بشكل 
املــحــافــظــة فـــي ظـــل حــكــم الــحــوثــيــني. إذ بعد 
دخـــول األخــيــريــن إلــيــهــا، نــّكــلــوا بخصومهم، 
إلـــى حـــّد وصــفــه مــصــدر انــشــق عــن الجماعة، 
بــأنــه تــجــاوز كــل األخـــاق واألعــــراف والــشــرع. 
ــازل  ــنــ ــلــــيــــشــــيــــات بـــتـــفـــجـــيـــر مــ ــــت املــ ــامـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
لخصومها،  تابعة  علمية  ومــراكــز  ومساجد 

»أنصار الله« عبدامللك الحوثي، هاجم فيها 
األمم املتحدة، في مؤشر على احتمال وضع 

عقبات أمام أية جولة محادثات مقبلة. 
ووســـــــط الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة مــن 
ــادر مـــحـــلـــيـــة أن  ــ ــــصـ ــيــــني، أكـــــــدت مـ ــقــــابــ االنــ
محادثات  جولة  أيــة  فــي  الشرعية  مشاركة 
مقبلة برعاية األمم املتحدة، مرتبطة بالتزام 
الثقة«،  »بناء  إجـــراءات  بتنفيذ  االنقابيني 
الخاصة باإلفراج عن املعتقلني السياسيني، 
وكـــذلـــك رفـــع الــحــصــار عـــن املــــدن والــســمــاح 
بــوصــول املــســاعــدات إلــى مدينة تــعــز، التي 
يــــزداد تــدهــور الــوضــع اإلنــســانــي فــيــهــا كل 

يوم نتيجة الحصار من قبل امليليشيات.
ــلــــى ضــــــوء هــــــذه املـــــــؤشـــــــرات، يــــبــــدو أن  وعــ
املقبلة ستكون  الفترة  األولــى خــال  الكلمة 
ل ضغوط 

ّ
تتدخ لم  ما  امليدانية،  للتطورات 

دولية أو عوامل طارئة، تعيد األطــراف إلى 

الناس وأجبرتهم على دفع مبالغ  واستفزت 
أو ذهب النساء. وبحسب مصادر قبلية، فإن 
املــلــيــشــيــات أجـــبـــرت الــعــائــات عــلــى أن تــدفــع 
بأحد أبنائها للقتال في صفوف االنقابيني 
ــّددة مـــن ال يــســتــجــيــب بــالــطــرد،  ــهــ بـــالـــقـــوة، مــ

وكانت هذه أحد عوامل التهجير القسري.
وتعّد عمران معقل قبائل حاشد؛ أكبر قبائل 
الـــيـــمـــن. لـــكـــن بـــعـــد تـــهـــديـــد بـــعـــض شــيــوخــهــا 
بــوضــعــهــم فــــي قـــائـــمـــة املـــعـــرقـــلـــني لــلــتــســويــة 
إعطاءهم غطاء  الشرعية  السياسية، ورفض 
ــلـــت  ــائـــل حــــاشــــد ودخـ ــبـ شــــرعــــيــــا، انــــهــــزمــــت قـ
املليشيات إلى أراضيها، وفجرت منزل شيخ 
الــراحــل  اليمن،  قبيلة حــاشــد وشــيــخ مشايخ 
عــبــدالــلــه بــن حــســني األحــمــر، ومــارســت بحق 

زعماء حاشد نوعا من اإلذالل والتنكيل.
العميد هاشم  الــيــوم  الــوطــنــي  الجيش  يــقــود 
األحــمــر، أحــد أنــجــال الشيخ الــراحــل وشقيق 
صــادق  الشيخ  الحالي  حــاشــد  مشايخ  شيخ 
األحـــمـــر، وغــالــبــيــة أعـــضـــاء هــــذا الــجــيــش هم 
التنكيل بهم وتهجيرهم وممن  الذين تم  من 

نزحوا من مناطقهم، بسبب املليشيات.
والــعــديــد مـــن مــشــايــخ قــبــائــل عـــمـــران يرتبط 
بعاقة مع السعودية، ويبدو أن الهدف اليوم 
جــمــع املــهــّجــريــن ومـــن تــعــرضــوا للتنكيل في 
صـــف الــشــرعــيــة والــتــحــالــف، عــلــى الـــرغـــم من 
خــذالنــهــم ســابــقــا، بحسب مــصــادر سياسية. 
وتـــقـــول املـــصـــادر، إن مـــا جـــرى ســابــقــا كــانــت 
لــه ظــروفــه الــســيــاســيــة. لــكــن مــن جــهــة ثــانــيــة، 
وبــحــســب املــــصــــادر نــفــســهــا، فــــإن مــلــيــشــيــات 
مناصرون  لهم  املخلوع  والرئيس  الحوثيني 
في محافظة عمران، شاركوا معهم في حربهم 
الحالية، بما فيهم بعض مشايخ حاشد، وهو 
مــا قــد يجعل مــن املــعــركــة تــذهــب فــي منحنى 
هذا  تجنب  احــتــمــال  مــع  حتمي،  لكنه  معقد، 
الصراع بني أبناء املحافظة من خال الحوار.

الـــحـــوار، عــلــى الــرغــم مــن أن اإلحـــبـــاط الــذي 
د بعد فشل محادثات سويسرا األخيرة، 

ّ
تول

لدى  مقبلة  مــفــاوضــات  أي  أهمية  أثــر على 
املتابعني اليمنيني.

أمـــا فــي الــتــطــورات املــيــدانــيــة أمـــس اإلثــنــني، 
فت طائرات التحالف العربي غاراتها 

ّ
فقد كث

وطــلــعــاتــهــا فـــي ســـمـــاء عــــدة مــحــافــظــات، ال 
ــار وإب  ــ ــ ســيــمــا فــــي صـــنـــعـــاء وصــــعــــدة وذمـ
وشمال الضالع، إضافة إلى تعز والحديدة، 
ــغــــارات صـــعـــدة ال سيما  كــمــا اســتــهــدفــت الــ

مديرتي الصفراء وسحار.
يأتي هــذا فيما أحـــرزت قــوات الشرعية في 
حرض تقّدما في عمق محافظة حجة، كما 
هو الحال في محافظة الجوف، حيث تتقدم 
باتجاه حدود عمران وصعدة، ويتزامن ذلك 
فــي الــوقــت الـــذي قــامــت فيه قـــوات الشرعية 
بــشــن هـــجـــوم كــبــيــر أمــــس عــلــى املــلــيــشــيــات 
فــي نهم شــرق صــنــعــاء، فيما سحب هــادي 
شــرعــيــة ثــاثــة مـــن قــــادة املــعــســكــرات شــرق 
صــنــعــاء، بـــاإلطـــاحـــة بــهــم وتــكــلــيــف آخــريــن 

تمهيدًا ملعركة تحرير صنعاء.
يترافق ذلك مع استعداد القبائل و»املقاومة« 
والــجــيــش الــوطــنــي، لــشــن عــمــلــيــة عسكرية 
محافظة  فــي  مديرية  آخــر  بيحان،  لتحرير 
شبوة تسيطر عليها املليشيات في جنوب 
اليمن، وتحشد قوات الشرعية في عسيان 
النــطــاق العملية الــعــســكــريــة. كــمــا تــواصــل 
ــال الـــضـــالـــع  ــمــ ــريــــس شــ ــــي مــ »املـــــقـــــاومـــــة« فـ
عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد املـــلـــيـــشـــيـــات، 
كبيرة  املليشيات خسائر  بتكبيد  ونجحت 
أمس بعد تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد 
املليشيات في منطقة العرفاف جنوب دمت. 
إلى جانب ذلك، فإن »مقاومة« إب والبيضاء 
املليشيات  استنزاف  وذمــار تواصل عملية 

من خال عمليات وهجمات والكمائن.

أربيل ـ العربي الجديد

تــعــمــل ســلــطــات إقــلــيــم كــردســتــان 
ــم دولـــــــــــي، عــلــى  ــ ــدعــ ــ الـــــــعـــــــراق، وبــ
تثبيت الدولة الكردية على أرض 
الــــواقــــع، تــمــهــيــدًا لــخــطــوة االســـتـــفـــتـــاء على 
اســتــقــال اإلقــلــيــم الــعــام املــقــبــل، بحيث تقوم 
أراض إضافية  وانـــتـــزاع  الـــحـــدود،  بــتــرســيــم 
خال املعارك مع تنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش(، وضّمها للدولة املوعودة.
»الـــعـــربـــي  ـــ وكــــشــــف مــــصــــدر كـــــــردي مـــطـــلـــع لـ
لحدود  فعلية  ترسيم  عملية  عــن  الــجــديــد«، 
الـــدولـــة الــكــرديــة املــقــبــلــة تــجــري حــالــيــا على 
الى أن فرقا فنية متخصصة  األرض. ولفت 
ــنـــدســـني بـــريـــطـــانـــيـــني  ــهـ تـــعـــمـــل بــــــإشــــــراف مـ
وفــرنــســيــني وأمـــيـــركـــيـــني، تــعــمــل عــلــى حفر 
ــان، وقـــد  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــنــــدق لـــتـــرســـيـــم حـــــــدود كـ خــ

كردستان تستعد 
ترسيم حدود وضم لالستقالل 

أراض.. فاستفتاء في 2016

أوًال بأول
ساعدت الظروف الدولية واإلقليمية على إعادة األمل للمشروع الكردي بإنشاء دولة، فراح إقليم كرستان العراق يضع البنية التحتية 

لهذه الدولة، عبر ترسيم حدود وضم أراض، مستغًال الحربين السورية والعراقية

تعمل طهران 
على تحضير أوراقها 

ضد استقالل كردستان
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من  بأكثر  تــقــدر  الحفر  مــن  نــجــزت مساحة 
ُ
أ

100 كيلومتر تبدأ من حدود قضاء خانقني 
الــعــراق  بــغــداد )شـــرق  175 كيلومترا شــمــال 
على الحدود اإليرانية( وتنتهي عند ناحية 
ربــيــعــة بــمــحــافــظــة نــيــنــوى 520 كــيــلــومــتــرا 
شمال بغداد، على الحدود السورية. ويمتد 
شريط الحدود االفتراضية إلقليم كردستان 
والخندق  كيلومتر.   400 عــن  يقل  لــن  بــطــول 
الــــحــــدودي، وفــقــا لــلــمــصــدر الـــكـــردي، بعمق 
ثاثة أمتار وبعرض مماثل، يتم التحكم به، 

بواسطة نظام مراقبة إلكتروني. 
بدوره، أّكد عضو قيادة الحزب »الديمقراطي 
إقـــلـــيـــم   

ّ
أن عـــــونـــــي،  عــــلــــي  الــــكــــردســــتــــانــــي«، 

كــردســتــان ســيــنــظــم اســتــفــتــاء شــعــبــيــا حــول 
ــد  ــديـ اســــتــــقــــال اإلقــــلــــيــــم خـــــــال الـــــعـــــام الـــجـ
الـــى أن رئــيــس اإلقــلــيــم مسعود  2016، الفــتــا 
البرزاني أوصى بذلك خال اجتماع لحزبه 
 
ّ
»الديمقراطي الكردستاني«، ُعقد أخيرًا، وأن

الحكومة باتت ُمكلفة بالتهيئة لاستفتاء.
وقـــال إن الــبــرزانــي أوصـــى قــيــادة حــزبــه في 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــد يـــــوم 21 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
استفتاء  إلجــراء  باالستعداد  الحالي،  األول 
االســـتـــقـــال، والـــتـــشـــاور مـــع بــقــيــة األحـــــزاب 
»في  مضيفا  للمشروع،  باالنضمام  الراغبة 
جرى عملية 

ُ
والــظــروف، ست األحـــوال  جميع 

املقبل  الــعــام  االســتــفــتــاء بشكل منظم خـــال 
2016«. وأشــار إلــى أن زيـــارات البرزاني إلى 
الواليات املتحدة والدول األوروبية وغيرها 
هــدفــت إلـــى الــحــصــول عــلــى الــدعــم ملــوضــوع 

االستقال.
وبخصوص حدود الدولة، قال عوني »نحن 
منشغلون حاليا بموضوع الحدود، املناطق 

الـــتـــي تــمــكــنــا مـــن اســــتــــردادهــــا لـــن ننسحب 
مــنــهــا، ألنــنــا ضحينا بــالــدمــاء مــن أجــلــهــا«. 
ويـــقـــول ســيــاســيــون أكـــــراد وقـــــادة فـــي قـــوات 
الــبــشــمــركــة، إنــهــم يــرســمــون حــــدود دولــتــهــم 
التي يخوضونها مع  املعارك  أثناء  بالدماء 
تنظيم )داعش(. ووفقا لتقديرات املسؤولني 
 قــــوات البشمركة 

ّ
فــي إقــلــيــم كــردســتــان، فــــإن

بــاتــت مـــوجـــودة فـــي نــحــو 90 فـــي املـــائـــة من 
األراضي التي يطالبون بها، ولم تبق سوى 
10 في املائة من أراضيهم خــارج سيطرتهم 

حي )داعش(.
ّ
وتخضع ملسل

وعـــــن املــــعــــوقــــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض اســتــقــال 
كــردســتــان، لــفــت إلـــى وجــــود الــعــديــد منها، 
بــيــنــهــا األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة والــــحــــرب ضــّد 
تـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســـــامـــــيـــــة« )داعــــــــش( 
والــضــغــوط الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، مبينا 
»لــكــن الــفــرصــة قــائــمــة ومــهــمــة فـــي ظـــل هــذه 
ــا«. وأضـــــاف  ــهـ ــغـــالـ ــتـ األزمــــــــــات، ويـــجـــب اسـ
»نحن على قناعة بأن هناك أطرافا داخلية 
ضــد مــوضــوع االســتــقــال«. وأشــــار فــي هــذا 
الـــخـــصـــوص إلـــــى حـــركـــة »الـــتـــغـــيـــيـــر« الــتــي 
ــيــــروان مــصــطــفــى، املــســاعــد  ــا نــــوشــ ــقـــودهـ يـ
طالباني.  جـــال  الــعــراقــي  للرئيس  الــســابــق 
ــة الــتــغــيــيــر لــيــســت  ــركــ وبــــــنّي عـــونـــي أن »حــ
مـــع االســـتـــقـــال وال تــؤيــد الـــدولـــة الــكــرديــة، 
ــذا ســنــعــمــل مـــع األحــــــزاب والـــجـــهـــات الــتــي  لــ
األجهزة  تكليف  تم  كما  باالستقال،  تؤمن 
الحكومية لتهيئة الظروف املناسبة إلجراء 

االستفتاء«.
ــان لـــرئـــاســـة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان قــد  ــيـ ــان بـ ــ وكــ
وفدًا  أبلغ  اإلقليم  رئيس  أن  الخميس،  ذكــر، 
قياديا من حزب الكادحني، أن العام الجديد 
ــــوارات  ــــاق حـ ســيــشــهــد تــحــركــات بـــهـــدف إطـ
بني األحزاب السياسية املختلفة في اإلقليم. 
وأضاف أن االجتماع »أكد على أهمية وحدة 
البيت الداخلي الكردي، حتى يستفيد الكرد 
مــن التغييرات الــقــادمــة فــي الــشــرق األوســط 
والــتــي ستتضمن تــغــيــيــرات فــي الــخــرائــط«. 
ــادحــــني«  ــكــ ــزب »الــ ــ ــادي فــــي حــ ــيــ ــقــ وتــــوقــــع الــ
تبدأ  أن  فــي تصريح صحافي،  خــالــد،  سعد 
الـــحـــوارات الــداخــلــيــة بــني األحــــزاب فــي إقليم 
كــردســتــان مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، مضيفا 
»أتوقع أن يلتقي البرزاني األحزاب في العام 
الجديد، وأن يتم تجاوز األزمــات املوجودة، 
تاريخية،  شعبنا  أمــام  املتاحة  الفرصة  ألن 
ويجب االستفادة منها، وقد رأينا البرزاني 
ــلـــقـــاء حـــريـــصـــا عـــلـــى وحــــــدة الــبــيــت  ــــال الـ خـ

الكردي وصفوف الشعب«.
ويربط مراقبون أكراد بني إعان االستقال، 
وبني حلول الذكرى املئوية التفاقية تقسيم 
عليها  يطلق  الــتــي  األوســــط  الــشــرق  منطقة 

سايكس بيكو بني فرنسا وبريطانيا.
ويــمــر فــي مــايــو/أيــار 2016 قـــرن كــامــل على 
تـــلـــك االتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا فــــي عـــام 
املــنــطــقــة، ومــن  1916، وجـــرى وفــقــهــا تقسيم 
ضمنها املناطق التي يسكنها األكراد، والتي 
أصبحت مقسمة على أربع دول في املنطقة 

تضاربت األنباء حول اعتقال القائد العسكري لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
نفذتها  التي  الجوي  اإلنــزال  عملية  في  الشيشاني،  عمر  أبو  )داعــش( 
يوم  العراق،  شمالي  كركوك،  جنوبي  والكردية،  األميركية  القوات 
مصادر  عن  عراقية  إعالم  وسائل  ونقلت  ونفي.  تأكيد  بين  الجمعة، 
قائدين  اعتقلت  الخاصة،  األميركية  »القوات  أن  االثنين،  أمس  أمنية، 
آخرين من داعش مع الشيشاني، وقتلت 7 آخرين في عملية إنزال جوي 
نفذتها الجمعة، في ناحية الرياض داخل كركوك«. غير أن قناة »روسيا 
اسمه،  تذكر  لم  البنتاغون«،  باسم  »متحدثًا  أسمته  عمن  نقلت  اليوم« 

نفيه تلك األنباء.

أعلنت قوات الجيش الموالية للحكومة اليمنية أمس اإلثنين، أن دفاعاتها 
اعترضت صاروخين من نوع »توشكا« أُطلقا من قبل الحوثيين باتجاه 
الجديد«  »العربي  اطلعت  بيان  في  وأشارت  مأرب.  مدينة  في  أهداف 
على نسخة منه، إلى أن محاوالت الحوثيين وحلفائهم إطالق صواريخ 
سقطت  فيما  أغلبها،  اعتراض  تم  حيث  بالفشل،  باءت  مأرب  باتجاه 
األخرى في مناطق صحراوية. وصّعد الحوثيون والموالون للمخلوع 
تقّدم  عقب  مأرب،  باتجاه  الصاروخية  بالقذائف  قصفهم  من  أخيرًا 

أحرزته »المقاومة« والقوات الموالية للشرعية.

كشفت مصادر عسكرية عراقية، أمس اإلثنين، عن ارتفاع عديد القوات 
الماضي.  الشهر  عن  المائة  في   15 نحو  بالعراق  العاملة  األميركية 
وأكدت المصادر أن »الزيادة الجديدة للقوات، قتالية وليست استشارية«. 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  العراقية  الدفاع  بوزارة  عسكري  مسؤول  وقال 
»عدد العناصر األميركية ازداد إلى 4600 جندي ومستشار ومدرب وفني 
ومراقب جوي، ضمن استراتيجية الواليات المتحدة الجديدة باالتفاق 
إلى  وصلت  الجديدة  »الدفعة  أن  وأضاف  العراقية«.  الحكومة  مع 
العراق بشكل متفرق خالل الشهر الحالي، وتم توزيعهم على قواعد 
عين األسد والحبانية باألنبار وفي أربيل ودهوك، ضمن إقليم كردستان، 

مع تواجد قوة أخرى في معسكر المطار، غربي بغداد«.

تضارُب روايات اعتقال الشيشاني

صواريخ الحوثيين

4600 أميركي

باسم دباغ

»ال عزاء لنا بشهيد، الدم 
بالدم« هاتان الجملتان كانتا 
»ستاتوس« شاركه الشهيد 

الصحافي السوري ناجي 
الجرف على حسابه على 

»فيسبوك«، قبل اغتياله بثالثة 
أيام، عندما استقرت، يوم 

األحد، رصاصتان داعشيتان 
في رأسه وصدره في مدينة 
عنتاب التركية، لينضم إلى 

قوافل شهداء السوريني. 
كتبها الجرف تعبيرًا عن حاله 

بعد استشهاد شقيقه وعدد 
ممن دربهم من الناشطني 

السوريني في دورات »املواطن 
الصحافي« التي كان يشرف 
عليها خالل العدوان الروسي 

املستمر على املدنيني السوريني 
منذ سبتمبر/أيلول املاضي، 
وأيضًا أملًا الغتيال »داعش« 

للناشطني الثالثة الذين كانوا 
ذبح 

ُ
يعملون في حملة »الرقة ت

بصمت«. هاتان الجملتان هما 
حال ماليني السوريني، أولئك 

الذين فقدوا أعزاء وأهال على يد 
»داعش« ونظام األسد. لم ُيجِمع 
السوريون منذ فترة طويلة على 

تأبني شهيد لهم، كما حصل 
مع استشهاد الجرف، كما 

ال يريد العالم أن يفهم هاتني 
الجملتني، رغم أنهما تلخصان 

كل شيء، بل ويستمر في 
التعامل مع القضية السورية 
على أنها مجرد حرب أهلية 
الختالف وجهات النظر بني 
فرقاء سياسيني متساوين، 

متناسيًا البداية األولى لها 
عندما كانت املعركة بني طغمة 

مستبدة وثوار سلميني يبحثون 
عن حريتهم. لم تبق دولة أو 
تنظيم قادر في العالم على 
التدخل ضد هذه الثورة إال 

وتدخلوا، سواء بحجة »نصرة 
املسلمني في الشام« أو بحجة 
»قتال داعش« أو »دعم محور 

املمانعة وتحرير القدس«، ولكن 
لم يتدخل أحد قط ليوقف 

األسد ويضع لساديته حّدًا، 
حتى بعد استخدامه السالح 

الكيماوي. يقول العالم إنها 
»حرب أهلية« وال يتساءل مرة 
واحدة: أي ثورة في العالم هي 

تلك التي ستحتمل أن تقدم أكثر 
من نصف مليون شهيد، و12 

مليون بني نازح والجئ، ويحوم 
في سمائها طيران الغرب 

والروس وإسرائيل، ويتقاتل 
على أرضها جميع الالعبني 

اإلقليميني، وتتم تصفية جميع 
الحسابات بأبنائها، ومن ثم 

ب منها أن تبقى على 
َ
ُيطل

سيرتها األولى ومتحدة، بل 
وتنسى دماء أبنائها وتغفر 

وتتخلى عن االنتقام وتجلس 
على طاولة مفاوضات مع النظام 
ورأسه، وهما سبب كل املأساة؟ 

إّن من يطالب السوريني بأن 
يصبحوا أنبياء ويغفروا أو 

يستسلموا ليبقى قاتلهم 
يحكمهم، يتجاهل املنطق 

والطبيعة البشرية والتاريخ.

للحديث 
تتمة

عن ناجي 
الجرف

بغداد ـ أكثم سيف الدين

بــعــد ســبــعــة أيـــــام مـــن بــــدء عــمــلــيــات تــحــريــر مــديــنــة الــــرمــــادي، 
املدعومة  الــعــراقــيــة  الــقــوات  استطاعت  األنــبــار،  مــركــز محافظة 
بــالــعــشــائــر، واملــســنــودة بــطــيــران الــتــحــالــف الـــدولـــي، مــن تحرير 
»الدولة  تنظيم  انسحب  فيما  املدينة،  وســط  الحكومي  املجّمع 
املدينة، بينما استبقت  أغلب مناطق  )داعـــش( من  اإلســامــّيــة« 
الــرمــادي«  »تحرير  لتعلن  األحــــداث،  املشتركة  العمليات  قــيــادة 

بشكل كامل.
 اإلعــــان الــحــكــومــي يــنــدرج ضــمــن الــحــرب 

ّ
ويـــؤّكـــد مــراقــبــون أن

 القوات العراقّية أحرزت تقّدما كبيرًا في املعركة، 
ّ
اإلعامّية، إذ إن

 تحرير املجّمع الحكومي ال يعني تحرير الرمادي، محذرين 
ّ
لكن

مــن خــطــورة تجميع »داعـــش« لــقــواه فــي املناطق التي انسحب 
إلــيــهــا. وكــانــت قــيــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة قــد ذكــــرت فــي بيان 
 »القوات العراقية حّررت مدينة الرمادي من سيطرة 

ّ
صحافي، أن

تنظيم داعش«، مؤّكدة »رفع العلم العراقي فوق املجّمع«. وأعلن 
املتحدث باسم قيادة العمليات املشتركة العميد يحيى رسول، 
وأبناء  الشعبي  والحشد  األمنية  »الــقــوات   

ّ
أن كلمة متلفزة،  في 

أحــيــاء مدينة  بتحرير  لت 
ّ
تمث رائــعــة،  ــروا ملحمة 

ّ
العشائر ســط

الــرمــادي«. وشــّدد على »قــرب تحرير باقي املــدن املستلبة، كما 
تحّررت جرف الصخر وآمرلي والضلوعية وتكريت وبيجي«.

من جهته، يشير القيادي في مجلس العشائر، سلمان العيثاوي، 
 »الـــقـــوات الــعــراقــيــة دخــلــت املجّمع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن لـــ

 »دخول املجّمع 
ّ
الحكومي وسيطرت عليه بشكل كامل«، مبينا أن

 »الــقــوات تواجه 
ّ
إلــى أن تــّم مــن دون أّي مقاومة تــذكــر«. ويلفت 

حاليا صعوبات بتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم 
 »الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

ّ
ــلــــه«. ويـــوضـــح أن فـــي مــحــيــط املــجــّمــع وداخــ

تمّكنت من تطهير الطريق الرابط بني منطقتي البو فّراج وجسر 
الجزيرة، املحاذي لنهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة جرت مع 

تنظيم داعش الذي انسحب بعد االشتباكات«.

الــدولــي حقق أهــدافــا كبيرة خال   »طــيــران التحالف 
ّ
ويــقــول إن

املــعــركــة، مـــن خـــال قــصــفــه ملـــواقـــع الــتــنــظــيــم وفــتــح الـــطـــرق أمـــام 
هاجمة، األمر الذي منح القوات فرصة التقّدم 

ُ
القوات العراقية امل

بقتال  العراقية  القوات  »استمرار  ويؤكد  االنتصار«.  وتحقيق 
التنظيم في املحور الشمالي وتحقيق تقدم جّيد في املعارك«.

مـــن جــهــتــه، يــصــّر املــتــحــّدث بــاســم الــحــكــومــة، ســعــد الــحــديــثــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــعــركــة تحرير الــرمــادي ســـارت وفقا  لـــ
للخطة التي ُوضعت لها، وحققت األهداف املرسومة«. ويضيف 
أن »القوات العراقية بذلت جهودًا كبيرة في املعركة، واستطاعت 
إحراز النصر في وقت قياسي وفقا للخطط املرسومة«، ويؤّكد 
الــى حضن  الــرمــادي وإعــادتــهــا  »الــقــوات استطاعت تحرير   

ّ
أن

الــعــراق، وكسر شوكة داعــش الــذي مني بهزيمة كبيرة تسببت 
بانهيار معنوياته«.

ــم يــتــبــق لـــداعـــش ســــوى بعض  ــه »لــ ــّدد الــحــديــثــي عــلــى أنــ ــشــ ــ وُي
الــعــراقــيــة ستستمر  الــقــوات   

ّ
بــهــا، وأن الــتــي يتحّصن  الــجــيــوب 

العراقّية  »الــقــوات   
ّ
أن كــامــل«. ويبنّي  بمطاردته وإجــائــه بشكل 

عــمــلــت عــلــى حــمــايــة املــدنــيــني خـــال املــعــركــة ووضــعــت الخطط 
الازمة إليوائهم في املواقع التي خصصت لهم«. بدوره، يعتبر 
 »تحرير املجّمع الحكومي ال 

ّ
أن العبيدي،  الخبير األمني واثق 

زالت  ما  املدينة   مناطق كبيرة في 
ّ
وأن الــرمــادي،  يعني تحرير 

الجديد«،  »العربي  لـ داعـــش«. ويــردف في حديث  تحت سيطرة 
 »قيادة العملّيات تستبق األحداث في إطار حربها اإلعامّية 

ّ
أن

جــزءًا   
ّ

إال ل 
ّ
يمث ال  الحكومي  »املجّمع   

ّ
أن مبينا  التنظيم«،  ضــّد 

 »داعش 
ّ
بسيطا من مساحة الرمادي الشاسعة«. ويلفت إلى أن

املدينة،  يــزال يسيطر على مناطق كبيرة في جنوب وغــرب  ما 
منها مناطق الثيلة والضباط ودور املخابرات وامللعب وشارع 
»التنظيم  ويــتــابــع  عليها«.  سيطرته  ويحكم  وغــيــرهــا  الــقــاســم 
نحو  وتــوجــه  دون خسائر،  مــن  الحكومي  املجّمع  مــن  انسحب 
ر من »تجميع داعش 

ّ
جزيرة الخالدّية وجزيرة سامراء«. وُيحذ

لقواه ومباغته القوات العراقية في جبهات أخرى«.

الرمادي.. إعالُن نصٍر مبكر

مع الحدث

على الحدود الحدث

هي إيران والعراق وتركيا وسورية. ويعتقد 
املراقبون أن الفترة الزمنية التي ترتبط بها 
ــام، وأن  اتــفــاقــيــة ســايــكــس بــيــكــو هــي 100 عــ
انــتــهــاء تــلــك الــفــتــرة سيتيح لـــأكـــراد إعــان 

استقالهم وتأسيس دولة لهم.

مواقف الدول المجاورة
وعارضت حكومات الدول األربع التي تضم 
املناطق الكردية أي محاوالت لتأسيس دولة 
كردية في املنطقة، لكن التغييرات السياسية 

واألمــنــيــة الــتــي طــــرأت عــلــى املــنــطــقــة، بينها 
إطاحة نظام الحكم في العراق في 2003، ثم 
األحداث في سورية منذ عام 2011، واالنفتاح 
في  ساهمت  الــكــرديــة،  القضية  على  التركي 

والدة ظروف مؤاتية في تلك الدول.
وتبني ألنقرة أن مجاورة دولــة شيعية على 
ــا الــجــنــوبــيــة مــرتــبــطــة فـــي قـــرارهـــا  حــــدودهــ
بإيران سيتسبب بمتاعب لها وسيحد كذلك 
من فرص تحقيق مكاسب اقتصادية، بعكس 
ما إذا كان هناك دولــة كردية، خصوصا إذا 

القائم منذ ما  التعاون  تــم أخــذ مستوى  مــا 
يزيد على عقدين بني إقليم كردستان وبني 
تــركــيــا فــي املــجــال االقــتــصــادي واألفــضــلــيــة، 
التي تحصل عليها الشركات التركية للعمل 
الى  كــردســتــان  تحول  وإمكانية  املنطقة  فــي 

مصدر مهم للطاقة بالنسبة لتركيا.
أما مواقف العواصم الثاث األخرى، دمشق 
 األخيرة 

ّ
وبغداد وطهران، فقد بات مؤكدًا أن

هــي الــتــي تــوجــه مــواقــف وســيــاســات الــعــراق 
ــة فــــي مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا وبــيــنــهــا  ــ ــــوريـ وسـ
ــــال الـــــــكـــــــردي. وكــــشــــفــــت تـــحـــركـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــدى الــــســــنــــوات  ــ ــ ــم الـــــثـــــاث عــــلــــى مـ ــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
املاضية، وحتى اآلن أن هذه الجبهة ستقف 
ــة الــــكــــرديــــة وســـتـــســـعـــى لــعــرقــلــة  ــ ــــدولـ ــد الـ ضــ

والدتها.
ــون حـــالـــيـــا عـــلـــى تــوظــيــف  ــيــ ــرانــ ويـــعـــمـــل اإليــ
ــّدة أوراق ضـــّد اســتــقــال كـــردســـتـــان، بـــدءًا  عــ
ــــذي تـــفـــرضـــه بـــغـــداد  مــــن الـــحـــصـــار املــــالــــي الــ
على اإلقــلــيــم منذ عــامــني، ثــم قضية تحريك 
جــمــاعــات مــســلــحــة لــانــتــشــار عــلــى أراضــــي 
لـــتـــأديـــة أدوار مــطــلــوبــة مــنــهــا فــي  ــلـــيـــم  اإلقـ
ــة، مــــثــــل حـــــــزب »الــــعــــمــــال  ــنـ ــيـ ــعـ تــــوقــــيــــتــــات مـ
الــكــردســتــانــي«، الـــذي يــتــحــرك وفــقــا ألجــنــدة 
املصالح اإليرانية، إضافة إلى توجيه بعض 
ــزاب والــجــمــاعــات الــســيــاســيــة الــكــرديــة  ــ األحــ

لعدم تأييد خطوات االستقال.
تــثــار حــول صات  الــتــي  الشبهات  ال تخفى 
قــد تــكــون مــوجــودة لكل مــن دمــشــق وبــغــداد 
وطهران برؤوس في تنظيم »داعش«، تنسق 
إقليم  لتستهدف  املسلحة  الــعــمــلــيــات  حـــول 

كردستان وتعرقل خطط االستقال.
يسعى البرزاني إلى استغالل الظروف التي ربما لن تتكرر الستقالل االقليم )سافين حامد/فرانس برس(

سقوط عمران سّهل سقوط صنعاء 
)جمال نعمان/فرانس برس(

  شرق
      غرب
اتصاالت »أولية« بين 

طهران والرياض
أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية حسني جابر أنصاري، أمس 
ــنــــني، أن »اتــــصــــاالت وتــحــركــات  االثــ
أولية، تجري بني إيران والسعودية، 
بغية تحسني العاقات بني الطرفني، 
والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــتــــوتــــر الـــحـــاصـــل 
بينهما منذ فترة«. وأضاف أنصاري 
ــر صــــحــــافــــي، أن »بــــــاده  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ فـ
رّحب بالحوار مع الرياض، وتبدي 

ُ
ت

تغييرات  إليجاد   
ً
كاما استعدادها 

الــعــاقــات بني  حقيقية وفــعــلــيــة فــي 
مــشــروط بتوفر  الطرفني، ولكن هــذا 
إرادة سياسية حقيقية وجدية لدى 

اململكة«.
)العربي الجديد(

الجزائر: استعدادات 
لجنازة كبرى آليت أحمد

ــيـــثـــة فــي  ــثـ ــــري اســــــتــــــعــــــدادات حـ ــــجـ تـ
الزعيم  جثمان  الستقبال  الــجــزائــر، 
ــد  ــمــ ــــي حـــــســـــني آيــــــــــت أحــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
)الـــــــصـــــــورة(، والـــــــــذي ســـيـــصـــل يـــوم 
ــاء الـــنـــظـــرة األخـــيـــرة  ــقـ الــخــمــيــس، إللـ
القوى  »جبهة  حــزبــه  مقر  فــي  عليه، 
االشــتــراكــيــة« فــي الــعــاصــمــة، قبل أن 
ــه،  ُيــنــقــل لــتــشــيــيــعــه فـــي مــســقــط رأســ
فــي عــني الــحــمــام بــواليــة تــيــزي وزو 
الــعــاصــمــة  شـــرقـــي  كــيــلــومــتــرًا   120(
ــة(. ولـــــم يـــحـــظ أي زعــيــم  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــنـــذ وفــــاة  ــر مـ ــزائــ ــجــ ــيـــاســـي فــــي الــ سـ
ــــواري بــومــديــن،  الــرئــيــس الــســابــق هـ
بــتــعــاطــف شــعــبــي كـــالـــذي حــظــي به 

آيت أحمد.
)العربي الجديد(

القبض على عصابات 
عراقية مرتبطة 

بمسؤولين
تــــمــــكــــنــــت األجــــــــهــــــــزة األمـــــنـــــيـــــة فـــي 
الـــــعـــــراق، أمـــــس االثــــنــــني، مــــن إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــى عـــدد مـــن الــعــصــابــات 
املــســلــحــة، املــتــوّرطــة بــأعــمــال خطف 
وقــتــل وســلــب، وتــبــنّي أن أغــلــب تلك 
الـــعـــصـــابـــات مــرتــبــطــة بــمــســؤولــني 
ــن  ــ حــــكــــومــــيــــني وفــــــقــــــا ملـــــــصـــــــادر أمـ
عراقية. وكشف ضابط في عمليات 
 
ّ
ــداد، لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ــ ــغـ ــ بـ
»األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة املـــنـــتـــشـــرة فــي 
الــعــاصــمــة تمكنت األســبــوع  عــمــوم 
ــن اعــــتــــقــــال نــــحــــو 120  ــ ــــي مــ ــاضــ ــ املــ
ــرًا مــــرتــــبــــطــــني بــــعــــصــــابــــات  ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ
 
ّ
للسلب والخطف والقتل«، مبّينا أن

بتنفيذ عشرات  اعترفوا  »املعتقلني 
الجرائم في بغداد«. 

)العربي الجديد(

إسبانيا: »بوديموس« 
يرفض التحالفات

رفض حزب »بوديموس« اليساري 
التحالف  االثنني،  أمس  الراديكالي، 
ــــن األحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــع أي مـ ــ مـ
 بــذلــك 

ً
االســبــانــيــة األخــــــرى، مــعــطــا

كــل مــحــاولــة لتشكيل حــكــومــة بعد 
أدت  الــتــي  التشريعية  االنــتــخــابــات 
ــيـــام بــــرملــــان مـــشـــتـــت. ورفــــض  ــــى قـ إلـ
بابلو إيغليسياس )الصورة( زعيم 
الــــحــــزب املـــنـــاهـــض لــلــتــقــشــف الــــذي 
اسبانيا  فــي  الثالث  الــحــزب  أصبح 
بــــعــــد االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الحديث عن أي تحالفات،  األخيرة، 
الذي  البرملان  مصرًا على أن »يهتم 
ســـيـــتـــولـــى مـــهـــامـــه فــــي 13 يــنــايــر/
كانون الثاني املقبل، بالفقراء أواًل«.
)فرانس برس(

نيجيريا: 21 قتيًال
 بهجوم »بوكو حرام«

سب إلى جماعة 
ُ
أسفر الهجوم الذي ن

»بــوكــو حــــرام«، ليل األحـــد ــــ اإلثــنــني، 
على مدينة رئيسية في شمال شرقي 
نـــيـــجـــيـــريـــا، عــــن مـــقـــتـــل 21 شــخــصــا 
ــا أعــلــن  وجــــــرح 91 آخــــريــــن، وفـــــق مــ
املــســؤول اإلقــلــيــمــي فــي وكــالــة إدارة 
أمس  كنار،  محمد  الطارئة  الحاالت 
 
ً
االثـــنـــني. وقــــال »أحــصــيــنــا 21 قتيا
فــي هجوم بوكو حــرام  و91 جريحا 
إحدى  بولو«،  جيداري  منطقة  على 
ضواحي مايدوغوري عاصمة والية 

بورنو في شمال شرقي الباد.
)فرانس برس(
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االسكندرية ـ محمد محسن

ــاعــــدت دعـــــــــوات نـــشـــطـــاء وســـيـــاســـيـــني  تــــصــ
فـــي مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة، شـــمـــال مــصــر، 
ــثــــورة فـــي املــديــنــة،  لـــلـــعـــودة إلــــى مـــيـــاديـــن الــ
الحكم  وتوحيد  صفوفهم واالحتشاد ضد 
العسكري مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير/
ــــن 

ّ
ــيــــاق، دش ــانــــي. فــــي هـــــذا الــــســ ــثــ كــــانــــون الــ

عــــدد مـــن الــنــشــطــاء والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
باإلسكندرية دعوات على موقعي التواصل 
بغرض  و»تــويــتــر«،  »فيسبوك«  االجتماعي 
دعــــوة املـــواطـــنـــني لــلــمــشــاركــة بـــالـــعـــودة إلــى 
ميدان مسجد القائد إبراهيم، وسط املدينة، 
إلحياء ذكــرى ثــورة 25 يناير، واستعادتها 
ــيـــق أهــــدافــــهــــا مــــــرة أخــــــــرى وإزاحــــــــة  ــقـ وتـــحـ

السلطات الحالية.
ــنــــزول إلـــى  ــلــ ــو لــ ــدعــ وانــــتــــشــــرت مـــلـــصـــقـــات تــ
املــيــدان مــجــددًا، فيما دّون عــدد مــن النشطاء 
عبارة »راجعني للقائد إبراهيم« على جدران 
ومــبــانــي املــديــنــة، خــصــوصــا عــلــى كــورنــيــش 
القائد  وحــول مسجد  اإلسكندرية،  وميادين 

إبراهيم، املعروف بميدان الثورة.
التواصل  مــواقــع  النشطاء على  أحــد  ويــقــول 
»العربي الجديد«،  االجتماعي، إسام عبده، لـ
إن »دعــوة املواطنني للمشاركة في 25 يناير 
يناير،  ثــورة  أهـــداف  الستكمال  تأتي  املقبل، 
لــم يتحقق منها أي شــيء حتى اآلن،  والــتــي 
تحديدًا بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، 

والتي أهدرت كل مكتسباتها«.
ويشير إلى أن »جميع التيارات ستشارك في 
فــعــالــيــات 25 يــنــايــر، ولـــن ُيــقــصــى أي فصيل 
ــا كــــان انـــتـــمـــاؤه، وذلــــك لتحقيق  ســيــاســي أيــ
العيش والحرية والعدالة  الثورة من  أهــداف 
املــديــنــة، وليس  االجتماعية مــن كــل مــيــاديــن 
فقط مــن مــيــدان القائد إبــراهــيــم، والـــذي ُيعّد 

رمزًا لثورة يناير باإلسكندرية«.
التي يشارك فيها عدد  »الــدعــوة  أن  ويكشف 

من النشطاء بالحركات السياسية مثل حركة 
الثوريني، واأللتراس،  أبريل واالشتراكيني   6
وجــمــاعــة اإلخــــــوان، واملــســتــقــلــني، تــتــمــثــل في 
الــــخــــروج بـــعـــدد كــبــيــر مـــن املـــســـيـــرات فـــي 25 
يناير املقبل، من مختلف امليادين واملناطق، 
الــثــورة،  أهــــداف  وتحقيق  بــإحــيــاء  للمطالبة 

مرة أخرى«.
الناشط في حركة »إحنا  من جهته، يضيف 
الجديد«،  »العربي  لـ محمود،  عمر  الشعب«، 
أن »مــيــدانــي القائد إبــراهــيــم وســيــدي جابر، 
يناير في   25 لثورة  يعّدان رمزين أساسيني 
امليدانني  لكونهما  نظرًا  اإلسكندرية،  مدينة 

اللذين انطلقت منهما الثورة«.
ــاء املــمــثــلــني  ــنــــشــــطــ ــد مـــحـــمـــود أن »الــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
للحركات السياسية املشاركة في إحياء ذكرى 
الثورة، توّصلوا إلى قواعد أساسية للعمل، 
ذلك  فعاليات  في  التيارات  بها جميع  يلتزم 
اليوم، وأولها عدم السماح بإقصاء أي فصيل 
ــا كــــان انـــتـــمـــاؤه، وذلــــك لتحقيق  ســيــاســي أيــ
العيش والحرية والعدالة  الثورة من  أهــداف 

االجتماعية«.
وعــــــن خـــطـــة الـــعـــمـــل والــــتــــحــــركــــات، يــكــشــف 
ــر«، أحــمــد  ــايــ ــنــ الــــنــــاشــــط بـــحـــركـــة »شــــبــــاب يــ
لن  »الخطة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ خميس، 
كشف تفاصيلها بشكل كامل نظرًا للرصد 

ُ
ت

األمني واالستخبارات عالية املستوى، والذي 
يــاحــق الــداعــني الســتــعــادة الـــثـــورة«. ويلفت 
أن »بدايتها ستكون بخروج عــدد كبير  إلــى 
من املسيرات في 25 يناير، للمطالبة بتحقيق 

أهداف الثورة، وإحياء الثورة مرة أخرى«.
ويرى الناشط أن »وسائل الدعوة إلى اليوم 
ــا تــــدويــــن الــنــشــطــاء  ــهــ ــيـــرة، وإن كـــــان أولــ ــثـ كـ
لــعــبــارات عــلــى صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وعــلــى جــدران 
وأسوار الشوارع الرئيسية وامليادين العامة. 
أو  العبارات توجها سياسيا  وال تحمل تلك 
مثل:  عــامــة،  بــل  معّينة،  وأيديولوجيات  آراء 

راجــعــني للقائد إبــراهــيــم. وذلـــك على جــدران 
القائد  كورنيش اإلســكــنــدريــة، وحـــول جــامــع 

إبراهيم، وفي السور املقابل له«.
وبلهجة ساخرة، يقول الناشط املستقيل من 
»العربي  لـ الله حسن،  عبد  أبــريــل«   6« حركة 
ــن إمــكــانــيــة  ــّوفـــون مــ ــتـــخـ ــد«: »ملـــــــاذا تـ ــديــ ــجــ الــ
مــواجــهــة أســلــحــة وكــــاب بــولــيــســيــة وســجــن 

عسكرية  ومركبات  ومــدرعــات  وقتل  وسحل 
فــي هــذا الــيــوم؟ األمـــر أســهــل مــن ذلــك بكثير، 
فقد قال )الرئيس( عبد الفتاح السيسي، إنه 
لــه ارحــل،  لــن يبقى ثانية فــي الحكم إذا قلنا 

وها نحن سنفعل ما طلب منا«.
لنا  وقــال  التحدي،  قبل  »السيسي  ويضيف: 
إنـــه يــريــد أن يــســمــعــهــا مــنــا قــويــة مجلجلة، 
بأننا ال نريده رئيسا لنا، وجــاء الــدور إلينا 
لكي نرّد على تحديه بتحدٍّ أقوى وأكبر، وأن 
نمأ الشوارع والحواري واألزقة قبل امليادين 
الــكــبــرى، بــعــبــارات، مــن نـــوع: ال، وارحــــل، وال 

نريدك«.
ــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، طـــالـــبـــت تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  مـ
السياسية باإلسكندرية، والتي تضّم أحزاب 
»الدستور«، و»العيش والحرية«، و»الكرامة«، 
و»الــتــحــالــف الشعبي االشــتــراكــي«، و»حــركــة 
الزميل  الثوريني«، باإلفراج عن  االشتراكيني 
ــان والـــنـــاشـــطـــني  ــبـ ــعـ ــافـــي يــــوســــف شـ ــحـ الـــصـ

ماهينور املصري ولؤي قهوجي.
ــه »يــذهــب  ويـــذكـــر بــيــان مــشــتــرك لـــأحـــزاب أنـ
ــاٍق ال يــغــادرنــا،  نــظــام ويــأتــي آخـــر والــظــلــم بــ
وكــأنــه مــحــكــوم علينا بــالــنــضــال األبــــدي من 
أجـــل الــحــريــة. الــيــوم ُيــَحــاَكــم شــبــاب رفــضــوا 
الداخلية مــن دون  مــن  أن يتعرضوا العــتــداء 
مساءلة أو اعتذار يرّد لهم اعتبارهم، بعد أن 
اعتدت على شباب من املحامني والصحفايني 
أثناء مباشرتهم ألعمالهم من سعي للعدالة 
 ملف القضية 

َ
وكشف للحقيقة. وبعد أن ُحِفظ

ملـــا يـــزيـــد عـــن عـــــام، يــظــهــر مـــجـــددًا كتصفية 
حسابات مع الثورة وشبابها ويتم حبسهم 

بتهم ملفقة«.
وكـــان الــبــيــان قــد أشـــار إلــى قضية ماهينور 
القهوجي،  ولـــؤي  املــصــري ويــوســف شعبان 
دم منهم 

ّ
املق الثاني  ُرفــض االستشكال  الذين 

لوقف حكم الحبس سنة و3 أشهر في قضية 
قسم الرمل إلى حني النظر في النقض، وذلك 

في مجمع املحاكم باملنشية باإلسكندرية.

صالح النعامي

احــتــفــى اإلعـــــام اإلســرائــيــلــي بــمــا ذهــب 
ــقـــّرب مـــن نــظــام  إلــيــه الــكــاتــب املـــصـــري املـ
الــرئــيــس املــصــري عــبــدالــفــتــاح السيسي، 
للمسلمني  بأنه ال عاقة  زيـــدان،  يوسف 
بــاملــســجــد األقــصــى فــي الــقــدس املحتلة، 
وأن الـــقـــدس تــعــود لــلــيــهــود. وقــــد أبـــدت 
وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة ذات تــوّجــه 
اهــتــمــامــا خاصا  يميني ديــنــي مــتــشــدد، 
بأقوال زيدان، في حني ذهب بعضها إلى 
حد اعتبار هذا الكام يضفي مصداقية 
على املخططات الهادفة لتدمير املسجد 

األقصى.

دعمًا للرواية الصهيونية
الــبــارز  اإلســرائــيــلــي  الصحافي  فقد شــّبــه 
جاكي حوكي، »الوقع اإليجابي« ملا صدر 
عن زيــدان، بإعان قائد لواء املظليني في 
خال حرب 1967 الجنرال ماتي غــور، أن 
اليهود.  قبضة  في  بــات  األقصى  املسجد 
وأضاف حوكي في مقال نشرته صحيفة 
ــم يـــحـــدث فــــي تـــاريـــخ  ــه لــ ــ »مــــعــــاريــــف«، أنـ
الصراع أن قام مثقف عربي، ال سيما في 
حجم زيدان، وأعلن أن املكان الذي يتواجد 
وأال  لليهود  يــعــود  األقــصــى  املسجد  فيه 

صلة للمسلمني والفلسطينيني به.
وأشــار حوكي إلى أن ما صدر عن زيدان 
ل دعما كبيرًا 

ّ
في هذا الوقت تحديدًا يمث

شقيها  فــي  الصهيونية  لــلــروايــة  ومهما 
ـــف حــوكــي أمـــام 

ّ
الــديــنــي والـــقـــومـــي. وتـــوق

ــدان عــــن »اســـتـــهـــجـــانـــه« لــقــول  ــ ــ تــعــبــيــر زيـ
ال  بأنه  واملسلمني  والعرب  الفلسطينيني 
القدس. وجــزم حوكي  حقوق لليهود في 
الدفاع  بإمكانه  ليس  يهوديا  مثقفا  بــأن 
عــن »يــهــوديــة الـــقـــدس« كــمــا دافـــع زيـــدان، 
زاعما أن أهمية ما صدر عن زيدان تكمن 
في أنه اشتهر بدراساته في مجال األديان 
وتاريخها، مما يضفي »صدقية علمية« 

على استنتاجاته.
ــدان »حــّســن من  ورأى حــوكــي أن كـــام زيــ
مكانة إســرائــيــل فــي صـــراع الـــروايـــات مع 
الذي  الوقت  في  تحديدًا  الفلسطينيني«، 
ــتـــواصـــل فـــيـــه انـــتـــفـــاضـــة الــــقــــدس، وفـــي  تـ
الــــوقــــت الــــــذي تــتــعــالــى األصــــــــوات داخــــل 
بــأن املسجد  العربي واإلســامــي  العاملني 
األقصى في خطر. وربط بني موقف زيدان 
من القدس واملسجد األقصى، ودفاعه عن 
نــظــام الــســيــســي وعـــدائـــه املـــريـــر لجماعة 
ــمــــني«. وأعـــــــــاد حـــوكـــي  ــلــ »اإلخــــــــــــوان املــــســ
لــأذهــان حقيقة أن زيـــدان فــّجــر قبل عام 
قنبلة عندما دعا إلى إعادة تقييم العاقة 
بــني املــســلــمــني والــيــهــود، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــيــهــود  مــن  الــعــدائــي للمسلمني  املــوقــف 
ــر بــاملــســلــمــني أنــفــســهــم، مـــشـــددًا على  أضــ
الــتــي شهدتها مصر أثــرت  الــتــحــّوالت  أن 
على التعاطي مع روايــة زيـــدان، حيث إن 
»معتدلة«.  كــانــت  أقــوالــه  على  الفعل  ردة 
وربـــــط حـــوكـــي بـــني مـــا صــــدر عـــن زيــــدان 
وحرص السيسي على الربط بني اإلرهاب 
إلى  الدينية اإلسامية، مشيرًا  واملصادر 
أن هذا ورد بشكل واضح من خال الكلمة 
ظم 

ُ
الــتــي ألــقــاهــا الــســيــســي فــي احــتــفــال ن

أخــيــرًا بمناسبة االحــتــفــال بــذكــرى املولد 
النبوي، مشيرًا إلى أنه كرر دعوته لثورة 
ــدان مـــن بعض  ــ ــرأ كــــام زيــ ــ ـ

ُ
ديــنــيــة. كــمــا ق

اإلسرائيليني كدعم للتنظيمات اليهودية 
التي تجاهر بالدعوة والتخطيط لتدمير 
املــســجــد األقـــصـــى مـــن أجــــل بــنــاء الهيكل 
املزعوم على أنقاضه. فقد أشار الصحافي 
إليعار هيون إلى أن زيدان حاول التدليل 
األقــصــى يعود  املسجد  بــأن  قناعته  على 
لــلــيــهــود بــالــقــول إن كــلــمــة »الـــقـــدس« هي 
»الهيكل« وال  كلمة عبرية قديمة وتعني 
عــاقــة لــهــا بــالــعــربــيــة. وفــــي مــقــال نــشــره 
موقع القناة العاشرة، أشار هيون إلى أن 
زيدان »حرص على نزع القدسية« عن أي 

عاقة بني املسلمني ومدينة القدس.

التحريض على تدنيس األقصى
أما الحاخام ميخائيل ليتمان، والذي ُيعد 
من أهم املرجعيات الدينية في إسرائيل، 
فقد استند إلــى أقــوال زيــدان لكي يضفي 
الديني  اليهودي  السرد  صدقية على كل 
والتاريخي املتعلق بمدينة القدس. وفي 
مقال نشره على مدونته الشخصية، قارن 
ليتمان بني ما جاء على لسان زيدان وبني 
ــادر الــديــنــيــة الــيــهــودي  مـــا ورد فـــي املـــصـ
 
ً
ليصل إلـــى قــنــاعــة أن »زيــــدان قـــّدم دلــيــا

علميا على يهودية القدس ومحيطها«.
ــرز الــــدالئــــل عـــلـــى حـــجـــم احــتــفــاء  ــ ــن أبــ ــ ومـ
ــدان،  ــ الــيــمــني الــديــنــي املــتــطــرف بـــكـــام زيـ
ــع الــيــمــيــنــيــة الــتــي تــحــّرض  ــواقـ حــــرص املـ
على تدمير األقصى وتدعو لتدنيسه من 
قبل الصهاينة، على ترجمة املقابلة التي 
ــــدان ونــشــرهــا كــامــلــة. فقد  أجـــريـــت مـــع زيـ
عــمــد كــل مــن مــوقــع »هـــار هــابــيــت« )جبل 
الــهــيــكــل(، املــتــخــصــص فــي مــجــال تنظيم 
ــاعـــي لـــلـــحـــرم،  ــمـ ــيـــس الـــجـ ــدنـ ــتـ ــمــــات الـ حــ
ــــذي  ومــــوقــــع »نـــيـــوزديـــســـك ازرايــــــــــل«، والـ
ُيــعــّد أوســــع وأهــــم مــواقــع الــتــيــار الــديــنــي 
الصهيوني، على عرض املقابلة مع زيدان 

كاملة وترجمتها.

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

ــــت مـــصـــر الـــــخـــــروج بـــأقـــل ــاولـ ــ حـ
مفاوضات  في  املمكنة  الخسائر 
سّد النهضة، بعد إنجاز إثيوبيا 
خـــطـــوة تـــحـــويـــل مـــجـــرى الـــنـــيـــل مــــن داخــــل 
مــنــشــآت الــســد، والــســعــي لــفــرض أمـــر واقــع 
عــبــر بــــدء مــــلء الـــخـــزان األســــاســــي. وتــعــمــل 
مصر على تعطيل هذه الخطوات واالنتهاء 
ــان مـــقـــررًا  ــ ــتـــي كـ ــات، الـ ــ ــدراســ ــ مــــن مـــرحـــلـــة الــ
العام  منتصف  قبل  رسميا  منها  االنــتــهــاء 
الثاني واألخير من  اليوم  املقبل، وذلــك في 
السودانية  العاصمة  فــي  الــســّد  مــفــاوضــات 

الخرطوم، أمس االثنني.
وكان وزراء خارجية الدول الثاث، املصري 
سامح شكري، والسوداني إبراهيم غندور، 
ووزراء  أدهـــــانـــــوم،  تــــيــــدروس  ــيــــوبــــي  واإلثــ
الــثــاث، املصري حسام املغازي،  الــدول  ري 
ــــي مـــعـــتـــز مــــوســــى، واإلثـــيـــوبـــي  ــــودانـ ــــسـ والـ
نسبة  توكل  أن  على  اتفقوا  بــاداســا،  موتو 
ــات الــســّد إلــى مكتب  30 فــي املــائــة مــن دراسـ
فرنسي أو أوروبـــي جــديــد، بــداًل مــن املكتب 
الــهــولــنــدي، الــــذي رفــــض جــمــيــع مــحــاوالت 
إعادته إلى العملية مرة أخرى، بينما يظل 
 70 بنسبة  محتفظا  األول  الفرنسي  املكتب 

في املائة من الدراسات.
التي  املفاوضات،  الحالية من  الجولة  وفــي 
إثــيــوبــيــا تتمنى أن تــكــون األخــيــرة،  كــانــت 
ــرفـــني  ــات شــــاســــعــــة بـــــني الـــطـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ بـــــــدت املـ
ــري واإلثــــــيــــــوبــــــي، فـــــــــــاألول يــتــمــســك  ــ ــــصــ املــ
بــعــدم املــضــي قــدمــا فـــي اإلنــــشــــاءات، ســـواء 
الــخــاصــة بــتــخــزيــن املـــيـــاه أو تــلــك الــخــاصــة 
أوشكت  التي  الكهرومائية  الطاقة  بتوليد 
على االنــتــهــاء. أمــا الــطــرف الثاني فيرى أن 
استكمال عملية اإلنشاءات من عدمها، هو 
قرار سيادي خاص بإثيوبيا، وال تشاركها 
فيه أي دولة أخرى. وُيبّرر ذلك بأن الوثيقة 
الثاثية التفاق املبادئ، التي وقعتها الدول 
الثاث في مـــارس/آذار املــاضــي، ال تتحدث 
عــن اإلنـــشـــاءات، بــل عــن فــتــرة املـــلء الفعلي 

للخزان.
وهنا تكمن الخطورة على مصر، فالجانب 
اإلثيوبي يحاول فرض التمييز بني عمليتي 
ملء للخزان؛ األولى، يريد أن يبدأها اآلن من 
دون إبطاء، على أن تكون محدودة من أجل 
اختبار قوة اإلنشاءات وتحّملها وتجريب 
آلية العمل بالسّد، قبل نحو عام من انتهاء 
جميع اإلنــشــاءات. أما عملية املــلء الثانية، 
فتتمثل في امللء الفعلي الذي تحدثت عنه 

الوثيقة الثاثية.
فـــي املـــقـــابـــل، ال يــــرى الـــجـــانـــب املـــصـــري أي 
ــا يـــخـــّص  ــمـ ــيـ اخـــــتـــــاف بـــــني الـــعـــمـــلـــيـــتـــني فـ
األضرار التي ستعود على مصر، ففي حال 
بدأت فترة امللء التجريبية اآلن، ستنعكس 
بــالــســلــب والــقــصــور الــكــبــيــر عــلــى مستوى 
نــة فــي بحيرة نــاصــر املصرية. 

ّ
املــيــاه املــخــز

ــيــــؤدي هــــذا إلــــى حـــالـــة جـــفـــاف لـــم تكن  وســ
ــا، وســيــضــع  ــابـ ــه حـــسـ الـــحـــكـــومـــة تــحــســب لــ

الدولة في مأزق حقيقي أمام مشاكل جّمة.
ــي الـــتـــفـــاوض  وتـــبـــنـــي مـــصـــر ســيــاســتــهــا فــ
على تعطيل البدء في امللء الفعلي للخزان 
ـــجـــّهـــز بــدائــل 

ُ
ــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، حــتــى ت ــ ألطـ

مّكنها 
ُ
سريعة لتوفير الطاقة الكهربائية، ت

ــقـــص األكــــيــــد فــــي تــدفــق  ــنـ ــعـــويـــض الـ مــــن تـ
املــيــاه، الـــذي سيصيب الــســد الــعــالــي خــال 
ــد الـــنـــهـــضـــة وبـــعـــد تــشــغــيــلــه  فـــتـــرة مـــــلء ســ
فــي محطات  املتمثلة  الــبــدائــل  وهــي  فعليا. 
بــدأت شركة »سيمنز«  التي  الوقود،  توليد 
تبدأ  لن  والتي  إنشائها،  إجـــراءات  األملانية 
وبــقــدرة  عــــام 2017،  مــنــتــصــف  إاّل  اإلنـــتـــاج 
تــصــاعــديــة، ولــيــس بــقــوتــهــا الــقــصــوى منذ 

بداية التشغيل.
ودفعت هذه املخاوف مصر إلى طرح اقتراح 
عــلــى طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات، تــكــشــفــه مــصــادر 
»الـــعـــربـــي  دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة خـــاصـــة لــــ
الثاث  الــدول  الجديد«، مفاده أن »تتشارك 
ــلء الــفــعــلــي  ــ فـــي إدارة الـــســـد خــــال فـــتـــرة املـ
األولى للخزان، بحيث تلتزم إثيوبيا برأي 
مصر والسودان فيما يتعلق باملدة وحجم 
الــتــخــزيــن مـــع ضـــمـــان الــفــصــل بـــني فــتــرات 

التخزين«.
وتــؤكــد املــصــادر أن »إثــيــوبــيــا رفــضــت هــذا 
للوثيقة  مخالفته  وأكـــدت  نهائيا،  املــقــتــرح 
الثاثية، باعتبار أن قــرار بدء املــلء الفعلي 
ــأن تــــراعــــي فــيــه  ــ ــّهـــدت بـ هــــو فـــقـــط الــــــذي تـــعـ
الــدولــتــني األخــريــني، مــن دون أن يمتد ذلك 
ملسألة إدارة العمل خال الفترة نفسها«. مع 
العلم بأن مصر هي الدولة الوحيدة فعليا، 
الــتــي ستتأثر سلبا فــي فــتــرة مــلء الــخــزان، 
ألن الــســودان يمتلك مــصــادر مائية أخــرى، 
مـــع األخــــذ فـــي االعــتــبــار الـــفـــوارق بـــني عــدد 

السكان وانتشارهم جغرافيا بني البلدين.
وإزاء هذا الرفض اإلثيوبي، تمسكت مصر 
من جهتها برفض البدء في امللء التجريبي، 
وهو ما يعني وقف اإلنشاءات لفترة، ربما 
تقصر أو تطول بحسب مدى إنجاز املكتب 
الــفــرنــســي الـــقـــديـــم واملـــكـــتـــب الـــجـــديـــد الـــذي 

املطلوبة.  لــلــدراســات  بــعــد،  يتم تحديده  لــم 
وتــؤكــد املــؤشــرات، أن املــفــاوضــات الثاثية 
ستستمر على األقل لحني إتمام الدراسات، 
الـــخـــزان بشكل  مـــلء  إثــيــوبــيــا  ــدأت  بــ إذا  إاّل 

فردي، سواء تجريبيا أو فعليا.
األول،  »الخيار  أن  املصرية  املصادر  وتفيد 
بـــل الــوحــيــد ملــصــر حــالــيــا، هـــو االســتــمــرار 
للعرقلة.  إذا تعّرضت  الــتــفــاوض، حتى  فــي 
السّد وتأثيره على مصادر  إنشاء  وعملية 
ــرًا واقــعــا، والــتــفــاوض  مــصــر املــائــيــة بـــات أمـ
عدم  لضمان  حاليا  الوحيدة  الوسيلة  هــو 
املصرية. وهو  باملصالح  الجسيم  اإلضــرار 
الـــدوام جوهر حديث الرئيس  مــا كــان على 

املصري عبد الفتاح السيسي«.
ــلــــجــــوء إلــــــى الــتــحــكــيــم  ــة الــ ــيـ ــانـ ــكـ وحـــــــول إمـ
ـــي بــــني الـــبـــلـــديـــن، فــي  ــدولــ ــيـــمـــي أو الـــ ــلـ اإلقـ
حـــال مــخــالــفــة إثــيــوبــيــا لــاشــتــراطــات التي 
الثاثية، تؤكد املصادر  الوثيقة  تضّمنتها 
أن »الــوثــيــقــة، لــأســف، لــم يكن لها أي شق 
قــانــونــي، وتــعــبــر عــن لــحــظــة اعــتــقــدت فيها 
بالتعهدات  الحل ممكن  أن  املصرية  اإلدارة 
الــســيــاســيــة فـــقـــط، غــيــر أن الـــواقـــع الــعــمــلــي 
أثبت عكس ذلــك، لكن هذا ال ينفي إمكانية 
الدبلوماسية  القنوات  عبر  القضية  تدويل 

األفريقية أواًل ثم األممية«.
وعلى ضوء هذه املعطيات، يبدو أن موقف 
إثيوبيا قد ازداد قوة، منذ أن سلكت مصر 
وتوقيع  الثاثي  الرسمي  التفاوض  طريق 
وثــيــقــة املــــبــــادئ. ذلــــك ألن الــوثــيــقــة حــولــت 

ــة إلــــى ربــــط الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة  ــافـ بـــاإلضـ
أراضيها  في  واسعة  استثمارية  تسهيات 
بإتمام  والــصــنــاعــي  الـــزراعـــي  الصعيد  عــلــى 
املشروع، الذي من املنتظر أن يكون األكبر في 
القارة األفريقية. وتعّول إثيوبيا كثيرًا على 
قوة عاقاتها بدول املستثمرين في املشروع، 
باستهدافه  فعلية  أخــطــار  أي  مــن  لحمايته 
عــســكــريــا، أو أخـــطـــار ســيــاســيــة أو قــانــونــيــة 
بــتــدويــل الــقــضــيــة مــمــا قـــد يــتــرتــب عــلــيــه من 
ــمـــاالت ضــعــيــفــة بــتــعــطــيــل اإلنــــشــــاءات،  ــتـ احـ
الــخــزان في  بــدء مــلء  أو عرقلة إثيوبيا عــن 

املواعيد املقررة سلفا.
ومـــــن املــنــتــظــر أن يــجــتــمــع رؤســـــــاء الـــــدول 
ــا فــي  ــيـ ــوبـ ــيـ ــودان وإثـ ــثــــاث مـــصـــر والــــــســــ الــ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي أو فــبــرايــر/شــبــاط 
املـــقـــبـــلـــني، فــــي الــــخــــرطــــوم، لــتــقــيــيــم الـــواقـــع 
ــيـــات تنفيذ  الـــحـــالـــي وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي آلـ
بأن  اعتقاد  الثاثية، وســط  املــبــادئ  وثيقة 
هــو محاولة  تملكه مصر،  باتت  مــا  أقصى 
تعطيل ملء الخزان ووضع ضمانات لعدم 

االنفراد بسياسة امللء املستدامة.
من جهته، يتوقع وزير املوارد املائية والري 
املصري األسبق، محمد نصر عــام، حدوث 
نـــزاع بــني مصر والــســودان على مــيــاه النيل 
خال الفترة املقبلة، بعد فشل اجتماع »سّد 
عام  ويشير  بالخرطوم.  املتوقع  النهضة« 
ــد الــنــهــضــة ســيــؤثــر عــلــى تــدفــق  إلــــى أن »ســ
املياه إلى دول املصب: مصر والسودان«. كما 
الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  يستبعد  لم 

أزمة سّد 
النهضة

النزاع المصري اإلثيوبي يتصاعد 
والخالف المقبل مع السودان

يتصاعد النزاع المصري ـ اإلثيوبي حول سّد النهضة، مع تشّدد أديس أبابا في مواقفها 
الرافضة للشروط المصرية، ووضع خطط مراحل ملء الخزان في السّد، موضع التنفيذ، 
القاهرة والخرطوم. ويبدو خيار  بين  المقبل  الخالف  أن يكون  يتخوف كثيرون من  بينما 

التفاوض هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لمصر حاليًا، لضمان عدم اإلضرار  االستمرار في 
الجسيم بمصالحها، فيما يهدد بدء فترة الملء التجريبية اآلن، بانعكاسات سلبية على 

مستوى المياه المخزّنة في بحيرة ناصر المصرية
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ذكرى 25 يناير توّحد معارضي االنقالب في اإلسكندرية احتفاء إسرائيلي باّدعاءات يوسف زيدان

ــل«  ــري ــاب 6 إب ــب ذكـــرت حــركــة »ش
ــس  ــي مـــصـــر، أم ــة فـ ــارض ــع ــم ال
بمصر  الحاكم  »النظام  أن  اإلثنين، 
ــوري، وفــاشــي، يــحــاول  ــات ــت ــك دي
الــمــعــارضــة.  ــات  ــان ــكــي ال تصفية 
تعليقًا  ــاٍن،  ــي ب فــي  ذلـــك،  ــاء  وجـ
إلقاء  على  ــل،  ــري إب  6 حــركــة  مــن 
على  القبض  المصرية،  السلطات 
نبيل  ومحمد  المجيد  عبد  أيمن 
عضوي المكتب السياسي للحركة. 
واضحًا  »بـــات  ــه  أن البيان  ــاف  وأضـ
يحاول  الحاكم  النظام  أن  للجميع 
للشعب،  المنحازة  الكيانات  تصفية 
وفساده  أكاذيبه  تكشف  والتي 
وتفريطه في ثروات البالد وانحيازه 

لرجال األعمال«.

»شباب 6 إبريل«: 
النظام فاشّي

املصرية القائمة على املرونة والثقة بالجانب 
اإلثيوبي، لم تجن الثمار املناسبة، وأن أديس 
أبابا استطاعت توظيف الوقت ملصلحتها«. 
ــازي حــول  ــغـ ــى أن »تــصــريــحــات ملـ ويــلــفــت إلــ
أن تــحــويــل إثــيــوبــيــا مــجــرى الــنــيــل األزرق ال 
يــعــنــي، مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، تــخــزيــن كميات 
للمصالح  تكريسا  عتبر 

ُ
ت الــســد،  أمـــام  مــيــاه 

اإلثــيــوبــيــة وتــبــريــرًا ملــوقــفــهــا فــي االســتــمــرار 
أبــابــا ستقوم  أن »أديـــس  بالبناء«. ويــوضــح 
كهرباء  توربينات  خمس  من  أكثر  بتشغيل 
من أصل 16، بعد أن قامت بالفعل بتشغيل 
»ضرورة تدويل  توربينتني«. ويطالب عام بـ
قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، مـــن خـــال رفـــع قضية 
عاجلة أمام محكمة العدل الدولية، بعد فشل 
كل املفاوضات سواء السابقة أو الاحقة، إذا 

كانت هناك اجتماعات أخرى«.
ويــؤكــد أن »إثــيــوبــيــا اســتــطــاعــت عــبــر بناء 
ــن مـــكـــانـــتـــهـــا فــي  ــ ــة مـــصـــر عـ ــ ــزحـ ــ ــّد زحـ ــ ــسـ ــ الـ
أفــريــقــيــا، مــن خـــال التحكم االســتــراتــيــجــي 
أمن  وتــلــك قضية  املــنــابــع،  مــن  النيل  بمياه 
قـــومـــي ســتــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــصــر«. 
وُيــشــّدد على أن »مصر فرطت في حقوقها 
كاملة من خال اعترافها بالسّد، من خال 
وثيقة سد النهضة التي وقعت بالخرطوم 

في مارس/آذار املاضي«.
وحول الردود املرتقبة من الجانب املصري، 
»العربي الجديد«،  تكشف مصادر مطلعة لـ
أن »جــهــازًا ســيــاديــا، طـــرح تنظيم تظاهرة 
ــلـــى غـــــــرار تــــظــــاهــــرة الــتــفــويــض  شــعــبــيــة عـ
لــلــرئــيــس املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بــمــواجــهــة »اإلرهــــــــــاب«، قــبــل مـــجـــزرة فض 
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 
وزيرًا  كان  2013، حينما  عام  أغسطس/آب 
للدفاع«. وتوضح املصادر أن »الجهة التي 
اقــتــرحــت تــلــك الــخــطــوة، بــررتــهــا بتصدير 
ــا يــلــجــأ  ــكــــرة أن الـــجـــانـــب املـــــصـــــري، ربــــمــ فــ
لـــخـــطـــوات تــصــعــيــديــة خـــارجـــة عـــن إرادتـــــه 
نــتــيــجــة الــضــغــط الــشــعــبــي، حــتــى يتمسك 
صناع القرار بإثيوبيا بطاولة املفاوضات، 
فــي االبــتــعــاد عــنــهــا، بتعنتهم  يــفــكــروا  وال 

تجاه املطالب املصرية«.
يــأتــي هـــذا، فــي وقــت يستبعد فيه عــدد من 
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــني املـــصـــريـــني، إمــكــانــيــة 
استخدام القوة العسكرية، أو توجيه ضربة 
جوية خاطفة للسد في حال إصــرار أديس 
االلتفات  دون  الــبــنــاء،  استكمال  على  أبــابــا 
ــة. ويــــؤكــــد الــخــبــيــر  ــريــ لـــلـــمـــاحـــظـــات املــــصــ
»العربي الجديد«،  العسكري طلعت مسلم، لـ
صـــعـــوبـــة  الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــا 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود حـــــدود مــشــتــركــة بني 
الـــطـــرفـــني. املـــوقـــف عــيــنــه، عـــّبـــر عــنــه رئــيــس 
لجنة العاقات الخارجية بالبرملان املصري 
الــفــقــي، خــال محاضرة  األســبــق، مصطفى 
قيام  فأكد صعوبة  الــجــدد،  البرملان  لــنــواب 
مصر بعمل عسكري، في الوقت الراهن ضد 
، إن »زمن العمليات العسكرية 

ً
إثيوبيا قائا

في هذه امللفات انتهى«.

تبني مصر سياستها في 
التفاوض على تعطيل 

البدء في الملء الفعلي 
للخزان

الخيار الوحيد لمصر 
حاليًا هو االستمرار 

في التفاوض

تحقيق

كالم زيدان يمثّل 
دعمًا كبيرًا للرواية 
الصهيونية )معمر 
عوض/األناضول(

عامل أثيوبي في سد النهضة )زكريا أبو بكر/فرانس برس(

مــشــروع الــســد الـــذي كــانــت تــعــارضــه مصر 
جــذريــا، وبــقــوة، فــي فــتــرات سابقة إلــى أمر 
ــات اإلنــشــائــيــة  ــ ــدراســ ــ واقـــــــع، وفـــــي إطــــــار الــ
واإلجـــــرائـــــيـــــة الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا إثـــيـــوبـــيـــا 
بمفردها، من دون أن تفرض مصر شروطا 

ملراجعتها.
ــوقـــف إثـــيـــوبـــيـــا فــــي اســـتـــمـــرار  ــم مـ ــدعـ كـــمـــا يـ
ــد، اشـــــتـــــراك الــــعــــشــــرات مــن  ــ ــــسـ إنــــــشــــــاءات الـ
املستثمرين األجانب في العمليات اإلنشائية 
وتوليد الطاقة، من إيطاليا وفرنسا والصني 
وإسرائيل وبعض الدول العربية الخليجية، 

»إنشاء سد له، حفاظا على  قيام السودان بـ
ــزاع  ــيــــاه، وبـــالـــتـــالـــي وقـــــوع نـ ــن املــ نــصــيــبــه مـ

مصري سوداني، خال الفترة املقبلة«.
لــعــقــد  اتـــــجـــــاه  ــــام وجــــــــود »أي  ــ ويــــنــــفــــي عـ
ــاعــــات أخــــــــرى بـــــني الــــــــــدول الــــثــــاث،  ــمــ ــتــ اجــ
إثيوبيا ومصر والسودان، بخصوص أزمة 
السّد، وإن كانت هناك اجتماعات فسيكون 

الحكم عليها مسبقا، مثل فشل االجتماعات 
الــســابــقــة«. ويــضــيــف أن »إثــيــوبــيــا نجحت 
لصالحها،  الــســد  مــلــف  إدارة  فــي  بــامــتــيــاز 
أثر  له  السد سيكون  اتجاه لضرب  أي  وأن 
عكسي، خصوصا أن بنيته التحتية تمتاز 
ــح املــضــغــوط ملــواجــهــة أي قــاذفــات 

ّ
بــالــتــســل

العام  »االتجاه  أن  إلى  ويلفت  صاروخية«. 

في مصر سيكون على محورين، بعد نتائج 
املـــفـــاوضـــات، وهـــو الـــرجـــوع إلـــى الــحــكــومــة 

للتشاور، أو االتجاه إلى املجتمع الدولي«.
ويرى عام أن »قيام إثيوبيا بتحويل مسار 
النهضة،  ســّد  بوابة  ليمّر عبر  األزرق،  النيل 
تحدٍّ جديد ملصر معناه: اخبطوا دماغكم في 
ل ذلك بإشارته إلى »ملء السد 

ّ
الحيط«. وُيعل

بـ14 مليار متر مكّعب من املياه خال 6 أشهر، 
ــــذي ســيــؤثــر عــلــى مــصــر والـــســـودان  ــر الـ ــ األمـ
مائيا، وسيؤدي إلى خراب مصر خال أربع 
سنوات، وتحّولها إلى صحراٍء، في ظل صمت 
رهيب من جانب الحكومة. على الرغم علمها 
بــفــشــل املـــفـــاوضـــات مــســبــقــا«. ويـــصـــف عــام 
االستراتيجية  وأن  »العقيمة  بـ املــفــاوضــات 
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  شرق
      غرب

حظر دخول رائد صالح 
إلى القدس لـ6 أشهر

أمس  اإلسرائيلية،  السلطات  مــددت 
اإلثنني، حظر دخول رئيس الحركة 
الــداخــل الفلسطيني  اإلســامــيــة فــي 
الشيخ رائــد صــاح )الــصــورة(، إلى 
القدس املحتلة ملدة 6 أشهر إضافية. 
ــال صـــاح فـــي تــصــريــح مــكــتــوب،  وقــ
إسرائيليا،  أمــرًا عسكريا  استلم  إنه 
ــقـــدس لستة  ــــول الـ يــحــظــر عــلــيــه دخـ
أشـــهـــر، حــتــى 24 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املقبل. وأضاف: »إلى جانب ذلك أنا 
ممنوع مــن االقــتــراب على بعد 150 
واملسجد  القديمة،  مترًا، من   القدس 

األقصى، منذ 2007 حتى اآلن«.
)األناضول(

تركيا متمّسكة برفع 
الحصار عن غزة

أكد املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبـــراهـــيـــم كـــالـــن، أن أنـــقـــرة مـــا زالـــت 
إصاح  إلعــادة  بشروطها  متمّسكة 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، مشيرًا إلى 
أن املــفــاوضــات بــني الــطــرفــني حققت 
ــتـــعـــويـــضـــات  تــــقــــّدمــــا حـــــــول دفـــــــع الـ
ــوم عــــلــــى ســفــيــنــة  ــجــ ــهــ ــا الــ ــايـ لـــضـــحـ
»مـــافـــي مـــرمـــرة« عـــام 2010. وأشـــار 
كالن إلى أن الشروط التركية ممثلة 
وفك  التعويضات  ودفـــع  بــاالعــتــذار 
الحصار عن قطاع غزة ما زالت كما 

هي.
)العربي الجديد(

عريقات: تصريحات 
نتنياهو دعوة للتطهير 

العرقي
التنفيذية  اللجنة  ســر  أمـــني  اعــتــبــر 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــتــــحــ ملـــنـــظـــمـــة الــ
صــائــب عــريــقــات، أن الــســكــوت على 
تصريحات رئيس حكومة االحتال 
ــيـــاهـــو الــــتــــي اّدعـــــــى  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــني نـ
ِقبل  من  إنسان  أي  »قتل  أن  خالها 
يــــهــــودي، ال يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بــقــتــل 
الــيــهــودي عــلــى يــد أي شــخــص آخــر 
غير يهودي«، بمثابة دعوة مفتوحة 
للتطهير العرقي. ودعا عريقات في 
تــصــريــح لــه أمـــس، املجتمع الــدولــي 
إلدانـــــة هــــذه الــتــصــريــحــات وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة الــعــاجــلــة ألبــنــاء 
فورًا  لحمايته  الفلسطيني،  الشعب 

من نظام االحتال.
)العربي الجديد(

إعدامات االحتالل 
الميدانية إلى 
مجلس األمن

الفلسطيني  الــخــارجــيــة  أعــلــن وزيـــر 
ريــاض املالكي )الــصــورة(، أن »ملف 
بها  تقوم  التي  امليدانية  اإلعــدامــات 
قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي بحق 
الفلسطينيني، هي القضية العاجلة 
التحرك  يتم  ســوف  التي  األساسية 

بها مع مصر إلى مجلس األمن«.

وحول مقتل الشاب إسحاق حسان 
ــــري، قـــال  ــــصـ ــــاص مـ ــــرصـ ــن غــــــزة بـ ــ مـ
ــع مـــــع مــــصــــر هــــذا  ــابــ ــتــ ــــي: »نــ ــكـ ــ ــالـ ــ املـ
املــــوضــــوع عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
ــة، ولـــــكـــــن هــــــــذا ال  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
يـــســـتـــدعـــي مـــنـــا اســــتــــدعــــاء الــســفــيــر 

املصري في فلسطني«.
)العربي الجديد(

اعتقال منّظر سلفي في 
األردن

اعتقلت األجــهــزة األمــنــيــة األردنــيــة، 
ــار الــســلــفــي الـــجـــهـــادي  ــيـ ــتـ ـــر الـ

ّ
مـــنـــظ

فـــي الـــشـــمـــال، عــبــد الـــقـــادر شــحــادة، 
»أبـــي مــحــمــد الـــطـــحـــاوي«،  ـــ املــلــقــب بـ
ــا كــشــفــه مـــصـــدر قــضــائــي  حـــســـب مــ
تنفيذًا ملذكرة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــقـــال صـــــــادرة عــــن مــحــكــمــة أمـــن  ــتـ اعـ
الــعــســكــريــة، بــســبــب تغيبه  الــــدولــــة 
القضية  فــي  محاكمته  جلسات  عــن 
»أحداث الزرقاء«.  املعروفة إعاميا بـ
وانتقد عبدالله، نجل الطحاوي، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، شكل  حــديــث لـــ

االعتقال الذي وصفه »باملهني«.
)العربي الجديد(



المواجهة المزدوجة الكبرى في فبراير

شتاء إيراني انتخابي ساخن

أحداث كورسيكا ُتنذر باألسوأ
بركان ينفجر بعدما توّفرت الشرارة

مع الحضور الكبير 
للمحافظين، تعالت 

أصوات تدعو لتوّحدهم

اعتداء شبان عرب على 
رجال اإلطفاء تحول إلى 

موجة عنصرية ضد 
المسلمين

طهران ـ فرح الزمان شوقي

التشــريعية  االنتخابــات  تحمــل 
مجلــس  أعضــاء  وانتخابــات 
إيــران،  فــي  القيــادة  خبــراء 
املقررتان في 26 فبراير/شباط املقبل، أهمية 
كبيــرة، وســتكونان بمثابــة اختبــار لحكومة 
بشــتى  جاهــدة  تســعى  التــي  »االعتــدال« 
الطرق للتخفيف من ســلطة الرقيب املحافظ 
املتشــدد عليهــا، والــذي ســيطر علــى غالبيــة 
الثمانــي  الســنوات  خــال  البرملــان  مقاعــد 
لإلصاحيــن  باملرصــاد  ووقــف  املاضيــة 

واملعتدلن على حد سواء.
الراغبــن  أســماء  تســجيل  انتهــاء  وبعــد 
يــوم  االنتخابيــن  لاســتحقاقن  بالترشــح 
الجمعــة املاضــي، ينتظــر هــؤالء فــي الوقــت 
الراهــن تجاوز امتحان أعضاء لجنة صيانة 
الدســتور الذيــن ســيقرون أهليــة املرشــحن، 

ليعلنوا قريبًا عن الئحة األسماء النهائية.
ويريــد تيــار »االعتــدال« تشــكيل برملــان أكثــر 
مجلــس  فــي  للحضــور  يطمــح  كمــا  توازنــًا، 
الخبــراء. فيمــا يــدرك اإلصاحيــون مــن جهــة 
بشــقيها،  املقبلــة  االنتخابــات  أهميــة  ثانيــة 
بقــوة  لعودتهــم  األولــى  الفرصــة  هــي  فهــذه 
عــن  قســرًا  تغييبهــم  وحتــى  غيابهــم  بعــد 
ســاحة العمل السياســي بســبب احتجاجات 
عــام 2009، قبــل ان يعــودوا تدريجيــًا إليهــا 
بعد االنتخابات الرئاسية األخيرة، التي فاز 

بها »املعتدل« حسن روحاني املجال.
لــن  املحافظــن  أن  يبــدو  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
يكونوا أقل ضراوة من غيرهم من املنافسن، 
عــن  يتخلــوا  لــن  فهــؤالء  املعطيــات  ووفــق 
مقاعد الخبراء أواًل، وهو املجلس املكّون من 
رجال دين يشرفون على عمل املرشد األعلى 
تعيينــه  صاحيــات  ويملكــون  البــاد،  فــي 

وعزله وتقييم أدائه.
اإليرانيــة  الداخليــة  وزارة  عنــه  أعلنــت  ومــا 
أخيــرًا حــول عــدد املســجلن للترشــح، يشــير 
بــن  أشــده  علــى  ســيكون  التنافــس  أن  إلــى 
بدورهــا  تتــوزع  التــي  الثاثــة،  األطــراف 
وتكتــات.  وتيــارات  جبهــات  عــدة  إلــى 
وقــال وزيــر الداخليــة اإليرانــي عبــد الرضــا 
رحماني فضلي، إن عدد املســجلن للترشــح 

املــرأة مــن  فــي الوقــت ذاتــه، يبــدو أن حصــة 
ســباق التنافــس ســتكون أكبــر، فقــد ســجلت 
 عــن 

ً
ألفــا إيرانيــة أســماءهن للترشــح، فضــا

الدينيــة  األقليــات  مــن  شــخصًا   21 تقديــم 
ترشــيحاتهم راغبــن بخــوض غمار الســباق 
املســيحية  األقليــات  مقاعــد  عــن  التشــريعي 
 467 ســّجل  كمــا  والزرادشــتية.  واليهوديــة 
شخصًا أسماءهم وهم من النواب الحالين 
البرملــان  رئيــس  وأبرزهــم  الســابقن،  أو 
وعضــو  عــادل،  حــداد  علــي  غــام  الســابق 
كوثــري،  إســماعيل  القومــي  األمــن  لجنــة 
علــي  للبرملــان  الحالــي  الرئيــس  عــن   

ً
فضــا

الريجانــي الــذي لــم يتقــّدم كمرشــح محافــظ، 
لــدى  التعّجــب  أثــار  مــا  وهــو  كمســتقل،  بــل 
ــع البعــض وجــود خــاف بــن 

ّ
كثيريــن. وتوق

املحافظــن الذيــن لــم يعلنــوا عــن مشــاركتهم 
بجبهــة واحــدة موحــدة، فيمــا رأى البعــض 
اآلخــر أن الريجانــي املقــرب نســبيًا مــن كافــة 

األطياف ، يتطلع لكرسي رئاسة املجلس.
قّدم ترشحها، 

ُ
إال أن وجوهًا بارزة أخرى لم ت

علــى الرغــم مــن أن حظوظهــا بالفــوز تبقــى 
جيدة، وأهمها نائب رئيس مجلس الشورى 
باهنــر،  رضــا  محمــد  الحالــي  اإلســامي 
املحســوب علــى دائــرة املحافظــن، والنائــب 

علي رضا مرندي املقّرب من املرشد األعلى.
ومــع الحضــور الكبيــر للمحافظــن، تعالــت 
أصوات عديدة تدعو لتوّحدهم وتقّدمهم في 
جبهــة واحــدة لضمان الفوز فــي االنتخابات 
املعتدلــن  بوجــه  والصمــود  التشــريعية 
واإلصاحيــن. وعلــى الرغــم مــن عدم ترشــح 

وجوه محافظة بارزة، منها باهنر الذي قال 
إنــه يجــب فتــح البــاب أمــام مرشــحن جــدد 
وبأنه واثق من فوز املحافظن باألغلبية، إال 
أن املشهد سيبدو أكثر وضوحًا بعد اإلعان 
عــن األســماء النهائيــة مــن ِقبل لجنــة صيانة 
عــّد العقبــة األولــى 

ُ
الدســتور. هــذه اللجنــة ت

أمــام مشــاركة اإلصاحيــن، فعلــى الرغــم من 
تسجيل عدد ال بأس به من املحسوبن على 
تيــار اإلصــاح فــي قوائم الراغبن بالترشــح 
صيانــة  لجنــة  لكــن  البرملــان،  النتخابــات 
العــدد،  هــذا  تقليــص  علــى  قــادرة  الدســتور 
وهــذا مــا حــدث فــي االنتخابــات التشــريعية 
املاضيــة قبــل أربــع ســنوات مــن اآلن، وتكــرر 
فــي انتخابــات الرئاســة قبــل أكثــر مــن عامن 

أيضًا.
عــدة  إصاحيــة  شــخصيات  وتقّدمــت 
حــزب  وكيــل  منهــا  للترشــح،  بأســمائها 
اعتمــاد ملــي رســول منتجــب نيا، واملســؤول 
فــي حكومــة محمــد خاتمــي الســابقة محمــد 
محمــد  املعــروف  واإلصاحــي  رســولي، 
اإلصاحيــة  والنائــب  شــناس،  حــق  جــواد 
الســابقة ســهيا جــواد زاده، وغيرهــم ممــن 
عــّد حظوظهــم أكبــر هذه املــرة، ولكن عليهم 

ُ
ت

ومــن  أواًل،  الدســتور  صيانــة  لجنــة  تجــاوز 
ثــم االســتفادة مــن األجــواء اإليجابيــة التــي 
وفرتهــا إنجــازات حكومــة روحانــي املعتدلــة 
لهــم. وأخيــرًا عليهــم التقــّدم بجبهــة واحــدة 
الســابق  الرئاســي  املرشــح  إشــراف  تحــت 
جبهــة  يقــود  الــذي  عــارف  رضــا  محمــد 
اإلصاحيــن فــي الوقــت الحالــي. وفــي هــذه 
عــن  املرشــحن  حظــوظ  تصبــح  قــد  الحالــة 
أحــزاب وجبهــات إصاحيــة عــدة أوفــر، فــي 
وقــت يبــدو فيــه أن مرشــحي تيــار االعتــدال 
حــال  وفــي  شرســن،  منافســن  ســيكونون 
اإلصاحيــن،  أمــام  الخيــارات  لــت  تضاء
جبهــة  مــع  االتحــاد  بإمكانهــم  ســيكون 
انســحب  عندمــا  فعلــوه  مــا  وهــو  االعتــدال، 
عــارف مــن الســباق الرئاســي املاضــي ليمنح 

أصواته كلها لروحاني.
خبــراء  مجلــس  انتخابــات  حساســية  أمــا 
القيادة، فتأتي كون هذا املجلس هو املسؤول 
عن اختيار املرشد األعلى، وهي االنتخابات 
التــي تجــري مــرة كل ثمانــي ســنوات، ويدور 
التنافــس فيهــا بــن رجــال ديــن مــن التيــارات 
واإلصاحيــة.  واملعتدلــة  املحافظــة  الثاثــة، 
وســّجل 75 شــخصًا معروفــًا أســماءهم مــن 
بن املرشــحن، منهم الرئيس الحالي حســن 
روحانــي، رئيــس مجمع تشــخيص مصلحة 
رئيــس  رفســنجاني،  هاشــمي  أكبــر  النظــام 
 
ً
مجلس الخبراء الحالي محمد يزدي، فضا

عن وزير االستخبارات محمود علوي. 
وكان لترشح حسن الخميني، حفيد مؤسس 
الخمينــي،  اإلمــام  اإلســامية  الجمهوريــة 
الصــدى األكبــر، فهــو املقــرب من رفســنجاني 
ومــن تيــار اإلصــاح، وبحــال تأييــد أهليتــه 
ســيكون ضمــن الجبهــة األقــوى وهــي جبهــة 

املعتدلن التي تضم أبرز األسماء.
تأتــي  واالســتعدادات  التجهيــزات  هــذه  كل 
فــي وقــت يحــذر فيــه البعــض مــن اســتغال 
بــات  مــا  املقبلــة إلثــارة  األجــواء االنتخابيــة 
»الفتنة«، كتلك  يسمى اصطاحا في إيران بـ

التي وقعت عام 2009.

لانتخابــات التشــريعية بلــغ 12 ألفــًا و123 
مرشــحًا، كمــا بلــغ عــدد الراغبــن باملشــاركة 
مــا  شــخص،   801 الخبــراء  انتخابــات  فــي 
يعنــي أن األرقــام فاقــت تلــك املســجلة خــال 
وتجاوزتهــا  الفائتــة،  الســنوات  انتخابــات 
بكثيــر. وتشــير التوقعــات إلــى أن التنافــس 
علــى مقاعــد العاصمــة طهــران ســيكون هــو 
األشــد، فمــن بــن 290 مقعــدًا برملانيــًا، تبلــغ 
حصــة العاصمــة ثاثــن مقعدًا، ووفــق أرقام 
ثمانــون  ترشــح  فقــد  اإليرانيــة  الداخليــة 

شخصًا عن كل مقعد منها.
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جزيــرة  عاصمــة  أجاكســيو،  مدينــة  تعيــش 
 25-24 ليــل  منــذ  الفرنســية،  كورســيكا 
وقــع  علــى  الحالــي،  األول  ديســمبر/كانون 
للعــرب  العــداء  مــن  مســبوقة  غيــر  موجــة 
رفــع فيهــا 

ُ
واملســلمن، مــع تظاهــرات يوميــة ت

العــرب  طــرد  إلــى  تدعــو  عنصريــة،  شــعارات 
واملســلمن من الجزيرة. وبدأت وقائع الفصل 
العنصــري، يــوم الخميــس، ليلــة عيــد امليــاد، 
لرجــال  مشــتركة  دوريــة  تعّرضــت  عندمــا 
لهجــوم  أجاكســيو،  فــي  والشــرطة  اإلطفــاء 
عنيف من طرف مجموعة من الشبان في حي 
»حدائق اإلمبراطور«، الذي تسكنه غالبية من 
العرب واملســلمن املتحدرين من بلدان شــمال 

إفريقيا، املعروف هناك باسم »حي العرب«.
ســكان  خــرج  االعتــداء،  خبــر  انتشــار  وفــور 
املدينــة فــي تظاهــرة عفويــة لاحتجــاج ضده، 
ق الكورسيكين برجال 

ّ
في صورة تعكس تعل

مــن  الســاحقة  غالبيتهــم  فــي  وهــم  اإلطفــاء، 
أبنــاء الجزيــرة بخاف قوات الشــرطة والدرك. 
والتضامــن  االعتــداء  علــى  االحتجــاج  تحــّول 
عنصريــة  تظاهــرة  إلــى  عليهــم  عتــدى 

ُ
امل مــع 

طالــب بطرد العرب 
ُ
عنيفــة بصورة ســريعة، لت

مــن املدينــة ومــن الجزيرة بأســرها. وفي ذروة 
الفوضــى، توّجهــت مجموعــة مــن املتظاهريــن 
»االنتقــام« مــن مرتكبــي  إلــى الحــي العربــي، لـ
االعتــداء ضــد رجــال اإلطفــاء، واقتحمــوا قاعــة 
محتوياتهــا،  وخربــوا  للصــاة،  مخصصــة 
وأحرقــوا مجموعــة مــن الكتــب الدينيــة، كمــا 
السندويتشــات  بيــع  »كبــاب«  محــل  خربــوا 

وسط املدينة.
ومنــذ تلــك الليلــة، تعيش أجاكســيو على وقع 
تظاهــرات معاديــة للمســلمن والعرب، أفرغت 
فيهــا أقليــة مــن املتظاهريــن »حقدهــا الدفــن« 
على أقلية ال يتجاوز عددها 3 آالف عربي، أكثر 

مــن نصفهــم فرنســيون، ُولــدوا فــي الجزيــرة، 
وال يعرفــون وطنــًا غيــر فرنســا. كمــا أن الحــي 
العربي محاصر بأعداد كثيفة من قوات األمن 
التــي تحــاول صــّد املتظاهريــن مــن اقتحامــه. 
والواقــع أن حــي »حدائــق اإلمبراطــور« ُيشــّكل 
منــذ عقــود نموذجــًا ملعضلــة األقليــة املتحدرة 
مــن أصــول مغاربيــة، كونــه حّيــًا منغلقــًا علــى 
نفســه بســبب العنصرية املتفشــية في املدينة، 
التــي يتجــذر فيها التيار القومــي االنفصالي، 
الداعــي الســتقال الجزيــرة عــن فرنســا، وطرد 
كل األجانب، وعلى رأسهم العرب واملسلمون، 
الذيــن قدمــت طائعهــم األولــى إلــى الجزيــرة 
فــي مســتهل الخمســينيات مــن القــرن املاضي، 
اإلدارة  مــن  بتشــجيع  الزراعــة  فــي  للعمــل 
املغــرب  فــي  آنــذاك  الفرنســية  االســتعمارية 

والجزائر وتونس.
شــديد،  فقــٍر  فــي  الحــي  هــذا  ســكان  ويعيــش 
البطالــة  مــن  نصفهــم  مــن  أكثــر  ويعانــي 
ويعتمــدون علــى املســاعدات االجتماعية. كما 

أن هنــاك أقليــة مــن ســكان الحــي، مكّونــة مــن 
ل مشكلة أمنية في املدينة 

ّ
مث

ُ
عشرات الشبان ت

وارتكابهــم  املخــدرات،  فــي  االتجــار  بســبب 
مخالفات تدخل في إطار جرائم الحق العام.

وظهــر جليــًا العنــف العنصــري غير املســبوق، 
عمــدًا،  أجاكســيو،  متظاهــري  خلــط  لناحيــة 
بــن حفنــة مــن الشــبان املنحرفــن والغالبيــة 
واإلســامية،  العربيــة  الجاليــة  مــن  الســاحقة 
وأيضًا الخلط املستفز بن االسام واإلرهاب. 

حضــور  أي  تســجيل  يتــّم  لــم  أنــه  العلــم  مــع 
»التيــارات الجهاديــة« بــن ســكان كورســيكا  لـ

املسلمن حتى اآلن.
ووفقــًا ملراقبــن، فــإن هــذه املوجــة العنصريــة 
كان  والبــركان  اإلطــاق،  علــى  مفاجئــة  غيــر 
ُيطلــق  كــي  صغيــرة،  شــرارة  إلــى  حاجــة  فــي 
حممه النارية في الجزيرة، التي ينزع غالبية 
ومعــاداة  القومــي،  االنغــاق  إلــى  ســكانها 

األجانب عربًا وأوروبين.
الافــت  النجــاح  غــداة  األحــداث  هــذه  وتأتــي 
انتخابــات  فــي  االنفصاليــن  للقوميــن 
مجالــس املناطــق األخيرة، وتمكنهم من الفوز 
برئاســة البرملــان املحلــي واملجلــس التنفيــذي 
لإلقليــم، وأيضــًا تمكــن الئحــة حــزب »الجبهــة 
الوطنية« اليميني املتشدد من الحصول على 
2700 صــوت فــي مدينــة أجاكســيو، وهــو رقــم 
تاريخــي لــم يســبق للحــزب اليمينــي املتطرف 
أن حصــل عليــه فــي الجزيــرة. وســارع رئيســا 
ســيموني،  جيــل  الجديــد  النــواب  مجلــس 
غــي  جــان  للجزيــرة،  التنفيــذي  واملجلــس 
العنصريــة،  املوجــة  شــجب  إلــى  تاالمونــي، 
وأكــدا أن »ال عاقــة للقوميــن الكورســيكين 

بالعنصرية وكراهية األجانب«.
وذكر سيموني في خطابه االفتتاحي للبرملان 
منفتــح  الكورســيكي  »الشــعب  أن  املحلــي، 
وأخــوي، وراغــب فــي االســتمرار فــي دمــج كل 
الســكان الذيــن يعيشــون فــي الجزيــرة، بغــض 
وألوانهــم«.  وديانتهــم  ثقافتهــم  عــن  النظــر 
بــت بقــوة خطــاب 

ّ
غيــر أن األحــداث األخيــرة كذ

مــن  الجميــع  يعرفــه  مــا  وكشــفت  ســيموني، 
ٍر للخطــاب املعادي لألجانب في أوســاط 

ّ
تجــذ

ســكان الجزيــرة. وهــو الخطــاب الــذي اكتســب 
يناير/كانــون  اعتــداءات  بعــد  أكثــر  شــعبية 
الثانــي املاضــي، ضــد مجلــة »شــارلي إيبــدو« 
واعتــداءات الجمعة الســوداء فــي 13 نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي.

ال يمكن تجاهل وجود تيار المقربين من محمود أحمدي نجاد، وهم 
من يسميهم البعض بالمحافظين الجدد، في االنتخابات. هؤالء على 
اإلصالحيين. وقد تقّدموا  المتشددين ومع  المحافظين  خالف مع 
بترشيحات. كما أن ترّشح كل من فاطمة هاشمي رفسنجاني ومحسن 
بتأييد تيار  التشريعي سيحظى  هاشمي رفسنجاني، يشير إلى أن السباق 

»االعتدال« من قبل مؤسسه أكبر هاشمي رفسنجاني.

المواقف  وتأجج  االنفصالي  القومي  التيار  صعود  بين  كثيرون  يربط 
العنصرية، ومعاداة مؤسسات الدولة الفرنسية، فالمتظاهرون أرادوا 
اإلطفاء.  رجال  على  االعتداء  مرتكبي  ضد  بأياديهم  القانون  تطبيق 
كما تحّدوا األجهزة باستمرارهم في التظاهرات، على الرغم من حظر 
بطرد  تطالب  شعارات  تــرداد  ويواصلون  التظاهر،  المحافظة  رئيس 
العرب والمسلمين، وتنعتهم بشتائم عنصرية، كانوا سيعاقبون عليها 

حتمًا لو أنها رُددت في األراضي الفرنسية األخرى.

المحافظون الجدد و»االعتدال«

إحدى تداعيات فوز االنفصاليين

ستكون انتخابات البرلمان 
ومجلس خبراء القيادة 

في إيران، استحقاقًا 
مهمًا للتنافس بين تيارات 

اإلصالحيين و»المعتدلين« 
والمحافظين، مع 

سعي كل منهم 
للحصول على حصة 

أكبر في المجلسين

)Getty/أكثر من 12 ألف شخص قّدموا أسماءهم للترشح )مجيد السعدي

■ سنبقى أحياء حتى تأتينا 
سكرة املوت #ناجي_الجرف

■ لألسف نمّجد األشخاص 
بعد موتهم فقط يا ناجي

■ ما كان يلزمكم أن تستعملوا 
معه كاتم الصوت، كان يكفي 

مية، 
َ
أن تسمعوه أغنية من َسل

ولفرط وداعته سيعطيكم 
روحه وهو يبكي ويبتسم. 

وداعًا ناجي الجرف

خف 
ُ
■ كل تلك الطائرات لم ت

#داعش، بل أخافته الكلمة، 
ليغتال ناجي الجرف

■ الحلم.. حرية مطلقة، 
والحرية املطلقة.. حلم. لن 

يوقف الحلم كاتم صوت تخرج 
منه طلقة

■ من أمنية بقبٍر على تلة في 
#فريتان #سلمية إلى مثوى 

على تلة في #عينتاب

■ ارقد بسام يا ناجي، ستبقى 
خالدًا في ذاكرة التاريخ

■ كم كان صوتك يقلق الجبناء 
حتى احتاجوا كاتمًا للصوت 

له

■ شكرًا لكل ما قدمته للثورة 
السورية. أحببناك في حياتك 

وسنعشقك في مماتك
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اقتصاد
موازنة السعودية 2016: حصار العجز

الرياض ـ خالد الشايع

أعلنت السعودية أمس، عن موازنتها لعام 2016، 
بعجــز قــدره 326 مليــار ريــال )87 مليــار دوالر(، 
وهــو أقــل مــن املتوقع، رغم حفاظها على مســتوى 
مرتفــع مــن اإلنفــاق، ويأتــي ذلــك فــي إطــار اإلجــراءات التــي 

تتبناها الدولة للحد من العجز. 
وأوضــح العاهــل الســعودي، امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، 
خــال اجتمــاع ترأســه، أمــس، أن موازنة العام املقبل تأتي في 
ظــل انخفــاض أســعار النفــط وتحديــات اقتصاديــة وماليــة 

إقليمية ودولية.
وبلغــت اإليــرادات املتوقعــة فــي موازنــة العــام املقبــل 513.8 
مليار ريال )137 مليار دوالر( واملصروفات 840  مليار ريال 
)222( مليــار دوالر، بعجــز متوقــع 86 مليــار دوالر. فــي حــن 
جــاءت البيانــات األوليــة مليزانيــة عــام 2015 بإيــرادات 161.2 
مليــار دوالر ومصروفــات عامــة بنحــو 258.3  مليــار دوالر، 

وعجز بنحو 97.3 مليار دوالر.
وسجلت اإليرادات غير النفطية زيادة بنسبة 29%، ما خفف 

من تأثير هبوط أسعار النفط في نهاية عام 2015.

وفــي هــذا الســياق أكــد املحلــل االقتصــادي وعضــو مجلــس 
»العربي الجديد«، على أن األرقام  الشــورى صالح العفالق، لـ
علــن عنهــا كانــت مفاجئــة وأقــل مــن التوقعــات، وقــال، 

ُ
التــي أ

»كنــا نتوقــع عجــزا يفــوق 180 مليــار دوالر، ولكــن مــا ظهــر 
كان أقــل مــن ذلــك بكثيــر، وهــذا ناتــج عــن ضبــط املصاريــف،  
كمــا أنــه يعطــي داللــة علــى اتجاهــات الدولــة فــي العــام املقبل 
والتي ستواصل فيه ضبط املصاريف«. وشّدد العفالق على 
أن أهــم مــا ميــز املوازنــة فــي العــام املنصرم هو تحســن نتائج 
اإليــرادات غيــر النفطيــة. ويضيف: »هــذا يعطي انطباعا على 
توجــه الدولــة الجديــد بزيادة إيرادات بقيــة القطاعات، وعدم 

االعتماد على النفط فقط«.
وشّدد املحلل االقتصادي على أن عام 2016 سيكون استمرار 
لــذات النهــج الــذي كانــت عليــه السياســة املاليــة للدولــة فــي 
عــام 2015، وأهمهــا محاولــة ضبــط املصاريــف لكيــا تزيــد 
عــن املقــرر لهــا ســابقا، وأضــاف: »االتجــاه الســائد اآلن هــو 

خصخصة الكثير من الخدمات، وزيادة كفاءة األخرى«.
أعلــى  والعســكري  األمنــي  القطــاع  ســجل  املوازنــة،  وحســب 
والتدريــب  التعليــم  يليــه  ريــال  مليــار   213 بـــ  املخصصــات 
والقــوى العاملــة. وســجلت املوازنــة بنــدًا جديــدًا أطلــق عليــه 

صص له 183 مليار ريال، نظرا 
ُ

»مخصــص دعــم امليزانيــة« خ
للتقلبات الحادة في أسعار النفط الفترة األخيرة.

املكتــب  ورئيــس  االقتصــادي  املحلــل  أكــد  جهتــه  ومــن 
االستشــاري أحمــد العنقــري، علــى أن العجــز املتوقــع، ســتتم 
تغطيته بذات الطريقة التي تمت بها تغطية العجز السابق، 
»العربي الجديد«، »ســتلجأ الســعودية لوضع خطة  ويقول لـ
مــن  ديــن، والســحب  االقتــراض وطــرح ســندات  فيهــا  تمــزج 
االحتياطــي، ويتوقــع أن تطــرح الدولة ســندات دين بنحو 32 
مليار دوالر، وهو ما يعادل 3% من الناتج القومي، ألن طرح 
ســندات بمبلــغ أكبــر قــد يضعف من موقف الســعودية املالية 
دوليــا«. وشــّدد العنقــري، علــى أن األرقــام التــي تــم اإلعــان 
عنهــا منطقيــة جــدا، وتؤكد على متانة االقتصاد الســعودي. 
ويضيــف، »أن الدولــة ماضيــة في سياســتها التنموية، ولكن 

بضوابط أكثر صرامة في اإلنفاق«.
وأوضح محللون ماليون، أن الســعودية قّدرت في موازنتها 
الجديــدة برميــل النفــط بمــا يتــراوح بــن 35 و40 دوالرا، فــي 
حــن قّدرتــه فــي عــام 2015 بنحــو 50 دوالرا، وعــادة ال تعلــن 
بشــكل  املوازنــة  فــي  البرميــل  لســعر  تقديراتهــا  الســعودية 

رسمي.

عمان ـ زيد الدبيسية

قــال املديــر العــام لدائــرة األراضــي األردنيــة الحكوميــة، 
بــاده تحظــر  »العربــي الجديــد«، إن  لـ معــن الصايــغ، 
تملك اإلسرائيلين لألراضي والعقارات على اختافها، 
مشيرًا إلى عدم وجود أي أماك بأسمائهم في األردن.

وأضاف أن القوانن األردنية تمنع تملك اإلســرائيلين 
الشــارع  مخــاوف  لتبديــد  محاولــة  فــي  األردن،  فــي 
ضمنهــم  ومــن  األجانــب،  تملــك  قضيــة  مــن  األردنــي 
اإلســرائيليون، للعقــارات فــي األردن، إثــر إعــان اللجنة 
اإلدارية في مجلس النواب، منذ نحو أسبوع، وضعها 

شروطا في مشروع قانون سلطة البتراء التنموية ملنع 
اإلســرائيلين من شــراء أراض أو االســتثمار في املدينة 
الســبع  الدنيــا  عجائــب  إحــدى  تعتبــر  التــي  الورديــة 

الجديدة، ولها قيمة دينية عند األردنين.
وأشــار الصايــغ إلــى أن املخــاوف التــي يبديهــا البعض 
مــن احتمــال تملــك اإلســرائيلين لألراضــي والعقــارات 
فــي األردن ليســت فــي مكانها كون التشــريعات عالجت 

ذلك تماما.
فــي  بالتملــك  لألردنيــن  تســمح  ال  إســرائيل  إن  وقــال 
األراضــي التــي تســيطر عليهــا، وبالتالــي التشــريعات 
األردنيــة ال تســمح لهــم بالتملــك فــي البــاد، مــن مبــدأ 

املعاملة باملثل، مشيرا إلى أن دائرة األراضي والجهات 
املختصــة تدقــق كثيــرا عنــد إقدام األجانب علــى التملك 

في األردن.
وبــّن الصايــغ أنــه يشــترط علــى األجنبــي اإلفصاح عن 
الجنسيات التي يحملها وفي حال كانت دولة أي منها 
تحظر تملك األردنين فا يسمح لهم بذلك في األردن.

وقــال إن شــراء األجانــب للعقــارات فــي األردن يخضــع 
لعدة شروط أهمها الغاية، كالسكن أو االستثمار، على 
أن يتــم اســتغال العقــار خــال فترة 5 ســنوات وتفرض 

عليه غرامات مالية بعد انقضاء هذه الفترة.
بدائــرة  الخاصــة  التشــريعات  أن  الصايــغ  وأوضــح 

األراضــي قــد عالجــت عمليــة تملــك األجانــب لألصــول 
والبتــراء  العقبــة  مناطــق  أن  إال  البــاد،  فــي  العقاريــة 
وال  خاصــة  قوانــن  تحكمهــا  األردن  وادي  وســلطة 
تخضــع لقوانــن الدائــرة، مــا يتطلــب تعديل تشــريعات 
وقــال  األراضــي.  وقانــون  ينســجم  بمــا  الجهــات  هــذه 
إن تلــك الجهــات تعكــف حاليــا علــى تعديــل قوانينهــا 

وخاصة في منطقة البتراء السياحية.
وفــي مــا يتعلــق باليهــود بشــكل عــام، قــال الصايــغ إن 
اليهودية ديانة وليســت جنســية، وبالتالي الدول التي 
تعامــل األردن بنفــس املبــدأ يســمح لحملــة جنســيتها 

بالتملك في الباد بغض النظر عن ديانتهم.

األردن ينفي تملّك اإلسرائيليين على أراضيه

مصطفى عبدالسالم

أمس اتجهت كل األنظار نحو 
السعودية في انتظار الكشف عن 
حقيقة وضعها املالي سواء للعام 
القادم أو الجاري، وال أبالغ إذا قلت 

إن معظم أسواق العالم كانت تترقب 
أمس إعالن اململكة عن واحدة من 

أخطر موازناتها على اإلطالق؛ 
وهي ميزانية 2016 التي سجلت 

عجزا قياسيا بقيمة 87 مليار 
دوالر حسب األرقام الصادرة عن 
الحكومة، كما سعت هذه األسواق 

للتعرف على قيمة عجز موازنة 
العام الجاري البالغ 97 مليار دوالر، 

إضافة إلى محاولة املستثمرين 
واملؤسسات املالية العاملية التعرف 
على تأثيرات تهاوي أسعار النفط، 

املصدر األساسي للموازنة، على 
إيرادات اململكة، وكذا تأثيرات اإلنفاق 

الضخم للسعودية في العام األخير 
لتمويل حرب اليمن، ومواجهة خطر 

اإلرهاب وتنظيم داعش وزيادة 
اإلنفاق على األمن والدفاع وغيرها 

على موازنة العام 2015. أسباب 
اهتمام الدول واألسواق واملؤسسات 

املالية باملوازنة السعودية كثيرة، 
منها أن اململكة صاحبة أكبر 

اقتصاد في املنطقة، وصاحبة أكبر 
مركز مالي، كما أنها تعد أكبر منتج 
للنفط في العالم، وهي أكبر مستقبل 

للعمالة في املنطقة، واألكبر في 
التحويالت الخارجية واحتياطيات 

النقد األجنبي واالستثمارات العربية 
في الخارج، وأي مؤشرات في املوازنة 

تعطي دالالت لألسواق الخارجية 
حول اتجاهات اإلنفاق الحكومي 

للمملكة خاصة على مستوى 
الخدمات واملشروعات الكبرى، 

كما تعطي داللة على كيفية تعامل 
اململكة مع أسواق النفط، إضافة إلى 
أن العجز في املوازنة قد يؤثر سلبا 
على املساعدات الخارجية للمملكة 

التي تستفيد منها دول وأنظمة 
عدة. ومع إعالن الحكومة السعودية 

أمس عن أرقام قياسية في عجز 
املوازنة للعامني الحالي والجديد 

قد يقف صانع القرار في موقف 
حرج أمام هذه األرقام، صحيح 

أن صانع القرار يمتلك العديد من 
األدوات للتعامل مع هذا العجز 

أسهلها السحب من احتياطيات 
اململكة في الخارج التي تزيد عن 

600 مليار دوالر، أو تسييل 
بعض األصول واالستثمارات 
الخارجية كما حدث في العام 

الجاري حيث تم تسييل أصول 
بنحو 90 مليار دوالر، أو تأجيل 
تنفيذ بعض املشروعات الكبرى، 

على أن يصاحب هذه الخطوات 
خفض اإلنفاق العام والسعي لزيادة 

اإليرادات من مصادر أخرى غير 
النفط، وخصخصة مجموعة من 

القطاعات واألنشطة االقتصادية. كل 
هذا معروف وسهل التطبيق، لكن 

أظن أن هذه أمور غير كافية للتعامل 
مع العجز القياسي في املوازنة 
الجديدة، ولذا طرحت الحكومة 

بدائل أخرى، منها زيادة الضرائب 
وتطبيق ضريبة القيمة املضافة، 

وإعادة تسعير منظومة دعم 
املنتجات البترولية واملياه والكهرباء 
أي رفع أسعار الخدمات األساسية، 

لكن تطبيق هذه البدائل ليس 
باألمر السهل، فهذه ملفات تحظى 

بحساسية لدى الرأي العام، ومن هنا 
يجب التدرج في تطبيقها.

مأزق صانع 
القرار

الصقيع يهدد 
حبوب أوكرانيا

مجموعــة  قالــت 
للتحليــل  أوكرانيــة 
إن  واالستشــارات، 
موجــة بــاردة قادمــة قــد 
إضعــاف  إلــى  تــؤدي 
الحبــوب.  محصــول 
توقعــات  وأفــادت 
باحتمــال  الطقــس 
صقيــع  موجــة  حــدوث 
الحــرارة  درجــة  تصــل 
درجــة   14 إلــى  فيهــا 
مئويــة دون الصفــر فــي 
أواخر ديسمبر/ كانون 
ومطلــع  الجــاري  األول 
الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
القــادم،       وقــد تــؤدي إلــى 

تضرر املحاصيل.
وكالــة  ونقلــت 
عــن  أمــس،  »رويتــرز« 
االستشــارات  مجموعــة 
إن  قولهــا  األوكرانيــة، 
مــن  مخــاوف  هنــاك 
أقــل  النبــات  يكــون  أن 
موجــة  أمــام  صمــودا 

الصقيع املتوقعة.
وأنتجــت أوكرانيــا 63.8 
مليــون طــن من الحبوب 
خــال 2014، وفق وكالة 
مطلــع  اإلحصــاءات 
وهــو  الجــاري،  العــام 
رقــم قياســي رغــم النزاع 
املســلح في شرق الباد، 
جزيــرة  شــبه  وخســارة 
انضمــت  التــي  القــرم 

)Getty( .لروسيا

أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، 
قال لوكالة اإلعالم الروسية أمس، إن بالده ليست لديها 
خطط لفرض أي قيود على صادرات الحبوب الروسية 
لتركيا، بسبب األزمة السياسية الحالية الناجمة عن إسقاط 
سورية  مع  الحدود  قرب  روسية  حربية  طائرة  أنقرة 

نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 

المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر،  محمد 
النهائي  االتفاق  توقيع  سيتم  أنه  ذكر  المصري، 
الجانب  مع  البالد  شمال  النووية  الضبعة  لمحطة 

الثاني  يناير/كانون  من  الثالث  األسبوع  في  الروسي 
تفاصيل  أي  عن  اإلعالن  يتم  لن  أنه  وأضاف  المقبل. 
التوقيع،  يتم  حتى  الراهن  الوقت  في  االتفاق  تخص 
يجوز  وال  التفاوض،  مرحلة  في  زال  ما  االتفاق  ألن 

الكشف عن التفاصيل وفًقا التفاق األطراف المعنية.

المعادن  وزير  الكاروري،  صادق  محمد  أحمد 
المقبل  الثاني  يناير/كانون  شهر  إن  قال  السودان،  في 
قطاع  لتطوير  ألمانيا  مع  اتفاق  توقيع  سيشهد 
ضرورة  مؤكدا  أشهر،   )9( خالل  بالسودان  المعادن 

إعداد رؤية متكاملة لتطوير القطاع.

التنفيذي  الرئيس  محمود،  آل  عبدالرحمن  نبيل 
سيتم  إنه  قال  البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة 
ورش  عقد  التايوانية  التجارية  البعثة  مع  بالتعاون 
وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  متخصصة  عمل 
بهدف  بالبحرين،  مرة  ألول  تنظيمها  يتم  المعلومات 
التطرق للحلول التقنية الذكية، الستفادة رواد األعمال 
التجارية  والمشاريع  االقتصادية  القطاعات  وممثلي 

من التجربة التايوانية في هذا المجال.

أسماء في األخبار
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الــدمــار في سورية  يأفل عــام 2015 بمزيد من 
ــّدر خـــســـائـــره، املـــجـــّمـــعـــة فــــي االقـــتـــصـــاد  ــ ــقـ ــ واملـ
الــتــحــتــيــة، بــنــحــو 250 مــلــيــار دوالر،  والــبــنــى 
حــســب إحــصــائــيــات رســمــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تضخم نقدي هو األكبر، في تاريخ البالد، بعد 
تهاوي سعر صرف الليرة مقابل الدوالر، كما 
واصل نظام بشار األسد القتل وتدمير املباني 

واملصانع في أنحاء البالد.
استمرت  األكبر حيث  الثمن  املواطنون  ودفــع 
أزمة الالجئني والنازحني بدون حلول جذرية 
في ظل تواطؤ دولي مع النظام السوري، كما 
زادت نسب الفقر والبطالة وتصاعدت األزمات 
القطاعات  مختلف  تهاوي  ظل  في  املعيشية، 

اإلنتاجية.
ــام هــيــئــة  ــ ــقــــول مــــديــــر عــ ــذا اإلطــــــــار يــ ــ ــــي هــ وفــ
العماش،  حسني  الــســابــق،  البطالة  مكافحة 
»العربي الجديد«، إن االقتصاد في سورية  لـ
ــنـــاس،  يــفــقــد مـــعـــنـــاه املـــتـــعـــارف عــلــيــه بــــني الـ

الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املــغــرب إلـــى تــوســيــع اســتــثــمــاراتــه في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة املــــتــــجــــّددة، بــعــد الــنــجــاحــات 
املــجــال. وكلف  فــي هــذا  التي حققها  الكبيرة 
الــعــاهــل املــغــربــي، مــحــمــد الـــســـادس، الــوكــالــة 
مشاريع  بقيادة  الشمسية،  للطاقة  املغربية 
الــطــاقــات املـــتـــجـــددة، بــهــدف تــحــقــيــق الــهــدف 
الطاقات  املتمثل في رفع حصة تلك  الجديد 
من أجل إنتاج الكهرباء من 42 % إلى 52 % 

في أفق 2030.
وصــدر بالغ عن الديوان امللكي، بعد جلسة 
عـــمـــل خـــصـــصـــت، الـــســـبـــت املــــاضــــي، لــقــطــاع 
ــاقـــة، بــتــعــلــيــمــات مـــن مــحــمــد الـــســـادس،  الـــطـ
ــادة قـــطـــاع الــطــاقــات  ــيـ ــاد قـ ــنـ حــيــث تـــقـــرر إسـ
والريحية  الشمسية  وخصوصا  املــتــجــددة، 
والـــكـــهـــرمـــائـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة املـــغـــربـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــشــمــســيــة، الـــتـــي يــتــولــى أمـــرهـــا مصطفى 

الباكوري.
الــقــرار بعد اجتماع ترأسه محمد  يأتي هــذا 
السادس في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، عقد بمدينة طنجة، حيث اطلع 
على تقرير يهم الرؤية الشمولية واملندمجة 

لحكامة قطاع الطاقة باملغرب.
ــلـــوغ مــســاهــمــة  ــل بـ ــ ويـــســـعـــى املــــغــــرب مــــن أجـ
الـــبـــاقـــة  ــي  ــ فـ ـــ 52 %  ــ بـ املــــتــــجــــددة  الــــطــــاقــــات 
الــكــهــربــائــيــة، إلــــى حــســن تــنــســيــق ســيــاســات 
الطاقة للبالد. وقبل اإلجراءات الجديدة، كان 
املغرب عبر عن رغبته في رفع حصة الطاقات 
املتجددة إلى 42 %، من خالل نقل حصة طاقة 
الرياح من 3 % إلى 14 % والطاقة الشمسية 

إلى 14 % واملياه إلى 14 %.
نوعا  السياسات  هــذه  تنسيق  قــرار  ويدشن 
مـــن الــتــعــاون بـــني الــوكــالــة الــوطــنــيــة للطاقة 
واملــاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  الشمسية، 
الصالح للشرب، حيث ينتظر أن يعمال عبر 
رؤية استراتيجية موحدة وروابط تنظيمية، 
ال تــنــفــي حـــفـــاظ كـــال املــؤســســتــني بـــنـــوع من 

التدبير الذاتي.
 الــهــدف مــن ذلــك تنسيق سياسة املــغــرب في 
مــجــال الــطــاقــات املــتــجــددة وتــوحــيــد الـــرؤى 
حولها، هو تأكيد الريادة التي يسعى إليها 
املغرب قاريا وعامليا في مجال انتقال الطاقة.

مليشيات  مكانها  وحـــل  اخــتــفــت  الــدولــة  الن 
رسمية ومعارضة، والوطن تمزق إلى أجزاء 
ال يربطها إال جوار جغرافية األرض، والناس 
هجروا ديارهم، ومن تبقى منهم إما خائف، 
أو محاصر، أو جائع. ويشير إلى أن النظام  
واصل تهديم واستنزاف ورهن ثروات البالد، 
ورغم أن األوضاع االقتصادية املعيشية أكثر 
الــخــاضــعــة سيطرة  املــنــاطــق  أن  إال  تـــدهـــورًا 

األسد، تعاني أيضًا.
ويــوضــح الــعــمــاش، أنــه رغــم انخفاض أسعار 
الغذاء والطاقة في العالم، إال أنها في سورية 

تشهد ارتفاعًا كبيرا ومتواصال.

وأشـــــــار إلـــــى الـــتـــبـــايـــن بــــني مـــســـتـــوى األجـــــور 
املعيشة في ســوريــة، فرغم مرسوم  ومستوى 
زيادة الرواتب األخير في 23 سبتمبر/ أيلول 
2015،  بواقع 2500 ليرة، إال أن املبلغ املضاف 
ال يــشــكــل أكــثــر مـــن 2% مـــن هـــذه الــفــجــوة بني 

الدخل واإلنفاق، كما يؤكد مختصون.
وارتــفــعــت أســعــار السلع بنحو 12 ضعفًا في 
الــوقــت الــــذي تــصــل فــيــه مــتــوســطــات أجــورهــم 
إلى نحو 35 ألف ليرة سورية؛ أي أقل من 100 
دوالر حــســب دراســــة حــديــثــة قــدمــهــا الــبــاحــث 
عمار اليوسف،  أشار فيها إلى أن كلفة الغذاء 
في سورية ألسرة مكونة من 5 أشخاص ال تقل 
شهريًا عن 150 ألف ليرة سورية، دون املالبس 

والنقل واالحتياجات األخرى.
ــبـــر  ــة األكـ ونـــــــال الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي، الـــحـــصـ
ــدر اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة  ــار، حــيــث قــ ــالـــدمـ بـ
بسورية مؤخرًا، خروج نحو 80% من الصناعة 

السورية عن اإلنتاج مع نهاية العام الجاري.
وحــســب تــقــاريــر حــكــومــيــة، تــراجــع نــاتــج هــذا 
الــنــصــف األول من  الــقــطــاع بنحو 73% خـــالل 
الــنــاتــج 13 مليار ليرة  الــجــاري، إذ بلغ  الــعــام 
مــقــارنــة مــع 48 مــلــيــارًا لنفس الــفــتــرة مــن عــام 

2014، وتراجعت املبيعات بنسبة %54.
وكــــان الــنــفــط مـــن أبــــرز الــقــطــاعــات الــخــاســرة، 
ــرة فــــي رفـــد  ــيـ ــبـ ــانــــت مـــســـاهـــمـــاتـــه كـ والـــــــــذي كــ
الــثــورة، حيث كان  الخزينة والــصــادرات، قبل 
ــــف بــرمــيــل  ــــول 380 ألـ ــدور حـ ــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط يــ
يوميًا، ويشكل نحو 24 % من الناتج اإلجمالي 
لــســوريــة و25 % مــن عــائــدات املــوازنــة و40 % 
مــن عــائــدات التصدير، وتــراجــع اإلنــتــاج، بعد 
ســيــطــرة تنظيم الــدولــة »داعــــش« عــلــى معظم 
آبــار شمالي شرق البالد، ليصل وفق بيانات 

وزارة االقتصاد لنحو 9688 برميل يوميًا.
ــيـــة، وصـــلـــت خــســائــر  ــمـ ــقـــاريـــر رسـ وحـــســـب تـ
خـــالل  دوالر  ــيـــار  ــلـ مـ  48 نـــحـــو  ــى  ــ إلــ الـــنـــفـــط، 
فاتورة  السوريون  ليدفع  األخــيــرة،  السنوات 
األسد  بشار  نظام  قيام  بعد  كاملة  الخسائر 
النفطية ثالث مرات  بزيادة أسعار املشتقات 

خالل عام 2015.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، 
ــبــــالد أصــبــح  ــاد الــ ــتـــصـ ــة قـــاضـــي إن اقـ ــامــ أســ
منعزاًل بشكل شبه تام عن األسواق العاملية، 

ما يفاقم خسائره.
ويــؤكــد قــاضــي، أن تفكك االقــتــصــاد  وتحوله 
إلى جزر منفصلة، أخطر املشاكل التي واجهها 

إلى  الجاري، مشيرًا  العام  السوري  االقتصاد 
املنتجات بني  األمني يشل حركة  االنفالت  أن 
الــســوريــة ويــرفــع سعر البضائع،  املــحــافــظــات 
وانــخــفــاض  الــهــائــل  التضخم  مشكلة  ويليها 

سعر العملة السورية مقابل الدوالر.
ويوضح قاضي، أن الفساد تفاقم بشكل كبير 
في ظل النظام الحالي، بل أخذ أشكاال جديدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــســـوري ونــهــبــه. 
ويشير إلى أن الشعب السوري املحاصر والذي 
يقصف ليل نهار من قبل النظام وحلفائه، ال 
يــجــد أيـــة مــســاعــدة دولــيــة جـــادة فيما يخص 

أوضاعه املعيشية.
واســتــمــر تـــهـــاوي الــلــيــرة بــعــد فــشــل تــدخــالت 
مصرف سورية املركزي املباشرة لضخ الدوالر 
رسميا  التضخم  وبــلــغ  أســبــوعــيــة،  بجلسات 
70%. ورغـــم تــفــاؤل تــوقــعــات، ووعـــود أطلقها 
ــادة الــلــيــرة إلــى  ــ مــصــرف ســـوريـــة املـــركـــزي إلعـ
 210 من  األســعــار  انجرفت  الحقيقية،  قيمتها 
ليرات للدوالر بداية العام إلى قرابة 390 ليرة، 
علمًا بــأن الـــدوالر كسر حاجز 400 ليرة لعدة 

أيام هذا الشهر. 
وتم تبديد كامل االحتياطي النقدي األجنبي، 
البالغ 18 مليار دوالر، قبل انــدالع الثورة في 
عــام 2011، واللجوء إلــى االســتــدانــة مــن إيــران 
ــدات نقدية  وروســيــا، بــاإلضــافــة إلــى طبع وحـ

بمقدار 10 مليارات ليرة، دون غطاء نقدي.
كــمــا شــهــد عــــام 2015 انــخــفــاضــًا كــبــيــرًا في 
املــحــاصــيــل االســتــراتــيــجــيــة بــســوريــة، وعــلــى 
ســبــيــل الـــذكـــر، تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــمــح املــتــوقــع 
إلــى نحو 1.197 مليون  بنحو 3 ماليني طــن 
االقــــتــــصــــاد،  وزارة  بــــيــــانــــات  بـــحـــســـب  ــن  ــ طــ
وانخفض إنتاج القطن، بنحو 88% عما كان 

عليه قبل الثورة.
وأفلت إنتاج الزيتون والحمضيات هذا العام 
من نيران الحرب ومصير تراجع اإلنتاج، فرغم 
تــقــديــرات تــراجــع إنــتــاج الــزيــتــون بنحو %23 
عما كان عليه قبل الثورة، إال أن املوسم الحالي 
ــة ومــــن املــتــوقــع  مــبــشــر بــحــســب وزارة الــــزراعــ
إنــتــاج مــلــيــون طــن مــن ثــمــار ونــحــو 180 ألــف 
طن زيت. ويبقى إنتاج الحمضيات على عتبة 
900 ألف طن، تذهب معظمها تصديرًا لشريك 
الحرب بموسكو، حيث أعلنت وزارة االقتصاد 
الشهر املاضي عن تصدير 800 طن حمضيات 
تخصيص  بعد  مستمرة  والعملية  لــروســيــا، 

قرية الصادرات بمدينة الالذقية غرب البالد.

الـــذي انعقد منذ يــومــني، حضره  االجــتــمــاع 
مسؤولون كبار، من بينهم رئيس الحكومة، 
عـــبـــد اإللـــــــه بــــنــــكــــيــــران، ومــــســــتــــشــــارا املـــلـــك، 
فـــؤاد عــالــي الــهــمــة ويــاســر الــزنــاكــي، ووزيـــر 
ووزير  بوسعيد،  واملالية، محمد  االقتصاد 

الطاقة واملعادن، عبد القادر اعمارة.
ويراهن املغرب على تصدير الطاقة املتجددة 
إلــــى االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، الـــــذي يــســعــى إلــى 
رفع نصيب تلك الطاقة من 20 % إلى 27 % 

بحلول 2020.
وتــؤكــد وزارة الــطــاقــة واملـــعـــادن والــبــيــئــة أن 
املغرب يتجه نحو استثمار حوالي 20 مليار 
الكهربائية،  الــطــاقــة  إنــتــاج  فــي سبيل  دوالر 
ــــرب الســـتـــعـــمـــال جــمــيــع  ــغـ ــ حـــيـــث يـــخـــطـــط املـ
مصادر املوارد بما في ذلك اللجوء إلى خيار 
الطاقة النووية الذي يبقى حاضرا بقوة في 

أجندة اململكة.
ــــرب عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال الـــطـــاقـــات  ــغـ ــ ــد املـ ــ ــريـ ــ ويـ
ــاقـــات  ــلـــطـ ــلـــيـــص االرتـــــــهـــــــان لـ ــقـ املـــــتـــــجـــــددة تـ
األحـــفـــوريـــة، حــيــث يــنــتــظــر خــفــض مساهمة 
و2020   2010 بني  الكهرباء  إنتاج  في  الفحم 
من 48 % إلى 26 % والفيول من 20 إلى 14 %. 
ــاء واملــــــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ ــنــــي لـ وكــــــــان املـــكـــتـــب الــــوطــ
العمل على تسخير  أن  أكد  للشرب،  الصالح 
الكهرباء  الشمسية والريحية إلنتاج  الطاقة 
ســيــفــضــي إلـــــي خـــفـــض مـــشـــتـــريـــات الـــوقـــود 
األحفوري بما يعادل 2.5 مليون طن، علما أن 
94 % من حاجياته  املغرب يستورد حوالي 

من الطاقة.
ويحتضن املغرب أكبر مشروع إلنتاج الطاقة 
الـــعـــام، حــيــث يتضمن مركب  فــي  الــشــمــســيــة 
قــدرت االستثمارات  أربــع محطات  وارزازات، 
مــلــيــارات دوالر، حيث   9 بـــ  الــتــي تستدعيها 
إن عــمــل تــلــك املــحــطــات ســيــتــيــح إنـــتـــاج 580 
ــــو مــــا ســيــحــتــاجــه  ــام، وهـ ــعــ ــاوات فــــي الــ ــغـ ــيـ مـ

مليون منزل من الطاقة. 
وكان املغرب أطلق أكبر محطة تعمل بطاقة 
الــــريــــاح بــإفــريــقــيــا بــمــديــنــة طـــرفـــايـــة، حــيــث 
بــــ569 مليون دوالر من  اســتــدعــت اســتــثــمــارًا 
أجل إنتاج 300 ميغاوات، وتنتج تلك الطاقة 
عبر توربينات رياحية، يمكنها أن تعمل في 
جميع الظروف، حيث إنها تستوعب الرياح 
مهما كانت درجة قوتها، وتحولها إلى طاقة.

المغرب يرفع سقف إنتاج سورية تودع 2015 بمزيد من الخراب
الطاقات النظيفة

إشغال  في  كبيرًا  انخفاضًا  إن  السياحية،  للغرف  المصري  االتحاد  رئيس  الزيات،  إلهامي  قال 
الفنادق المصرية خالل فترة احتفاالت رأس السنة وأعياد الميالد، وأن نسبة اإلشغال بفنادق 

القاهرة بلغت نحو 30% مقابل 50%، خالل نفس الفترة من العام الماضي.)فرانس برس(

■ ما الذي دفعكم لإلعالن عن مشاريع 
إسكانية جديدة خالل الفترة األخيرة ؟

ــزة عــمــومــًا بــحــاجــة مــاســة  قـــطـــاع غــ
إلـــى مــشــاريــع إســكــانــيــة جــديــدة لــســد العجز 
الحاصل حاليا والناتج عن الزيادة السكانية 
الطبيعية التي تحتاج لقرابة 10 آالف وحدة 
سكنية جــديــدة ســنــويــا، وفــي ظــل وجـــود ما 
يزيد عن 100 ألف وحدة سكانية مدمرة كليا 
ــداءات اإلســرائــيــلــيــة  ــتــ أو جــزئــيــا بــســبــب االعــ
إلى  الــذي يشير  األمــر  القطاع،  املتكررة على 
أهمية توفير مشاريع إسكانية جديدة تعتمد 
عــلــى الــتــوســع الــرأســي ولــيــس عــلــى التوسع 
األفقي بسبب عدم وجود أراٍض تتناسب مع 
العلم  مع  السنوية،  السكانية  الــزيــادة  حجم 
أن املشاريع اإلسكانية الجديدة والتي يقدر 
موزعة  ستكون  مشروعا   11 بقرابة  عــددهــا 

على مختلف مناطق قطاع غزة.

■ وماذا عن مشروع الجمعيات اإلسكانية الخاص 
بموظفي حكومة غزة السابقة؟ 

نتيجة الستمرار مشكلة املوظفني الحكوميني 
الذين عينتهم حركة »حماس« بعد منتصف 
اإلسكانية  املشاريع  فكرة  جــاءت   ،2007 عــام 
لــلــمــواطــنــني  إلــــى طــــرح أراٍض  تـــهـــدف  الـــتـــي 
الراغبني في إنشاء عمارات سكانية متعددة 
تــتــراوح ما بني  الطوابق على مساحة أرض 
مــجــمــوعــات  مـــربـــع، ووفــــق  مــتــر  800 و1000 
أو جــمــعــيــات تــعــاونــيــة يــقــدر مــتــوســط عــدد 

أفرادها بـ 20 فردا.

■ هل تقصد أن املشاريع اإلسكانية متاحة لجميع 
املواطنني؟

نـــعـــم، املـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة ســـتـــكـــون مــتــاحــة 
لجميع املــواطــنــني ولــكــن الــفــرق بــني املــوظــف 
واملواطن العادي أن األخير يدفع نقدا بينما 
ثــمــن األرض من  الــحــكــومــي  املـــوظـــف  يـــدفـــع 

رصيد مستحقاته املتأخرة.

في حل  اإلسكانية  املشاريع  ■ وكيف ستساهم 
مشكلة املوظفني؟

إبراهيم رضوان

ثــمــن األرض كامال  املــواطــن  بينما ســيــدفــع 
دون حسومات.

■ ما هي مراحل مشروع الجمعيات اإلسكانية؟
املـــشـــروع يــتــضــمــن عـــدة مـــراحـــل، بـــدايـــة من 
منتصف  انــطــلــقــت  الــتــي  التسجيل  مــرحــلــة 
الــــجــــاري  األول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ شــــهــــر 
وتــنــتــهــي بــعــد 30 يــومــا، ثــم بــعــد ذلـــك تبدأ 
املالية نحو اآلخرين،  الذمم  مرحلة تسوية 
وبــعــد هـــذه املــرحــلــة ســيــحــدد ســعــر األرض 
الثالثة  املــرحــلــة  تختص  بينما  ومــوقــعــهــا، 
ــــح بــــاب  ــتـ ــ ــة وفـ ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ بـــتـــحـــديـــد املــــبــــالــــغ املـ
الــتــســجــيــل لــلــجــمــعــيــات اإلســكــانــيــة وطـــرح 
آلــيــات االنــضــمــام، لــتــأتــي بــعــد ذلـــك مرحلة 
تحديد األرض لكل جمعية مع فتح املجال 
لـــالعـــتـــراض والـــتـــظـــلـــم، وأخــــيــــرا االعـــتـــمـــاد 
ــمـــشـــروع وتـــســـلـــيـــم األراضـــــــي  ــلـ ــائـــي لـ ــهـ ــنـ الـ
للمستفيدين، ويتوقع أن ينتهي العمل في 

املشروع بمنتصف العام املقبل 2016.

بعض  مــع مستحقات  الــتــعــامــل  وكــيــف سيتم   ■
الهيئات املحلية على املوظف؟

فــي بــدايــة األمـــر ســتــحــدد قيمة مستحقات 
املـــوظـــف حــتــى نــهــايــة عــــام 2015، ثـــم تــبــدأ 

اآلخرين كشركتي  عملية حسم مستحقات 
ــاه مـــن رصـــيـــد مــســتــحــقــات  ــيــ الـــكـــهـــربـــاء واملــ
املوظف على الحكومة، واملبلغ الذي يتبقى 
يــشــارك بــه املــوظــف بــاملــشــاريــع اإلســكــانــيــة، 
ــال كــانــت مــســتــحــقــات املــوظــف بعد  وفـــي حـ
الحسم تقدر بـ75% من ثمن الحصة الالزمة 
الــدخــول  للموظف  سيسمح  األرض  لــشــراء 
في املشروع بينما تحصل النسبة املتبقية 
من رصيد مستحقاته املتوقعة في السنوات 
املستحقات  أمــا بخصوص حسم  الــقــادمــة، 
لصالح مرابحات البنوك، فلم يتم التوصل 
التــــفــــاق نـــهـــائـــي ومـــــا زال األمـــــــر فــــي طـــور 
البحث واملشاورات؛ نظرا ألن البنوك تعتبر 

مؤسسات خاصة.

■ هل سيستمر العمل في املشاريع اإلسكانية في 
حال أعلنت حكومة التوافق عن استعدادها إلنهاء 

أزمة املوظفني؟
املشاريع اإلسكانية غير مرتبطة باملوظفني 
بها  العمل  سيستمر  لذلك  ومستحقاتهم، 
فــي مختلف األحــــوال، األمـــر الـــذي يعني أن 
نـــظـــام املـــشـــاركـــة فـــي املـــشـــاريـــع اإلســكــانــيــة 
اختياري وليس إجباريا، إذ يحق للموظف 
ــدم الــــدخــــول فــــي املــــشــــروع بــشــكــل كــامــل  عـــ
وكــذلــك يــحــق لــلــمــوظــف االكــتــفــاء باملرحلة 
ــون املـــالـــيـــة  ــ ــديــ ــ الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن تـــســـديـــد الــ
املحلية،  الهيئات  املتراكمة عليه في بعض 
أن  إلــى  محفوظة  مستحقاته  تبقى  بينما 

تنتهي األزمة.

■ هل تواصلتم مع حكومة التوافق الوطني بشأن 
املشاريع اإلسكانية الجديدة؟

التوافق نظرا  التواصل مع حكومة  يتم  لم 
لعدم اعترافها بموظفي حكومة غزة بشكل 
عـــام ورفــضــهــا الــتــواصــل مــعــنــا مــنــذ الــيــوم 
األول لتسلمها الحكم، وقد سبق أن حاولنا 
ــيــــع أخـــــــرى تــتــعــلــق  ــــي مــــواضــ الــــتــــواصــــل فـ
الجهات، كطلب  لبعض  أراٍض  بتخصيص 
تــخــصــيــص أرض إلنــــشــــاء مــحــطــة تــحــلــيــة 
مـــيـــاه فـــي شـــمـــال غـــــزة، وطـــلـــب تــخــصــيــص 
أراٍض لــوكــالــة الــغــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــني 
ــن أجـــــل نـــقـــل مـــخـــازنـــهـــا مــن  »األونــــــــــــروا« مــ
الشمالية  التماس على حدود غزة  مناطق 
إلى مدينة رفح جنوب القطاع، ولكن جميع 

إثــر ذلــك توجهت  املــحــاوالت فشلت، وعلى 
التشريعي  املجلس  نحو  األراضــــي  سلطة 
لــــألراضــــي لتسهيل  لــجــنــة عــلــيــا  لــتــشــكــيــل 

مصالح املواطنني واملؤسسات.

■ وماذا عن املسوغات القانونية للمشروع؟
بــدايــة أؤكـــد أن فــكــرة املــشــاريــع اإلســكــانــيــة 
مـــعـــمـــول بـــهـــا مـــنـــذ عــــقــــود طـــويـــلـــة وســبــق 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن نـــفـــذت الــعــديــد 
ــا مــن  ــ ــزة، أمـ ــ ــاع غــ ــل قـــطـ ــ مــــن املـــشـــاريـــع داخــ
ات  الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فـــجـــمـــيـــع إجـــــــــراء
التشريعات  تخالف  وال  قانونية  املــشــروع 
يقال حول  ما  وكل  األساسية  الفلسطينية 
عــدم قــانــونــيــة املــشــروع يــنــدرج تــحــت إطــار 
املشروع  اعتمد  فقد  السياسية،  املناكفات 
التشريعي  املــجــلــس  أقــــره  قــانــون  بــمــوجــب 
اعتمد  2015، وأخيرا  فبراير/شباط  بشهر 
فــكــرة تــوزيــع األراضــــي، لــذا ال تستطيع أي 
جــهــة اعــتــبــار املــشــاريــع الــســكــانــيــة بــاطــلــة، 
الوحيدة  الجهة  هــو  التشريعي  فاملجلس 
التي ما زالت تمتلك شرعية انتخابية، في 
ظل انتهاء صالحية الرئيس وعدم حصول 
املجلس  ثقة  الوطني على  التوافق  حكومة 
الــتــشــريــعــي، وبــاإلضــافــة إلــى مــا ســبــق فــإن 
ــن أجـــل  ــة مــ ــطـــروحـ املــــشــــاريــــع الـــســـكـــانـــيـــة مـ
ما  للمواطنني وفق  املناسب  السكن  توفير 

نص عليه القانون الفلسطيني.

■ حدثنا عن تقسيمات األراضي في قطاع غزة؟
تنقسم األراضي في غزة إلى أراٍض مسجلة 
ــيـــر مــســجــلــة تــقــدر  ــقـــدر بــنــســبــة 70% وغـ تـ
املسجلة  األراضــــي  وتــنــقــســم   ،%30 بنسبة 
إلى حكومية ووقف وملكية خاصة، بينما 
ــي غــيــر املــســجــلــة  ــ ــ تـــتـــواجـــد غــالــبــيــة األراضـ
خلف شــارع صــالح الدين الــذي يمتد على 

طول الحدود الشرقية للقطاع.

■ ما هي إجــراءات سلطة األراضــي في موضوع 
التعديات على األراضي الحكومية؟

ــتـــخـــصـــص لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــام مـ ــ ــظـ ــ ــاك نـ ــ ــنـ ــ هـ
 30 بنحو  عــددهــا  يــقــدر  الــتــي  العشوائيات 
التعديات  جميع  ولــكــن  عــشــوائــيــة،  منطقة 
تعتبر غير شرعية، والقانون يعطي سلطة 

ــة الــتــعــديــات دون  ــ األراضـــــي الــحــق فـــي إزالـ
القليلة  الــســنــوات  تــعــوض، وفـــي  أو  شـــرط 
املاضية تم إزالة تعديات سكانية عن نحو 
600 دونــم من أصل 2000 دونــم كان يوجد 
عليها تــعــديــات ســكــانــيــة، وكــذلــك تــم إزالـــة 

األراضــي  التعديات على  30% من مجموع 
ــقـــدر مــســاحــتــهــا  الــــزراعــــيــــة والــــتــــي كـــانـــت تـ
إلى  الـــذي يشير  األمـــر  آالف دونـــم،  بعشرة 
ــيـــة االلـــــتـــــزام بــالــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي  أهـــمـ

االستراتيجي بعيدا عن العشوائية.

■ مــاذا عن حــال ســوق بيع وشــراء األراضــي في 
غزة؟

ــاب بــحــالــة  ــارة األراضــــــــــي مــــصــ ــ ــــجـ ســــــوق تـ
ــار  ــات الـــحـــصـ ــيــ ــداعــ ــتــ »ركـــــــــــــود«، نـــتـــيـــجـــة لــ
اإلســرائــيــلــي املــفــروض على غــزة منذ نحو 
ــاع  ــ ــدم اســـتـــقـــرار األوضــ ــ ــنــــوات وعــ تـــســـع ســ
األوضاع  تدهور  إلى  باإلضافة  السياسية 
املعيشية واالقتصادية لسكان غزة بسبب 
ات الــــحــــصــــار فــــي الـــفـــتـــرة  ــد إجـــــــــــراء ــديـ تـــشـ

األخيرة.

كــان مقاما  الــتــي  األراضــــي  مــع  تعاملتم  ■ كيف 
عــلــيــهــا مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة قــبــل انــســحــاب 

االحتالل من قطاع غزة عام 2005؟
ــي انـــســـحـــب مــنــهــا  ــتــ ــبـــيـــة األراضــــــــــي الــ غـــالـ
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي تـــم تــأجــيــرهــا إلــى  االحــ
وللحفاظ  لزراعتها  ومؤسسات  جمعيات 
عــلــى طــبــيــعــتــهــا، األمـــــر الـــــذي ســـاعـــد عــلــى 
الذاتي في بعض أصناف  االكتفاء  تحقيق 
الــخــضــروات والفاكهة، مــع اإلشـــارة إلــى أن 
املشاريع التي أقيمت على األراضي املحررة 
تنوعت ما بني املشاريع الزراعية واإلسكان 
ــاريــــع  والـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة وكـــــذلـــــك املــــشــ

الترفيهية.

■ ماذا عن أبرز املعوقات التي تواجه عمل سلطة 
األراضي في غزة؟

يــعــد الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــعــيــق األكــبــر 
لـــعـــمـــل طـــــواقـــــم ســـلـــطـــة األراضــــــــــــــي، حــيــث 
يــمــنــع االحـــتـــالل إدخــــال األجـــهـــزة الحديثة 
املــتــخــصــصــة بـــقـــيـــاس املـــســـاحـــات ووضــــع 
اإلحداثيات والقياسات الدقيقة، باإلضافة 
إلى الحروب اإلسرائيلية الثالث التي شنت 
عــلــى الــقــطــاع فـــي الــســنــوات املــاضــيــة الــتــي 
أضافت أعباًء جديدة على سلطة األراضي 
وزادت مــن رقــعــة الــتــعــديــات على األراضـــي 

الحكومية.

أّكد رئيس سلطة األراضي في قطاع غزة، ورئيس اللجنة العليا لألراضي الحكومية، 
إبراهيم رضوان، في مقابلة مع »العربي الجديد«، أّن استمرار مشكلة تأخر رواتب 
المشاريع  فكرة  استدعى  »حماس«،  اإلسالمية  المقاومة  حركة  موظفي 

اإلسكانية

مقابلة
أجراها

عبد الرحمن 
الطهراوي

مشاريع إسكانية بمستحقات 
موظفي غزة المتأخرة

ركود بتجارة األراضي ونحتاج 
10 آالف شقة سنويًا

¶ من مواليد مدينة 
غزة عام 1960

¶ حصل على درجة 

البكالوريوس في الهندسة 
المدنية من جامعة 

القاهرة، ثم حصل على 
درجة الماجستير.

¶ بدأ العمل في السلك 
الحكومي عام 1985، وبعد 

سنوات توجه للعمل في 
مجال البناء بشكل حر.

¶ عاد إلى العمل الحكومي 

عندما تولى منصب وكيل 
مساعد في وزارة األشغال 

العامة واإلسكان.
¶ في 2010 تولى منصب 

رئيس سلطة األراضي 
الفلسطينية في غزة، كما 
ترأس اللجنة العليا لألراضي 

الحكومية التي شكلت 
مع مطلع 2015.

للتخفيف سيرة اإلسكانية جاءت  املشاريع  فكرة 
نهائيا،  حال  وليست  املشكلة  تداعيات  من 
من  األرض  قيمة  دفـــع  للموظفني  يمكن  إذ 
والتي  املتأخرة  املالية  رصيد مستحقاتهم 
يبلغ قيمتها نحو 300 مليون دوالر حتى 
نــهــايــة عـــام 2015، وهـــي تـــــزداد يــومــا بعد 
التوافق  اعتراف حكومة  اآلخــر بسبب عدم 

باملوظفني وحقوقهم املالية.

■ وما هي أوجه االختالف بني مشاريع اإلسكان 
التي طرحت في السنوات املاضية وبني املشاريع 

الجديدة؟
مشاريع اإلسكان التي سبق تنفيذها كانت 
تشترط أن ال يكون املشارك قد استفاد من 
مشاريع حكومية سابقة، وأن ال يكون مالكا 
املــشــارك أن  ألرض أو منزل، ويتوجب على 
يبني خالل فترة محددة وكذلك ال يحق له 
بيع األرض إال بعد فترة زمنية ومقابل ذلك 
بنسبة %40  املــشــارك تخفيضا  يمنح  كــان 
من ثمن األرض، أما املشاريع الحالية فيمكن 
سيحصل  الــتــي  األرض  يبيع  أن  للموظف 
عليها بشرط االلتزام باملعايير التنظيمية، 
وكذلك سينال حسما بنسبة 20% من سعر 
األرض، وهي منحة من املجلس التشريعي 

استمرار أزمة مواد البناء
البناء وإعادة اإلعمار  يقوم االحتالل اإلسرائيلي بعرقلة عمليات 
بــصــورة متكررة  ــوقــف 

ُ
ت ــزة، حــيــث  غـ قــطــاع  إلـــى  بشكل مستمر، 

محددة  آلية  على  االتفاق  رغــم  التسليح،  وحديد  اإلسمنت  توريد 
البناء إلعــادة إعمار  تــوريــد مــواد  املتحدة حــول عملية  األمــم  عبر 
الــعــدوان  ظــل  فــي  باملباني  لحق  الــذي  الهائل  التدمير  بعد  القطاع، 

اإلسرائيلي املتكرر.
ويــحــتــاج الــقــطــاع إلـــى إدخــــال نــحــو 40 ألـــف طــن مــن مــــواد الــبــنــاء 
بشكل يــومــي، مــن أجــل ســد الــعــجــز الــحــاصــل فــي عــدد الــوحــدات 

ألف  بنحو 100  تقدر  والتي  الغزيون  إليها  يحتاج  التي  السكنية، 
املقاولني  لنحو مليوني مواطن غــزي، وفقًا التحاد  وحــدة سكنية 
في  الوطني  االقتصاد  وزارة  مساعد  وكيل  وقــال  الفلسطينيني. 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ  الــبــاز، فــي تصريحات سابقة  غــزة، عماد 
ســنــوات،  منذ عشر  املحاصر  للقطاع  البناء  مـــواد  تــوريــد  إيــقــاف 
يفاقم األزمات االقتصادية ويعمل على تعطيل الحركة اإلنشائية 
ــادة إعــمــار املـــنـــازل املـــدمـــرة كــلــيــًا فــي الــحــرب  البطيئة وعــمــلــيــة إعــ

األخيرة على غزة صيف 2014.

300

%42.7

المستحقات  حجم  يبلغ 
المتأخرة لموظفي  المالية 
 300 ــو  ــح ن ــزة  ــ غ قـــطـــاع 
نهاية  حتى  دوالر  مليون 
رئيس  حسب   ،2015 عــام 
األراضي في قطاع  سلطة 

غزة إبراهيم رمضان.

تفاقمت األزمات المعيشية 
السنوات  ــالل  خ بالقطاع 
األخيرة بسبب استمرار حصار 
وزادت  اإلسرائيلي،  االحتالل 
الثالث  بالربع  البطالة  نسبة 
ــى  إل لــتــصــل   2015 لــعــام 
نسبة  بلغت  فيما   ،%42.7
 ،%80 الشباب  لدى  البطالة 
حــســب الــجــهــاز الــمــركــزي 

الفلسطيني لإلحصاء.

تهاوي الليرة وتدمير 
آالف المنازل والمصانع 

خالل العام الجاري

تراجع إشغال 
فنادق مصر

طاقةتقرير

خلّفت الحرب المزيد 
من الدمار في سورية 

خالل العام 2015، ما 
أدى إلى مزيد من األعباء 

المعيشية وتهاوي 
أسعار الليرة مقابل 

الدوالر، وتخريب جميع 
القطاعات اإلنتاجية وفي 

مقدمتها الصناعة 
والزراعة والنفط

عام آخر صعب على السوريين )األناضول(
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اقتصاد

تعز ـ فاروق الكمالي

ــار  ــي مــــحــــاولــــتــــهــــم لـــكـــســـر حـــصـ ــ فــ
املـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــني، يــســتــخــدم 
اليمن  أهالي محافظة تعز جنوب 
طــرقــا بديلة إلدخــــال املــــواد الــغــذائــيــة والــــدواء 
املحاصرين، حيث  السكان  إلى  الشرب  ومياه 
الطرق  فــي  ظهورهم  على  البضائع  يحملون 
الجبلية أو باستخدام وسائل نقل بدائية مثل 

الحمير والجمال.
ــيـــون حــــصــــارا خـــانـــقـــا عــلــى  ــوثـ ويــــفــــرض الـــحـ
املنفذين  على  سيطرتهم  خــالل  مــن  املحافظة 
الشرقي والغربي منذ 6 أشهر، بعد طردهم من 
املقاومة الشعبية من أحياء املدينة، ويمنعون 

دخول الغذاء والدواء إلى السكان.
والــتــحــق الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال املــحــرومــني من 

الدراسة التي توقفت بسبب الحرب، وعشرات 
البديل  الجبلي  العمل بالطريق  العاطلني عن 
للعمل في تهريب الغذاء والــدواء مقابل أجور 

زهيدة.
محمد أحمد، يبلغ من العمر 10 أعــوام، يعمل 

في تهريب الغذاء والدواء إلى مدينة تعز عبر 
كيلومترات   3 لنحو  يمتد  وعــر  طريق جبلي 

ويستغرق 3 ساعات مشيا على األقدام.
وقــــال أحــمــد لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن والــــده 
توفي وهو يقاتل مع املقاومة ضد الحوثيني 
وأصــبــح هــو الــعــائــل ألســرتــه، ويتقاضى 150 
ريااًل )نصف دوالر( مقابل كل صندوق كرتون 
ــار إلـــى أن يــظــل طـــوال الــيــوم من  يحمله. وأشــ
الــصــبــاح الــبــاكــر إلـــى نــهــايــة الــنــهــار يعمل في 
حــمــل مــــواد الـــغـــذاء عــلــى ظــهــره ومــشــيــا على 
والحليب  الفاصولياء  يحمل  وغالبا  قدميه، 
ويتحصل في اليوم على 600 ريال )2.5 دوالر(.
وتــزدحــم الــطــرق الجبلية الــوعــرة بالناس من 
مختلف األعــمــار، يعملون في نقل املــواد على 
البدائية  النقل  أو من خــالل وسائل  ظهورهم 
عــبــر الــحــمــيــر والــجــمــال. ويــشــكــو األطـــفـــال من 
األجــور الزهيدة التي يتقاضونها مقابل هذا 

العمل الشاق الذي يستمر لساعات طويلة.
ــوام  ــا هـــي طــفــلــة ال يـــتـــجـــاوز عــمــرهــا 8 أعــ وهــ
الجبل، وهي تلهث وأنفاسها  تصعد طرقات 
تــتــقــطــع مـــن طـــول املــســافــة، فــيــمــا تــحــمــل على 
رأسها صندوق كرتون من علب الفاصولياء، 
ريــــاال  نـــحـــو 150  عـــلـــى  تــحــصــل إال  بــيــنــمــا ال 

)نصف دوالر( مقابل السير لنحو 3 ساعات.
ولــــم تــقــتــصــر تـــداعـــيـــات الــحــصــار عــلــى نقص 
الــســلــع الــغــذائــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا تــســبــب في 
إغالق 16 مستشفى حكوميًا وخاصًا من أصل 

20 منشأة طبية.
ولـــجـــأت املــســتــشــفــيــات إلــــى الــطــريــق الجبلي 
ــا لـــتـــوفـــيـــر األدويــــــــــة وأنـــابـــيـــب  ــبــــديــــل أيــــضــ الــ

مهن جديدة 
في تعز

طفل يمني 
يعمل في نقل 
السلع في تعز 

)فرانس برس(

يفرض المسلحون الحوثيون حصارا خانقا على محافظة تعز جنوب 
الحرب  بسبب  العمل  والعاطلين عن  األطفال  ما دفع عشرات  اليمن، 
انتعشت  التي  الجبلية  الدروب  عبر  واألدوية  الغذاء  نقل  امتهان  في 

بفعل الحصار

األطفال والعاطلون 
يسلكون الطرق الجبلية 

الوعرة لنقل البضائع

أسعار التوصيل تتراوح 
في بعض المجاالت بين 

4 إلى 8 دوالرات

استيراد أعالف 
الدواجن يواجه أزمة 

بسبب نقص الدوالر

الحصار ينعش 
نقل الغذاء والدواء 

عبر الجبال

وقــع الــرئــيــس الــروســي، فالديمير بــوتــني، على مــرســوم قـــرار يــوســع العقوبات 
املاضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  بــدأت  أن  بعد  تركيا،  على  االقتصادية 
حربية  طــائــرة  إســقــاط  على  ردا  التركية،  السلع  على  التضييق  نحو  خــطــوات 

روسية قرب الحدود التركية السورية.
وأفاد بيان صادر عن الكرملني أمس، أنه تقرر فرض حظر أو قيود على أنشطة 
مؤسسات أو أشــخــاص أتـــراك يعملون فــي روســيــا، فــي مــجــاالت مــحــددة، فيما 
طالب بوتني بإعداد قائمة باالتفاقيات، التي ستبقى خارج العقوبات الروسية 

على تركيا.
وأصــــدرت روســيــا فــي وقـــت ســابــق، مــرســومــًا يقضي بحظر اســتــيــراد الــفــواكــه 
القيود  وبعض  )تــشــارتــر(،  املنتظمة  غير  التركي  الطيران  ورحــالت  والخضار، 
على مجال اإلنشاءات، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من األول من يناير/ كانون 

الثاني 2016. 
)األناضول(

وجدت شركات كثيرة في الصني، أن األمر ال يتعلق بمجرد الرواتب والترقيات 
واملستقبل املهني فحسب، الجتذاب العاملني واإلبقاء عليهم في وظائفهم، بل 

إنها في حاجة ماسة لتوفير الهواء النظيف في املكاتب.
شهدت جــودة الــهــواء تــدهــورا شــديــدا فــي شمال الصني وشــرقــهــا، بما فــي ذلك 
بكني وشنغهاي، فيما تنفق الشركات ال سيما املتعددة الجنسيات في هاتني 

املدينتني، عشرات اآلالف من الدوالرات لتركيب أجهزة تنقية الهواء.
وقــالــت يــاو هــوي وهــي مــن سكان شنغهاي، التي قــررت تــرك العمل فــي شركة 
صينية لصناعة األثــاث بعد أن أمضت بها 4 أشهر، ووجــدت أن مكاتبها بها 
أعــلــى نسبة مــن الــتــلــوث مــن خــالل جــهــاز معها. وأضــافــت يــاو املتخصصة في 
النظيف  الــهــواء  التسويق لكن  فــي مجال  الترقي  فــي  التسويق »مــا زلــت أطمح 

عامل مهم«.
)رويترز(

هبطت أسعار الذهب في التعامالت الدولية أمس، ليتخلى املعدن النفيس عن 
بعض املكاسب، التي حققها خالل األسبوع املاضي، وسط شح في السيولة في 

أسبوع عمل قصير بسبب العطالت.
وهبط  الذهب، في املعامالت الفورية 0.4% إلى 1071.4 دوالرا لألوقية )األونصة(، 
في حني نزل في التعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة تسليم فبراير/ شباط 

5.5 دوالر إلى 1070.4 دوالرا لألوقية.
وكان الذهب ارتفع نحو 1% في أسبوع عيد امليالد، لكنه اتجه نحو الهبوط بعد 

ذلك. ونزل املعدن النفيس نحو 9% منذ بداية العام 2015 إلى اآلن.
وانخفضت األسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2010 في وقت سابق من 
ديسمبر/كانون األول الجاري، بفعل رفع أسعار الفائدة األميركية ألول مرة في 

نحو عشر سنوات منتصف الشهر الجاري.
)رويترز(

أخبار في صور

روسيا توسع العقوبات 
االقتصادية على تركيا

موظفو الصين يفضلون جودة 
الهواء على زيادة الرواتب

شح السيولة يهبط بأسعار الذهب 

أحد باعة الدواجن في مصر )فرانس برس(سوق تجارية في بغداد )فرانس برس(

بغداد ـ ميمونة الباسل

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، انــتــعــاش 
ــــدة، فـــرضـــهـــا الـــوضـــع  ــديـ ــ ــة جـ ــاريـ ــجـ ــر تـ ــواهــ ظــ
بــقــوة مهنة توصيل  املــتــردي، لتظهر  األمــنــي 
البضائع »الدليفري« في مختلف مدن وأحياء 
عدة  تجارية وخدمية  مــجــاالت  فــي  العاصمة 
دون أن تقتصر على املطاعم التي كانت املجال 

الرئيسي لهذا النشاط.
ومــع حداثة هــذه املهنة، إال أنها تمثل فرصة 
للمنتفعني  تجارية  ومكاسب  أربــاح  لتحقيق 
منها، خاصة في ظل تراجع فرص العمل في 

قطاعات عدة بالبالد.
ويقول محللون اقتصاديون، إن عدد العاملني 
في هذا النشاط، الذي كان محدودا في السابق، 
يــتــنــامــى يـــومـــًا تــلــو اآلخــــــر، خـــاصـــة أن هــنــاك 
الكثير من سكان بغداد ال يستطيعون التحرك 
نتيجة  وأســرهــم  بحرية خشية على حياتهم 
مـــا يجعلهم يفضلون  مــتــدهــور،  أمــنــي  ــع  واقــ
التسوق عن بعد، وهذا ما تحدث عنه يوسف 
متجر  صاحب  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي، 
ي يوفر خدمة 

ّ
لبيع الحلويات في بغداد، والذ

»الدليفري« لزبائنه.
ــذا الــنــشــاط الــتــجــاري  ــ  »هـ

ّ
ــال الــعــبــيــدي إن ــ وقـ

القاهرة ـ العربي الجديد

أّدت مشكلة تكدس خامات األعــالف باملوانئ 
املصرية، نتيجة عدم توفير الدوالر األميركي، 
إلى ارتفاع أسعار الدواجن في األسواق، التي 
يــتــوقــع ارتــفــاعــهــا بــشــكــل أكــبــر مـــع انــخــفــاض 
درجــــات الـــحـــرارة خـــالل مــوســم الــشــتــاء، الــذي 

ينتج منه زيادة معدالت نفوق الدواجن.
ــن الــبــيــضــاء بــاملــزرعــة 16  وبــلــغ ســعــر الـــدواجـ
كان  أن  بعد  ــــن(،  دوالريـ  ( للكيلوغرام  جنيهًا 
بينما  دوالر(،   1.49( جــنــيــهــًا   12 إلــــى  يــصــل 
يصل في األسواق إلى 19 جنيهًا للكيلوغرام 

)2.4 دوالر(، مقابل 17 جنيها )2.2 دوالر(. 
ــثـــروة الــداجــنــة بغرفة  وقــــال رئــيــس شــعــبــة الـ
فــي تصريح  الــعــزيــز،  التجارية، عبد  الــقــاهــرة 
الصادرات في  إن معظم  الجديد«،  »العربي  لـ 
مصر تعتمد في إنتاجها على مواد خام يتم 

استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن استيراد أعالف الدواجن يواجه 

أزمة بسبب نقص الدوالر، ما أدى إلى وصول 
دوالر(   600.2( جــنــيــه   4700 إلـــى  الــطــن  ســعــر 
ــاري،  الـــجـ لــلــطــن فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
في  لــلــطــن  دوالرا(   447( جــنــيــه   3500 مــقــابــل 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
وأضــاف أن سوق الدواجن يشهد موجة غير 
مسبوقة من ارتفاع األسعار، األمر الذي جعل 
ــبـــاب تلك  املـــواطـــن الــبــســيــط يــتــســاءل عـــن أسـ
الـــزيـــادة غــيــر املــفــهــومــة، خــاصــة أن الـــدواجـــن 
مــــن أهـــــم مــــصــــادر الــــبــــروتــــني، وهـــــى الـــبـــديـــل 
األســاســي عــن الــلــحــوم الــحــمــراء الــتــي ال يقدر 

على شرائها الفقراء ومحدودو الدخل. وعلى 
الــدوالر  الرغم من خفض البنك املركزي سعر 
إلى مستوىات 7.83 جنيهات بعد سلسلة من 
زيادته خــالل األشهر األخــيــرة، إال أن أسعاره 
في السوق املوازية )السوداء( ما تزال تتحّرك 
فــي نــطــاق مرتفع عــن السعر الــرســمــي، وسط 
انــخــفــاض فــي املـــعـــروض رغـــم إعــــالن محافظ 
املـــركـــزي طــــارق عــامــر أن املـــصـــرف طـــرح منذ 
شهرين أكثر من 8 مليارات دوالر في األسواق 
لتلبية االحتياجات سواء االستيراد أو سداد 
اتحاد  رئيس  وبحسب  األجــانــب.  مستحقات 
منتجي الدواجن، محمد الشافعي، فإن هناك 
عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الدواجن، منها 
العشوائية الكبيرة في السوق، وارتفاع تكلفة 
اإلنتاج الذي يعتمد بنسبة 70% على األعالف 
املــســتــوردة، وســعــر الــــدوالر الـــذي أصــبــح هو 

املتحكم في تلك الصناعة صعودًا أو هبوطًا.
وأشار الشافعي في تصريح خاص لـ »العربي 
الجديد«، إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن 
بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى الـــــ 40% بــســبــب انــتــشــار 
األمـــــراض، وعـــدم قـــدرة أصــحــاب املــــزارع على 
السوالر،  أزمــة  الالزمة في ظل  التدفئة  توفير 
ــا« الـــــدواجـــــن أو الـــســـمـــاســـرة الـــذيـــن  ــيــ ــافــ و»مــ
يتحكمون في األسعار بأكثر من طريقة، منها 

االحتكار واملضاربة.
ولفت إلى أن كل هذه األسباب أدت إلى إغالق 
الكثير من املزارع، حيث فضل 40% من صغار 

املربني الخروج من تلك الصناعة. 
لو  ــزارع  مـ لديها  أن مصر  الشافعي  ــاف  وأضـ
عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 
مليار دجاجة سنويًا، الفتا إلى أن أعلى نسبة 
إلنــتــاج الـــدواجـــن كــانــت الــعــام املــاضــي 2014 
وبلغت مليار دجاجة، أما اآلن فتراجعت إلى 

750 مليون دجاجة.
وتــابــع أن مــعــدالت الــنــفــوق عــنــد قــــدوم فصل 
إلــى 40% مما يؤثر على حجم  الشتاء تصل 
ــعــــروض فــــي الــــســــوق وبـــالـــتـــالـــي يـــؤثـــر فــي  املــ

تحريك األسعار نحو الصعود.

الوقت  ظــاهــرة حضارية وهــو بنفس  الجديد 
يــوفــر الــجــهــد واملــنــفــعــة لــكــال الــطــرفــني الــبــائــع 
اإلنترنت  انتشار  أن  إلــى  مشيرا  واملــشــتــري«، 
ســاهــم فــي انــتــعــاش هـــذه الــظــاهــرة فــي بــغــداد 
ــي بـــاقـــي مــحــافــظــات الــــعــــراق، حيث  ــك فـ وكـــذلـ
للكثير  متاحا  اإلنترنت  عبر  التسوق  أصبح 

من املستخدمني.
ــدد الـــعـــامـــلـــني فــــي مــهــنــة  ــ وُيــــقــــدر الـــعـــبـــيـــدي عـ
العاصمة،  مستوى  على  باملئات  »الدليفري« 
ــة تــوفــر  ــــات خــــاصــ ــركـ ــ ــاك شـ ــنــ ــًا أن هــ ــحـ مـــوضـ
ــال فــي  ــمـ ــعـ ــئــــات األشـــــخـــــاص كـ ــمـــل ملــ فــــــرص عـ
القطاعات  البضائع ملختلف  التوصيل  خدمة 
الــتــجــاريــة ولــيــس لــلــمــطــاعــم فــحــســب، خــاصــة 
التجار الذين يعتمدون على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي مــثــل »فـــيـــســـبـــوك«، فـــي الــتــرويــج 
لبضاعتهم، والذين غالبًا ما يكونون بحاجة 
إلــــى عـــمـــال تــوصــيــل الــبــضــائــع إلــــى الــزبــائــن، 
مــا يجعلهم يــلــجــأون إلــى الــشــركــات الخاصة 
بــتــوظــيــف الــعــمــال، وهــــذا مــا يــوفــر املــئــات من 

فرص العمل للباحثني عنها.
ــمـــد ســــعــــدون مــــن ســكــان  ــــرى أحـ مــــن جـــانـــبـــه يـ
حــي الــقــادســيــة فــي بــغــداد، ويــعــمــل محاسبا، 
عد 

ُ
أن »خــدمــة إيــصــال البضائع إلــى املــنــزل، ت

إيــجــابــيــة كــونــهــا ذات جــــدوى وتــتــمــاشــى مع 
متطلبات العصر«، حيث بات بإمكان املواطن 
ــــراء كـــل مـــا يــحــتــاجــه ملــخــتــلــف الــســلــع، بعد  شـ
االطـــــالع عــلــى أســـعـــار املـــعـــروضـــات املــنــشــورة 
عــلــى صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الــذي تنتشر فيه صفحات  وخاصة فيسبوك 
مع  تحديدا  تتعامل  وشــركــات  تجارية  ملحال 

هــــذه الـــخـــدمـــة وال يـــوجـــد لــديــهــا مــقــر خــاص 
للبيع. وعــن أســعــار التوصيل، ذكــر ســعــدون، 
أن األجــــور الــتــي تــفــرض مــن قــبــل الــبــائــع على 
املشتري، تتراوح ما بني 5 إلى 10 آالف دينار ) 
من 4 إلى 8 دوالرات(، وفي أغلب األحيان يقوم 
)بقشيش(،  إكرامية  العامل  بإعطاء  املشتري 
في حال لم يكن هناك أجور مفروضة من قبل 
البائع، الفتًا إلى أن سعر خدمة التوصيل قد 
يختلف باختالف املسافة، فكلما كانت املسافة 
أبعد أصبحت أجور التوصيل أعلى وقد تصل 

إلى 12 دوالرًا.
الظاهرة  هــذه  انتشار  زيــادة  إمكانية  ويرجح 
الــخــروج  يخشى  ملــن  الطمأنينة  تــوفــر  كونها 
ــوء الـــــوضـــــع األمــــنــــي،  ــ ــ مـــــن املـــــنـــــزل بـــســـبـــب سـ
كــذلــك تختزل الــوقــت والــجــهــد لكل مــن البائع 
ذي 

ّ
واملشتري، كما تقلل من الزحام الخانق ال

تعاني منه شوارع بغداد.
وأوضـــــح أن أكــثــر الــعــامــلــني بــهــذه املــهــنــة ُهــم 
أصـــحـــاب املــطــاعــم وكـــذلـــك املــتــاجــر الــصــغــيــرة 
)سوبر ماركت(، ومن خاللها انتشرت الفكرة 

شيئًا فشيئًا.
ودعــا إلــى عــدم إســـاءة استغالل هــذه الخدمة 
كونها ظاهرة جديدة تستحق الدعم، ألنها في 
واالقتصاد  املواطن  تخدم  النهائية  املحصلة 
الشركات  بني  تنافسية  بيئة  وتخلق  املحلي، 
والـــعـــروض املــقــدمــة إلـــى املـــواطـــن، مــشــيــرًا إلــى 
ضــرورة تعميم هــذه التجربة على كل املحال 
التجارية والشركات التي تتعامل مباشرة مع 

املواطن.
أمـــــا ســـلـــوى لـــطـــيـــف، وهـــــي مـــوظـــفـــة فــــي أحـــد 
بناتها  تتسوق  أن  فضل 

ُ
ت املحلية،  املــصــارف 

األربعة عبر اإلنترنت، أو طلب ما يرغنب به من 
املطاعم عبر خدمة »الدليفري«، وإن كان هناك 

زيادة في السعر.
وأضافت في حديثها  لـ »العربي الجديد«، أن 
انتشار  مــع  بناتها  بحياة  يتعلق  بـــات  األمـــر 
الخطف والقتل الذي أصبح ال يفرق بني رجل 

وامرأة، وبريء أو مسيء.

ارتفاع أسعار الدواجن في مصرالمخاطر األمنية ُتنمي خدمات »الدليفري« في بغداد

األكسجني، حيث قام األهالي بنقل قرابة 100 
أسطوانة أكسجني على ظهورهم، مرورًا بطرق 
جبلية شاهقة، حتى وصلت إلى املستشفيات 
»العربي  في قلب املدينة حسب مصادر طبية لـ

الجديد«.
ويحتاج مشفى الثورة الحكومي باملدينة إلى 

ــيـــة  ــا مــــــــواد غـــذائـ ــهـ ــعـــضـ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، وبـ
واستهالكية تابعة لتجار.

»العربي الجديد«، إن البضائع  لـ وقــال صالح 
تنقل من مدينة عدن العاصمة املؤقتة لليمن 
جـــنـــوب الــــبــــالد، إلــــى مــديــنــة الــتــربــة فـــي ريــف 
املدينة )45 كيلومترا غرب تعز( ، ومن ثم يتم 

40 أسطوانة أكسجني يوميًا، ما يعني أن إدارة 
الطريق  على  االعتماد  فــي  ستظل  املستشفى 

الجبلي حتى فك الحصار.
وقال الناشط طه صالح، إن البضائع املحمولة 
ــدات إغــــاثــــيــــة مــــن مــنــظــمــات  ــاعــ ــســ بــعــضــهــا مــ
مــحــلــيــة وبــعــضــهــا أدويـــــة وأنـــابـــيـــب أكسجني 

على  املطل  صبر  جبل  إلــى  بالسيارات  نقلها 
آالف متر(،  ارتفاعه نحو 3  )يبلغ  مدينة تعز 
ــقـــاومـــة وقــــوات  عــبــر طـــريـــق تــســيــطــر عــلــيــه املـ

الجيش الوطني التابع للسلطة الشرعية.
وأشار إلى أنه ال توجد طرق معبدة من منطقة 
ــى املـــديـــنـــة، ولـــذا  ــالــــوق( فـــي جــبــل صــبــر إلــ )طــ

ــالـــي طــرقــا جــبــلــيــة وعــــرة لنقل  يــســتــخــدم األهـ
املــواد التي تحتاجها املدينة، مضيفا: »هناك 
ــة مـــن ريــــف تــعــز يتم  ــيــ أيـــضـــا مــنــتــجــات زراعــ
تهريبها عبر هذا الطريق، وحتى الدجاج يتم 

تهريبها عبر الجبال«.
الجبيحي،  ــان  راكـ املــيــدانــي  الناشط  وبحسب 
فـــإن مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني شــــددت حــصــارهــا 
على املدينة خالل األسابيع األخيرة، من خالل 
الــغــذاء  سيطرتها على املــداخــل ومــنــع دخـــول 

والدواء ومياه الشرب إلى السكان.
ــديــــد« إن  ــربــــي الــــجــ ــعــ وقـــــــال الــجــبــيــحــي لـــــ »الــ
ــادرة أي مــســاعــدات  ــمـــصـ املــلــيــشــيــات تـــقـــوم بـ
املشتقات  إلــى جــانــب  أو طبية،  كــانــت  غذائية 
الــنــفــطــيــة مـــن غــــاز لــلــطــبــخ وبــنــزيــن ولــــذا لجأ 
السكان إلى طرق جبلية وعرة لكسر الحصار«.

ف تقرير صدر في شهر يونيو/حزيران 
ّ
وصن

ــرى من  ــ مــحــافــظــة تــعــز وتـــســـع مــحــافــظــات أخـ
انــعــدام  تــواجــه  بأنها   22 الـــ  اليمن  محافظات 
األمن الغذائي على مستوى »حالة الطوارئ«، 
وهو تصنيف يسبق »املجاعة« بدرجة واحدة 

في مقياس دولي يتضمن 5 درجات.
وأكــــــدت نــقــابــة املـــحـــامـــني فـــي تـــعـــز، األســـبـــوع 
الحوثيني  مليشيات  مــنــع  اســتــمــرار  املــاضــي، 
دخول اإلمدادات الغذائية والطبية، واملعونات 
اإلغاثية إلى املدينة وسكانها، وقيام املليشيات 
ــز أمــنــيــة وتـــرابـــيـــة فـــي املــدخــل  بـــوضـــع حـــواجـ
يقيد حركة  بــمــا  للمدينة،  والــغــربــي  الــشــرقــي 
التنقل للمركبات وسيارات النقل، مما يجعل 
املواطنني يمشون سيرًا على األقــدام مسافات 
طـــويـــلـــة مـــعـــرضـــني حــيــاتــهــم لــلــخــطــر نــتــيــجــة 
تــمــركــز قــنــاصــة املــلــيــشــيــات فـــي عـــدة مــنــاطــق. 
الحوثيون  يواصل  الحصار،  إلــى  وباإلضافة 
والـــقـــوات املــوالــيــة لــلــرئــيــس الــيــمــنــي املــخــلــوع 
السكنية  األحياء  علي عبدالله صالح، قصف 
في تعز. وذكرت نقابة املحامني في رسالة إلى 
األمم املتحدة، وجامعة الدول العربية، أن 1446 
من املواطنني املدنيني قتلوا بينهم 102 امرأة، 
و202 طفل، مشيرة إلى تعرض نحو 3551 من 
والعامة  الخاصة  واملنشآت  السكنية  املــنــازل 
تم  حــالــة   28 منها  والــجــزئــي،  الكلي  للتدمير 

اقتحامها وتفجيرها.
أعلنت خــالل محادثات  املتحدة  األمــم  وكانت 
بـــني الـــفـــرقـــاء الــيــمــنــيــني مــنــتــصــف ديــســمــبــر/

كانون األول الجاري، عن اتفاق لفك الحصار، 
مــشــيــرة فـــي بـــيـــان مـــؤخـــرا إلــــى أن املــشــاركــني 
الــكــامــل للمساعدات  اتــفــقــوا على االســتــئــنــاف 
أعلنوا  الحوثيني  لكن  للمحافظة،  اإلنسانية 

الحقا رفضهم فك الحصار.

أكد مسؤولون في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أن جميع 
إلى  اإلنسانية  والمنظمات  المتحدة  األمم  قدمتها  التي  المعونات 
حصار  بسبب  تصل  لم  تعز  أهالي 
بينما أشارت  الحوثيين للمحافظة، 
تعز  تعرض  إلى  اقتصادية  تقارير 
مناطق  ضمن  األسعار  في  لغالء 
لمركز  تقرير  وبحسب  عدة.  يمنية 
االقتصادي  واإلعـــالم  ــات  ــدراس ال
)خاص(، فإن أسعار المواد األساسية 
)أرز – سكر – دقيق – حليب – زيت( 
من  كل  في  كبير  بنحو  ارتفعت 

صنعاء وعدن وتعز ومأرب.

غالء في األسعار

مال وناس

تمثل مهنة توصيل 
البضائع فرصة لتحقيق 

أرباح ومكاسب للمئات من 
العراقيين في العاصمة 
بغداد، خاصة في ظل 

اعتماد بعض األسر عليها 
في التبضع بسبب 

تردي األمن
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أحمد فرحات

فــــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي الـــحـــديـــث، 
ــــات مــن  ــائـ ــ ــــن ثــــــاث عـ يـــمـــّيـــز بـــعـــضـــهـــم بـ
الــنــظــريــات الــســيــاســيــة املـــركـــزيـــة: الــيــمــن، 
الــيــســار والــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة. وكــل 
ــقــاد بشكل عميق، من 

ُ
ت بينها  مــن  واحـــدة 

ــــي، أو  ــاسـ ــ ــــم« إدراكـــــــــي أسـ ــغـ ــ ــــراديـ خـــــال »بـ
رؤيــة تتصور أنها هي األنــمــوذج  الفكري 
الـــوضـــعـــيـــة  إلدارة  ــــل  ــثـ ــ األمـ ــاســـي  ــيـ الـــسـ  –
االجتماعية. وتمارس املجتمعات الغربية 
الترجمة  بــن  متنقلة  السياسية  حياتها 
ــواقــــع  ــــن هــــــذه املــ ــــل مـ الـــعـــمـــلـــيـــة لـــنـــظـــريـــة كـ
الــســيــاســيــة، عــبــر مــمــثــلــيــهــا، إلــــى أي فئة 
انـــتـــمـــوا، وبــكــثــيــر مـــن الـــجـــّديـــة واالحـــتـــرام 
والساسة األمنية واملسؤولية التاريخية.

يــحــدث أن يــتــراجــع هـــذا الــتــيــار السياسي 
ــدة طــويــلــة( ملصلحة  ــ ــّدة الــحــكــم )مـ ــ عـــن سـ
الــســيــاســيــن  األفــــــرقــــــاء  ــن  ــ مـ ذاك  أو  هــــــذا 
املــتــخــاصــمــن )طــبــعــا مـــن خــــال الــعــمــلــيــة 
الديمقراطية املتوافق عليها من الجميع(، 
ألبتة مداميك  يهّدد  التراجع ال  هــذا  أن  إاّل 
الدولة ومؤسساتها، وال استقرار املجتمع 
ــيـــاة الـــعـــامـــة فـــيـــه، الـــتـــي تــظــل تسير  والـــحـ
ال  والتطور،  النماء  من  الطبيعي  بشكلها 
املتناوبة  السياسي  التغيير  لعبة  إن  بــل 
ز من عملية بناء 

ّ
نفسها من شأنها أن تعز

األوطـــــــان وتـــمـــاســـك املــجــتــمــعــات، وتــكــون 
ــا   جــــوهــــريــــا مـــــن عـــــوامـــــل تـــطـــورهـ

ً
عـــــامـــــا

.
ً
وازدهارها، حاضرًا ومستقبا

عبد الحميد اجماهيري

 
ً
ــــــويــــــة

َ
خ

َ
ــبـــه أ ــى مـــــا يـــشـ ــ ــ ــم إلـ ــالــ ــعــ تــــحــــول الــ

لــاســتــعــمــال الــجــيــد لــلــيــأس، وهـــي تسهر 
بالقرب من جسد األرض املنهك. فهكذا بدا 
قــادة العالم في قمة املــنــاخ، وهــم حائرون 
الــزائــغ في السماء، في  الثقب  أمــام اتساع 
طبقة األوزون املجيدة، وهكذا أيضا بدوا 
وهم يتحلقون حول نار الحضارة الباردة 
ويتحدثون  الــكــبــار،  العشرين  مؤتمر  فــي 
عـــن حـــرائـــق اإلرهــــــاب، كــمــا لـــو أنــهــا تــهــدد 

بعصر صقيعي جديد.
ــادة الــغــرب  أفــضــل اســتــعــمــال لــلــيــأس مــن قـ
يـــجـــدوا سببا  ــاولـــون أن  يـــحـ ــل وهــــم 

َّ
تــمــث

للتقلبات الحرارية غير املفهومة لألرض، 
أن ظلوا يحفرون في بواطنها كلها،  بعد 
في الشمال املتجمد، وفي الجنوب املفتوح 
على كل أنــواع الرياح الساخنة، بحثا عن 
مـــصـــدٍر لــلــطــاقــة تــطــيــعــه كـــل الـــحـــضـــارات. 

الفاحية، ثم الصناعية ثم الرقمية.
وبـــــدا واضـــحـــا أنـــهـــم يـــائـــســـون مـــن املــــزاج 
كما  العليا،  ولطبقاتها  لـــألرض،  الجديد 
أنهم عادوا إلى الشعور املبهم نفسه الذي 
استولى على اإلنسان البدائي أمام سماٍء 

غير مفهومة.
ثلج في الجزيرة العربية ُيحّرض النبوءات 
على نهاية العالم، وشتاء ربيعي في قلب 
 ،

ً
نيويورك، والكيبيك. وال أحد يرفع صاة

، لكي يفسر نيات السماء إزاء 
ً
أو أسطورة

أبنائها البَررة فوق األرض.
الكتابات  بكل  الغربية  القيادات  وتعلقت 
السحرية الجديدة، من تصاوير كيميائيي 
العلوم الجديدة، إلى مخطوطات املساحن 
ــن يــــجــــوبــــون شـــعـــاب  ــ ــذيــ ــ الــــفــــضــــائــــيــــن الــ
األعالي، من دون أن تعيد النظر في الفارق 
 
ْ
َمــن الرهيب بــن سكان األرض: فــارق بــن 

ينهم األرض وينهبها ويطلب من اآلخرين 
أن يتنازلوا عن خيراتهم املتبقية بحثا عن 
خاص جماعي، ومن ال يملكون من العالم 

سوى سّيئتْيه، اإلرهاب والهجرة. 
ــا حـــضـــاريـــا،  ــ يــ

ْ
ــز ــ أمــــــا الـــفـــقـــر فـــلـــم يـــعـــد ِخــ

ــــدت تــســمــيــتــه  ــيـ ــ وال اجـــتـــمـــاعـــيـــا، مـــنـــذ أعـ

شمس الدين الكيالني

ــن لــتــنــظــيــم  ــكـ ــــاث ســـــنـــــوات، لــــم يـ ــل ثــ ــبـ قـ
الدولة اإلسامية )داعش( وزن أو خطر، 
لــم يكن ألحــد أن يكترث بــالــبــغــدادي وال 
الجنونية.  بقصصهما  وال  بالظواهري، 
تجنب شباب ميادين التحرير الخطوط 
الدموية التي أشعلها هذان من أوكارهما 
فــي الــجــبــال، وشــرعــوا فــي صناعة الغد، 
الحرية  عــن  وأغانيهم  أشعارهم  نظموا 
لألهل  الحب  مشاعر  تظللهم  والــكــرامــة، 
اآلتي  نحو  تطلعوا  واملستقبل،  والوطن 
بــقــوة الــعــقــل والــتــحــرك الــديــمــقــراطــي. ال 
للبنادق، شكلوا  للعنف وال  لديهم  وقت 
الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة املــلــيــونــيــة الــتــي نظر 
إلــيــهــا غــيــرهــم، فــانــدمــج كـــل فــــرد فــيــهــم، 
مــن خـــال تــعــبــيــره عــن حــريــتــه الطليقة، 
ى زمن 

ّ
في الجموع املتاطمة. حينها ول

»املـــســـيـــرات  الــســلــطــويــة« رمــــز االنــقــيــاد 
ــتـــشـــف الــــعــــربــــي، فــي  ــاكـ ــة، فـ ــ ــــوديـ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
واليمن  وســوريــة  وليبيا  ومصر  تونس 
العربية  املــجــتــمــعــات  تــقــدم  أن  وغــيــرهــا، 
منوط بإطاق الحرية للفرد مع امتائه 

بالكرامة.
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا تــلــك  ــتــ تـــعـــثـــرت األحـــــــــام الــ
املـــوجـــات الــشــعــبــيــة الــكــبــرى فـــي الــعــراق 
ــة ولــيــبــيــا، وفــــي مـــا بــعــد مــصــر  وســــوريــ
والـــيـــمـــن، تــحــت ضـــغـــط  زخ الـــرصـــاص، 
ــائــــرات، بـــأمـــر من  وقـــصـــف املــــدافــــع والــــطــ
الــعــراق، وبشار األسد  نــوري املالكي في 
ــقـــه فــي  ــقـــه زنـ ــة، وصــــاحــــب زنـ ــوريــ فــــي ســ
لــيــبــيــا. وبـــــداًل مـــن األحــــــام، تــكــاثــر األلـــم 
والدمار والخراب، واتسعت دائرة اليأس 
ومن  الحكام،  ومــن  السلمي  التغيير  مــن 
املجتمع الــدولــي الــذي وقــف بــن متفرج 
ــارك بـــــالـــــعـــــدوان، وفـــي  ــ ــشــ ــ ــواطــــئ ومــ ــتــ مــ
ــران  ــعـــدوان إيـ مــقــدمــة مـــن شـــاركـــوا فـــي الـ
بتنظيم  الشيعية  واملليشيات  وروسيا، 
وتــمــويــل وقــيــادة إيــرانــيــن. وعــلــى ضوء 
مــوقــف هـــؤالء مــن أهـــداف ثـــورات الربيع 
والطموحات العربية، تمّوج الرأي العام 
العربي تجاههم بن العداوة والخصومة 
واالطــمــئــنــان، مــا بــن وضعهم فــي موقع 

العدو أو الصديق. 
ــة  ــ ــّدم املـــركـــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراسـ ــ قـ
ــعـــام  ــــرأي الـ ــلـ ــ ــتـــطـــاعـــا لـ الــــســــيــــاســــات اسـ
اســتــطــاع  ــو  ــ )وهــ  ،2015 لـــعـــام  الـــعـــربـــي 
ــز عــلــى تــنــظــيــمــه منذ  ــركـ املـ ســـنـــوي دأب 
إلـــى عــيــنــة مــؤلــفــة من  2011 (، اســتــنــادًا 
نحو عشرين ألف مستجيب في 12 بلدًا، 
قــــدم فـــيـــه صـــــورة دقـــيـــقـــة عــــن اتـــجـــاهـــات 
الــرأي العام العربي بشأن أبرز القضايا 
والتساؤالت التي تشغل تفكير املواطنن 
الــعــرب، وتهمُّ املــعــارض وصاحب الــرأي، 
وتشغل الرجل املسؤول، يزودهم املؤشر 
تكشف  بيانات،  بقاعدة  جميعا  العربي 
ومشاغلهم  الناس  توجهات  معالم  لهم 

وتبدالت مواقفهم.
مــا يــثــيــر االنــتــبــاه أن االســتــطــاع كشف 
تــقــدم أولــويــات اهــتــمــام املــواطــن العربي 
نـــحـــو االقــــتــــصــــاد والــــحــــيــــاة املــعــيــشــيــة 
األداء  ــو  ــ ــحـ ــ نـ واالســــــــتــــــــقــــــــرار،  واألمـــــــــــــن 
واإلداري  والــــســــيــــاســــي  ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــقــ ــتــ لـــلـــحـــكـــومـــات واالنــ
ــــوح، انــحــيــاز  ــطــــاع، بـــــوضـ ــتــ وبــــــنَّ االســ
أكــثــريــة الــــرأي الــعــام إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، 
وأظـــهـــر  55 % مـــن املــســتــجــيــبــن الــتــقــدم 
حن  الديمقراطي،  السياسي  الوعي  في 

إياد الدليمي

فــي مــقــال لــه فــي صحيفة نــيــويــورك تايمز، 
نــشــره أخـــيـــرًا، تــحــدث ووكــــر أورتـــــن، محلل 
شــــؤون الــشــرق األوســــط والــزمــيــل املــشــارك 
فـــي جــمــعــيــة هـــنـــري جـــاكـــســـون، عـــن كيفية 
مساهمة الــرئــيــس الــعــراقــي الـــراحـــل صــدام 
حسن في نشوء تنظيم الدولة اإلسامية، 
ــراقـــي الــســابــق  ــعـ واعـــتـــبـــر لـــجـــوء الـــنـــظـــام الـ
إلـــى الــتــحــالــف مــع إســامــيــن عــقــب معركة 
تحرير الكويت عام 1991، وإطــاق الحملة 
اإليمانية في العراق، سببا أساسيا لنشوء 
الــتــطــرف فــي الـــعـــراق، مــا أســهــم، فيما بعد، 
بـــإيـــجـــاد حــاضــنــة ملــثــل هــــذه األفــــكــــار عقب 
االحتال األميركي. وربما ما زال موضوع 
عــاقــة الــنــظــام الــســابــق بــنــشــوء تنظيمات 
الغزو األميركي للعراق عام  متطرفة، عقب 
2003، مثيرًا للبحث والتقّصي، فعلى الرغم 
من أن دالئل كثيرة تؤكد أن النظام لم يكن 
إساميا، وإن ادعى ذلك عقب معركة تحرير 
الــكــويــت، ومـــا أعقبها مــن تــحــوالٍت عميقة 
الــعــراقــي، إال أن بعضهم  فــي بنية املجتمع 
ــــي ثـــنـــايـــا تــلــك  ــــوص فـ ــغـ ــ ــاول الـ ــ ــحـ ــ مـــــــــازال يـ
املرحلة، كونها األقرب للغزو، وربما تجيب 
ال  ببساطة،  كثيرة.  تساؤالت  عن  دراستها 
تكون  أن  البريطاني  الــبــاحــث  مقالة  تــعــدو 
ــات  ــن الــــواليــ ــاط الــتــهــمــة عــ ــقــ ــة إلســ ــاولـ ــحـ مـ
املــتــحــدة والـــغـــرب، فـــي ظــهــور الــتــطــرف في 
يحاول  فهو   ،2003 عقب  والــعــراق  املنطقة 
أن يـــربـــط بـــن ســيــاســات الــنــظــام الــعــراقــي 
الــســابــق لــتــثــبــيــت حــكــمــه ونـــشـــوء الــتــطــرف 
أنه  كثيرون  يعرفه  ال  ومما  سقوطه.  عقب 
لم يتحالف مع اإلسامين مطلقا، فهو وإن 
سعى، عقب عام 91 ، إلى استمالتهم، إال أنه 
بــقــي يــضــّيــق عليهم الــخــنــاق، وأشــيــر، هنا 
تــحــديــدًا، إلـــى اإلســامــيــن الــســنــة. صحيح 
أن الــنــظــام أطــلــق حملة إيــمــانــيــة، وصـــارت 
ــافــــظــــات الـــعـــراقـــيـــة  مـــســـاجـــد بــــغــــداد واملــــحــ
ــتـــشـــرت فيها  مــفــتــوحــة عــقــب الــــصــــاة، وانـ
دورات تحفيظ القرآن الكريم، وأيضا حملة 
بــنــاء املــســاجــد الـــواســـعـــة الــتــي شــــرع فيها 
النظام، إال أنها لم تكن إال محاولة الحتواء 
صعود اإلسامين الذين باتوا خطرًا على 
النظام نفسه. يتذّكر عراقيون عديدون ممن 
عــايــشــوا تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة آنـــذاك، 
وتحديدًا عقب غزو الكويت وما تبعه، كيف 
أن اإلسامين صعدوا بقوة على الساحة، 
وظـــهـــروا بــطــريــقــٍة لـــم تــعــرفــهــا بـــغـــداد منذ 
مطلع القرن العشرين، بل إن قرًى بكاملها، 
في محيط العاصمة، تحولت إلى السلفية. 
في  لحى طويلة  أن تشهد  غريبا  يعد  ولــم 

عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، أي فــي أغــلــب بلداننا 
العربية واإلسامية، أو ما يصطلح عليه بـ 
»دول الجنوب«، فإن معنى انتقال السلطة 
مــــن جـــهـــة ســيــاســيــة إلـــــى جـــهـــة ســيــاســيــة 
أخـــرى »قــيــام الــســاعــة«، أو حـــدوث جوائح 
خطيرة  زلزالية  انقابية  عملية  أو  كبرى، 
ال سابق لها. وعليه، من يأتي إلى الحكم، 
تكون مهمته األولى واألخيرة إلغاء اآلخر 
السياسي،  الوجود  وشطبه واجتثاثه من 
والسلطة  أيــضــا..  برمته  الكينوني  وربــمــا 
تُجبُّ  بالضرورة،  هي  البديلة،  السياسية 

ما قبلها، وفي كل شيء.
مــن جــهــة أخــــرى، لــم يــعــد املـــواطـــن الــعــربــي 
يمّيز بن خطاب سياسي وآخــر. اختلطت 
عــلــيــه املــفــاهــيــم الــســيــاســيــة، مـــن خـــال من 
يــّدعــيــهــا أو »يــتــمــنــطــق« بــهــا، فــالــيــســاري 
ــي أقــــصــــى الـــيـــمـــن،  ــ ــل فـ ــ صــــــار يـــمـــيـــنـــيـــا، بـ
نيوليبراليا  لــه  يحلو  كما  بــات  واليميني 
بل  مفرقعا«،  »يــســاريــا  حتى  أو  متوحشا، 
ــار، مــا بــعــد الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة، من  صـ
الــذيــن ُيسّميهم ريــجــيــس دوبــريــه »أتــبــاع 
الـــعـــنـــف األعــــمــــى مـــمـــن خــــانــــوا مــبــتــديــات 
املهم  اإلنساني«..  االجتماعي  العقد  بــراءة 
التي  والــثــرثــرة  يــصــل، ولــو بالسمسرة  أن 
أخــرى،  أجــل واقعية  بالواقعية من  ى 

ّ
تتغن

هـــي واقـــعـــيـــة الـــتـــجـــارة بـــالـــديـــن والــطــائــفــة 
واملــــذهــــب والــقــبــيــلــة والـــعـــشـــيـــرة والــفــخــذ 

والجهة والناحية وحتى الدسكرة... إلخ.
، استحالت الطوائف 

ً
في بلد كلبنان، مثا

ــيـــة، لـــهـــا نــخــبــهــا  ــلـ ــيـــة فـــعـ ــيـــاسـ ــا سـ ــ ــزابــ ــ أحــ

خصوصا إذا ما أخطأت أو خالفت التعاليم 
الحزبية، املفترض أنها تسير بمقتضاها، 
عــلــى هـــدي مناهجها وأهــدافــهــا؛ حتى  أو 
ارتبطت هذه األحزاب بأسماء شخصيات 
ــعــرف بــاســمــهــا، كـــأن يقال 

ُ
قــيــاديــة، بــاتــت ت

حزب فان، وحزب علتان.. أو جماعة هذا، 
بعض  أن  واألدهــــــى  ــــخ.  إلـ ذاك...  وجــمــاعــة 
ق جمهورها 

ّ
هــذه األحـــزاب، ومــن شــّدة تعل

بــالــشــخــصــنــة، و«عــــبــــادة الـــزعـــيـــم«، بــاتــت 
توريث  الطوعي،  التوريث  لواقع  تتحمس 
أبــنــاء مــن رحـــل مــن زعــامــاتــهــا، أو مــن قــّرر 
منهم التوريث، وهو في الهزيع األخير من 
العمر. وهكذا حتى استحالت هذه األحزاب 
مؤسسات استبدادية مغلقة، تفتقد فلسفة 
الديمقراطية  واملمارسة  والشفافية  املبدأ 
ــــي عـــاقـــاتـــهـــا  ــيـــحـــة؛ عـــلـــى األقــــــــل فـ الـــصـــحـ

املمارسات   ،
ً
مــثــا تنقلب،  الــداخــلــيــة، حيث 

االنتخابية فيها )إذا ما خيضت في أحسن 
األحــوال( إلى نوع من اللجوء إلى التزكية 
ــّبــــق؛ فــيــصــيــر املــــحــــازب  أو الـــتـــعـــيـــن املــــســ
الناخب إزاءها كالنعجة القابلة مصيرها 

املحتوم.
ــزاب تــجــّدد اســتــبــدادهــا  إنــنــا، إذًا، أمـــام أحــ
بــطــرق وأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، ال يــقــن لــهــا مع 
أي شـــيء، الــلــهــم إاّل ابــتــذال املــثــل وانــقــاب 
الوعود والعهود. واألخطر بعد أن الباطن 
في هــذه األحـــزاب ليس هو إاّل ظاهر آخر، 
جرى إخفاؤه أو تدجينه، أو إزاحته موقتا 
عن مسرح الفعل، ألجل فعٍل آخر، ربما هو 

أكبر وأشنع وأفظع.
عــلــى هـــــذا، أو بــمــوجــب نــتــائــجــه الــعــامــة، 
يمكن القول إن األغلب األعم من السياسات 
 في العدم، 

ٌ
العربية املتناوبة اليوم هي حرث

الــدم. مجرد ثــرثــراٍت ال قيمة  واسترخاص 
الــحــدث، حتى ال نقول أقسى من  لها على 
ذلك، أو هي )في املحّصلة( رّدات فعل أشبه 
انعكاسا الستراتيجية  نتائجها  ما تكون 
الــفــقــاعــة. وتــبــعــا لــهــذا، قـــال صــاحــبــي، قبل 
أيام، إن القرون الوسطى باتت ترى بالعن 
املجردة في عديد من بلداننا العربية، وإن 
أي تغيير ستشهده منطقتنا لن يكون في 
أقــصــاه، أكــثــر مــن كوكتيل فــولــكــلــوري من 

الدويات الطائفية أو املذهبية أو القبلية.
ال  آتــيــة  البلقنة  إن  يــقــول  وأردف صاحبي 
ريب فيها. لكن، من دون أن ُيعّن ما إذا كانت 
هذه الدويات املزمع ظهورها سترتبط في 

ما بينها فيدراليا أو كونفدراليا، أو تبقى 
هـــكـــذا مـــجـــرد شــظــايــا طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة 
إلى  متحاربة  متكارهة،  متنابذة،  وإتنية، 
مــا ال نــهــايــة، فــي هـــذه الــرقــعــة املــعــذبــة من 
الــعــالــم، والـــتـــي وصــفــهــا هـــيـــرودوت يــومــا 

بأنها »غرفة األزل«.
هـــل يــعــنــي الــتــســلــيــم بـــهـــذا؟ ال أعــتــقــد، ألن 
توترًا  فــي حقيقته  إنما يستبطن  قيل،  مــا 
مصدره اللحظة وقمة خطورتها؛ وسيظل 
الـــرهـــان، بــالــتــالــي، قــائــمــا عــلــى الــعــقــانــيــة 
الــســيــاســيــة، حــتــى ولـــو كـــانـــت، حــتــى اآلن، 
أشــبــه بــقــبــض الـــريـــح فـــي دنــيــانــا الــعــربــيــة 

املنكوبة. 
 يجدر بنا إذًا، وقبل كل شيء، إجراء قراءات 
تفكيكية في العمق لشخصيتنا السياسية 
تكسير  مــن  انطاقا  واإلســامــيــة،  العربية 
امتاك  يّدعي  الــذي  عقلها«  »ميتافيزيقيا 
الــحــقــيــقــة/ املـــعـــنـــى.. وال يـــؤمـــن، بــالــتــالــي، 
لخطابات  املنتجة  املعرفية  النظم  بصراع 
املطلوب،  العلمي  التغّير  وشـــروط  الــنــقــد  
بـــداعـــي مـــا تــفــرضــه، أيـــضـــا، ســنــن الــحــيــاة 
 
ً
فضا مستبدالتها.  وضــغــوط  وتــطــورهــا 
ــثـــر تــعــقــيــدًا  عـــن الــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي األكـ
فـــي عــصــر اقــتــصــاد املــعــرفــة واالســـتـــخـــدام 
يثريها  التي  املتدفقة  للمعلومات  األفضل 
االختاف والصراع املعرفي، وكذلك تجّدد 
والـــجـــمـــاعـــات،  لــــألفــــراد  الــذهــنــيــة  األدوات 
السيكو-  الـــدراســـات  لــغــة  مــا تسميه  وهـــو 

اجتماعية بـ »السببية اللولبية«. 
)كاتب لبناني(

تتوالى،  الــتــي  الــهــجــرات  ففي  بالهشاشة. 
من الجنوب القصي أو من الشرق العصي 
ــعـــد ظــــهــــور الـــخـــافـــة  ــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف، بـ عـ
واالقــتــتــال بــاســم الــعــالــم الــقــديــم، لــم يجد 
العالم إلى حد الساعة أي ثقب في األرض، 
يمكن أن يفزعه بالقدر الذي تفزعه السماء 

وثقوبها العالية.
اليأس نفسه من جديد، مع تشدد  ويبدو 
كبير في القوانن، وفي التقديرات األمنية 
لــلــهــجــرة، وتــحــمــيــل الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي 
الشرق  فــي  الغربية  السياسة  تبعات  مــن 
ــراء، صــائــر  ــــط وفــــي جـــنـــوب الـــصـــحـ األوســ
املتدفقة  الحشود  ضــد  املرفوعة  الــدعــوات 

على حدود العالم الغني.
وتم تكليف دول الجنوب بتدبير ما تفرزه 
سياسة الشمال، ولم يبق للذين يحاولون 
أن يجدوا للعالم منطقا، خارج االستعمال 
الجيد لليأس، إما أن يلجأوا إلى الفلسفة، 
بما هي تدبير سلس له، أو إلى السخرية، 

بما هي أناقته ذات اليأس.
هـــنـــاك شـــعـــوب بــكــامــلــهــا تـــهـــاجـــر، وتــتــرك 
أرضـــهـــا فـــي بــطــن الـــحـــديـــد الـــــذي يحمله 
الـــقـــوي، أو جــيــش القيصر  الـــغـــرب  جــيــش 
الـــــذي يـــتـــمـــّرن عــلــى االســـتـــفـــاقـــة الــجــديــدة 
ــال منذ  لـــروســـيـــا، بــعــد مــبــيــٍت شـــتـــوٍي، طــ
ــدول الــتــي كــانــت  ــ انــهــيــار جــــدار بــرلــن والــ
إلــى صرخة جزيرة  كرقى،  بحباله  معلقة 
ــادت الـــعـــالـــم إلــــى ثــنــائــيــتــه  ــ ــقـــرم الـــتـــي أعــ الـ

املنسية: غرب وشرق.
في الثاثية التي تواجه العالم بتماسكها 
املفرط في الرعب: املناخ، الهجرة، واإلرهاب، 
خّمنه 

ُ
يتوسط األخير العقد، باعتباره ما ت

لكي  أحــام  من  املتطرفة،  الفقيرة،  العقول 
ترد على وجوٍد ينفلت منها. وفي اإلرهاب 
أيضا، يئس العالم من كل سياساته التي 
بــدأهــا مــع الــرئــيــس بـــوش األب فــي بــدايــة 
األلفية الحالية، مبشرًا العالم بعودة روما 
الــقــديــمــة »الــتــي ستتخطى الــقــرن الــواحــد 
والـــعـــشـــريـــن بــقــدمــيــهــا الـــجـــبـــاريـــن، بـــدون 

ارتباك«.
ــــت أمـــيـــركـــا فــــي عـــقـــر دارهـــــــا،  ــِزمـ ــ ومــــنــــذ ُهـ
ــريـــر األرض  ــعـــرف الـــعـــالـــم الــــنــــوم فــــي سـ يـ

القبول باستام أحزاب  أبرز االستطاع 
تخالفهم الرأي السلطة بانتخابات حرة 
نزيهة. وارتفعت نسبة من يرفض النظام 
إلــى %75  التسلطي مــن 62% عــام 2011 
يقبل  مــن  نسبة  ارتفعت  كما   ،2015 عــام 
باستام حزب سياسي علماني للسلطة 
إلى ما بن 57 إلى 75 %، وأوضح أن ما 
أنفسهم متدينن  نسبته 63 % يصفون 
إلى حدٍّ ما، وأعــرب 24% أنهم متدينون 
مــتــديــنــن، بينما  أنــهــم غــيــر  جــــدًا، و%9 
عـــارض 72% مــن الـــرأي الــعــام اســتــخــدام 
الدين في التأثير في االنتخابات، وكانت 

هذه النسبة  68% في عام 2014.
ويـــثـــيـــر االنــــتــــبــــاه أن إيـــــــــران بــــــــدت، فــي 
ــابــــق مــع  ــتــــســ االســــــتــــــطــــــاع، وكـــــأنـــــهـــــا تــ
إسرائيل على احتال موقع العدو األول 
العربي،  العام  الــرأي  األول لدى  والخطر 
فهناك »شبه إجماع وبنسبة تتراوح بن 
89 % إلى 60 % على سلبية السياسات 
اإليـــرانـــيـــة«، ولــعــل الــتــدخــل اإليـــرانـــي في 
االجتماع  اختراق  عبر  العربية  الشؤون 
الــســيــاســي الــعــربــي لــتــوظــيــف تــنــوعــاتــه 
في سياستها الخارجية، فتضع نفسها 
الـــعـــربـــيـــة،  الـــشـــيـــعـــيـــة  الـــجـــمـــاعـــات  وراء 
وعصبياتها  الطائفية  الــنــزعــات  لتفجر 
لــفــصــل تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات عــــن مــحــيــطــهــا 
الـــعـــربـــي واســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــــده، فــتــذكــيــر 
بانتصاراتها  خــجــل،  دون  مــن  الجميع، 
على العرب وتحولها اإلمبراطوري على 
السياسية  بــالــحــيــاة  وفتكها  حــســابــهــم، 
الــعــراق عبر تواطئها  فــي  –االجــتــمــاعــيــة 
ورثـــــت  حـــتـــى  األمــــيــــركــــيــــة،  اإلدارة  مـــــع 
ــراق، فــفــتــكــت فـــي جــســده  ــعـ عـــن أمــيــركــا الـ
ومــزقــتــه إربــــا طــائــفــيــة، وقـــامـــت بــالــفــعــل 
لبنان،  فــي  نفسه  التقسيمي  الــتــدمــيــري 
الطائفية  والــنــزعــة  الــلــه  حـــزب  بتوظيف 
لـــضـــرب الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وتعطيل حياته السياسية الديمقراطية. 
ــّرة فـــي اليمن  ــ وأعـــــادت تــجــربــة لــبــنــان املـ
ــيـــن لــلــفــتــك  ــريــــق تـــجـــنـــيـــد الـــحـــوثـ عــــن طــ
باليمن وتمزيقه، فتزيد من نفوذها عن 
الــعــرب، وبلغت  طــاقــات  استنزاف  طريق 
فـــي ســلــوكــهــا الــتــدمــيــري لــســوريــة ذروة 
للحفاظ  كامل طاقتها  ــفــت 

َّ
وظ إذ  ــا،  أذاهـ

عــلــى نــظــام اســتــبــدادي قــاتــل، وســانــدتــه 
بتجميع   مستعينة  واملــذابــح،  القتل  فــي 
املـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة مـــــن كـــــل مــــكــــان، 
فـــســـاهـــمـــت فــــي طـــــرد نـــصـــف الـــســـوريـــن 
طائفي  الستيطان  لتمّهد  الــحــدود  وراء 
السورين،  رين  املهجَّ شيعي، يحل محل 
وهذا ما يظهر جليا في حمص والقصير 
ــا، وهـــو ما  ــ والــســاحــل والـــزبـــدانـــي ودرعــ
ــيـــا عــلــى الـــحـــدود مع  تـــقـــوم بـــه مـــع روسـ

شـــوارع بــغــداد، وحــتــى جامعاتها، مــا كان 
يتطلب من النظام أن يتدارك وضعه.

بتثبيت  ــام 1991  عــ عــقــب  الـــنـــظـــام  انــشــغــل 
أركان حكمه، خصوصا عقب أحداث جنوب 
ــا ســـمـــح، بـــطـــريـــقـــٍة أو بـــأخـــرى،  الـــــعـــــراق، مــ
لـــإســـامـــيـــن بـــالـــظـــهـــور، وأيــــضــــا تــثــبــيــت 
وجــــودهــــم العـــبـــا عــلــى الـــســـاحـــة الــعــراقــيــة، 
التي ســادت في  القمع  متجاوزين ســنــوات 

الثمانينيات والسبعينيات.
أمر أدركه النظام جيدًا، وبالتالي، كان ال بد 
له أن يسارع إلى احتواء املوجة الصاعدة، 
فلم يكن ممكنا استخدام األساليب القديمة 
ــزة أمـــــن الــــنــــظــــام، فــكــان  ــهــ نــفــســهــا لـــــدى أجــ
أن أطـــلـــق صــــــدام حـــســـن حــمــلــة إيــمــانــيــة، 
ــة صـــعـــود  ــادة مــــوجــ ــ ــيـ ــ ســـعـــى مـــنـــهـــا إلــــــى قـ
اإلســـامـــيـــن، وهـــنـــا ال نــتــكــلــم عـــن الــنــيــات، 
وإنما عما شهدناه، أما أنه كان صادقا أو 
غير صــادق فأمر ال يعلمه إال الله. لكنه لم 
يقصد من ذلك تشجيع التيارات اإلسامية، 
ــان حكمه،  بــقــدر مــا كــان يــحــاول تثبيت أركـ
واقــتــنــاص الــفــرصــة لــقــيــادة تــيــار إســامــي 
يــنــمــو بــســرعــة، لــيــظــهــر بــمــظــهــر قـــائـــد هــذا 
الــتــيــار، وهـــو يـــدرك جــيــدًا أن ذلـــك سيسهم 
كثيرًا في زيادة رصيده لدى عامة الشعب، 
وربــمــا لـــدى اإلســامــيــن أنــفــســهــم. تحولت 
تلك املظاهر اإلسامية التي طبعت صفحة 
التسعينيات، بطريقة سريعٍة، إلى مقاومة 
عــقــب االحـــتـــال األمـــيـــركـــي، بــقــيــادة ضباط 
الجيش السابق الذين وجدوا أنفسهم فجأة 
الحاكم  أن حــل جيشهم  العمل، بعد  خــارج 
املـــدنـــي لــلــعــراق عــقــب الـــغـــزو، بــــول بــريــمــر. 
ولــم يكن همهم الــدفــاع عــن النظام السابق 
ــديـــن والـــعـــرض  ــا حــمــيــة الـ ــمـ أو صــــــدام، وإنـ
واألرض لم تحتمل رؤية املحتل، ناهيك عن 
وجود نحو مليون ونصف املليون عراقي، 
عديد الجيش السابق، وجــدوا أنفسهم في 

الشارع، با عمل أو مهنة أو حتى راتب.
ــور  ــهــ ـــدو الــــــربــــــط بــــــن صـــــــــدام وظــ ــعــ وال يـــ
األميركي  الــغــزو  عقب  مــتــشــددة  تنظيمات 
لــلــعــراق أن يــكــون مــحــاولــة بــائــســة إلخـــاء 
طرف أميركا وحلفها من مسؤولية ظهور 
هذه التنظيمات. .. ستبقى أميركا املسؤول 
منطقتنا  فـــي  يـــجـــري  عــمــا  واألخـــيـــر  األول 
ــيــــة، فـــســـيـــاســـات الـــتـــمـــيـــيـــز والـــكـــيـــل  الــــعــــربــ
بمكيالن أنتجت »القاعدة«، وسياسة دعم 
االستبداد والطائفية وحل الجيش العراقي 
ومــؤســســاتــه األمــنــيــة أنــتــجــت داعــــش التي 
امتدت إلى سورية، بعد أن مارست أميركا 
هناك الدور نفسه بغض الطرف عن طاغية 

الشام.
)إعالمي عراقي(

من  وبعضهم  إليها،  والــدعــاة  روها 
ّ
ومنظ

فــلــول الــيــســار والــيــمــن، وكــذلــك مــن بقايا 
الــقــومــيــن، بمختلف أحــزابــهــم وتــيــاراتــهــم 
ــم. ومـــــــــن الــــــطــــــريــــــف، بـــــــل مـــن  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــركــ ــ وحــ
الــكــاريــكــاتــوري أن »الــخــطــاب الــســيــاســي« 
لـــهـــذه الــــطــــوائــــف/ األحــــــــزاب بـــــات يـــتـــزّيـــا، 
ــط، بــــرفــــض الـــطـــائـــفـــيـــة  ــ ــخـ ــ وعــــلــــى طــــــول الـ
الوطنية  الوحدة  إلــى  والــدعــوة  واملذهبية، 
الــســيــر بعقانية  والــديــمــقــراطــيــة، وحــتــى 
األزمــنــة الحديثة ومــا يــتــعــّداهــا. هــكــذا في 
واالستهتار  واالعــتــبــاط  الفظاظة  مــن  جــو 

األبلق بالعقول، عقولنا.
حقا إننا نعيش عصور ما قبل السياسة، 
ومـــــا قـــبـــل نـــشـــوء نـــظـــام الـــــــــدول. بــتــرجــمــة 
أخـــــرى، إنــنــا نــعــانــي أزمــــة وجــــود الـــدولـــة، 
ومن  أواًل..  قــاّرة  سياسية  وثقافة  مفهوما 
بــعــد، هــيــاكــل مــتــطــورة تحكمها الــقــوانــن، 

وتضبطها الشرائع الوضعية املدنّية.
ــتــــدرك، فـــنـــقـــول إنـــنـــا نـــعـــانـــي أيـــضـــا،  ــســ ونــ
العمل  أزمــة مستفحلة في مفهوم  وأيضا، 
الحزبي. إن عقليتنا السياسية »القديمة« 
ــال شــّكــلــنــا أحـــزابـــا  أو »الــــجــــديــــدة«، فـــي حــ
ليبرالية  أو  وســطــا  أو  يسارية  أو  يمينية 
أو.. أو.. إلــخ، تبقى هي هــي: عقلية فئوية، 
تعترف  ال  قاطعة،  استئثارية،  عصبوية، 
باآلخر إاّل »عدوًا« ينبغي تعريته وفضحه 

وشطبه وإلغاؤه.
 ثـــم إن األحــــــزاب الــعــربــيــة، فـــي وجــــه عـــام، 
غالبا ما ترتبط بكاريزمات قيادية، سلبية 
تنتقدها،  وال  عنها،  تحيد  ال  إيجابية،  أو 

الــحــارق أو الغائص فــي  زورق األوديــســة 
املــفــقــود بــن جــنــوب إيــطــالــيــا والمــبــيــدوزا 
أمــيــركــا الاتينية  فـــي  الـــيـــونـــان.  وجـــنـــوب 
البلقان  دول  قلب  في  أو  إفريقيا،  في  كما 
الــقــديــمــة أو أوروبــــــا الــتــي كــانــت شــرقــيــة، 
تولد الجدران لتزيد من يأس العالم ومن 

حدودها الجديدة.
فسقوط جدار برلن لم يكن نهاية الجدران 
ــا بــتــنــاســلــهــا.  ــذانـ بـــن الـــعـــوالـــم، بـــل كــــان إيـ
فهذه الجدران، في شاعرية غير مفهومة،  
تــتــنــاســل مـــن تــلــقــاء  نــفــســهــا، مــثــل شجر 
الــزيــزفــون. فــهــذه األرض حــدودهــا مبهمة 
نار  من  بشواظ  عليها  تتقاطر  بن سماٍء 
وتغّير مزاجها، وإرهاب يخرج من الكتب، 
كــمــا يــخــرج مـــن فــصــول ســيــاســات الــــدول 
الــقــويــة، وبـــن شــعــوب مــهــاجــرٍة ال تعرف 
أيــــن تــقــيــم، فــــوق أرض مــفــتــوحــة عــلــى كل 

احتماالت الكارثة.
ــالـــم فــــي نـــهـــايـــة الــســنــة  مــــن مـــفـــارقـــات الـــعـ
كـــانـــت مــأهــولــة  الـــتـــي  الــقــديــمــة أن األرض 
ــِكــّيــة جماعية، 

ْ
دومــــا، بــنــاء عــلــى صــك بــِمــل

يــعــرض علينا قـــادة الــــدول، كما لــو كانوا 
)syndic( باملعنى  أوصياء نقابين عليها 
الذي يطلقه أصحاب عمارة مشتركة على 
القائم على شؤونها، من دون القدرة على 
الوقود  انفجار خــزان  تأمن سامتها من 

أو هجوم املنحرفن.
)كاتب مغربي(

تركيا، لطرد ريف الاذقية وراء الحدود. 
إلــى الصفوف  انتقلت  قــد  ولــعــل روســيــا 
األولـــى مــن األعــــداء، واألكــثــر خــطــرًا على 
سورية إلى جانب إيران وإسرائيل، وقد 
عــبــر االســتــطــاع عــن ذلـــك، حــتــى قــبــل أن 
تــنــخــرط روســيــا بــحــربــهــا الــشــامــلــة على 
ــوريــــن، فـــارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــقــيــيــم  ــســ الــ
السلبي للسياسة الروسية من 42 % عام 

2014 إلى 54 %. 
نفسه،  العدواني  الطريق  روسيا  سلكت 
اخــــتــــارت الــــوقــــوف مــــع اســـتـــبـــداد نــظــام 
لروسيا  تقليدية  ســيــاســة  وهـــي  األســــد، 
التاسع  القرن  فقد كانت في  منذ قرنن، 
عــشــر مـــع الــنــمــســا رمــــزًا لــاســتــبــداد في 
أوروبا واحتياطا له، وهي اآلن تقوم، مع 
الصن، بهذا الدور على الصعيد العاملي. 
ففي مــحــاولــة منها إلنــقــاذ نــظــام األســد، 
عـــقـــب تـــحـــولـــه جـــثـــة مـــيـــتـــة، اســـتـــقـــدمـــت 
روســيــا مــا تيسر لها مــن قــوة فــي الجو 
ــام مــن  ــظـ ــنـ ــا بــــــدأه الـ ـــكـــمـــل مــ

ُ
والــــبــــحــــر، لـــت

أو نحرق  )األســد  األثير  تطبيٍق لشعاره 
البلد(، فصار هدفها األول إحداث األذى 
بــاملــدنــيــن فــي الــريــف واملــديــنــة، بغرض 
فــي  الــــســــوري  الـــشـــعـــب  إرادة  مــــن  الـــنـــيـــل 
اإليــرانــي  الــغــزو  ومقاومة  النظام  تغيير 

االستيطاني.
ــــورات  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــفــــاوت تــقــيــيــم ثـ
ــر، فــإن  ــ الــربــيــع الــعــربــي مـــن بــلــد إلــــى آخـ
أكثرية  )مــن دون وجــود  الكبرى  »الكتلة 
مت الربيع العربي تقييما إيجابيا«،  ( قيَّ
ألنـــه أطـــاح أنــظــمــة االســتــبــداد والــفــســاد، 
ولــعــل تـــراجـــع الــتــقــيــيــم اإليـــجـــابـــي مـــرده 
الشعوب  قدمتها  الــتــي  الــكــبــرى  التكلفة 
وبــروز  التغيير،  أجــل  مــن  نضالها  لــقــاء 
ظاهرة إرهــاب داعش املنفلت من عقاله، 
ــــبــــت املــــشــــهــــد الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــيَّ والـــــتـــــي غــ
تأييدها حبا  فــي  تتراجع  فلم  لــلــثــورات، 
ارتــفــعــت نظرة  فــقــد  االســتــبــداد!  بأنظمة 
ــام الـــعـــربـــي الــســلــبــيــة حــيــال   ــعــ الـــــــرأي الــ
داعش من 85 % عام 2014 إلى 89 % عام 

.2015
وكـــشـــف االســــتــــطــــاع مـــحـــافـــظـــة أكــثــريــة 
ــربـــي عـــلـــى تــضــامــنــه مــع  ــعـ الـــجـــمـــهـــور الـ
نظامه  مــع  فــي محنته  الــســوري  الشعب 
الــدمــوي الــذي لــم يوفر عــدوانــه ال البشر 
الـــدابـــة، فقد   الــحــجــر وال  الــشــجــر وال  وال 
عمل على تهجير نصف الشعب السوري، 
وقتل مئات األلــوف بالرصاص أو تحت 
الـــتـــعـــذيـــب، واســـتـــقـــدم لــقــتــل الـــســـوريـــن 
إيــران ومليشياتها من كل مكان، وجعل 
الــروســيــة تشاركه فــي إسقاط  الــطــائــرات 
من  أكثر  فانحاز  رؤوســهــم،  على  الحمم 
النظام لحل  العرب مع تغيير  62 % من 
األزمة، بينما وقف 12 % مع بقاء النظام، 
ووقف البقية مع الحل السياسي لتوفير 

األلم والدمار على السورين.
ــه شـــامـــلـــة عــلــى  ــالــ م االســــتــــطــــاع إطــ قــــــدَّ
املشهد السياسي العربي، في تنوع آرائه 
واجتهاداته، في صبواته وهمومه، وغدا 
بــمــثــابــة صــــوت مـــن ال صــــوت لــهــم، نــرى 
والتوجهات  الــكــبــرى،  االصــطــفــافــات  فيه 
إرادة  املستقبلية، وتكسر األحــام وبقاء 
بقلوب  املستقبل  نــحــو  والــتــطــلــع  الــبــقــاء 
الــعــزيــمــة، وتــطــل علينا مــن ثنايا  ثــابــتــة 
والــوجــوه  القبيحة  الــوجــوه  املشهد  هــذا 
بالوعود  املليء  الحياة  الصبوحة، جدل 

التي لم تتحقق بعد.
)كاتب سوري(

في العقل السياسي والحزبي العربي

العالم: أَخِويّة لالستعمال الجيد لليأس

استطالع »المؤشر العربي«..
إطاللة كاشفة

هل أسهم صّدام 
بنشوء داعش؟

األغلب األعم من 
السياسات العربية 

المتناوبة اليوم حرٌث 
في العدم

سقوط جدار برلين لم 
يكن نهاية الجدران 

بين العوالم، بل كان 
إيذانًا بتناسلها

كشف االستطالع 
محافظة أكثرية 
الجمهور العربي 

على تضامنه مع 
الشعب السوري

آراء

صالح الدين الجورشي

بينما كنت أتصفح الرسائل الواردة إلي في »فيسبوك«، اعترضتني رسالة أشاعت 
إيــرانــيٍّ يتجول في  تنقل حادثة  املــصــورة  اللقطة  والــخــوف. كانت  القلق  في نفسي 
بتعليقاتهم،  ووراءه مجموعة من شباب يالحقونه  التونسية،  العاصمة  أحياء  أحد 
بلد  إن تونس  لــه  تــونــس، قائلني  إلــى  وأسئلة عــن اسمه وجنسيته وأســبــاب مجيئه 
سني وسيبقى كذلك، ولن يتأثر بما وصفوها »العقيدة الباطلة للشيعة«. والحمد لله 
أن االشتباك لم يتطور إلى حد ممارسة العنف ضد هذا السائح اإليراني الذي قال 
الشيعة  الدموي ضد  الصراع  ويت صفحة 

ُ
ط منذ  الثائر.  تونس وشعبها  إنــه يحب 

اإلسماعيلية، انشغل التونسيون بقضايا أخرى، أنستهم تلك الحقبة من تاريخهم 
البعيد، حني قامت الدولة الفاطمية، وحكمت باسم آل البيت، قبل أن ينتقل املعز لدين 

الله الفاطمي إلى مصر ويبني القاهرة.
لم يذكر الشيعة من جديد في تونس، إال بعد قيام الثورة اإليرانية، وإن كانت حركة 
التشيع قد بدأت في هذه البالد قبل ذلك الحدث الكبير ببضع سنوات. كان الحديث 
نت اإليرانيني من إطاحة 

ّ
عن الشيعة، في البداية، إيجابيًا، القترانه بالشجاعة التي مك

أضخم نظام دكتاتوري عرفته منطقة الشرق األوسط. لكن، سرعان ما بدأ املوقف 
منهم يتغير تدريجيًا عندما أخذت الدعوة إلى التشيع املذهبي تطغى على التعاطف 
السياسي مع الشعب اإليراني. وقد سارعت حركة االتجاه اإلسالمي إلى إدانة هذا 
واتهمتها  املحلية،  الشيعية  املجموعات  نقدها  وازداد  العالقة،  طبيعة  فــي  التحول 

بالتعاون مع نظام بن علي في معركته الكبرى ضد اإلسالميني.
أن  دينية، من شأنها  أو  قــوة سياسية  التونسيون  الشيعة  لم يشكل  الــثــورة،  بعد 
تهدد موازين القوى، على الرغم من أن بعضهم أسس حزبًا شيعيًا صغيرًا. ولم 
يهتم التونسيون بهذا األمر، نظرًا النشغالهم بقضايا أكثر أهمية وخطورة. لكن، 
مع نشأة الحركة السلفية بمختلف مكوناتها، أخذ الصراع املذهبي يطل برأسه هنا 
وهناك، حتى بلغ درجة الدعوة إلى ترحيل الشيعة من التونسيني، وتهديد »السلفية 
الجماعية. ومــع ذلــك، سرعان ما خفتت هــذه األصــوات،  الجهادية« لهم بالتصفية 
السياسية  النخبة  بمواجهة  انشغالهم  بحكم  وإنما  أصحابها،  من  تراجعًا  ليس 
اإلســالم  عــن  بالتخلي  املتهمة  النهضة،  ذلــك حركة  فــي  بما  واملــعــارضــة،  الحاكمة 

والحكم بما أنزل الله. 
يــزال بعيدًا،  الطائفية، وهو احتمال ال  الفتنة  النفخ من جديد إلذكــاء نار  اليوم، عاد 
لكن بعض املؤشرات قد تتطور سلبيًا إذا لم يتم التصدي بكل جدية ألي ممارسة 
خاطئة، تتعلق بكيفية إدارة هذا امللف املعقد وامللغم. ليس من مصلحة إيران أن تترك 
جماعات الغلو املذهبي يواصلون جهودهم في سبيل تحويل املجتمعات السنية إلى 
أنــه فاشل، حتى لو استجاب عدد  إلــى جانب   خاطئ 

ٌ
مجتمعات شيعية. هــذا هــدف

قليل، هنا أو هناك، للمذهب ودعاته. يجب أن يبقى الهدف الجوهري من أي سياسة أو 
مجهود ثقافي هو تعزيز وحدة األمة، وتعميق التعاون بني مختلف مكوناتها، بقطع 

النظر عن االختالف املذهبي والفقهي.
لقد فجر الحديث عن تعاون محتمل بني تونس وإيران في املجال السياحي ضجة 
لألمن  تهديدا  ذلك  اعتبار  إلى  الحامدي،  الهاشمي  املحبة،  تيار  كبرى، دفعت زعيم 
القومي التونسي. كما أن مجرد احتمال قدوم مائة ألف سائح إيراني في السنة املقبلة 
جعل أطرافا سعودية تشعر بالقلق، وتبحث عن جواب مقنع من الرئيس الباجي قايد 

السبسي بشأن طبيعة العالقات التونسية اإليرانية.
انــزالق خطير نحو انفالت سلوكي  الــوضــوح والــوعــي، يمكن أن يحصل  في غياب 
لبعض الشبان املتحمسني للدفاع عن االنتماء السني للشعب التونسي، ما قد يؤدي 
الشباب  بــد مــن حماية  والعقيدة. ال  املــذهــب  فــي  املختلف  العنف ضــد  إلــى ممارسة 
التونسي من التورط في معارك مغلوطة، تدفعهم إلى نوع من محاكم التفتيش التي 
قد تؤدي إلى القتل على الهوية. وحتى ال يحصل ذلك، املسؤولية مشتركة، تبدأ من 

طهران وتصل إلى األحياء الشعبية في قلب العاصمة التونسية. 

باسل طلوزي

لم ُيصب العالم بالذهول، حني أصدر ذلك الرئيس املنكوب قراراٍت تاريخية بإلغاء حالة 
الطوارئ في البالد، والسماح بإنشاء األحــزاب، ورفع منسوب حرية التعبير إلى ما 
وراء سقف السماء، ألنهم يعرفون مبلغ األزمة التي يمر بها، بعد فقدانه الشعب كله، 
في الزلزال الذي ضرب بلده، ولم يبق منهم غير مواطن واحد نجا من املوت بأعجوبة. 
الزلزال مع  الرئيس، املحظوظ دومــًا، أن تزامن  الزلزال بغتة. ومن حسن طالع  حدث 
إجازته السنوية البالغة اثني عشر شهرًا، والتي كان يتمتع بها خارج البالد كعادته، 
ألن بلده، كما كان يــردد دومــًا، »غير صالح للحياة البشرية«، وأغلب الظن أن نظام 
العاجلة  الهاتفية  املكاملات  لم تحّرك  البداية،  القناعة. في  حكمه كان قائمًا على هذه 
التي وردته تباعًا من زعيم الدولة التي تستضيفه أي ساكن في عروقه، والتي يبلغه 
فيها عن الزلزال الذي ضرب بلده، ولم يكترث كثيرًا، حني قيل له إن املؤشرات األولية 
تفيد بأن نصف شعبه قد »نفق«، بل كان لسان حاله يقول: »ال بأس، في وسعنا أن 
نحكم النصف اآلخر«، ولم يعنه األمر كثيرًا، حني تم تقليص حجم الحراسة والخدم 
عليه من البلد املضيف إلى النصف. ردة الفعل نفسها، أبداها الرئيس، حني ارتفع رقم 
 جسده على شاطئ البحر من دون 

ّ
»النافقني« إلى ثالثة أرباع الشعب، وواصل مط

اكتراث، على الرغم من تقليص الحراسة والرفاهية إلى ربع ما كانت عليه.
غير أن الصدمة الحقيقية ضربته كالزلزال، حني لم يعد يرى سوى حارس وخادم 
وحيدين يحيطان به، ثم ما لبث أن بوغت بممثل رسمي عن البلد املضيف، يتجه إليه 

مسرعًا ليبلغه أن شعبه كله قد »فطس«، ولم يبق سوى ناج وحيد يصارع املوت.
ذلك رفع  يعني  فهل  الوحيد،  الناجي  إذا مات هذا  الرئيس مستفسرًا:  عندها سأل 

الحراسة والخدم عني؟
بــل وأكــثــر مــن ذلــك،  يــا ســيــدي،  أجــابــه املمثل الشخصي: يؤسفني أن أجــيــب بنعم 

سيتعنّي عليك أن تغادر بلدنا فورًا.
 »ملاذا؟«.. سأل الرئيس حانقًا.

 ألنك عندها لن تعود رئيسًا.. هل سمعت قبل اآلن برئيس بال شعب؟ 
الشاطئ  الرئيس، وغامت شمس  ارتــّج جسد  العبارة »رئيس بال شعب«،  عند هذه 
في عينيه، وشعر بتهديد غامٍض يوشك على اقتالع نفوذه الذي بناه بعرق سوطه 
وعصّيه، فما كان منه غير أن نهض برشاقٍة لم يعهدها في جسده من قبل، إال في 

»الفراش«، وطلب من فوره، تجهيز طائرته الخاصة للعودة إلى بلده.
الــرئــيــس كــالــغــزال، واتجه  الــطــائــرة على أرض املــطــار، حتى قفز منها  ــت 

ّ
مــا إن حــط

مباشرة، إلى الزقاق الذي قيل له إن »الناجي الوحيد« يقيم فيه، فوجده هناك ملقًى 
بني الركام، يصارع املوت بأنفاٍس متقطعة.

كه بعنف، وهو يلهث، كمن 
ّ
انهال الرئيس بيديه فوق صدر الناجي األخير، وراح يدل

يرى فيه ومضة السلطة األخيرة التي بقيت له، وراح ينفخ الهواء الذي جمعه من كل 
شواطئ العالم، في فمه، وهو يصرخ به: »أرجــوك ال تمت، أنت جدار الزعامة األخير 
ل. من أجلك سألغي أحكام الطوارئ، بل سأسمح 

ّ
الذي أستند إليه، ماذا تريد، اطلب وتدل

بإنشاء األحزاب بكل أطيافها السياسية، وسأجعل للبرملان السلطة األولى في البلد.. 
وسأسمح أيضًا بحرية التجمعات والتظاهر، من دون سقف للهتافات، لك أن تهتف 
الرئيس(، ولــن تعدم ولــن تسجن، سأهدم كل  بما تشاء بعد اآلن، اهتف )فليسقط 
السجون، عش وسترى ما لم تكن تحلم به، سنتبادل األمكنة، سأعطيك قصري إذا 
شئت، وسأنام أنا على األرصفة، فقط أبِق علّي رئيسًا«. الغريب أنه مع كل وعد يبوح 
به الرئيس، كانت أنفاس )الناجي الوحيد( تتضاءل، واألغرب أن أنفاس الزعيم نفسها 
بدأت تتضاءل، وهو يرى املواطن األخير ينسحب من الحياة رويدًا رويــدًا. حني خّر 
الرئيس صريعًا، كان آخر ما شاهده تلك االبتسامة املاكرة على شفتي املواطن امليت. 

فاطمة ياسين

األعياد  املــرة، مع مناسبات  التي تزامنت، هذه  للكيماوي عند نظام األســد مواسمه 
نتج في مؤتمر 

ُ
الدينية للسوريني، من مسلمني ومسيحيني.. وعلى الرغم من هزالة ما أ

البيان  َعَملي، وغير ملزمة لكل األطـــراف، فــإن  قـــرارات ليس لها شكل  الــريــاض من 
النهائي للمؤتمر احتوى، ولو شكليًا، على بنٍد تتكرر فيه دعوة ملحة لوقف كامل 

إلطالق النار، وفق قرار يشمل جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. 
في دمشق، كان بشار األسد  يعد خطة مضادة، فظهر مع زوجته في توقيت املؤتمر 
ليقول  املعتادة،  العزف  تدريبات  الكنائس، مقتحمًا  التلفزيون، وهو في إحدى  على 
للناس أنا هنا وأنتم هناك، تال ذلك مجزرة جديدة في دوما، راح ضحيتها عشرات. 
واعتمادًا على ردود الفعل املنعدمة التي قدمها العالم على املجزرة، أكمل نظام األسد 
خطته، وأرسل رسالة أكثر فاعلية أفرج فيها عن جرعٍة جديدة من سالحه الكيماوي 
ليقتل بها سكان مناطق  في ريــف دمــشــق.  املــوت هو واحــد، وعــدد الضحايا من 
استخدام  بإعادة  النظام  أرسلها  التي  الرسالة  أن  إال  توقف،  بال  السوريني مستمر 
واضح  تحّد  وفيها  السياسية،  العملية  على  مؤشرًا خطيرًا  َعدُّ 

ُ
ت الكيماوي  السالح 

الرئيس  عــبــارات  لنستحضر  ذواكــرنــا  شطنا 
َ
ن إذا  خصوصًا  والــعــالــم،  للسوريني 

التي  الكيماوي  الحمراء، وصفقة تسليم  الواهية، وخطوطه  أوباما،  بــاراك  األميركي، 
ْت صــوُر السوريني املختنقني 

َ
ــَحــذ

َ
أجــراهــا األســد مــع األمــيــركــان برعاية روســيــة. ش

بالكيماوي، وحتى املقتولني تحت أنقاض منازلهم، همَم معارضي الحل السياسي، 
إلشغال صفحات امليديا االجتماعية، بما يدعم قرارهم رفض كل ما يمكن أن يأتي 
من هذا »العالم املتآمر«، من دون أن ُيطلعنا أحدهم على سبيل آخر للحل.. وخرج عن 
مؤيدي النظام، وَمْن في حكمهم، نفٌي شكلي الستخدام الكيماوي، مهمته ملء هواء 
دخل املتابعني في شد وجذب غير منتٍه، 

ُ
الفضائيات بتصريحات لها صفة أخالقية  ت

 قــرارات املؤتمر األخير التي لم تستطع إدخال بعثات محايدة لتقصي 
ُ
تعّززه هزالة

النظام  ــراد  أفـ مــع تصريحات  املــيــدان  فــي  يــجــري  مــا  األرض.  يتسق  الحقائق على 
السوري التي أدلى بإحداها وليد املعلم أمام وزير الخارجية الصيني، فمعلم النظام 
ما زال يتكلم عن حكومة وحدة وطنية، وليس عن هيئة حكم انتقالي بصالحيات 
كاملة، كما نص مؤتمر الرياض ومن قبله فيينا وجنيف. ويتحدث الوزير عن وفود 
معارضة ربما يقبلون بها، وبالتالي، ربما يرفضون الحوار معها، قبل البدء بعملية 
االنتقال السياسي، بالطبع من دون أن ينسى العزف على سمفونية اإلرهــاب الذي 
يجب على الجميع محاربته، والذي َيعتبر املعلم نظامه سيكون شريكًا في تحديد 
ُه بعد زيارة وزير خارجية أكبر دولة 

َ
كتائبه وأفراده.  في موسكو، ينفش بوتني ريش

له، وُيسهب في الكالم عن القانون الدولي والعقل السليم الذي يجب أن تدار األمور 
به، ويتحدث عن اتصاالت بني روسيا وكتائب معارضة على األرض ال تثق بالتعاون 
التي تطاول روسيا  ه بوتني االتهامات 

ّ
النظام؛ لكن هدفها محاربة داعــش. يسف مع 

الصاروخية  املتوسط، ويستعرض مقدراته  إقامة قاعدة دائمة في  عن رغبتها في 
»بأخذ  له  أن معارضني سوريني تعهدوا  إلى  القاعدة، ويغمز  تلك  أهمية  تلغي  التي 
مصالح روســيــا بعني االعــتــبــار«، لكن األمــر ال يعنيه، ومــن ثــم يعود مــجــددًا ليزاود 
على السوريني والعالم، ويتناسى ضحايا الهجمات الروسية، أخيرًا، في إعزاز وريف 
دمشق، ويقول إن الحلول ووقف العمليات الحربية واختيار قيادات لسورية قرارات 

سورية بامتياز، والبت فيها يخص الشعب السوري وحده!
املجتمع  الحل، مع علمه وعلم  السوري في  للدور  املطلقة  األهمية  بوتني على  يصر 
الدولي بكامله أن السوريني لم يستطيعوا، على الرغم من كل املحاوالت؛ الجادة منها 
 حد أدنــى من شــروط الحياة ملن هم في داخــل البلد، للوصول إلى 

َ
واملزيفة، تحقيق

وقف إلطالق النار، أو للحد من هدم البيوت والبنايات فوق رؤوس ساكنيها، أو حتى 
إسعاد قلب األمهات واآلباء باإلفراج عن أبنائهم املعتقلني أو املخطوفني منذ سنني، 

بينما طائرات أكبر دول العالم تسبح في سمائهم.

المسؤولية من إيران إلى تونس رئيس بال شعب

مواسم الكيماوي في سورية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

يثيــر تقريــر اللجنــة التي شــكلها رئيــس وزراء 
بريطانيــا، ديفيــد كاميــرون، ملراجعــة أنشــطة 
أســئلة  وأفكارهــا،  املســلمني  اإلخــوان  جماعــة 
وإشــكاالت عديــدة، ليــس فقــط حــول مســتقبل 
وإنمــا  بريطانيــا،  فــي  اإلخوانــي  الوجــود 
أيضــا حــول طبيعــة التقريــر ودوافعــه وأهدافه 

السياسية.
أثــار  قــد  اللجنــة  تشــكيل  قــرار  فــإن  ا،  وابتــدء
لغطــًا وشــكوكًا كثيريــن، حــول طبيعــة اللجنــة 
يكــن  ولــم  تشــكيلها.  مــن  والهــدف  واألهــداف 
مقنعــًا لكثيريــن مــا قالــه كاميــرون، حني أصدر 
فــي إبريــل/ قــرار مراجعــة أنشــطة »اإلخــوان« 
نيسان 2014، بأن الهدف من اللجنة هو التعرف 
علــى أفــكار جماعــة اإلخــوان املســلمني، ومــا إذا 
كانــت هــذه األفــكار تمثــل مرجعــًا إيديولوجيــا 
وفكريــًا للجماعــات املتطرفــة فــي العالــم، وهــل 
ثمــة عالقــة بــني »اإلخــوان« وهــذه الجماعــات، 
فالبريطانيــون أكثــر مــن يعرفــون طبيعــة فكــر 
ســواء  ونشــاطها،  املســلمني  اإلخــوان  جماعــة 
داخل بلدهم أو خارجها، حيث يقيم عدد كبير 
ومؤثــر مــن املنتمــني للجماعــة فــي بريطانيــا 
منذ عقود. كما يدرك املسؤولون البريطانيون 
جيــدًا الــدور الــذي تلعبــه الجماعــة، خصوصــًا 
عمليــة  يخــص  فيمــا  املحلــي،  املســتوي  علــى 
دمــج املســلمني البريطانيــني مــن خــالل العمــل 

مصطفى عاشور

إلــى  النيــل  نهــر  بعــودة  مصــر  فوجئــت  هــل 
مجــراه فــي منطقــة بنــي شــينقول اإلثيوبيــة 
مــرة أخــرى، بعــد أن غــادره قســرًا فــي 2013، 
ســد  مشــروع  فــي  اإلنشــاءات  لبــدء  نظــرا 
النهضة، وساعتها لم يرحم اإلعالم الرسمي 
مرســي  محمــد  املصــري  الرئيــس  املصــري 
مــن النقــد واللــوم الــالذع، باعتبــار أن حادثــة 
تغييــر مجــرى النهر إهانة ملصر، وأن مرســي 
لــم يكــن حازمــًا فــي التعامــل مــع املوقــف، وأنه 

 عن هذا الحدث. 
ً
يتحّمل املسؤولية كاملة

اآلن، وقــد عــاد النيــل إلــى مجــراه الطبيعــي، 
يجوز السؤال: أين املتشدقون من اإلعالميني 
املصريني من الحدث؟ وملاذا لم يقدموا لومهم 
وأن  خصوصــًا  نفســها،  باللهجــة  للسيســي 
النيــل قــد عــاد ليمر تحت جســم ســد النهضة 
اإلثيوبــي الــذي قارب علــى االنتهاء؟ وملاذا لم 
السيســي بالضعــف، وخارجيتــه  اتهــام  يتــم 

بالفشل، ومفاوضيه بالتضليل؟
ويثيــر تصريــح وزيــر الــري املصــري، حســام 
املغــازي، العجــب، وهــو »يطمئــن« الشــعب أن 
النيل قد عاد إلى مجراه الذي ضّيعه مرسي. 
عــن ســد  يعــرف  يكــن  لــم  الــذي  الوزيــر  وهــو 
النهضــة إال اســمه قبــل توليه منصبــه، قادما 
مــع ثانــي حكومة للسيســي، بعد فشــل ســلفه 
محمــد عبــد املطلــب الــذي أعلــن مــن إثيوبيــا 
أنــه فشــل فــي التوصــل إلى آليات مــع الجانب 
اإلثيوبــي، فــكان أن تــم تغييــره بوزيــر قــادم 
مــن هندســة اإلســكندرية، لــم تكــن لــه عالقــة 
بالســد أو املفاوضات من قريب أو بعيد، ولم 

االجتماعــي والتطوعــي الســلمي. بل األكثر من 
ذلــك، ثمــة تقاريــر متواتــرة حــول التعــاون بــني 
الحكومــة البريطانيــة وبعــض رمــوز الجماعة، 
فيمــا يخــص مكافحــة التطــرف والعنــف داخــل 

بريطانيا وخارجها.
حــول  أخــرى  وأهــداف  مــآرب  هنــاك  كانــت  إذا 
الهدف من تشكيل اللجنة ودوافعها، فمن جهة 
أولى، فإن اللجنة، باألساس، سياسية وليست 
شــّكل 

ُ
لجنــة قضائيــة أو قانونيــة، أي أنهــا لــم ت

بحكم قضائي صادر من أية محكمة، وهذا أمر 
طبيعــي، حيــث لــم تكــن هنــاك قضيــة أو اتهــام 
موجــه ضــد جماعــة »اإلخــوان« أو أعضائهــا، 
كان  أنشــطتها.  فــي  النظــر  بضــرورة  يقضــي 
أثنــاء  فــي  السياســية  اللجنــة  هــذه  يــرأس 
إعــداد التقريــر الســير جــون جينكينــس، وهــو 
دبلوماســي بريطانــي مخضــرم، كان يعمل في 
أثنــاء إعــداد التقريــر ســفيرًا للمملكــة املتحــدة 
التاريــخ  مــن  الرغــم  وعلــى  الســعودية.  فــي 
ومعرفتــه  جينكينــس  للســير  الجيــد  املهنــي 
العميقــة باملنطقــة، وخصوصــًا باإلســالميني، 
إال أن تعيينــه رئيســًا للجنــة أثار أســئلة كثيرة 
بشــأن مصداقيــة اللجنــة ونزاهتهــا. وفي أثناء 
جينكينــس  الســير  التقــى  التقريــر،  إعــداده 
عديديــن،  وأكاديميــني  ومفكريــن  باحثــني 
يدرســون جماعــة »اإلخــوان«، مــن بينهــم كاتب 
ونشــطاء  سياســيني  والتقــى  الســطور.  هــذه 
مرتبطبني بالجماعة، وذلك من إبريل/نيســان 

النيــل  يكــن حتــى استشــاريًا لقطــاع حــوض 
الــري، ليثيــر اختيــاره نقــاط عجــب  أو وزيــر 
واستغراب كثيرة، ولتبدأ مصر دورة جديدة 
جديــد،  بوجــه  إثيوبيــا  مــع  املفاوضــات  مــن 
ومعه تابعه عالء ياسني مستشارًا له. ويأتي 
ذكــر االســمني، هنــا، لتأكيــد أن اســمني آخرين 
بالتــوازي يصرخــان بصــوت عــاٍل منــذ 2011 
داخــل مصــر، محذريــن مــن األضــرار الكارثيــة 
املائيــة  املــوارد  أســتاذ  اإلثيوبــي،  للســد 
واألراضــي الدكتــور نــادر نــور الديــن، ووزيــر 
فــي  الــري  هندســة  وأســتاذ  األســبق  الــري 
جامعــة القاهــرة الدكتــور نصــر عــالم، وعلــى 
الرغم من ظهورهما شبه اليومي في وسائل 
إال  التفــاوض،  مســار  مــن  محذريــن  اإلعــالم، 
أن صوتيهمــا لــم يســمعهما أحــد فــي النظــام 
املصــري، ولــم يصــال إلــى الوزيــر أو املفــاوض 
املصري. ومن تحليل األحداث، يظهر واضحًا 
فــي  يمضــي  أن  قــّرر  املصــري  املفــاوض  أن 
طريقــه، مهمــا حــدث، حتــى وإن ظــل يــدور في 
دائــرة مفرغــة مــن ماراثــون املفاوضــات التــي 
أخــرى،  مفاوضــات  ثــم  مفاوضــات  تتبعهــا 
وأجانــب  عــرب  ومتابعــون  خبــراء  وصفهــا 
الحديــث  بأنهــا غيــر مجديــة، وأنــه ال يمكــن 
عن دراســة آثار الســد على مصر، بينما الســد 
ينطلــق مرتفعــًا مقتربــًا مــن اكتمــال مرحلتــه 
األولى التي ســتنطلق في 2017. وهنا، يكون 
طريقــه،  فــي  ماضيــًا  الســد  كان  إذا  الســؤال 
فلماذا املفاوضات؟ وإذا كانت املفاوضات قد 

فشلت فلماذا االستمرار بها؟ وما جدواها؟
ســد  مفاوضــات  انتهــت  جــوالت  ســت  بعــد 
ظهــر   ،2013 يونيو/حزيــران  فــي  النهضــة 

مــن  اإلماراتيــة  الحكومــة  عــن ضيــق  جيرمــي، 
طريقــة تعاطــي حكومة كاميــرون مع »اإلخوان 
وجوديــًا  خطــرًا  رؤيتهــم  و«عــدم  املســلمني«، 
أنــه  ذلــك  ويؤكــد  بّرمتــه«.  ولإلقليــم  لإلمــارات 
ــن نتائــج التقريــر فــي 

َ
كان مــن املفتــرض أن تعل

تأجيلهــا  تــم  ولكــن،  املاضــي.  أغســطس/آب 
بعدمــا جــاء فــي الصحف أن نتائجه لن تعجب 
وتحديــدًا  املتحــدة،  اململكــة  حلفــاء  بعــض 
اإلمــارات والســعودية. فحســب تقريــر لجريــدة 
أغســطس/آب  فــي  شــر 

ُ
ن تايمــز،  فاينانشــال 

املاضي، تم تأجيل نشر تقرير لجنة كاميرون، 
ألن نتائجه قد ال تعجب اإلمارات والسعودية، 
حيــث أنها لن تحمــل إدانة لجماعة »اإلخوان«، 

أو وصفها بأنها 
»جماعــة إرهابيــة«. ولــم تــرد حكومــة كاميرون 
تأخــر  أســباب  بشــأن  حينهــا،  مقنــع،  بشــكل 
صــدور التقريــر. وبالعــودة إلــى التقريــر الــذي 

ال  األمــور  أن  تمامــًا  يعلــم  وهــو  للتفــاوض، 
جــدوى منهــا، بعــد أن أعلــن زميلــه الدكتــور 
أحمد املفتي استقالته من هذه املهزلة مبكرًا، 
وكان مفاوضــًا فــي الوفــد الســوداني. ويبقــى 
لــم  ســؤال محّيــر: إذا كان الجانــب اإلثيوبــي 
يتحــدث عــن ســنوات املــلء والتشــغيل وحجم 
خزان السد أو البحيرة خلفه وعملية التزامن 
في التشــغيل مع الســد العالي، فلماذا املضي 
في التفاوض بهذا الشكل؟ يبدو أن حق مصر 
التاريخي في املياه ربما ينتهي، وربما تفقد 
مصر حقها في أي مطالبات بمياه النيل، إذا 
وافــق البرملــان املصــري علــى مذكــرة التفاهــم 
التــي وقعهــا الرئيســان املصري والســوداني، 
عبــد الفتــاح السيســي وعمر البشــير ورئيس 
مصــر  تجــد  وربمــا  ميريــام.  إثيوبيــا،  وزراء 
أمــام  إثيوبيــة،  تصريحــات  حســب  نفســها، 
إنشــائها  إلــى  إثيوبيــا  تســعى  ســدود،  عــدة 
ألــف   40 إلــى  للوصــول  األزرق،  النيــل  علــى 
ميغاوات، لسد حاجاتها من الطاقة، وهذا ما 
يجعــل بعضهــم يقــول إن مــن حــق إثيوبيا أن 
تســعى إلــى التنميــة والهــروب مــن الفقر، لكن 

صــدرت نتائجــه قبل أســبوعني، فقد ُكتب بلغة 
رماديــة غيــر واضحــة وغيــر جازمــة، وتعكــس 
قــدرًا واضحــًا مــن التوازنــات واملواءمــات التــي 
حاولــت حكومــة كاميــرون القيــام بهــا، حتــى ال 
تتأثــر عالقتهــا بحلفائها اإلقليميني من جهة، 
وحتــى ال تخســر جماعــة »اإلخــوان«، كحركــة 
فــي  ســلمية ومعتدلــة يمكنهــا أن تلعــب دورًا 
الحــرب علــى اإلرهــاب، مــن جهــة أخــرى. فعلــى 
»جماعــة  أن  التقريــر  فــي  يــرد  املثــال،  ســبيل 
اإلخــوان املســلمني تتبنــي قيمــًا تتعــارض مــع 
القيم البريطانية«، وهي لغة عامة وفضفاضة، 
بريطانيــة  علــي جماعــات  تنطبــق  أن  ويمكــن 
املتطــرف  اليمــني  كجماعــات  كثيــرة،  أخــرى 
التــي تعــادي األجانــب، وترفــض التســامح مــع 
عــرض  الــذي  التقريــر  يشــير  كمــا  املهاجريــن. 
نتائجــه ديفيــد كاميــرون علــى مجلــس العموم 
إلــى أن »العضويــة فــى اإلخــوان املســلمني قــد 
 للعنــف«، وهــي أيضــا 

ً
تكــون مؤشــرًا محتمــال

عالقــة  حــول  جازمــة  وغيــر  فضفاضــة  عبــارة 
»اإلخــوان« بالعنــف. أمــا امللفــت حقــًا، فهو على 
الرغــم مــن اإلدانــة غيــر املباشــرة التــي حملهــا 
التقرير تجاه جماعة اإلخوان املسلمني، إال أنه 
لم يوص بحظرها أو إعالنها جماعة إرهابية، 
وهو ما يؤكد ما قلناه إن التقرير لم يكن سوى 
اســتجابة للضغــوط السياســية التــي تتعّرض 
لها حكومة كاميرون من حلفائها اإلقليميني.
)باحث وأستاذ جامعي مصري(

ت 
ّ
قصــة بحيــرة توركانا في كينيا، والتي جف

بسبب سدود جيب الثالثة التي أنشئت على 
بحــر أومــو يجعــل املشــهد املســتقبلي ملصــر 
مخيفــًا، إذا عــاد الباحثــون بالذاكــرة إلــى مــا 
للســدود  أميركيــة  دراســات  مــن  تقديمــه  تــم 
والتــي   ،1964 عــام  فــي  األزرق  النيــل  علــى 
قــدرت بـــ32 ســدًا، وربمــا املرعــب مــا ُســّرب مــن 
معلومــاٍت، قالهــا ســفير إثيوبــي، إن بالده لن 
تستشــير أحدًا في البحث عن تنمية شــعبها، 
وضرب مثااًل واضحًا ملصر بأنها لم تستشر 
أحــدًا فــي اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع إســرائيل، 

وبالتالي، ليس من حقها أن تطلب ذلك.
وتبقــى مســألة تعتبــر األهــم، وهــي إذا كانــت 
األمــور غامضــة، ولــم يتــم االتفــاق علــى آليــة 
النيــل  علــى  اإلثيوبيــة  املشــروعات  تضبــط 
األزرق، وتحدد آلية العمل وحجم املشروعات 
الحالية واملستقبلية، والتي ربطتها اتفاقات 
أهمهــا  وشــروط،  بقيــود  املتشــاطئة  األنهــار 
عــدم اإلضــرار بــدول املصّب، وهــي، في الحالة 
ملــاذا  فالســؤال:  والســودان،  مصــر  املصريــة، 
لــم تلجــأ مصــر إلــى القانــون الدولــي للحفاظ 
فــي  ضــي 

ُ
امل وملــاذا  التاريخــي؟  حقهــا  علــى 

مــن  الرغــم  علــى  مجديــة،  غيــر  مفاوضــاٍت 
بشــكل  النهضــة  ســد  إنشــاءات  اســتمرار 
متســارع، متجهــًا نحــو حجــز 100 مليــار متر 
النيــل األزرق، والتــي ربمــا  مــن ميــاه  مكعــب 
ال ُيعلــم عــدد ســنوات تخزينهــا، لكــن املعلــوم 
واملؤكــد للجميــع أنهــا ســتخصم مــن حصــة 
مصــر املائيــة املقــدرة ســنويًا بـــ55 مليــار متــر 

مكعب؟
)إعالمي مصري(

منتصــف  التقريــر  مــن  االنتهــاء  وحتــى   2014
العام الجاري. وقد بدا لي الرجل حني التقيته، 
باعتبــاري باحثــًا يعمــل علــى جماعــة اإلخــوان 
بتاريــخ  جيــد  اطــالع  علــى  بأنــه  املســلمني، 
السياســي  وتطورهــا  وأفكارهــا  الجماعــة 
واإليديولوجي. والحظت قدرًا من عدم قناعته 
ذلــك  يقــل  لــم   

ْ
وإن جدواهــا،  أو  اللجنــة  بعمــل 

صراحة. 
املتعلقــة  الثانيــة  النقطــة  إلــى  ينقلنــا  وهــذا 
بدوافــع تشــكيل اللجنــة، وهــي دوافــع لــم تعــد 
ســرًا، حيــث نشــرت صحــف بريطانيــة عديــدة، 
إقليميــة  ضغوطــًا  أن  »الغارديــان«،  منهــا 
قويــة كانــت الســبب وراء تشــكيل اللجنــة، بــل 
كتبــت »الغارديــان« صراحــة أن دولــة اإلمــارات 
كاميــرون  حكومــة  هــددت  املتحــدة  العربيــة 
لــم  إذا  وعســكرية،  تجاريــة  صفقــات  بإلغــاء 
تمارس القمع والتضييق ضد جماعة اإلخوان 
املسلمني في بريطانيا. أما امللفت، فإن الضغط 
عندمــا  وتحديــدًا  مبكــرًا،  بــدأ  قــد  اإلماراتــي 
وصــل »اإلخــوان« إلــى الســلطة فــي مصــر فــي 
يونيو/حزيــران 2012. فوفقــًا لوثائــق حصلــت 
عليهــا »الغارديــان«، وتحدثــت عنها في تقرير 
شــر فــي الســادس مــن نوفمبر/تشــرين ثانــي 

ُ
ن

نــادي  رئيــس  املبــارك  خلــدون  فــإن  املاضــي، 
مانشيســتر ســيتي، وامللقــب بالــذراع اليمنــي 
لولــي عهــد أبــو ظبــي، محمــد بــن زايــد، قــد عّبر 
دومينــك  اإلمــارات،  لــدى  البريطانــي  للســفير 

دول  فيــه  شــاركت  الــذي  التقريــر  بعدهــا 
وحــذر  انتقــادات،  إلثيوبيــا  ووّجــه  أجنبيــة، 
والســودان،  مصــر  علــى  بيئيــة  أضــرار  مــن 
تقريــر  مــا ســمي  بتنفيــذ توصيــات  وطالــب 
اللجنــة الثالثيــة، لكــن ذلــك لــم ينفــذ، وحــدث 
اشــتباك بــني مصــر وإثيوبيا ليأتــي االنقالب 
فــي مصــر بعــد التقرير بشــهر، ولتبدأ مرحلة 
التوصــل  تــم  ســودانية،  وبوســاطة  جديــدة، 
إلــى مفاوضــات جديــدة، ســميت مفاوضــات 
اللجــان الوطنيــة، لتســتمر عامــني آخريــن في 
عشــر جــوالت، لــم تنتــج إال مبــادرة وصفهــا 
زعمــاء  فيهــا  ظهــر  كارثيــة،  بأنهــا  بعضهــم 
مشــهد  فــي  وإثيوبيــا  والســودان  مصــر 
يكــون  مــا  أشــبه  واالتحــاد  التعاضــد  مــن 
بالفانتازيــا التــي لم تعط مصر شــيئًا، وإنما 
من خالل خبراء قانون دوليني ســحبت منها 
حقهــا فــي اإلخطار املســبق والحق التاريخي 

في املياه لصالح إثيوبيا.
العشــرة،  الجــوالت  فشــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
عــن قصــة جديــدة  ذهنــه  تفتــق  فــإن عبقريــًا 
العبثــي،  التفاوضــي  املسلســل  الســتمرار 
تحــت مســمى جديــد، هــو اللجنــة السداســية، 
فيمــا يبــدو أنــه إشــارة إلــى سداســيات الكــرة 
أو غيرهــا مــن األلغــاز التــي ال يبدو أنها تقدم 
شــيئًا، خصوصًا بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها 
ماضيــة فــي مشــروعها، وأن املفاوضــات فــي 

واٍد واإلنشاءات على األرض في واٍد آخر.
مصريــًا  اســمًا  املثــال،  ســبيل  علــى  وأذكــر، 
خبيــر  هــو  التفــاوض،  فريــق  فــي  وطنيــًا 
الســدود وأســتاذ هندســة الري املصري، عالء 
الظواهري، الذي رأس اللجنة الفنية املصرية 

تقرير لجنة كاميرون و»اإلخوان المسلمين«

هل عاد حق مصر التاريخي في المياه؟

ُكتب بلغة رمادية 
غير واضحة، وتعكس 

قدرًا واضحًا من 
التوازنات والمواءمات

لماذا لم تلجأ مصر 
إلى القانون الدولي 
للحفاظ على حقها 
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إيران وروسيا في سوريةاليمن .. أزمات متجذرة وحلول متعثرة
سياســي  لتغييــر  الحاجــة  تتطلــب 
مــن  عاليــة  درجــة  اليمــن  فــي  حقيقــي 
بمــا  الوطنيــة؛  واملســؤولية  الوعــي 
يــؤدي لتغييــر إيجابــي فــي املســتويات 
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 
يالمــس  بحيــث  لليمنيــن،  والثقافيــة 
التغيير وعيهم الذاتي، وأهداف املجتمع 
اليمني، وطرق التخلص من تناقضاته، 
والقانــون  الدســتور  إلــى دولــة  وصــوال 
يتســم  بلــد  فــي  املتســاوية،  واملواطنــة 
والسياســي  والبيئــي  الثقافــي  بالتنــوع 
واالقتصــادي،  ويعــوزه اســتغالل هــذا 
التنوع؛ لالستفادة منه في إيجاد تنمية 
نقــالت  إيجــاد  فــي  تســاهم  حقيقــة، 
نوعية، تقود لدولة املؤسســات والحرية 
وطــن  هويــة  إيجــاد  ثــم  ومــن  والعدالــة، 

موحد ومستقر.
أزماتــه  فــي  تخمــة  مــن  اليمــن  يعانــي 
األبعــاد  ذات  املتجــذرة،  وتعقيداتــه 
كان  مــا  املصطنعــة،  السياســية 
دون  الحيلولــة  فــي  الكبيــر  األثــر  لــه 
التطــور الطبيعــي للخريطــة السياســية 
ألن  واالقتصاديــة؛  واالجتماعيــة 
النخــب املركزيــة الســلطوية العصبويــة، 
مســتفيدة مــن هــذا الوضــع، الــذي يفرز 
تميزًا مزيفًا يكفل لها إقصاء اآلخرين، 

واســتمرار بقائهــا وإحــكام ســيطرتها 
علــى مقاليــد األمــور، وإعــادة إنتاحهــا 
بمــا يتــالءم ومصالحهــا الذاتيــة، ومــن 
وديناميكيــة  التحــرر،  آليــات  فــإن  ثــم 
مــن  اآلتيــة  والثقافــي  الفكــري  التحــول 
األطراف يقابلها تصلب وجمود فكري 
يمكــن  مــا  عليــه،  يســيطر  ســلطوي، 
الصفــوة  أو  بالنخــب  عليــه  نطلــق  أن 

املركزية.
مازالــت املعادلــة السياســية اليمنية غير 
جــادة،  بتغيــرات  تنبــئ  وال  موزونــة، 
اليمنــي،  الشــعب  مصلحــة  فــي  تصــب 
اليمنيــن  صراعــات  فــإن  وبالتالــي، 
ســتظل فــي دوائــر مفرغــة، ولــن يحــدث 
أجهــزة  بتغييــر  إال  ملمــوس،  تغييــر 
الدولــة وأدواتهــا التي تســتخدم إلنشــاء 
الصراعــات وتذكيتهــا؛ ألن مــا يدور في 
جهاز الدولة، بشكله الحالي، يعمل على 
إعاقة تنمية اليمن ووحدته واستقراره.
اليمــن،  حكمــت  التــي  النخبــة  آثــرت 
التمســك  حكمــه،  الســتمرار  وتتطلــع 
داخــل  اآلخريــن  وتذويــب  بتعاليمهــا، 
النــاس،  جهــل  مســتغلة  منظومتهــا، 
الســلم  درجــات  أســفل  فــي  وبقائهــم 
االجتماعــي لضمــان تبعيتهــم األبديــة، 
وقد نجحت، إلى حد كبير، في تضليل 

الشــعب اليمنــي عبــر ممارســة الخــداع 
اللعبــة  دائــرة  جعلــت  كمــا  السياســي، 
السياســية مغلقــة ومحصــورة التداول، 
فــي مســتواها التنظيمي البنائي، وعلى 
مســتوى صناعة القرار وأجهزة الدولة. 
ولذلــك، غــاب مبــدأ املحاســبة، حتــى فــي 

حاالت القتل واإلبادة الجماعية.
2011؛  11فبراير/شــباط  ثــورة  جــاءت 
لترفــع الغــن االجتماعــي واالقتصــادي 
الســاحقة  الغالبيــة  عــن  والسياســي 
أطروحــات  حاملــة  اليمنيــن،  مــن 
اليمنيــة  األزمــات  لحــل  عميقــة؛  فكريــة 
وقــراءات  رؤى  خــالل  مــن  املتراكمــة، 
تحليليــة دقيقــة لجذورهــا وحواضنهــا 
واالجتماعيــة،  والسياســية  الثقافيــة  
إال أن عصابــة الحكــم، ومــع ســيطرتها 
والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة  علــى 
واالقتصاديــة، ومــع تضليلها اإلعالمي 
فــي مجتمــع يشــيع فيــه الجهــل واألمية، 
املناقضــة  ظلــت تتمســك بأطروحاتهــا 
للمجتمــع  العامــة  املصلحــة  لتحقيــق 
وتوطــد  تعــزز  جهــود  ألي  واملناهضــة 
فــرص التعايــش الســلمي، وتســاهم في 
ترســيخ الوحــدة الوطنيــة، وتضــع اليمن 

على طريق البناء واالستقرار.
عبد الواسع الفاتكي )اليمن(

بعــد تفــكك الدولــة العثمانيــة وانحســار دورهــا وحدودهــا، 
العهديــن  فــي  كاســح  روســي  تمــدد  مــن  ذلــك  تــال  ومــا 
القيصــري والســوفييتي، تعــود حالــة التوثــب الروســي ذي 
النزعــة الهســتيرية إلــى القلــق مــن تنامــي صعــود تركيــا، 
وقوتها الناعمة ونموذجها التنموي الجذاب لشعوب آسيا 
أنظمــة  تحكمهــا  التــي  املنطقــة  وهــي  والقوقــاز،  الوســطى 
شــمولية متكلســة مــن مخلفــات العهــد الشــيوعي، وباتــت 
مهددة جديا باالنهيار بفعل فسادها واستبدادها. وتكمن 
العربــي،  الربيــع  فــي أن تشــكل تفاعــالت  خشــية روســيا 
وموقــف تركيــا منــه، البيئة املالئمة لتحفيز انطالق شــرارة 
ربيــع آخــر فــي آســيا الوســطى، يطيــح األنظمة الســائرة في 
فلك الدب الروسي. من هنا، يمكن اعتبار تحركات روسيا 
في املشــرق العربي بمثابة إشــارات إنذار لتركيا ولشــعوب 
آســيا الوســطى معــا، لتركيــا: نحــن هنــا ونراقــب »أســلمة« 
تركيا وطموحاتها، ولشعوب آسيا الوسطى: ذهبنا بعيدًا 
إلى سورية لدعم نظامها القمعي، فكيف بمنطقة نفوذنا.

يعــود تاريــخ الصــراع بــن الدولتــن إلى قرون خلــت، فدائمًا 
العثمانيــة،  الدولــة  أراضــي  فــي  أطماعهــا  لروســيا  كانــت 
وكثيــرًا مــا تحالفــت مــع غيرهــا مــن الــدول لكســر شــوكة 
الدولــة العثمانيــة، كإيــران مثــال، وهــو تحالــف يعــود  إلــى 
لــذا،  الصفــوي«.  القيصــري،  »العثمانــي،  الصــراع  حقبــة 
فــإن وجــود روســيا فــي ســورية ليس مــن قبيــل املصادفة، 
فصراع النفوذ بن اإلمبراطورية القيصرية واإلمبراطورية 

العثمانية تكاد تكون حرب وجود أزلية.
اقتصادهــا،  إنقــاذ  بهــدف  لروســيا  اســتباقية  هــي حــرب 
ألن الوجــود العســكري فــي ســورية يؤثــر علــى مســتقبل 

ملكانــة  تهديــدا  تشــكل  التــي  املنطقــة  فــي  الغــاز  مشــاريع 
املقلقــة:  املشــاريع  هــذه  ومــن  الطاقــة،  ســوق  فــي  روســيا 
نقــل الغــاز القطــري إلــى تركيــا عبر أنابيب تمــر باألراضي 
الســورية، وهو مشــروع ســتكون له انعكاسات كبيرة على 
علــى  بقــوة  تعتمــد  التــي  الروســية  االقتصاديــة  املصالــح 
الســوق التركيــة، واألخطــر، فــي نظــر روســيا، يتمثــل فــي 
وصــول الغــاز القطــري إلــى أوروبــا، عبــر تركيــا، مــا يحــرر 

أوروبا من االبتزاز الروسي املستمر.
كمــا  لألســد،  دعمــا  ســورية  فــي  الروســي  الوجــود  ليــس 
صوفيــا  أيــا  إلعــادة  قواعــد  بنــاء  إنمــا  بعضهــم،  يظــن 
والقســطنطينية. لذا، أعلن بوتن أن الكنيســة األرثوذكسية 
فــي روســيا شــريكة فــي الحكــم، وأعلنــت الكنيســة دعمهــا 
قــرار موســكو شــّن غــارات جويــة فــي ســورية ضــد تنظيم 
»الدولــة«، ووصفــت هــذا التدخــل بـ«املعركــة املقدســة«، مــا 
بمســاندة  صليبيــة  عقائديــة  حــرب  بصــدد  أننــا  يعنــي 
صفويــة. تســعى إيــران إلــى اســتعادة أمجــاد اإلمبراطورية 
الفارســية الكســروية على جماجم العرب واملســلمن الذين 
دمروا هذه اإلمبراطورية في مطلع الســنة السادســة عشــر 
للهجــرة النبويــة، وشــتتوا ملــك فــارس، بعــد أن بلــغ ملكهــم 
أقصــى األرض. ولتســويق مشــروعها إمبراطوريــًا رفعــت 
عنهــم(  اللــه  )رضــي  البيــت  أهــل  مظلوميــة  شــعار  إيــران 
لتســتخدم الشــيعة مطيــة لهــا، وتجعلهــم وقــودًا لحربهــا، 
حتــى تصــل إلــى أهدافها، وتحقق مرادها، كما فعل اليهود 
في تسويق كذبة »محرقة اليهود« الستقطاب يهود العالم 

إلى قضيتهم .
سيلين ساري )مصر(

الحرب تهّدد القبائل
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إلــى  اليمنيــة  القبائــل  تحتكــم  مــا  كثيــرًا 
مجموعــة مــن األعــراف والقواعــد والحلول 
التقليدية لتجاوز مشاكلها وخالفاتها، ال 
ســّيما إذا عجــزت الحكومــات والقضــاء عــن تطبيق 
تهم الحرب والسياسة 

ُ
القانون ألسباب مختلفة. وت

بأنهما أفســدتا بعض األعراف والقيم القبلية التي 
 بعــد جيــل، 

ً
لطاملــا توارثهــا املجتمــع اليمنــي جيــال

م العالقات بني األفراد واألسر والقبائل.
ّ
والتي تنظ

ش النســاء في الشــوارع 
ّ
الخصوم السياســيني وتفت

وتختطف«.
علــى الرغــم مــن كثــرة األصــوات اليمنيــة التــي تعلو 
 أحيانــًا 

ّ
التــي تحــل عــادة رافضــة األعــراف القبليــة 

أن  إال  ولوائحهــا،  الدولــة  وأنظمــة  القانــون  محــل 
كثيــرًا  »خســروا  اليريمــي  إلــى  بالنســبة  اليمنيــني 
بفقــدان هــذه القيــم. هــي كانت تســاعد على تماســك 
عــن  أي خطــأ يصــدر  فــي وجــه  املجتمــع ووحدتــه 
بعض أبنائها، االمر الذي يساعد على تجاوز كثير 
مــن األخطــار والحــد مــن انتشــار الجريمــة ال ســّيما 

في املناطق النائية التي تغيب عنها الدولة«.
من جهته، يقول الشيخ القبلي حمود العشبي وهو 
أحــد مشــايخ قبيلــة أرحــب )شــمال العاصمــة(، إن 
»األعــراف القبليــة التي تنظــم العالقات في املجتمع 
اليمني تأثرت بشــكل بالغ أخيرًا، بســبب الخالفات 
السياســية والحــرب«. ويشــّدد علــى »الــدور البــارز 
الــذي كانــت تضطلــع بــه القيــم القبليــة فــي ترســيخ 
وفــي  القبيلــة  فــي  والتعايــش  واالســتقرار  العدالــة 

عالقتها بالقبائل األخرى أيضًا«.
ويوضــح العشــبي لـــ »العربــي الجديــد« أن األعــراف 
بعــض  تحريــم  بهــدف  حــدودًا  »رســمت  اليمنيــة 
علــى  االعتــداء  مثــل  انتشــارها،  ومنــع  املمارســات 
املنــازل أو املســاس باملســاملني الذيــن طلبــوا الســالم 
الحمايــة  طلــب  مــن  أو  الطعــام  شــاركك  مــن  أو 
واملســاعدة«. يضيــف أن »القبيلــة وضعــت عقوبــات 
مختلفة منها فرض رؤوس غنم أو بقر أو سالح أو 
مــا شــابه، بحســب كل قضيــة وكل ُجــرم. أمــا الهــدف 
فهــو ردع مــن يتجــاوز أعــراف القبيلــة أو املعتــدي 
القبليــة  األعــراف  عــن  العشــبي  ويدافــع  عليهــا«. 
 إنهــا »بمثابــة القانون الذي ينظم حياة أفراد 

ً
قائــال

تطبيــق  عــن  عجــزت  أو  الدولــة  غابــت  إذا  القبليــة 
القانون«.

جــاءت  »الحــرب  إن  محمــد  الصبــور  أمــة  تقــول 
لتقتــل كل جميــل فــي اليمــن، حتــى األعــراف والقيــم 
،  تتعــّرض للتوقيــف 

ً
القبليــة اإليجابيــة. املــرأة مثــال

قتــل وتختطــف فــي الشــارع أو املنزل 
ُ
وللتفتيــش وت

القبلــي  العــرف  كان  »وبينمــا  تضيــف:  اليــوم«. 
يحافــظ علــى كثيــر من حقوق املــرأة التي ال يوفرها 
القانــون اليمنــي، إال أن البــالد اليــوم أصبحــت بــال 
قانون وال عرف قبلي يحد من املمارسات الهمجية 

وغير املسؤولة«.
متوســطي  األورو  املرصــد  كان  الســياق،  هــذا  فــي 
لحقــوق اإلنســان قــد ســّجل فــي تقريــر لــه، اختطاف 
أربــع نســاء فــي األشــهر املاضيــة مــن قبــل جماعــة 
أنصار الله )الحوثيون(. ثالث حاالت في العاصمة 

صنعاء وحالة واحدة في محافظة إب )وسط(.
»لتالشــي  أســفه  عــن  فيعّبــر  اليريمــي،  أكــرم  أمــا 
حــّرم االعتــداء علــى 

ُ
األعــراف القبليــة التــي كانــت ت

حرمــة املنــازل وتجّرمــه«. يقول لـ »العربــي الجديد« 
يصــح  فــال  اليمنيــني،  عنــد  حرمتهــا  »للمنــازل  إن 
الجماعــات  لكــن  اقتحامهــا.  وال  عليهــا  االعتــداء 
املســلحة اليــوم باتــت تطــرد أســر خصومهــا منهــا 
أن  ويوضــح  احتاللهــا«.  أو  بتفجيرهــا  وتقــوم 
مــن  شــخص  أي  تمنــع  كانــت  القبليــة  »األعــراف 
االعتداء على منزل أحد خصوم، حتى لو كان األمر 
مرتبطــًا بقضايــا ثــأر، علــى خلفيــة جرائــم قتــل أو 

نزاعات تختلف أشكالها«.
كان  اليمنــي  »العــرف  أن  إلــى  اليريمــي  ويلفــت 
يخصــص مكانــة خاصــة جدًا للمــرأة، إذ ال تتعّرض 
وعندمــا  املبــررات.  كانــت  مهمــا  لالعتــداء  نهائيــًا 
قتــل  جريمــة  املثــال  ســبيل  علــى  مــا  رجــل  يرتكــب 
أو  زوجتــه  برفقتــه  الهــرب  محــاواًل  منزلــه  ويتــرك 
أمــه أو أختــه، ال ُيعتــدى عليــه أبــدًا، احترامــًا للمــرأة 
التــي فــي صحبتــه. أمــا اليــوم، فتقتحــم غــرف نــوم 

مجتمع
أعلنــت وزارة البلديــات واألشــغال العامــة العراقيــة عــودة 500 أســرة نازحــة إلــى ديارهــا فــي ناحيــة 
جلــوالء فــي محافظــة ديالــى، شــرق العــراق. ودعــا مديــر البلديــات العامــة علــي حســني عبــد األميــر 
»الدوائــر الخدميــة فــي املحافظــة إلــى ضــرورة إعــادة الخدمات إلــى مناطقها املحــررة، ومن ضمنها 
ناحيــة جلــوالء، وتوفيــر مــا تحتاجــه األســر مــن الخدمــات، وأبرزهــا املــاء والصــرف الصحــي«. مــن 
 عودة النازحني ســوف تســتمر بدفعات متتابعة، خالل العام 

ّ
جهته، أكد مجلس محافظة ديالى أن

)األناضول( املقبل، من أجل إنهاء شامل للملف.   

أدت العواصف والزوابع التي ضربت الواليات املتحدة إلى مقتل 43 شخصًا في األيام األخيرة.
 21 واليــة تمتد من نيومكســيكو إلى ميشــيغن كانت في 

ّ
وقالــت هيئــة األرصــاد الجويــة الوطنيــة إن

حالــة إنــذار أمــس اإلثنــني. وكانــت مدينــة داالس فــي تكســاس األكثــر تضــررًا حيــث أدت زوبعة قوية 
في فورت وورث إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات، عدا عن اقتالع عدد من املنازل. وهي املرة 
الثانية فقط منذ عام 1950 التي تشهد فيها املنطقة زوبعة بهذه القوة. كما أسفرت 3 زوابع أخرى 
)فرانس برس( عن سقوط 3 قتلى في شمال شرق داالس.  

43 قتيًال في عواصف الواليات المتحدةالعراق: عودة 500 أسرة نازحة إلى ديارها

طنجة ـ وصال الشيخ

اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  أوصــى 
مــا  املراهقــني،  األطفــال  بتمكــني  املغــرب  فــي 
فــي تأســيس  الحــق  بــني 15 و18 عامــًا، مــن 
تفعيــل  »ضمــان  بهــدف  وذلــك  جمعياتهــم. 

حقهم باملشاركة في محيطهم العام«.
عــن ذلــك، يقول األمــني العام للمجلس محمد 
»اختــالف   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـــ  الصبــار 

احتياجــات املراهقــني ونضجهم وتنشــئتهم 
االجتماعيــة  الوســائط  بفعــل  االجتماعيــة 
أســاس  كانــت  واإلعــالم،  العــام  واملحيــط 

إصــدار هــذه املذكــرة. بالتالــي يجــب تأهيــل 
هذه الفئة واستشــراف مســتقبلها، لضرورة 
يتابــع:  العامــة«.  الحيــاة  فــي  مســاهمتها 
»يحظــى األطفــال فــي املغــرب ببرملــان خــاص 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  كافــح  وقــد  بهــم. 
ليحظــى األطفــال بحقوق عديدة أخرى منها 
 الخامسة عشرة في 

ّ
عدم تشغيلهم تحت سن

 
ّ
األعمــال الشــاقة مثــل الحروب. كذلــك نرى أن

 ما بني 15 و18 سنة لتأسيس الجمعيات 
ّ
سن

 املثالية«. من جهته، 
ّ
الخاصة بهم، هي السن

الشــريعي  محمــد  املركــز  رئيــس  يوضــح 
»مقتــرح  املذكــرة   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ

إيجابــي يعكــس مــدى تطور حقوق اإلنســان 
في املغرب. وهي كذلك مكملة لتجارب أخرى 
منها تمثيل األطفال في البرملان املغربي من 
خــالل مؤسســات معينــة، وتمثيلهــم املغــرب 
 مذكرة 

ّ
فــي املحافــل الدولية«. ويؤكــد على أن

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من شأنها 
أن »تســلط الضــوء علــى حاجيــات األطفــال 
اليومية وتدافع عنها وعن مختلف حقوقهم 
الواجبــة«.  وعلــى الرغم مــن مصادقة املغرب 
علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، إال 
 فئــة كبيــرة مــن األطفــال مــا زالــت تعانــي 

ّ
أن

مــن انتهــاكات بحســب مــا يؤكــد لـــ »العربــي 

الجديــد« رئيــس الجمعيــة املغربيــة لحقــوق 
مــن   

ّ
أن يتابــع  الهايــج.  أحمــد  اإلنســان 

االنتهــاكات عــدم تلقيهــم التعليم األساســي، 
 مبكــرة مــا دون 15 عامًا 

ّ
وتشــغيلهم فــي ســن

خصوصــًا  القانــون،  عليهــا  نــّص  والتــي 
الفتيــات اللواتــي يعملــن في املنــازل. يضاف 
سوَّ نزاعاتهم 

ُ
إلى ذلك فئة األطفال الذين لم ت

وضحايــا  واملشــردون،  بعــد،  القانونيــة 
االغتصاب والتحرش.

حــال  فــي  التوصيــة   
ّ
أن الهايــج  ويوضــح 

اعتمادهــا »ســتمّكن فئة مــن املواطنني منهم 
اإلنســاني  حقهــم  ممارســة  مــن  املراهقــون، 

تنبغــي  لكــن  جمعيــات.  فــي  االنتظــام  فــي 
مــن  النــوع  هــذا  تأســيس  إجــراءات  معرفــة 
 15- 18 عامًا 

ّ
 مــن هــم في ســن

ّ
الجمعيــات، ألن

غيــر ناضجــني كفايــة الســتالم أمــور اإلدارة 
وتنظيم األعمال«.

 العمل سيبدأ بهذه املذكرة 
ّ
يقول الهايج إن

املنظــم  القانــون  تعديــل  إجــراء  حــال  فــي 
للجمعيات، أو عندما يصدر قانون خاص 
بهــذه الفئــة، أو عبــر دمــج هــذا القانــون مــع 
الــذي  األمــر  الحالــي،  القانــون  نصــوص 
ســيمّكن املراهقــني مــن ممارســة حقوقهــم 

بحرّية.

مراهقو المغرب يتّجهون إلى تأسيس جمعياتهم

مشايخ  ــن  م الــعــشــبــي،  ــود  ــم ح الــشــيــخ 
إن  يقول  العاصمة(،  )شمال  أرحب  قبيلة 
الجرائم  تمارس  باتت  المسلحة  الجماعات 
خانة  في  تصنّف  كانت  التي  واألخــطــاء 
»العيب األسود«، وهو »ما يعني في الُعرف 
يُرتكب  ــذي  ال الخطأ  أو  الجريمة  القبلي 
ينتمون  أفـــراد  أو  مجموعات  قبل  مــن 
القبيلة  إلــى  يسيء  والـــذي  القبيلة،  إلــى 
والمجتمع«. وهو أعلى مراتب الخطأ في 
بمقاطعة  الناس  ويقوم  القبلي،  العرف 

مرتكبه وذّمه ونبذه ومعاقبته.

العيب األسود

عصام سحمراني

يدفع اللبنانيون الكثير مما يجنونه ثمنًا 
لخدمات عديدة سيئة للغاية. بعضهم يدفع 
حتى مما ال يجنيه بسبب البطالة، فينتظر 

مساعدة مالية من قريب مسافر، فقط 
ليؤّمن الوصول السيئ لتلك الخدمات.

الجميع في لبنان يخبرك أّن الدولة تمّص 
دمه. التذكير الدائم أّن الكهرباء مقننة 

بحسب مواقيت تختلف من منطقة إلى 
أخرى الزمة مكّررة. لكّن من يأتون إلى 

لبنان من الخارج يتنبهون إليها بغير ما 
نتعايش مع الوضع. يستفزهم ذلك، كما 

يستفزهم بطء اإلنترنت أو انقطاع خطوطه 
من دون أّي تفسير وتبرير. في موسم 
األعياد يزداد األمر سوءًا، فكأّن خطوط 

االتصاالت تأخذ إجازة بدورها مع املوظفن 
املكلفن بتأمينها إلى الناس. الناس الذين 

يدفعون فواتير باهظة ثمنًا لها.
مياه الشرب غير موجودة في البيوت أبدًا. 
مياه الخدمة واالغتسال تنقطع عن كثير 

من البيوت. وفي أماكن أخرى تصل مالحة 
أو ملونة باألصفر واألزرق. منها ما يحرق 

العينن والجلد ويسبب الحكاك. ال ينتبه 
أحد من املسؤولن لذلك، وال تتأخر الفواتير 

بدورها.
املحروقات غالية الثمن أيضًا، بل وصل 

سعر صفيحة البنزين مرة إلى نحو 30 
دوالرًا أميركيًا. تدنت شيئًا فشيئًا التزامًا 

بتدني السعر العاملي، لكّن التهديدات 
متواصلة برفع السعر تبعًا ألمر غريب 
بدوره، هو تحميل املواطن اللبناني ثمن 

ترحيل النفايات إلى الخارج.
تلك النفايات التي تجمع وتتراكم في 

لبنان بعد إقفال مطمر ُوجد قبل 20 عامًا 
عبر الفساد، وعاشت الشركة املشغلة له 
عبر الفساد، وأقفل عبر الفساد، وجرت 

املساومات على تلزيم شركات جديدة عبر 
الفساد أيضًا.

 ذلك، وليس في قلبه أبدًا، 
ّ

على هامش كل
قمعت األجهزة األمنية الحراك الشعبي 

 أزمة النفايات. لم يستقل وزير 
ّ

املطالب بحل
مكلف بامللف، ولم تسقط حكومة أبدًا. 

الحكومة تتعايش مع النفايات كأحسن ما 
يكون. ال هّم لها بقيت أم أزيلت. والزعماء، 

هم عصب الحياة السياسية في 
ّ
بما أن

لبنان، وليست الحكومة، راضون بمواقعهم 
يتعاركون بكثير من الدهاء على منصب 
رئيس جمهورية يريده الجميع في لحظة 

وال أحد يريده في لحظة أخرى. بات املنصب 
نفسه مشبوهًا بعد نحو عامن من الفراغ. 

ر بدوره، شأنه شأن 
ّ
منصب ال يقّدم أو يؤخ

الحكومة التي تنتظر أوامر الزعماء ومن 
وراءهم من دول يكثر دعمها فترتفع قيمة 

 دعمها فتحظى بنداءات 
ّ

من هم معها، ويقل
استغاثة وصلوات استسقاء أموال.

ينتظر اللبنانيون. يعيشون يومهم. يرسلون 
أطفالهم إلى مدارس غالية عقيمة النتائج. 

ينتظر التلميذ تخرجه منها ليحظى بحلم 
االنضمام إلى السلك العسكري جنديًا يقمع 

من يجرؤون يومًا على املطالبة بحقوقهم.

سنة حلوة 
يا فساد

مزاج
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كان العرف القبلي يحافظ على كثير من حقوق المرأة )فرانس برس(



بيته في قرية خربة غزالة في جنوب سورية 
عائلته  لجأت  بالقصف.  تمامًا  تدميره  بعد 
الــى مدينة الــســويــداء الــواقــعــة تحت سيطرة 
النظام الــســوري. هــو الــيــوم يعيش فــي مركز 
إليــــواء الــنــازحــني. يسكن مــع والــدتــه وأربــعــة 
للنقل،  أشقاء في غرفة سكنية جاهزة قابلة 
اإلعــانــات  املــدرســة. يعيشون على  مــن  قريبة 

املقدمة إليهم من املنظمات اإلغاثية.
الــتــحــق حــســام بــاملــدرســة الــتــي افــتــتــحــت في 
املـــركـــز. أدخـــل إلـــى الــصــف الــثــانــي االبــتــدائــي 
بداًل من الثالث، بسبب انقطاعه عن املدرسة 
الحرب في قريته.  لسنة كاملة نظرًا لظروف 
بدا سعيدًا مع بداية العام الدراسي الحالي، 
لكنه ســرعــان مــا فقد رغبته بــالــدرس. يقول: 
»لم أعد أريد الذهاب إلى املدرسة. املدّرسون 
نـــا   آبـــاء

ّ
يــعــامــلــونــنــا بـــقـــســـوة، ويـــقـــولـــون إن

إرهابيون«.
التحق حسام بورشة للرسم تقيمها منظمة 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( لــدعــم  ــ األمـ
ــال فـــي مـــراكـــز اإليــــــواء. تــشــكــل الــورشــة  ــفـ األطـ
مــا يحمله في  الــذي يخرج  الوحيد  متنفسه 
 لوحاته 

ّ
ــــوان. لــكــن صـــدره عبر الــفــرشــاة واأللـ

دائمًا مليئة بالطائرات والقنابل.
 ما يتمناه حسام أن تتوقف الحرب ليعود 

ّ
جل

إلــى منزله ومدرسته، ومــا زال يــردد: »بيتنا 

أجـــمـــل بــكــثــيــر مـــن هــــذه الـــغـــرفـــة، ومــدرســتــي 
كــانــت كــبــيــرة وفــيــهــا ســاحــات واســعــة للعب 
كـــرة الــقــدم. عــنــدمــا أعـــود إلـــى هــنــاك سألعب 
وسأتابع  لهم،  اشتقت  ألنني  أصدقائي  مــع 

دراستي ألصبح مدّرسًا كوالدي الشهيد«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــصـــف أحــــــد االخـــتـــصـــاصـــيـــني  ــ مـ
املسؤول عن ورشات الرسم في مركز اإليواء 
حــالــة األطـــفـــال بــالــصــعــبــة: »يــعــيــش األطــفــال 
ــبـــيـــر، مــــع إحــــســــاس دائــــم  ــنـــا فــــي ســـجـــن كـ هـ
 

ّ
بأنهم مراقبون. يعانون مع عائالتهم في كل
واملالبس  الطعام  تأمني  من  الحياة،  جوانب 

إلى التدفئة«.
يتابع: »قد تخفف الفعاليات التي نقوم بها 
بعضًا مــن مــعــانــاة األطــفــال ألنــهــا تفتح لهم 
فـــضـــاءات واســـعـــة لــلــتــعــبــيــر، فــهــم يــعــيــشــون 
 مــعــظــمــهــم جــاء 

ّ
هــنــا فـــي تــنــاقــض كــبــيــر، ألن

وقد  للمعارضة.  تابعة  مشتعلة  مناطق  من 
قصف النظام بيوتهم وتسبب في تهجيرهم. 
في املقابل، هم يدرسون هنا مناهج النظام 
املــلــيــئــة بــمــديــح جــيــشــه، ويـــقـــوم بــتــدريــســهــم 
مـــدرســـون تــابــعــون لــلــنــظــام ال يــتــوقــفــون عن 
أهالي هؤالء  يمثلها  )والتي  املعارضة  شتم 

األطفال وذووهم( ووصفها باإلرهاب«.
قد تختلف معاناة األطفال في مراكز اإليواء 
داخـــل ســوريــة عــن معاناة أقــرانــهــم فــي كثير 

ميساء عموري

ــة مــن  تـــقـــتـــرب الــــحــــرب فــــي ســــوريــ
ــبـــالد تتجه  عــامــهــا الـــســـادس، والـ
ــيـــد فــي  ــتـــصـــعـ إلـــــــى املـــــزيـــــد مـــــن الـ
الحرب يوميات صعبة  أشكاله. مع  مختلف 
ــل  ــــروف داخــ ــــظـ ألنــــــاس يـــعـــيـــشـــون أصـــعـــب الـ
مــدنــهــم وقــــراهــــم، أو فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء 
 شيء 

ّ
ومــراكــز الــنــزوح. هي حــرب مدمرة لكل

وأنظمتها  وناسها  بمنشآتها  ســوريــة،  فــي 
الحياتية. وسط هؤالء ال ينتبه كثيرون إلى 
األطفال الذين يذهبون ضحية الحرب. منهم 
هم 

ّ
من يقتل أو يصاب أو ينال إعاقة ما، وكل

يعاني آثارًا نفسية سترافقه في حياته حتى 
لو انتهت الحرب يومًا ما كما يرتجي معظم 

السوريني.
بني القصف والخطف والنزوح، بات الخوف 
 واحــد 

ّ
جـــزءًا مــن يــومــيــات أطــفــال ســوريــة. كــل

الــخــاصــة. حمزة  بطريقته  عــنــه  يــعــّبــر  منهم 
 يــرســم عــاملــًا يــتــخــيــلــه مــلــيــئــًا بـــاأللـــوان. 

ً
مــثــال

ــلـــيء  حــــســــام يـــعـــكـــس فــــي املـــقـــابـــل واقــــعــــه املـ
للتغلب  تسعى  وئـــام  والــطــائــرات.  بالقنابل 
عــلــى خــوفــهــا بــعــد قــتــل والـــدهـــا فــي املعتقل. 
 هـــذا الــعــنــف الـــذي يــمــارس عــلــى األطــفــال 

ّ
كـــل

ينعكس لينتج أحيانًا عنفًا متجددًا يتجسد 
في ألعابهم ورسومهم ومفرداتهم.

حمزة )12 عامًا( طفل يعيش مع عائلته في 
سيطرة  تحت  الــواقــعــة  الحسكة  مدينة  قلب 
النظام السوري. كان يذهب إلى مدرسته مع 
أصدقائه في الحي مشيًا على األقــدام. لكنه، 
مع دخول الحرب إلى مدينته، انتابه الخوف 
وبات يطلب من والده أن يوصله إلى املدرسة. 
ــام بينما كـــان حــمــزة عــائــدًا من  فــي أحـــد األيــ
انفجرت سيارة مفخخة  املــدرســة مع والـــده، 
على مقربة منهما، ومن حسن حظهما أنهما 
 صور 

ّ
نجوا ولم يصابا بأذى جسدي. إاّل أن

االنفجار وأشالء الضحايا بقيت في ذاكرته 
ــزة: »شــــاهــــدت أشــــالء  ــمــ ولـــــم تـــمـــح. يـــقـــول حــ
القتلى أمامي وسمعت صراخ وعويل الناس 
في الشارع، ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياتي 
ولم تعد كما كانت من قبل، وأصبحت أخشى 
 

ّ
االبتعاد عن والدّي وأريدهما إلى جانبي كل

الوقت«.
مــنــذ الــتــفــجــيــر فــقــد حــمــزة رغــبــتــه بــالــذهــاب 
الــــى املــــدرســــة وتــــراجــــع مـــســـتـــواه الــتــعــلــيــمــي 
بشكل كبير. يقول: »أريد أن أذهب إلى مكان 
ــارات، وتـــتـــوفـــر فــيــه  ــفــــجــ ــــرب فـــيـــه وال انــ ال حـ
الكهرباء واملاء. ال أريد املدرسة، أريد فقط أن 
أصبح رسامًا، أرسم أزهارًا وحيوانات أليفة 

وأسماكًا، فأنا أحبها أكثر من البشر«.
مع حسام )9 أعوام( الوضع مختلف. ال أزهار 
وال حــيــوانــات ألــيــفــة فــي خــيــالــه، بــل طــائــرات 
ودبــــابــــات وأشــــــالء قــتــلــى فـــقـــط. حـــســـام فقد 

أطفال  
الخوف

عندما تصبح 
الرسومات مليئة 

بالطائرات والقنابل

بالحرب. من  تأثرًا  الضحايا  أكثر  األطفال في سورية من 
بقي منهم حيًا يتعايش مع آثار نفسية مؤلمة ومشاعر 
المدرسة،  ترك  إلى  األحيان  بعض  في  تصل  سلبية 

واستخدام مفردات سيئة واللجوء إلى العنف

تبدو الحكومة التونسية 
مصرّة هذه المرة 

على حّل أزمة المباني 
العشوائية التي ازدادت 

في السنوات األخيرة. 
وعدا عن قرارات إزالة 

هذه المباني التي يجري 
تنفيذها، فرضت غرامات 

مالية مرتفعة على أّي 
بناء غير مرّخص

حرب على المباني العشوائية في تونس

ال ينتبه كثيرون إلى 
األطفال الذين يذهبون 

ضحية الحرب

الطفل السوري يجد 
نفسه غريبًا تمامًا عند 

اللعب مع األوالد اآلخرين

تقّدم نواب باقتراح قانون 
يتعلّق بتسوية أوضاع 

المساكن غير الشرعية

تتراوح الغرامة على 
المباني السكنية بين 75 

و250 دوالرًا للمتر الواحد

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

التونسية  املــدن  طــوال سنوات، عرفت معظم 
فوضى املباني غير املرخصة. ومع ازديادها 
ــرة، أصـــــــدرت الــجــهــات  ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات األخـ
ــهـــدم، وســعــت إلــى  ــرارات الـ ــ املــخــتــصــة آالف قــ

تنفيذها.
بناء  عــام 2013 سجل 5976 محضر معاينة 
فــوضــوي، صـــدرت فــي شــأنــهــا 3009 قـــرارات 
هدم، نفذ منها 1445 قرارًا. وعام 2014 سجل 
10275 محضر معاينة بناء فوضوي، صدر 

بشأنها 5433 قرار هدم، نفذ منها 2963.
تــتــابــع  املـــحـــافـــظـــات  بـــلـــديـــات  شـــرطـــة  إدارات 
 املــخــالــفــات وتــنــفــذ قـــــرارات الـــهـــدم. ومــنــذ 

ّ
كـــل

يــولــيــو/ تــمــوز 2013 تــأســســت فـــرق مــوزعــة 
عــلــى كــامــل مــحــافــظــات الـــبـــالد. انــطــلــقــت في 
نــهــايــة 2013. وتــعــهــدت  مــنــذ  الــفــعــلــي  عملها 
في  جــاء  مــا  بحسب  الخصوصية،  النيابات 
املــنــشــور عــــدد 9 املـــــؤرخ فـــي 29 مـــايـــو/ أيـــار 
الالزمة  والتجهيزات  املعدات  بتوفير   ،2013

 
ّ

لكل الــهــدم  قــــرارات  لتنفيذ  البلدية  للشرطة 
البلديات   

ّ
أن خصوصًا  املتجاوزة،  البنايات 

قــد تعرضت إلــى الــحــرق وإتـــالف العديد من 
مــعــداتــهــا خـــالل فــتــرة االضـــطـــرابـــات األمــنــيــة 
كبير  بــشــكــل  يــؤثــر  مـــا  و2012،   2011 عــامــي 
عــلــى تنفيذ مــهــامــهــا. املــبــانــي مــحــل الــخــالف 
الــدولــة.  تملكها  أراض  عــلــى  معظمها  أقــيــم 
وتصل نسبة ما استولى عليه أشخاص إلى 
40 فــي املــائــة مــن أراضـــي الــدولــة، وهــي التي 
املشيدة عليها  للمباني  هــدم  قـــرارات  تصدر 
خــصــوصــًا. آخــر اإلحــصــائــيــات الــصــادرة عن 
ــه من 

ّ
وزارة التجهيز واإلســكــان تشير إلــى أن

بني نحو 80 ألف مسكن يبنى سنويًا، هناك 
30 ألف مسكن يبنى بشكل عشوائي من دون 
ترخيص بناء. وقد انتشرت هذه املباني على 
امللك  وعلى  للدولة  التابعة  األراضـــي  بعض 
الــعــام، كــالــحــدائــق والــغــابــات، وشــيــدت حتى 

في املناطق األثرية واملقابر. 
ــام لــلــنــقــابــة الــقــطــاعــيــة  ــعــ ــّســـق الــ ــنـ يــعــتــبــر املـ
»عدد   

ّ
أن الــولــهــازي،  محمد  البلدية  للشرطة 

 
ّ

ــاف لــتــنــفــيــذ كـــل ــ الـــعـــنـــاصـــر املــكــلــفــني غـــيـــر كـ
عــنــصــرًا   1450 عـــددهـــم  يــبــلــغ  إذ  الـــــقـــــرارات، 
مقسمني عــلــى 24 مــحــافــظــة، يــقــومــون بــعــّدة 
مهام أخــرى إلــى جانب تنفيذ قــرارت الهدم، 
عـــلـــى غــــــرار مـــراقـــبـــة الــــتــــجــــاوزات الــصــحــيــة 

الـــثـــورة ومـــا تــرافــق معها مــن انــفــالت أمــنــي. 
ــة.  ــدولــ اســـتـــغـــل بـــعـــض املــــواطــــنــــني ضـــعـــف الــ
الـــيـــوم تـــبـــدو أجـــهـــزة الــــدولــــة حــريــصــة على 
تنفيذ قرارات الهدم، خصوصًا في ما يتعلق 
بــاملــبــانــي الــتــي شــّيــدت عــلــى األمــــالك الــعــامــة. 
واتخذت الشرطة البلدية منذ يناير/ كانون 
الثاني 2014 إلى غاية أكتوبر/ تشرين األول، 
ما يقارب 3550 قرار هدم جديد ملبان شّيدت 
على أمالك عامة نفذت منها قرابة 1990 قرار 
ــدم، فــيــمــا أحــيــل أكــثــر مـــن 2100 مــلــف إلــى  هــ

القضاء.
في سياق متصل، تقدم نواب باقتراح قانون 
أمام البرملان يتعلق بتسوية أوضاع املساكن 
غــيــر الــشــرعــيــة. وهـــو اقــتــراح يــخــّول البعض 
ــاع مــبــانــيــهــم،  ــ تــقــديــم مــلــفــات لــتــســويــة أوضــ
الـــتـــي شـــيـــدت فـــي أراٍض مــؤهــلــة  خــصــوصــًا 
للبناء وال ينقصها إاّل الترخيص القانوني. 

ــة لــدى  ــدولـ وفــــي هــــذا اإلطــــــار، يــقــول كــاتــب الـ
الترابية،  التجهيز واإلسكان والتهيئة  وزير 
 املباني 

ّ
املــكــلــف بــاإلســكــان أنــيــس غــديــرة، إن

العشوائية في تونس تشكل ظاهرة خطيرة، 
ــن عــلــى  ــاكــ ــســ املــ بــــنــــاء آالف  مـــــع  خــــصــــوصــــًا 
األراضـــــي الـــزراعـــيـــة، وعــلــى حــســاب املــنــاطــق 
 »أبرز سبب لتزايد 

ّ
الخضراء. ويشير إلى أن

ارتــفــاع سعر  عــدد املباني غير الشرعية هــو 
ة األراضي املخصصة 

ّ
األراضي، إلى جانب قل

لإلسكان«.
واإلســكــان  التجهيز  وزارة   

ّ
أن غــديــرة  يتابع 

قررت توفير األراضي املهيأة للسكن بالعدد 
ــافــــي، وبـــحـــســـب احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــائـــالت  ــكــ الــ
الــتــونــســيــة، وتــعــديــل أســعــار الــســوق لتكون 
ــاول الـــطـــبـــقـــات  ــنــ ــتــ ــي مــ ــ ــار األراضـــــــــــي فـ ــ ــعـ ــ أسـ
الــفــقــيــرة، مـــا يــخــدم فـــي تــجــنــب الــلــجــوء إلــى 

البناء العشوائي.
كــذلــك، يشير غــديــرة إلــى إقـــرار غــرامــة مالية 
عــلــى الـــبـــنـــاء الـــعـــشـــوائـــي. وتـــــــراوح الــغــرامــة 
بالنسبة للمباني الصناعية على املتر املربع 
أميركيًا. بينما  الــواحــد بني 35 و250 دوالرًا 
تــراوح الغرامة على املباني السكنية بني 75 

و250 دوالرًا للمتر املربع الواحد.

والـــتـــجـــارة الــعــشــوائــيــة. األمــــر الــــذي يتطلب 
دعمهم بشريًا وماديًا ولوجستيًا«.

منير مسكنًا على  املــواطــن  شــّيــد  مــن جهته، 
حــديــقــة عــمــومــيــة فـــي تــونــس الــعــاصــمــة عــام 
2011. اســتــغــرقــه بــنــاؤه خــمــســة أشــهــر فقط. 
ه اضطر إلى ذلك بسبب ارتفاع ثمن 

ّ
يقول إن

األرض وارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ذو 
دخــل بسيط ولــم يعد قـــادرًا على العيش في 
بــيــت مــســتــأجــر. يــضــيــف: »الـــيـــوم بـــّت مــهــددًا 
بالعودة إلى الشارع بعد أن صدر قرار بهدم 

منزلي، وتلقيت تنبيهًا إلخالئه«.
ها تعّرضت 

ّ
أن إلى  من جهتها، تشير حبيبة 

لعملية غـــش: »بــاعــنــي أحـــد األشــخــاص عــام 
ــهــا 

ّ
أن بــعــد  مـــا  فـــي  تـــبـــنّي  2011 قــطــعــة أرض 

فــي منطقة غــيــر مــرخــصــة لــلــبــنــاء. الــيــوم أنــا 
بنيته  الــذي  ُمطالبة بتسوية وضــع مسكني 
عليها وتقديم ملف تسوية للبلدية املختصة 
 كي ال أخسر املنزل«. 

ً
بالنظر، وآمل أن أجد حال

شّيدت آالف املباني من دون رخص أو صفة 
قــانــونــيــة فـــي تـــونـــس، خــصــوصــًا فـــي أعــقــاب 

من مخيمات اللجوء في الدول املجاورة. ففي 
مخيم الزعتري في األردن، يعيش األطفال في 
ظـــروف قاسية جــدًا داخـــل خــيــام ال تحميهم 
الــشــتــاء. ويذهبون  بــرد  مــن حــر الصيف وال 
إلى مدارسهم املقامة داخل املخيم شبه حفاة 
عــلــى طـــرقـــات يــغــمــرهــا الـــوحـــل، فـــي مــحــاولــة 

الستمرار الحياة رغم صعوبتها.
أمــــا فـــي تـــركـــيـــا، فــتــخــتــلــف مـــعـــانـــاة األطـــفـــال 
ــتــــالف مـــنـــاطـــق  ــاخــ ــئــــني بــ ــــوريـــــني الــــالجــ ــــسـ الـ
تــواجــدهــم. ويــصــل بعضها إلـــى حـــّد تسرب 
املـــدارس ليعملوا متسولني في  األطــفــال مــن 
الطرقات. لكنهم جميعًا سواء دخلوا املدارس 

أم ال، يحملون همومًا أكبر بكثير من قدرتهم 
على التحمل.

وئـــام )9 ســنــوات( تلميذة فــي الــصــف الــرابــع 
االبــتــدائــي. انــتــقــلــت مــع أســرتــهــا إلـــى تركيا، 
مهجرين من مدينة حلب قبل نحو 8 أشهر. 
كبيرة  أجـــزاء  »تهدمت  تشرحه:  كما  السبب 
مـــن مــنــزلــنــا بــبــرمــيــل مــتــفــجــر. مــــات الــكــثــيــر 
وئــام  نــجــونــا«.  تجتهد  لكننا  مــن جيراننا، 
فـــي إخـــفـــاء دمـــوعـــهـــا، لــكــنــهــا تــنــهــال بــغــزارة 
أثناء حديث مدّرسها عن ضــرورة اإلحسان 
نحيبها  بــصــوت  الجميع  يــفــاجــأ  لــلــوالــديــن. 
يرتفع من دون أن يعرفوا سبب بكائها هذا. 
ــرون حــولــهــا، ويسألها  اآلخــ الــتــالمــيــذ  يلتف 
املــــــدّرس عـــن ســبــب بــكــائــهــا، فــتــهــمــس وئــــام: 
ــم أره.  ــات ولـ ــه مـ »اشــتــقــت إلـــى أبــــي. قـــالـــوا إنـ
فقدته منذ سنتني عندما اعتقله النظام أثناء 
توجهه لقبض راتبه الشهري ولم نره حتى 

اليوم، وال أحد يعرف عنه شيئًا«.
الثالثة في  مــع أشقائها  الــيــوم  وئـــام  تعيش 
منطقة فــقــيــرة فــي جــنــوب تــركــيــا، قــريــبــة من 
مــديــنــة أنـــطـــاكـــيـــا. لــيــســت كــثــيــرة االخـــتـــالط 
والـــلـــعـــب مـــع أقـــرانـــهـــا، بـــل تــتــســم بــالــشــرود 

والعزلة في معظم األوقات.
بحسب مـــدرس وئــــام، فــقــد كــانــت فــي الفترة 
األولـــــــى داخــــــل الـــصـــف قــلــيــلــة املـــشـــاركـــة فــي 
لكنها  الجيد.  مستواها  مــن  بالرغم  الـــدرس 
تــغــيــرت بــعــض الــشــيء أخــيــرًا وبــاتــت تحقق 

نتائج أفضل.

 
ُ
ــام: »أطــمــح فــي أن أصــبــح مستقبال تــقــول وئـ
مــحــاســبــة كـــوالـــدي، فــأنــا أفــتــخــر بـــه وأريــــده 
الــيــوم، بعد مــرور  كـــان.  أينما  بــي  أن يفتخر 
ثمانية أشهر على خروجي من حلب، أشعر 
ببعض األمــــان. لــم أعـــد أخـــاف مــن األصـــوات 
ــــروج مــــن املــــنــــزل، وأصــبــحــت  ــــخـ الـــعـــالـــيـــة والـ
أكــثــر ســعــادة هــنــا، بــالــرغــم مــن ضــيــق الــحــال 
واضـــطـــرار أخـــي األكــبــر )13 عــامــًا( إلـــى تــرك 
املدرسة والعمل ملساعدتنا على االستمرار«.

فــي املــقــابــل، يتولى املــــدّرس الــســوري حسام 
الجبالوي التدريس في املدرسة التركية التي 
تقصدها وئام. هو حاول جاهدًا مساعدتها 
ــــى الــحــيــاة  ــــودة إلـ ــعـ ــ فــــي تــخــطــي حـــزنـــهـــا والـ
الــجــبــالوي  يــتــحــدث  املـــدرســـة.  فــي  الطبيعية 
عن أوضاع األطفال في هذه املنطقة: »يعاني 
املادية  الضغوط  من  هنا  النازحون  األطفال 
الــتــي تثقل كــواهــل أســرهــم. فبسبب ساعات 
ــور عن  ــ ــيـــاء األمـ الــعــمــل الــطــويــلــة، يــبــتــعــد أولـ
التعليمي  الصعيدين  على  أطفالهم  رعــايــة 
مع  االنــدمــاج  تعتبر مشكلة  كما  والــنــفــســي. 
املــجــتــمــع الـــجـــديـــد ولــغــتــه والـــتـــواصـــل معه 
األطــفــال.  التي يواجهها  التحديات  أبــرز  مــن 
الطفل السوري يجد نفسه غريبًا تمامًا عند 

اللعب مع األوالد اآلخرين في الحي«.
كذلك، يالحظ الجبالوي وغيره من املدّرسني، 
ــال بـــعـــض املـــظـــاهـــر  ــفــ ــم لــــأطــ ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ ــــي مـ فـ
ــة أخــــــرى تـــبـــدو جــلــيــة عــنــد  ــالــ ــبـــة: »حــ الـــغـــريـ
األطفال السوريني النازحني، وهي اكتسابهم 

صــفــة الــعــنــف. مــعــظــم ألــعــابــهــم بــاتــت تتخذ 
الــحــرب واملــعــارك، أو األلــعــاب القتالية  شكل 
العنيفة. وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، بــات األطفال 
يــســتــخــدمــون ألـــفـــاظـــًا ومــصــطــلــحــات سيئة 
التي  البيئة  مــن  يكونون حملوها معهم  قــد 
خــرجــوا منها فــي ســوريــة والــحــرب الجارية 

فيها«.
ويــشــيــر الــجــبــالوي كــذلــك إلـــى جــانــب سلبي 
ــداد عــمــالــة األطــفــال ويـــزداد  آخـــر: »تــرتــفــع أعــ
املــدرســة بشكل مستمر. بعض  مــن  تسربهم 
ــة ويـــدرســـون  الــتــالمــيــذ يــعــمــلــون فـــي املـــدرسـ
العائلة  الوقت نفسه بسبب حاجة  فيها في 

للمورد املالي«.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

في ورشة حدادة صغيرة في حّي الشيخ 
ة، يمكن ألي كان أن 

ّ
رضوان في مدينة غز

 يعمالن منذ ساعات 
ً
يالحظ امرأة ورجال

فا فقط قبل غروب 
ّ
الصباح األولى ليتوق

من  يتعجبون  كــثــيــرون  بقليل.  الــشــمــس 
مياوم  عامل  أي  يستخدم  ال  إبراهيم  أن 
إلــى زوجــتــه عائشة  يلجأ  بــل  ملساعدته، 
كسند له. هي ومذ اقترنت به، تعمل معه 

في الحدادة.
في هذه الورشة الصغيرة، تجد عائشة 
على  مجبرة  نفسها،  عــامــًا(   37( حسني 
الوقوف أمام فرن النار الخاص بتحمية 
أو لساعات في بعض  للحظات  الحديد 
األحيان. ليست سحنة وجهها هي التي 
تــغــّيــرت مــن جــــّراء ذلـــك فــحــســب، بــل هي 
اكتسبت أيضًا قوة بدنية كبيرة. وعلى 
الــرغــم مــن أن املــجــتــمــع الــغــزي ال يتقّبل 
كثيرًا عملها في هذه املهنة، إال أن ظروف 
لقمة  املعيشية وضــرورة تأمني  أسرتها 
العيش ألوالدها الثمانية، زّجت بها في 

هذا العمل.
ــرّيـــة وزوجـــهـــا  عـــائـــشـــة مــــن أصــــــول مـــصـ
ــًا( يــحــمــل  ــامــ إبـــراهـــيـــم مــصــطــفــى )42 عــ
الـــجـــنـــســـّيـــة املـــصـــريـــة أيـــضـــًا حـــتـــى ولـــو 
ــرأة  ــ أنــــه مـــن أب فــلــســطــيــنــي. وتــخــبــر »املـ
الحّدادة« أنها »مذ تزّوجت قبل 19 عامًا، 
نزلت في أول أيام شهر العسل للعمل مع 
زوجــي فــي الــورشــة. الكل تفاجأ، لكنني 
اليوم  وعدته بالوقوف إلى جانبه. وأنا 
أكمل ما بدأته، وسط نظرات املتطفلني«.

بــالــظــروف  تــهــتــم  أن  يـــومـــيـــًا، ومــــن دون 
املناخّية، سواء أكان الطقس بردًا أم حرًا، 
لـ »العربي  الــورشــة. تقول  تقصد عائشة 
الجديد«: »في بعض األحيان، أضطّر إلى 
البقاء فيها بمفردي، حتى يرتاح زوجي 
 فــي املــنــزل. أنــا اعــتــدت التعامل مع 

ً
قليال

الزبائن والحدادين منذ أعوام، خصوصًا 
بــعــدمــا اكــتــســبــت ثــقــة زوجـــي فــي العمل. 

، أنزل للعمل بداًل عنه«.
ً
عند مرضه مثال

على مقربة من ورشة الحدادة الصغيرة، 
تــعــيــش عـــائـــشـــة وعــائــلــتــهــا فــــي خــيــمــة. 
وتــبــّرر: »نحن غير قــادريــن على تسديد 
إيــجــار املـــنـــزل. ومـــا نــربــحــه زوجــــي وأنــا 
في اليوم الواحد، يكفي إلطعام األطفال 

فقط«. 
وتشرح وهي تكمل عملها: »أحمل املهّدة 
ني. 

َ
ني أصبحتا خشنت

َ
الثقيلة بيَدي اللت

ــدان، أطـــــــرق لــــوحــــًا مــعــدنــيــًا  ــ ــنـ ــ ــلــــى سـ وعــ
ســـاخـــنـــًا لـــيـــلـــني عـــلـــى شـــكـــل مــــعــــنّي بــعــد 
تسخينه بالنار«. تجدر اإلشــارة إلى أن 
ظروف هذا العمل هي من األصعب على 
السكاكني  ع مع زوجها 

ّ
امـــرأة. هي تصن

ــر والـــخـــنـــاجـــر والــــســــيــــوف،  ــيــ والــــســــواطــ
باإلضافة إلى األدوات الزراعية وغيرها. 
كذلك يصنعان أدوات للزينة أيضًا، لكن 
ة في 

ّ
ــز ــ الــطــلــب عــلــيــهــا خــفــيــف. أهـــالـــي غـ

حاجة إلى األساسيات في غالب الوقت.
على الرغم من عملها الشاق، إال أن عائشة 
تحرص على عدم التقصير في االهتمام 
بــأطــفــالــهــا الــصــغــار. هـــي تــجــّهــز الــطــعــام 
دروسهم.  وتتابع  وتغسل مالبسهم  لهم 
وتشير إلى أن »عملي في الحدادة يتطلب 
ــرأة وأشـــعـــر  ــ ــ ــل، لــكــنــنــي امـ ــ مـــنـــي قـــلـــب رجــ
بـــالـــتـــعـــب الـــشـــديـــد فــــي بـــعـــض األوقــــــــات، 
لدرجة أنني ال أقوى حتى على الوقوف. 
مــع ذلــك، أحـــاول أن أبــدو قوية متماسكة 
أمام أبنائي، وكذلك ال أرفض طلب عمل«.

ــدادة قــــد تــســبــب  ــ ــحـ ــ وكــــــان عــمــلــهــا فــــي الـ
إلــى ذلك  ضاف 

ُ
ت بإصابتها في ظهرها، 

األعمال املنزلية. أيضًا، تعاني من ضعف 
التي  الــوحــيــدة  ليست  لكنها  النظر.  فــي 
تعاني من أمراض في أسرتها، فزوجها 
كبيرة  مــن مشاكل صحية  يشكو  أيــضــًا 
أجــبــرتــه لــفــتــرة مــن الــوقــت عــلــى مــالزمــة 
الفراش. لكنه سرعان ما عاد إلى املهنة 
ــنـــذ صـــغـــره.  ــتــــي ورثــــهــــا عــــن والــــــــده مـ الــ
في  الحياة صعب  »واقــع  إليه،  بالنسبة 
قـــطـــاع غــــــزة، والـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
االجتماعية  مسؤولياتها  مــن  تتنّصل 
تجاهنا. وهو ما دفع زوجتي إلى العمل 

في هذه املهنة الشاقة«.
ــذا الــعــمــل  ــدرك مــصــطــفــى جـــيـــدًا أن هــ ــ يـ
شــاق بالنسبة إلــى امـــرأة، وأن الــرجــال 
لهذا  فــيــه.  الــعــمــل  يستطيعون  بــالــكــاد 
ــتـــه إلــى  ــــوف زوجـ ــقـــّدر كــثــيــرًا وقـ فــهــو يـ
جــانــبــه، ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»زوجــتــي بألف رجــل. وهــذا أمــر يعرفه 
كل الزبائن. لو كــان لــدي ولــد شــاب، ملا 

ــة لــلــحــدادة  اســتــطــاع الــوقــوف فــي ورشـ
أمام النار كما تفعل هي«.

ــي مــعــيــشــتــه، يــعــتــمــد مــصــطــفــى عــلــى  فــ
بيع األدوات التي يصنعها من الحديد، 
دوالرًا   19 اليومية  أربــاحــه  تتجاوز  وال 
أميركيًا في اليوم، وهو ما يكفي إلطعام 
عــائــلــتــه. وفـــي بــعــض األيـــــام، ال يقصده 
زبـــون واحـــد، وفــي أيـــام أخـــرى قــد يأتيه 
باعة العربات لشراء حدوات لحصان أو 

.
ً
حمار مثال

يـــتـــلـــقـــى عـــالجـــًا  يـــتـــمـــنـــى مـــصـــطـــفـــى أن 
العمل بكامل  إلــى  الــعــودة  يساعده على 
طاقته كما في السابق، »فأتمّكن من منح 
زوجتي التي تعبت كثيرًا من أجلي ومن 
أجــل أوالدنـــا، بعضًا من الراحة يوميًا«. 
ـــعـــّد أســـرة عــائــشــة مــن األســـر الفقيرة 

ُ
وت

أبــســط حــقــوقــهــا، وال تملك  تفتقد  الــتــي 
أّي رعــايــة من  تــأمــيــنــًا صحيًا وال  حــتــى 
قبل الحكومة على الصعيد االجتماعي. 
ويبقى خوف عائشة وزوجها األكبر، هو 

من إصابة أّي من األطفال باملرض.

الحّدادة عائشة تصنّع السواطير
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إلى المدرسة من أصل 708 آالف، 
بحسب »هيومن رايتس ووتش«

كثيرًا ما تدفع 
الظروف المعيشية 
الصعبة بنساء غزة 

إلى العمل في مهن 
قاسية، عادة ما ُتحصر 
بالرجال. عائشة واحدة 

من هؤالء، فراحت 
تعمل في الحدادة
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قضايا

برهان غليون

ولــــد نـــظـــام »الـــبـــعـــث« مـــن انــقــاب 
األغلبية  إلرادة  مناقض  عسكري 
ــم  ــــوريـــــن، ولـ ــــسـ ــــن الـ ــة مـ ــقـ ــاحـ الـــسـ
ــرار، إال  ــمـ ــتـ ــوده واالسـ ــ يــنــجــح فـــي فـــرض وجـ
بعد أن قبل أن يكون سلطة احتال، وتحول 
بالفعل إلــى سلطة احتال. وكــان عــّراب هذا 
التحول هو حافظ األســد الــذي تسلم قيادة 
النظام املضطرب منذ انقابه على رفاقه في 
أواخر 1969. وكأي سلطة احتال، ما كان في 
وسع األسد أن يحتفظ بسلطته في مواجهة 
شعب رافض لها إال بالنجاح في كسب تأييد 
الدول الكبرى اإلقليمية والعاملية وبدعمها. 
وكانت سياسته ومصدر إعجاب الدول التي 
دعــمــتــه بــه الــطــريــقــة الــتــي أدار بــهــا مصالح 
ــة،  الـــــــدول األجـــنـــبـــيـــة املــتــنــاقــضــة فــــي ســـوريـ
أتقنه من  الــذي  وفــن تزوير اإلرادة الشعبية 
القوى  أعــمــال  وكــيــل  خــال مطابقة سياسة 
األجنبية على األرض السورية مع األهــداف 
ــارات الــنــبــيــلــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــّرك  ــ ــعـ ــ ــــشـ والـ
مقدمها  وفي  العربية،  والشعوب  السورين 
ــادئ  ــبــ ــلــــي ومــ ــيــ ــرائــ ــقــــاومــــة الــــتــــوســــع اإلســ مــ
السيادة واالستقال التي كّرست نصف قرن 
من الكفاح الدامي ضد االحتاالت األجنبية. 
بعكس مــا يــــردده بــاحــثــون كــثــيــرون الــيــوم، 
كان حافظ األسد أول من انحاز بسورية من 
الـــروســـي نحو  الــســوفــيــيــتــي  الــنــفــوذ  منطقة 
الــنــفــوذ الــغــربــي. وفـــي إطــــار االنــحــيــاز نحو 
الغرب، طور سياسة العداء ملنظمة التحرير 
أيضًا  ــاره  إطــ وفـــي  ورئــيــســهــا،  الفلسطينية 
خطط للتدخل السوري في لبنان عام 1975، 
والذي كان ضد إرادة الحكومة السوفييتية. 
وفــيــه أيــضــًا دخـــل فــي املــفــاوضــات الــســوريــة 
ــــوالن، وعـــمـــل عــلــى  ــــجـ ــــول الـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
تــطــويــر ســيــاســة الــتــقــرب مـــن دول الــخــلــيــج، 
وشــارك،  خــاص،  بشكل  السعودية  واململكة 
على هــذا األســـاس، فــي التحالف ضــد نظام 
صــــدام حــســن، ثــم فــي الــحــرب الــتــي قــادتــهــا 
إدارة الرئيس األميركي، جورج بوش )األب( 

ضده. 
لكن حافظ األسد الذي قرر التوجه في اتجاه 
الغرب لم يذهب بذلك كما فعل السادات من 
قبل إلى حد قطع جميع عاقات التعاون مع 
الــســوفــيــيــت، ثــم مــع الــــروس الــذيــن ورثــوهــم. 
ولذلك، بدت حركته وكأنها محاولة إلعادة 
ــة الــــدولــــيــــة أكــثــر  ــعـــاقـــات ســــوريــ الـــــتـــــوازن لـ
مــنــهــا تــغــيــيــرا لـــلـــوالء. وهــــذا مــا فــعــلــه أيضا 
الرئيسية،  اإلقليمية  الـــدول  مــع  فــي عاقاته 
فوقوفه إلى جانب اململكة العربية السعودية 
والخليج لم يجعله يخفف من قوة عاقاته 
مـــع إيــــــران، حــتــى قــبــل الــتــقــاطــع الــكــبــيــر في 
املصالح منذ سقوط النظام البعثي العراقي.

الــســيــاســي الغربي  الــتــوجــه  لــم يغير  هــكــذا، 
اعتماد  مــن  الــدولــي،  الصعيد  على  للنظام، 
قــطــاع األمـــن والجيش،  فــي  الرئيسي  األســـد 
وعـــلـــى جــمــيــع املـــســـتـــويـــات، عـــلـــى االتـــحـــاد 
الـــروســـي الــــذي ورث االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. 
استراتيجيًا  لــلــروس موقعًا  مــا حفظ  وهــذا 
املتوسط والشرق األوســط،  البحر  ثابتًا في 
ال يقتصر فقط على قاعدة طرطوس الرمزية. 
السياسي  تعاونه  النظام  ز 

ّ
عــز املقابل،  وفي 

والدبلوماسي مع واشنطن وبروكسيل، في 
إطار البحث عن تسوية سياسية مع إسرائيل، 
واســتــعــادة  األراضــــي الــســوريــة املحتلة في 
التسعينيات وبداية  أواخــر  الــجــوالن. ومنذ 
القرن الحادي والعشرين، توثق التعاون بن 
أجــهــزة االســتــخــبــارات الــســوريــة واألميركية 
واألوروبــيــة عمومًا إلــى درجـــٍة صــار النظام 
السوري يفتخر، هو نفسه، بأنه املسؤول عن 
إنقاذ أرواح أميركين وأوربين عديدين من 
املخابرات  أجهزة  ولعبت  اإلرهـــاب.  عمليات 
التنظيمات  تعقب  فــي  كبيرًا  دورًا  الــســوريــة 
القذرة  املــهــام  وتنفيذ  واخــتــراقــهــا،  املتطرفة 
لحساب واشنطن على األرض السورية، منذ 
بداية القرن. وتحول هذا التعاون األمني إلى 

أهم تجارة مشتركة بن البلدين. 
ــيـــمـــي، طــــــّور الــنــظــام  ــلـ ــتـــوى اإلقـ وعـــلـــى املـــسـ
عــاقــات قــويــة مــع طــهــران، مــن خــال انفتاح 
ــع الــنــطــاق عــلــى املــســتــويــات، السياسي  واسـ
ــذي تــحــول  ــ ــ والـــدبـــلـــومـــاســـي واملــــذهــــبــــي، والـ
ــوزراء اللبناني  ــ بــعــد أزمـــة اغــتــيــال رئــيــس الـ
السابق املــرحــوم رفــيــق الــحــريــري إلــى حلف 
استراتيجي، وتعاون متعدد األشكال، أعطى 
لطهران االنطباع بأن سورية أصبحت جزءًا 
ــن مــجــالــهــا الـــحـــيـــوي، وبــالــنــســبــة لبعض  مـ
قــادتــهــا مـــن تــرابــهــا الــوطــنــي. وفـــي املــقــابــل، 
ــا، أواًل،  ــيـ نـــجـــح األســــــد فــــي اســـتـــرضـــاء تـــركـ
بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة أضـــنـــة )أكـــتـــوبـــر/

تشرين أول 1998( التي أنهت عقودًا طويلة 
ــــزب عــبــدالــلــه  ــم الـــنـــظـــام الــــســــوري حـ ــ مــــن دعـ
أوجــــان، الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ثــم أكــثــر من 
الحرة  التجارة  اتفاقية  على  بالتوقيع  ذلــك، 
عــام 2004. وقــد أنــتــج هــذا الــتــعــاون األمــنــي، 
العاقات  ثم االقتصادي، عرسًا حقيقيًا في 
طويلة  أشهر  إلــى  استمر  التركية،  السورية 
بــعــد انـــــدالع الـــثـــورة الـــســـوريـــة. وقــــد فتحت 

ســوريــة أمـــام تركيا، بــهــذه االتــفــاقــيــة، أبــواب 
املـــشـــرق الـــعـــربـــي عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، وقــدمــت 
ــًا لــلــخــيــار  ــفـ ــرق أوســــطــــي، رديـ ــارًا شــ ــيـ لــهــا خـ
ــلـــق. وفـــــي املـــقـــابـــل، حــصــلــت  ــعـ األوروبـــــــــي املـ
إســـرائـــيـــل عــلــى كـــل مـــا تــتــمــنــاه مـــن حــكــومــة 
األسد، وهو الحدود اآلمنة التي كانت تحلم 
بــهــا، حــتــى مـــن دون اتــفــاقــيــة ســــام، والــتــي 
كما  لــلــجــوالن،  العملي  بالضم  لها  سمحت 
التي حصلت  اآلمنة  الحدود  بها  استكملت 
ــي الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة املـــصـــريـــة،  عــلــيــهــا فــ
ــامـــب ديـــفـــيـــد عـــام  بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات كـ
الوطنية  الــحــركــة  عـــزل  مــن  ومّكنتها   ،1978
الفلسطينية وتحييدها، وإنهاء حلم الدولة 
 حــربــًا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــان الــنــظــام قـــد شــــن

شعواء ضد هــذه الحركة أيضًا، وعمل على 
السبعينيات،  فــي  نــشــوئــهــا  مــنــذ  تقسيمها 
وخاض ضد قواتها حربًا دموية في شمال 
األردن )سبتمبر/ أيلول 1970(، ثم في لبنان 
يــتــردد  ولـــم   ،)1983 أول  تــشــريــن  )أكـــتـــوبـــر/ 
مــن قبل فــي طــرد رئيسها ياسر عــرفــات من 
لم يكن  دمشق )يونيو/ حــزيــران 1983(، ما 

يستطيع أن يفعله أي نظام عربي.
أمــا مــن جهة الـــدول الخليجية، فقد كــان من 
ــد األب  الــســهــل تحييدها، مــنــذ وصـــول األسـ
إلى السلطة، بالتحالف الضمني، ثم العلني 
ــدام حـــســـن، ونـــزوعـــه  ــ ــد نـــظـــام صـ مــعــهــا، ضـ
أو مــن خال  اإلقليمية،  الهيمنة  إلــى  الــقــوي 
مقابل  في  اإلرهـــاب  من  بحمايتها  ابتزازها 

ما قدمته من مساعدات ومعونات مالية. 
ــد أن تــجــد جــمــيــع الــقــوى  ــ هـــكـــذا ضــمــن األسـ
اإلقليمية مصلحة لها في اإلبقاء على نظاٍم 
يتعاون معها، ويؤمن مصالحها الرئيسية، 
حــســب األجـــنـــدة الــخــاصــة بــكــل مــنــهــا. وكــان 
ثــمــن ذلـــك تحييد الــشــعــب الـــســـوري وعــزلــه، 
وشل إرادتــه، وحرمانه من أي أمــٍل، بدعم أو 
تضامن أو تعاطف خارجي، عربي أو دولي، 
وتحويل سورية، بالفعل، إلى ملكية خاصة، 
بأمر  تأتمر  دولــي، ومزرعة عبودية،  بقبول 
رجل واحد وتخضع إلرادته، وال تعبد سواه. 
وبــمــبــاركــة الــــدول وإجــمــاعــهــا، ســّجــل حافظ 
األســـد الــدولــة »الــجــمــهــوريــة« والــشــعــب قبل 
أن يــمــوت بــاســم ابــنــه بــشــار، ولــم يــصــدر عن 
أي طــرف، ال داخــلــي وال خــارجــي، تعليق أو 

استغراب أو ماحظة واحدة.

الـــدول اإلقليمية وغير  بــه والء  الــذي ضمن 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــــان يـــدخـــل فــي 
نزاعاٍت مع بعضها، بسبب ميل هذا الطرف، 
أو ذاك، إلى املبالغة في توسيع نفوذه على 
حساب األطــراف األخــرى، وبالتالي، تهديد 
الـــتـــوازن الــدقــيــق الــقــائــم. فــبــمــقــدار مــا نجح 
األسد في إيجاد توزيع للمصالح الوطنية 
عــلــى الــــــدول األجـــنـــبـــيـــة، وضـــمـــن تــأيــيــدهــا، 
تــحــول هـــو نــفــســه، أعــنــي نــظــامــه وســلــطــتــه، 
إلى مركز تــوازن إقليمي، أو أحد أركــان هذا 

التوازن الرئيسية. 
وهذه هي روح السياسة التي طبقها، أيضًا، 
فــي الــداخــل بتحييده السلطة عــن أي نــزاع، 
وإطـــاقـــه رهـــانـــات ثــانــويــة بــديــلــة، يــتــنــازع 
اقتصادية،  والجماعات،  األفــراد  من حولها 
حــيــد مـــن خــالــهــا رجــــال األعــــمــــال، ورمــزيــة 
مــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع عــلــى مــنــاصــب الـــدولـــة 
ــة ووظــائــفــهــا، بــعــد أن حــولــهــا أيضًا  ــ اإلداريـ
إلـــى مــنــاصــب إداريـــــة تــنــفــيــذيــة، مــفــرغــة من 
مــحــتــواهــا الــســيــاســي، بــمــا فــي ذلـــك منصب 
رئـــاســـة الـــــــوزارة، أو الــتــنــافــس عــلــى اقــتــنــاء 
املــنــتــجــات الــكــمــالــيــة ونــصــف الــكــمــالــيــة، من 
ــيـــرادهـــا  ــتـ ــتـــاجـــهـــا أو اسـ ــــال احـــتـــكـــار إنـ خــ
وتوزيعها، من الشقة إلى السيارة خصوصًا 

إلى علبة املحارم الورقية. 
انهارت سياسة األسد القائمة على الحفاظ 
عــلــى الــــتــــوازنــــات، وبـــالـــتـــالـــي، الــلــعــب على 
التناقضات وإدارتها، بعد موت مصممها، 
لــســبــبــن رئــيــســيــن مــتــازمــن ومــتــفــاعــلــن. 
العزل والخنوع،  الشعب قانون  األول، كسر 
تحت تأثير ثورات الربيع العربية ودخوله 
القوي إلى حلبة الصراع السياسي. والثاني 
كــســر طـــهـــران قـــانـــون املـــوازنـــة الــدقــيــقــة بن 
ــة، وســعــبــهــا  ــيــ املـــصـــالـــح اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
الــدولــة  انهيار  بعد  اإلقليمية  الهيمنة  إلــى 
العراقية. وفي السياق، سوف تندلع الحرب 
الــنــخــبــة  إرادة  إرادتــــــــــن:  بـــتـــطـــابـــق  ــا،  أيــــضــ
الحاكمة وتصميمها على استخدام الساح 
لـــلـــدفـــاع عـــن احـــتـــكـــارهـــا الــســلــطــة، وتــدمــيــر 
فيها،  باملشاركة  املطالبة  الــجــديــدة  النخب 
بموقع سورية  االنــفــراد  فــي  طــهــران  وإرادة 
االســـتـــراتـــيـــجـــي، وتــحــويــلــهــا إلــــى مــقــاطــعــة 
إيــرانــيــة، وتــهــديــد مــصــالــح جميع الــشــركــاء 

اإلقليمين اآلخرين، وطردهم منها. 
هكذا حصل الربط بن الحرب الداخلية التي 
شنها األسد على شعبه، إلعادة إدخاله في 
قفص القنانة والعبودية الذي أراد الخروج 
ــة الــســيــاســيــة،  ــاركـ ــاملـــشـ مـــنـــه، بــمــطــالــبــتــه بـ
التي توقد فيها طهران،  اإلقليمية  والحرب 
مـــن أجــــل بــســط ســيــطــرتــهــا وقــيــادتــهــا على 
عليها،  القومية  أجندتها  وفـــرض  املنطقة، 
وتحويلها إلى قاعدة النطاقها نحو آفاق 
الدولية. وهكذا صار قتل الشعب  السياسة 
الـــســـوري وتــدمــيــر وطــنــه تــفــصــيــًا صغيرًا 
وتــضــحــيــة بــســيــطــة فـــي ســبــيــل تــكــويــن قــوة 
إســامــيــة كــبــرى، مــرهــوبــة الــجــانــب، بحجم 
الهند والــصــن وروســيــا وأمــيــركــا، تقودها 
من  أكثر  حولها  ويلتف  اإلسامية،  طهران 

مليار ونصف مسلم.
ــارثـــة  ــكـ ــذا الــــربــــط فــــي أســـــــاس الـ ــ ــمـــن هــ ــكـ ويـ

اإلنسانية والحضارية التي عرفتها سورية 
واملنطقة، منذ سنوات خمس. فبقدر ما قطع 
السوري،  للشعب  انتصار  أي  على  الطريق 
ومـــنـــع مـــن الــبــحــث عـــن تــســويــة، عــــزز إرادة 
القتال عند الجميع وعّمق الشرخ بن النظام 
والــشــعــب، وحـــّول الــحــرب مــن نــزاع سياسي 
ــــرب وجـــــــود، يــلــعــب فــيــهــا كــــل طـــرف  ــــى حـ إلـ
مــصــيــره. وفـــي مــــوازاة ذلـــك، فــاقــم االنــخــراط 
اإليـــرانـــي الـــواســـع فــي الــحــرب عــلــى الشعب 
الـــســـوري مـــن مـــخـــاوف بــاقــي دول املــنــطــقــة، 
ووضــعــهــا عــلــى شــفــا حـــرب نــفــوذ إقليمية، 
وأغلق أمامها طريق الحوار، وأدخل املنطقة 
في طريق مــســدود، وفــي حــرب تدمير ذاتي 

ومتبادل، ال نهاية وال أفق لها. 
كما وجدت جميع القوى اإلقليمية والدولية 
السوري من  الشعب  مصلحتها في تحييد 
قــبــل،  لــم يجد أي منها مصلحة كــبــرى في 
دعم الثورة السورية. فباستثناء ما يتعلق 
اهتمامًا  الــغــرب  يبد  لــم  وأمــنــهــا،  بإسرائيل 
من مصلحة  وكــان  الدموية.  بالحرب  كبيرًا 
تــل أبــيــب أن يــدمــر عــالــم اإلســـام واملسلمن 
الــعــرب نفسه  عــالــم  دمــر  بنفسه، كما  نفسه 
بنفسه، مــنــذ بــدايــة االســتــقــال فــي الــصــراع 
على مــوقــع الــقــيــادة الــقــومــيــة، بــن »البعث« 
والناصرية، وأن تفرغ الحرب إيران والعالم 

العربي من قوتهما مجتمعن. 
ولـــم تــكــن روســيــا أيــضــًا معنية بــوضــع حد 
التي  والحضارية  اإلنسانية  املحرقة  لهذه 
قــــــــّررت اســـتـــخـــدامـــهـــا ورقــــــة لــلــضــغــط عــلــى 
الـــغـــرب، وفــــرض إرادتـــهـــا عــلــيــه فــي املــحــافــل 
الـــدولـــيـــة، وإذاللــــــه انــتــقــامــًا ملـــا تــعــّرضــت له 
روســـيـــا مـــا بــعــد الــســوفــيــيــتــيــة مـــن تهميش 

وإقصاء وإذالل. 
وقد ساهمت موسكو، بقطعها الطريق في 
مجلس األمن على أي تدخل إنساني لحماية 
ــة، فـــي ظــهــور »داعــــش«  املــدنــيــن فـــي ســـوريـ
ونــمــوهــا، ودفـــع مــايــن الــاجــئــن الهاربن 
اتجاه  فــي  املتفجرة  بالبراميل  القصف  مــن 
الــدول االوروبــيــة. وكانت تنتظر أن يتوسل 
الغرب مساعدتها، لوقف تدهور الوضع في 
سورية واملشرق. وهذا ما حصل بالضبط، 
بعد أربعة أعوام. وتشعر الحكومة الروسية، 
اآلن، بأنها سيد اللعبة في سورية واملشرق، 
وهي التي تستطيع أن تفرض شروطها من 
التوصل إلى تسوية تخدم مصالحها  أجل 
القومية، ليس في سورية فحسب، وإنما قبل 
ذلك في أوروبا نفسها. وهي تنتظر عروض 
الغربين حول أوكرانيا، ومصير العقوبات 
بالضغط  تــشــرع  أن  قبل  عليها،  املــفــروضــة 
على األسد، من أجل تقديم التنازالت التي ال 

حل سياسيًا من دونها. 
املــطــروح  تــريــد مــوســكــو، حــســب مخططها 
اآلن، أن تنهي الحرب، وتحقق األمن والسام 
العسكرية  الــســيــطــرة  بتوطيد  املــنــطــقــة،  فــي 
على سورية، وتوزيع الحصص على الدول 
املتنازعة عليها، حسب رؤيتها وتحالفاتها 
الدولية، في مقابل تحييد الشعب السوري، 
وإخراجه من املسرح وعلى حسابه. وهذا هو 
ما فعله األسد األب من قبل. لكن الفرق، مع 
ذلك، كبير بن سورية األسد األب، وسورية 
األسد اإلبن. فقد انكسر قفص العبودية إلى 
غير رجعة، ولن يمكن إعــادة السورين إلى 
أي بيت طاعة، حتى لو استخدم بوتن كل 

الساح الروسي.  
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

مسار تحييد النظام الشعب وتدميره منذ انقالب األب إلى الثورة على االبن

سورية ليست للسوريين... 
من األسد إلى بوتين

في إطار االنحياز نحو 
الغرب، طور حافظ 

األسد سياسة العداء 
لمنظمة التحرير 

الفلسطينية ورئيسها، 
وخطط للتدخل السوري 

في لبنان عام 1975، 
والذي كان ضد إرادة 

الحكومة السوفييتية

كأي سلطة احتالل، ما 
كان في وسع األسد 

األب أن يحتفظ بسلطته 
في مواجهة شعب 
رافض لها إال بالنجاح 

في كسب تأييد الدول 
الكبرى اإلقليمية 

والعالمية وبدعمها

يصف المعارض السوري برهان غليون في مطالعته التالية نظام حافظ األسد بأنه كان سلطة االحتالل، بفعل قوة القهر التي 
مارسها في البالد، وحيازته دعمًا دوليا وغربيا لسياساته، وهو الذي حافظ على توازنات في عالقاته الدولية واإلقليمية، األمر 

الذي لم ينجح فيه نجله بشار األسد الذي قامت ضده الثورة الشعبية، وجاء بالروس قوة احتالل في سورية

حافظ األسد.. صورة حطمتها الثورة السورية في مركز باب الهوى الحدودي مع تركيا في 20 يوليو 2012 )فرانس برس(

للدول  مشترك  استثمار  حقل  طويلة،  سنوات  خالل  سورية،  أصبحت 
وتحييد  بينها،  ما  في  التعاون  لتأمين  وفرصة  الرئيسية،  اإلقليمية 
نزاعاتها أو تناقضاتها المتعددة. وكانت، للسبب نفسه، منطقة فك 
اشتباك بين األطراف، وتجنيبها الصدام في ما بينها، بمقدار ما حيّدت 
تمثله  الــذي  االستثنائي  االستراتيجي  الموقع  هذه  التوازنات  سياسة 
أّمن  ما  وبمقدار  واإلقليمية.   الدولية  النزاعات  عن  وأبعدته  سورية، 
هذا التوزيع استقرار النظام، جعل من بقائه واستمراره ضمانًا لالستقرار 
بعض  تجريد  حساب  على  ذلك  كان  ولو  والدولي،  اإلقليمي  والسالم 

الشعوب من حقوقها، وفي مقدمها الشعب السوري.

حقل استثمار دول إقليمية
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الـــثـــورة  ــدالع  ــ ــ ــعـــام 2011، وانـ حــتــى ربـــيـــع الـ
الــشــعــبــيــة، عـــاش الــنــظــام الـــســـوري، وضمن 
مصالحه واستقراره، والقوة التي مّكنته من 
احتواء املشكات الكبرى الداخلية التي كان 
فــقــط سياسية،  يــعــانــي مــنــهــا، وهـــي ليست 
على هذا التوزيع الدقيق واملركب للمصالح 
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Tuesday 29th December 2015

النص الكامل 
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عبسي سميسم

والناشــطن  الصحافيــن  مــن  عــدد  شــيع 
الســورين صبــاح أمــس اإلثنــن الصحافــي 
ناجــي الجــرف إلــى مثــواه األخيــر فــي مدينة 
غــازي عنتــاب التركيــة إثــر اغتيالــه علــى يــد 
يكونــوا  أن  يرجــح  األحــد،  مســاء  مجهولــن 
وكان  »داعــش«.  الدولــة  لتنظيــم  تابعــن 
مجهــول ملثــم نــزل مــن ســيارة خاصــة تقــل 
شــابن آخريــن عصــر أمس األحــد في منطقة 
غازي مختار باشــا حيث كان املغدور ناجي 
الجــرف يهــم بالخــروج من أحــد املطاعم فقام 
بإطــاق الرصــاص عليــه مــن مســدس كاتــم 
للصــوت وصعــد إلــى الســيارة والذ بالفــرار، 
مــن دون أن تتمكــن الســلطات التركيــة حتــى 
اللحظــة مــن معرفة الجناة، فيما نقل الجرف 

إلى املشفى حيث فارق الحياة.
وتشــير الطريقــة التــي تم مــن خالها اغتيال 
الصحافي وسط الطريق وفي وضح النهار، 
ومن قبله عملية ذبح ناشطن إعامين من 
ناشطي مجموعة »الرقة تذبح بصمت« التي 
وثقت انتهاكات تنظيم الدولة »داعش«، إلى 
أن كل الصحافيــن والناشــطن اإلعاميــن 
تركيــا  فــي  يعيشــون  الذيــن  الســورين 
ليســوا  التنظيــم،  ممارســات  ويفضحــون 
بمأمن من انتقامه، وأن تنظيم داعش ال يزال 
يمتلــك خايــا نائمــة فــي تركيــا تســتطيع أن 
تطاول من ترى أنه يشــكل تهديدا لها. وكان 
الجــرف قــد تلقــى تهديــدا مــن قبــل مجهولن 
بسبب تدريبه لناشطن يعملون في مناطق 
تنظيــم الدولــة »داعــش« باإلضافــة إلــى فيلم 
بعنوان »داعش في حلب« يفضح ممارسات 
التنظيم، وحصل على فيزا لجوء إلى فرنسا 
هو وعائلته، بسبب التهديدات التي تعرض 

لها وكان على وشك السفر قبيل اغتياله.
ســلمية  مدينــة  مواليــد  مــن  الجــرف  ناجــي 
دراســته  أنهــى   1977 عــام  حمــاة  بريــف 
الثانويــة فــي مدينــة ســلمية وأكمــل تعليمــه 
قســم  فــي  بالاذقيــة  تشــرين  جامعــة  فــي 
الفلســفة، وانتقل لإلقامة بدمشــق حيث عمل 
فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام 2007 ، وبــن 
عامي 2009 – 2010 عمل مدير تحرير ملجلة 

الهندسة واملقاوالت الشهرية .
فــي بدايــة الثــورة بــدأ نشــاطه مــع تنســيقية 
 
ً
ــا

ّ
متنق اإلعامــي  مكتبهــا  وأدار  ســلمية 

بــن دمشــق وســلمية، كمــا عمــل علــى إنتــاج 
تقارير تلفزيونية وأفام وثائقية، لتلفزيون 
وشــارك  املدينــة،  نشــاطات  عــن  »أورينــت« 
بنشاطات إغاثية إلى جانب عمله اإلعامي، 
وانضــم للعمــل مــع شــبكة »شــام« اإلخباريــة 
منــذ بدايــات تأسيســها وعمــل علــى تغطيــة 
وعندمــا  الشــبكة،  عبــر  الثــورة  نشــاطات 
اشــتدت املاحقــة األمنية لــه انتقل إلى تركيا 
وكان من مؤسســي منظمة »بصمة ســورية« 
كمــا أســس مجلــة حنطــة الثقافيــة الشــهرية 
أصــدرت  إعاميــة  مؤسســة  إلــى  وطورهــا 
وقــام  حنطــاوي.   اســمها  لليافعــن  مجلــة 
الجــرف بتدريــب الناشــطن امليدانيــن وأقام 
»منظمــة  مــع  بالتعــاون  الــدورات  عشــرات 
تحــت  لألنبــاء«  ســمارت  و»وكالــة  بصمــة« 

اسم »املواطن الصحافي«.
املحاربــن  أشــد  مــن  الجــرف  ناجــي  وكان 
لفكــر تنظيــم »داعــش«، وقــام أخيــرا بتدريــب 
الناشطن اإلعامين في الرقة، وخاصة من 
مجموعــة »الرقــة تذبــح بصمــت«، لتمكينهــم 
التنظيــم وعاقتــه مــع  مــن رصــد انتهــاكات 
املواطنــن فــي مدينــة الرقــة، كما قــام بإخراج 
يفضــح  حلــب«  فــي  »داعــش  بعنــوان  فيلــم 
محافظــة  فــي  التنظيــم  ممارســات  ويوثــق 
حلــب، والــذي يرجــح أن يكــون ســبب اغتياله 

منوعات

حريات

تكنولوجيا

حصاد 2015

روح 
الثورة .. 

وداعا

الجــرف  ناجــي  الســوري  الصحافــي  مقتــل  خبــر  تصــّدر 
بطلــق نــاري فــي غــازي عنتــاب عناويــن منشــورات شــبكات 
التواصــل التــي نعــاه الناشــطون الســوريون عبرهــا. »مــن لــم 
يعــرف ناجــي، لــم يعــرف روح الثــورة«، العبــارة التــي تكــررت 
فــي كتابــات كل ناشــط أو مواطــن عــرف الجــرف. هكذا، وفي 

وضح النهار، سرقت رصاصة قوس قزح الثورة. 
معــروف  عامــا(   38( الجــرف  ناجــي  السياســي  الناشــط 
بمعارضتــه النظام الســوري ومناهضتــه داعش، يتحدر من 
مدينــة الســلمية فــي ريــف حمــاة الشــرقي. ويعــرف الجــرف 
الناشــطني  قبــل  مــن  محبــوب  قابلــه،  مــن  ملعظــم  بـ«الخــال« 

الســوريني ومثابــر علــى البقــاء بالقــرب مــن الثــورة. شــارك 
الجرف بمختلف الفعاليات الثورية التي ينظمها الناشــطون 
الســوريون فــي تركيــا، كمــا ســاهم بتدريــب عــدد كبيــر مــن 
الناشــطني اإلعالميــني، لطاملــا حــرص علــى دعــم أي مبــادرة 
شــبابية أو دورة تدريبيــة تتعلــق بـــ »صحافــة املواطــن«، ألنــه 
آمــن بــأن الكاميــرا مســتقبل ســورية.  آخــر أعمــال الجــرف 
كانت فيلما تسجيليا بعنوان »داعش في حلب«،  قام خالله 
بتوثيــق انتهــاكات تنظيــم الدولــة »داعــش«، منــذ دخولــه إلــى 
حلــب عــام 2013، حتــى خروجــه منهــا عــام 2014، وتنــاول 
الفيلم بعض الحاالت التي قام التنظيم بتغييبها عن ســاحة 

الحراك السلمي، بني مفقود وقتيل ومعتقل. الفيلم الذي أثار 
 ملحوظًا قد يكون، بحســب مقربني من الجرف، ســببًا 

ً
جدال

مــن أســباب اغتيالــه. وانتشــر الفيلــم علــى وســائل التواصــل 
مــن  يومــني  ــق خــالل 

ّ
كبيــر، حيــث حق بشــكل  االجتماعــي 

عرضــه، حوالــي 12 مليــون مشــاهدة علــى »يوتيــوب«.  كمــا 
كانــت للجــرف مشــاركات عديــدة داعمــة لفريــق »الرقــة تذبح 
الــذي عمــل علــى توثيــق انتهــاكات تنظيــم الدولــة  بصمــت« 
»داعش« في محافظة الرقة، والصعوبة التي يعمل بها فريق 
الحملــة ومنهــا إنتــاج فيلم يتحدث عن حيــاة أعضاء الحملة، 

واملشكالت التي يعانون منها خالل عملهم التوثيقي.

كبيــرة  مشــاهدات  نســبة  علــى  حــاز  كونــه 
ربمــا أثــارت حفيظــة التنظيــم. ناجي الجرف 
متــزوج مــن الصحافيــة بشــرى قشــمر التــي 
تعمــل مــع إذاعــة »هــوا ســمارت« ولــه ابنتان، 
عــام  ولــدت  التــي  وأيميســا  ســنوات(   9( يــم 
تيمنــا  أي حمــص  إيميســا  فأســماها   2012

بثورة حمص في وجه النظام.

محمد دنكر

فــي كل عــام، تنشــر شــركة »غوغــل« قائمــة 
باملواضيــع واألشــخاص األكثــر بحثًا. هذا 
ويلجــأ مايــن املســتخدمن يوميــًا ملحــرك 
بحــث »غوغــل« للحصــول علــى معلومــات، 
األخبــار،  األســئلة،  إجابــات  عــن  للبحــث 

»المــار  تصــّدر  وقــد  وغيرهــا.  الصــور 
نجمــة  وزوج  الســلة  كــرة  العــب  اودوم«، 
تلفزيــون الواقــع كلــوي كارداشــيان قائمــة 
بحــث املواضيــع العامــة للعــام 2015. وقــد 
 Jurassic الديناصــورات  عالــم  فيلــم   

ّ
احتــل

 الفيلــم 
ّ

World املرتبــة الثانيــة، فيمــا احتــل
املثيــر للجــدل American Sniper. ويتحــّدث 
الفيلم عن القصة الحقيقية لحياة الجندي 
املمثــل  دوره  يجّســد  والــذي  كايــل  كريــس 
برادلــي كوبــر. كريــس، القنــاص األميركــي 
املعــروف بالجنــدي األكثــر فتــًكا فــي تاريخ 
العســكرية األميركية، والــذي كان برصيده 
ويســتعرض  باالســم،  مؤكــًدا   

ً
قتيــا  160

الفيلم أيضًا مدى تأثير الجندي وتعّرضه 
علــى  عملــه  أثنــاء  املــوت  لخطــر  اليومــي 
والــذي  والعاطفيــة،  الشــخصية  حياتــه 
يــؤدي بعــد ذلــك إلــى انفصالــه عــن زوجتــه 

وعائلته. 
فــي املرتبــة الرابعــة كانــت كايتلــن جينيــر، 
التي أحدثت جداًل بسبب تحولها الجنسي. 
وفي املرتبة الخامسة كانت روندا روساي،

وذلــك  السادســة،  املرتبــة  باريــس  ــت 
ّ
واحتل

بعــد األحــداث الداميــة التــي شــهدتها هــذه 
الســنة فــي الـــ13 مــن شــهر نوفمبر/تشــرين 
الثانــي. األحــداث كانــت عبــارة عــن سلســلة 
هجمــات إرهابيــة منســقة شــملت عمليــات 
انتحاريــة،  تفجيــرات  نــار جماعــي،  إطــاق 
الــى جانــب احتجــاز لرهائــن فــي العاصمــة 
الفرنســية تحديــدًا فــي الدائــرة رقــم 10 و11 
مــن مســرح باتــاكان، شــارع بيشــا، شــارع 
أليبــار وشــارع دي شــارون. أمــا فــي املرتبــة 
املرتبــة  وفــي   Agario فلعبــة  الســابعة، 
الثامنــة كريــس كايــل وفــي املرتبــة التاســعة 
لعبــة Fallout 4، وفــي املرتبــة العاشــرة فيلــم 
Straight Outta Compton الــذي أحــدث جــداًل 

واسعًا على مواقع التواصل.
األكثــر  األحيــاء  األشــخاص  قائمــة  وفــي 
اودوم.  المــار  ايضــًا  تصّدرهــا  بحثــًا، 
ــت كايتلــن جينــر، املرتبــة الثانيــة. ثــم 

ّ
واحتل

ترامــب،  دونالــد  وبعدهــا  روســاي،  رونــدا 
املرشــح للرئاســة االميركيــة، ثــم املمثلــة فــي 
روبــي  الجديــد«  االســود  هــو  »البرتقالــي 
روز، وشــارلي شــن الذي كشف عن إصابته 
رايتشــيل  ثــم  ويليامــز  وبرايــن  باإليــدز 

دولوزال وآديل وأخيرًا جوش دوغار.
وفي قائمة األسئلة، تصّدر سؤال رياضيات 
سهل وغريب جدًا القائمة وهو: »ما نتيجة 
 ســؤال: »مــا هــو 

ّ
0 مقســومة علــى 0؟«. وحــل

اإليبــوال؟« املرتبة السادســة، فــي حن احتل 
املرتبــة  داعــش؟«  تنظيــم  هــو  »مــا  ســؤال: 

السابعة.
 املمثــل شــارلي 

ّ
وفــي قائمــة املمثلــن، احتــل

 املمثــل 
ّ

فــي حــن حــل شــن املرتبــة األولــى، 
بيــل كوســبي فــي املرتبــة الثانيــة وتايلــور 
كينــي فــي املرتبــة الثالثــة. وتصــّدرت روبــي 
روز قائمة املمثات األكثر بحثًا، الى جانب 
آيمــي شــوم” في املرتبة الثانية وباتريســيا 
آركيــت فــي املرتبــة الثالثــة. وأمــا فــي قائمــة 
للمغنيــة   Hello اغنيــة  ــت 

ّ
احتل األغانــي، 

رغــم  األولــى،  املرتبــة  آديــل  البريطانيــة 
صدورها في شــهر نوڤمبر/تشــرين الثاني 
 Take Me ــت أغنية

ّ
مــن العــام الحالي. واحتل

to Church للمغنــي هوزيــه املرتبــة الثانيــة، 
ت أغنيــة Blank Space للمغنية 

ّ
فــي حــن حل

تايلر سويفت املرتبة الثالثة.
ترّبــع  السياســين،  قائمــة  فــي  وأخيــرًا   
ترامــب  دونالــد  للجــدل  املثيــر  السياســي 
 

ّ
قائمة السياســين األكثر بحثًا للعام، وحل
بيرنــي ســاندرز في املرتبــة الثانية، وكارلي 

فيورينا في املرتبة الثالثة.

التكنولوجيــة  املنتجــات  قائمــة  علــى   Uber شــركة  ترّبعــت 
الــركاب  لوصــل  تطبيــق  الشــركة  ومنتــج   .2015 للعــام 
بالســائقن بساســة مــن خــال خاصيــة األماكــن الجغرافية 
الخاصــة بالتطبيــق. ويمكــن مــن خالــه الوصــول إلــى املــدن 
بســرعة أكبــر، كمــا يتيــح املزيــد مــن الفــرص أمــام الــركاب، 

واملزيد من العمل أمام السائقن.
فــي املرتبــة الثانيــة، ســيطر التراســل علــى قائمــة الوســائل 
والخدمــات التكنولوجيــة األكثــر اســتخدامًا، تحديــدًا عبــر 
تطبيق »Messenger« الخاص بشــركة »فيسبوك«. التطبيق 
وعــرض  األمــوال،  بتحويــل  يســمح  التراســل،  جانــب  الــى 
 أقــوى ميــزة لديه هي قدرتــه على ربط اكثر 

ّ
املنتجــات. ولعــل

من مليار ونصف مستخدم حول العالم في تطبيق واحد. 
في املرتبة الثالثة، منتج بســيط وقوي في الوقت عينه، من 
انتــاج شــركة »غوغــل«، وهــي Google Cardboard، النظــارة 
ســتعمل لتجســيد 

ُ
ثاثيــة األبعــاد للهواتــف الذكيــة، والتي ت

الواقــع داخــل الهاتــف أو مــا ُيســمى بالواقــع االفتراضــي. مــا 
ُيمّيز النظارة عن باقي النظارات هو انها تعمل على تزامن 

حركة الرأس مع التطبيق املوجود على الهاتف الذكي.
في املرتبة الرابعة، تأتي ســاعة »Fitbit« املميزة للرياضين 

والراغبــن فــي تحســن الصحــة، تخفيــف الــوزن ومتابعــة 
هــا تســمح بمراقبــة دورة النــوم 

ّ
أنشــطتهم اليوميــة، كمــا ان

بشــكل دقيــق. ومــن أهــم مزايــا الســاعة، عمــر بطاريتها الذي 
هــا تحســب معــدل 

ّ
قــد يصــل إلــى 7 أيــام بحــد أقصــى، كمــا ان

نبض القلب طيلة اليوم وتفيد بتقرير مفصل عن ذلك.
ت طائرة DJI Phantom 3 الرباعية 

ّ
في املرتبة الخامســة، حل

املهنيــة. وهــي طائــرة صغيــرة يتحكــم بها عن بعــد، متقدمة 
تصويــر  فــي  تســتخدم   1080p HD RTFو  4K كاميــرا  مــع 
الصــور  التقــاط  الطلبــات،  توصيــل  الســينمائية،  األفــام 
وغيرها. وسعرها املقبول اجمااًل جعلها أحد أهّم املنتجات 
التكنولوجية للعام. ورغم أن العديد من الناس لم يقتنعوا 
ــرت 

ّ
أث هــا 

ّ
ان إال  األّول،  الذكيــة بجيلهــا  »آبــل«  بشــراء ســاعة 

كثيــرًا فــي األســواق العامليــة وشــّكلت بدايــة ثــورة الســاعات 
 
ّ
ــت الســاعة فــي املرتبــة السادســة، حيــث إن

ّ
الذكيــة. لذلــك حل

عــوا هيمنــة لهــا ولكــن فــي الجيــل الثانــي منها، 
ّ
كثيريــن توق

ــع أن يصــدر فــي منتصــف العــام املقبل. الســاعة 
ّ
والــذي يتوق

الحاليــة تســمح باالتصــال، قــراءة التنبيهــات، الــرد عليهــا، 
إلى جانب باقة من الخدمات الصحية واللياقة البدنية.

دنكر...

كان الصحافي ناجي 
الجرف من أشد المحاربين 

لفكر تنظيم »داعش«

المار أودوم تصّدر 
الئحة األكثر بحثًا خالل 
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)Getty( باريس المدينة األكثر بحثًا بعد االعتداءات الدامية فيها



العزف على آلــة »السامية«. وقــد بــدأ محمد 
عبد الوهاب حياته الفنية بألحان حجازي، 
مثل »وياه ما حيلتي«، و«عذبيني فمهجتي 

بن يديك«، و»أتيت فألقيتها ساهرة«.
إبراهيم القباني )1852-1927(: ولد بالقاهرة، 
 اإلنـــشـــاد الــديــنــي والـــعـــزف. عــمــل في 

َ
وعـــشـــق

وظيفٍة حكومّيٍة بعد حصوله على االبتدائية، 
 للغناء واملوسيقى. 

َ
غ ثم ترَك  الوظيفة ليتفرَّ

طـــرق أنــغــاًمــا ومــقــامــات لــم يستخدمها أحــد 
والسازكار  والبسنديده  املستعار  مثل:  قبله، 

واألوج.
الرسمي  اســمــه   :)1937-1852( حسني  داود 
بالقاهرة ألســرة  ولــد  ليفي«،  »دافــيــد حاييم 

تعليمه  وتلقى  الــقــرائــن،  اليهود  طائفة  مــن 
بــمــدرســة الــفــريــر، الــتــقــى بــعــبــده الــحــامــولــي، 
وتــــأثــــر بـــأســـلـــوب مــحــمــد عـــثـــمـــان فــــي األداء 
ة  ــس ألوبــرا عربيَّ أسَّ أّول من  والتلحن. يعدُّ 
كاملة حــن قــدم »شــمــشــون ودلــيــلــة« و«ليلة 

القاهرة ـ محمد كريم

ــة الــحــديــثــة مـــّرت  األغــنــيــة الــعــربــيَّ
ــمـــراحـــل عــــديــــدة، قـــبـــل أن تــصــل  بـ
يلي  وفيما  الحديث.  واقعها  إلــى 
الذين  املــوســيــقــى،   ألبـــرز عمالقة 

ٌ
اســتــعــراض

روا في نهضة املوسيقى العربية.
َّ
أث

عبده الحامولي )1841-1901(: كان والده من 
اللنب في مدينة طنطا، وقد قاوم  كبار تجار 
رغبة ابنه في الغناء، ففرَّ عبده من والده إلى 
مــنــيــة الــقــمــح، حــيــث الــتــقــى بــاملــعــلــم شــعــبــان، 
وتعلم منه أصــول الغناء، ثم رحل بصحبته 
ــا فـــي قــهــوة  ــوًيـ ــاهـــرة، حــيــث عــمــا سـ ــقـ ــى الـ إلــ
الناس.  فعرفه  األزبكية،  بحديقة  أغــا  عثمان 
ثــم انفصل عــن املعلم شــعــبــان، وأنــشــأ فرقته 
الخديوي  بلغ  حتى  صيته  ذاع  ثم  الخاصة. 
إنه اصطحبه معه  بل  فقربه منه،  إسماعيل، 

إلى تركيا. 
ولــــد   :)1911-1850( ــــاوي  ــيـ ــ ــنـ ــ املـ ــــف  ــــوسـ يـ
بالقاهرة ألسرة متدينة، دفعته لحفظ القرآن 
ــا بــاإلنــشــاد الــديــنــي، 

ً
وتــجــويــده. كـــان شــغــوف

الناس  ا يستدعيه 
ً
مــمــيــز مــنــشــًدا  حتى صــار 

ــاء املـــولـــد الـــنـــبـــوي وســــهــــرات رمـــضـــان.  ــيـ ألحـ
استمع إليه عبده الحامولي ومحمد عثمان 
فأعجبا بصوته وشجعاه على غناء األدوار؛ 
فأبدع فيها، وسجل منها »أكذب نفسي عنك 
فــيــمــا أرى«، و«مــــن قــبــل أن أهــــوى الــجــمــال« 

وغيرهما.
الشيخ  ولـــد   :)1917-1852( حــجــازي  ســامــة 
ا في مسجد 

ً
سامة باإلسكندرية، وكان مؤذن

األباصيري قبل عصر امليكروفونات، فقويت 
أوتــــاره الــصــوتــيــة. اتــجــه إلــى املوسيقى عبر 

قام الحوثيون باقتحام 
منزل الفنان فيصل علوي 

وكسروا آالته

تميَّزت ألحان سيد 
درويش بتعبيرها عن روح 

الشعب وهمومه

2223
منوعات

ــــول مــســرحــيــة »الـــســـت  كـــيـــلـــوبـــاتـــرا«، كـــمـــا حـ
هدى« ألحمد شوقي إلى عمل أوبرالي.

إلــيــه  يـــرجـــع   :)1900-1855( عــثــمــان  مــحــمــد 
وتحديد  الغنائي  الـــدور  تطوير  فــي  الفضل 
أدخـــل عليه حـــواًرا بديًعا بن  مامحه حــن 
تركيا  إلــى  سافر  املنشدين.  وجماعة  املغني 
في رحلٍة فنّيٍة، وكــان أّول من استخدم مقام 

»الشوق افزا« في األغنية العربية.
أحــد  والــــــده   :)1938-1870( الــخــلــعــي  كـــامـــل 
الضباط باإلسكندرية. اهتمَّ بالثقافة واألدب 
د على  والـــفـــن مــنــذ ســـن صــغــيــرة. كــــان يـــتـــردَّ
عقد في دار السيد توفيق البكري؛ 

ُ
أمسيات ت

التقى بأحد أعــام املوسيقى بالشام  وهناك 
هــو الــشــيــخ أحــمــد أبــوخــلــيــل الــقــبــانــي، الــذي 
في 

ّ
اكــتــشــف مــوهــبــتــه.  وُيـــعـــدُّ مــن أوائــــل مؤل

الــكــتــب املــوســيــقــيــة، إذ لـــه ثـــاثـــة كـــتـــب، هي 
»املــوســيــقــى الــشــرقــيــة« و»نـــيـــل األمـــانـــي في 

ضروب األغاني« و»األغاني العصرية«.
حياته  بـــدأ   :)1927-1878( محمد  الــعــا  أبـــو 
ــــان من  ـــجـــه لــلــغــنــاء، وكـ

َّ
ــمَّ ات ـــا لـــلـــقـــرآن، ثــ

ً
قـــارئ

ــل. ملــَع  الــقــائــل الـــذيـــن يــجــيــدون أداء املــــواويــ
اســمــه بــن أشــهــر مطربي عــصــره، مثل سّيد 
جه للتلحن، وصار 

ّ
الصفتي وعلي السبع. ات

معلًما للعديد من نجوم الغناء العربي، مثل 
أم كلثوم التي تعلمت على يديه في بدايتها، 
وغنت له العديد من األلحان مثل: »وحقك أنت 

املنى والطلب« و«الصب تفضحه عيونه«.
فــي  ولــــــدت   :)1967-1885( ــهـــديـــة  املـ مـــنـــيـــرة 
الزقازيق، وتلقت مبادئها بمدرسة الراهبات. 
انــتــقــلــت لــلــقــاهــرة، وغــنــت فــي بــعــض مقاهي 
الشيخ سامة  الــديــن، فسمعها  شــارع عماد 
ــدم لــهــا الـــدعـــم الــــــازم. انــتــقــلــت  ــ حـــجـــازي، وقـ
للتمثيل فــي فــرقــة عــزيــز عــيــد، قبل أن تكّون 

فــرقــتــهــا الـــخـــاصـــة الـــتـــي قـــدمـــت مـــن خــالــهــا 
ــة. من  ــريـ بــعــض الــــروايــــات املــتــرجــمــة واملـــصـ
أغانيها »أسمر ملك روحي« و«يمامة حلوة 

ومنن آجيبها«.
والـــــده  كـــــان   :)1923-1892( درويـــــــش  ســـيـــد 
ـــا، ألـــحـــقـــه بـــالـــكـــتـــاب لــيــحــفــظ 

ً
نــــجــــاًرا بـــســـيـــط

ــرآن. اســتــكــمــل دراســـتـــه بــاملــعــهــد الــديــنــي،  ــقـ الـ
ــا بـــاإلنـــشـــاد الـــديـــنـــي. عــمــل في 

ً
وكــــان شــغــوف

لزمائه  يغني  وكــان  البسيطة،  املهن  بعض 
فــي الــعــمــل، وتـــصـــادف أن ســمــعــه أثــنــاء ذلــك 
املمثل أمن عطا، فأعجب بصوته ودفعه إلى 
املسرحية،  عطا  أمــن  أخيه  لفرقة  االنضمام 
حــيــث ســـافـــر مـــع الـــفـــرقـــة مـــرتـــن إلــــى الــشــام 
تعلم  فــرصــة  لــه  فتهيأت  و1912،   1909 سنة 
ــز  ــلــــي. تــتــمــيَّ ــثـــمـــان املــــوصــ ــيـــقـــى مــــن عـ املـــوسـ
فعالج  الشعب؛  تعبر عن روح  بأنها  ألحانه 
»الشيالن«  مثل  أغانيه  في بعض  مشكاته 
و»الـــســـقـــايـــن«، كــمــا تــفــاعــل مـــع ثــــورة 1919، 

فأسهم فيها بأغانيه الوطنية والحماسية.
والــده  كــان   :)1966-1892( القصبجي  محمد 
ــــا 

ً
ــلـــي الــقــصــبــجــي مـــنـــشـــًدا وقــــارئ الـــشـــيـــخ عـ

في  محمد  درس  بالقاهرة.  ا 
ً
معروف ا 

ً
وملحن

ــم تعليمه بــمــدرســة  ــر ملـــدة عـــامـــن، وأتــ ــ األزهـ
املــعــلــمــن. انـــضـــم إلــــى تــخــت مــحــمــد الــعــقــاد 
ــة بــعــض  ــديــ ــهــ الــــكــــبــــيــــر، ثـــــم لــــحــــن ملــــنــــيــــرة املــ
الــطــقــاطــيــق ســنــة 1920 مــثــل »بــعــد الــعــشــا«، 
أم كلثوم سنة  الحمام«. تعرف على  و«شــال 
1924 ولــحــن لــهــا أكــثــر مــن 100 أغــنــيــة، كــان 

آخرها »رق الحبيب«.
عبده بقطر )1894- 1971(: اسمه عبد الفتاح، 
والده أحد علماء األزهر هو الشيخ مصطفى 
ــم 

َّ
ــرآن فـــي الـــســـابـــعـــة. وتــعــل ــقــ بــقــطــر. حــفــظ الــ

القصبجي،  علي  الشيخ  يــد  على  املوسيقى 
ر 

َّ
وتأث الخلعي  وكامل  درويــش  سّيد  عاصر 

أشهر موشحاته  للتلحن. ومن  اتجه  بهما. 
»شاغلي بالحسن بدر« و»أنت سلطان املا«.
بــالــقــاهــرة،  ولـــد   :)1961-1896( أحــمــد  زكــريــا 
الفنية  بــاألزهــر، وبــدأ حياته  وتلقى تعليمه 
إلــــى تلحن  اتـــجـــه  ــام 1922  مـــنـــشـــًدا. وفــــي عــ
بعض الطقاطيق لكبار املطربن أمثال منيرة 
للمسرح  اتجه  ثم  املصرية.  ونعيمة  املهدية 
الغنائي بعد أن تعاون مع ِفــَرق مسرح علي 
العديد  وقـــدم  عــيــد.  وعــزيــز  الكسار وعكاشة 
من األلحان الوطنية الجادة املميزة مثل »يا 
أرض رجــي وزلزلي عــرض الطغاة الظاملن« 

من فيلم »قراقوش«.
لــقــبــه   :)1966  -1896( شـــفـــيـــق  إبـــــراهـــــيـــــم 
ُولـــد ألســرٍة  الــصــغــيــر«،  »البلبل  املــصــريــون بـ
اعتزل  بالفن.  مبكًرا  واهتمَّ  بالقاهرة،  عريقة 
الغناء في 1926، وانتِخَب نقيًبا للموسيقين 
فــي 1929، كــمــا أنــشــأ مــعــهــًدا خــاًصــا لتعليم 

املوسيقى في 1934.

برنامجفّن
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ــرف الـــغـــنـــاء الـــجـــمـــاعـــي مـــنـــذ قــــــــرون، لــكــن  ــ ــ ُعـ
ــز عــلــى  ــكــ ــاد الـــجـــمـــاعـــي تـــاريـــخـــيـــًا ارتــ ــ ــــشـ اإلنـ
التاوات لأناشيد الدينية، وتطّور مع األيام 
ليدخل املسارح وتنتشر الكوراالت الغنائية، 
واشتهرت فرقًا عربية كبيرة مثل فرقة عبد 
الــحــلــيــم نــــويــــرة املـــصـــريـــة، وســـلـــيـــم ســـّحـــاب 

اللبنانية، وكانت ترافقها اآلالت املوسيقية.
في  الغنائي  الــكــورالــي  الــفــن  انتشر  باملقابل 
ــم يكن  ولــ مــوســيــقــيــة،  آالت  مـــن دون  الــعــالــم 

معروفًا في الوطن العربي.
أّســــس املــايــســتــرو بــاركــيــف تــاســاكــيــان ذو 
األصول األرمينية فرقة »كورال الفيحاء« عام 
2003 في مدينة طرابلس )شمال لبنان( التي 
سمى »الفيحاء« نظرا لفواح أريج الليمون 

ُ
ت

فيها فــي مــواســم اإلزهـــــار، وبــعــد عــامــن من 
تأسيس الفرقة استطاعت أن تحصد الجائزة 
الــثــانــيــة فـــي مـــهـــرجـــان بــولــونــيــا عــــام 2005 
ونالت أيضا في »مهرجان وارسو« أحد أهم 

ــــال فــــتــــرات ســـابـــقـــة،  ــيـــن خــ ــبـــل الـــحـــوثـ مــــن قـ
ومشاركاته  ة  الفنيَّ لهوايته  ممارسته  ملجرد 
 
َّ
بــالــغــنــاء فـــي املــنــاســبــات. ويــمــِكــن الـــقـــول بـــأن

ـــا عــلــى الــوســط 
ً
ــًرا طـــارئ ــ هـــذا الـــحـــدث لــيــَس أمـ

املحافظات  تلك  في  اليمني، خصوصًا  الفني 
ض  يتعرَّ  

ْ
إذ الــحــوثــّيــون.  عليها  يسيطُر  التي 

ــة، ال  ــ ــارخــ ــ ــانــــون النــــتــــهــــاكــــاٍت صــ ــنــ ــفــ فـــيـــهـــا الــ
 

ّ
بحق الجماعة  انتهاكات  عــن  كــثــيــًرا  تختلف 

اغتيال  حادثة  فمن  والناشطن.  الصحافين 
قام بها مسلحون حوثيون ضد أصغر فنان 
ــادر الـــــجـــــرادي  فــــي صــنــعــاء،  ــ ــو نــ ــ شــعــبــي وهـ
ومزرعة  منزل  على  اعتدائهم  بحادثة  مـــروًرا 
املوسيقار أحمد فتحي في محافظة الحديدة، 
وقبل ذلــك االعــتــداء على منزل ملحن النشيد 

الوطني أيوب طارش في محافظة تعز.
 مــن املــضــايــقــات الــتــي طاولت 

ٌ
 طــويــلــة

ٌ
سلسلة

 هذه االنتهاكات 
ُ
 تحدث

ْ
 الشعبي. إذ

ّ
اد الفن روَّ

أخبار بعضها لوسائل  ُمباشٍر، تصل  بشكل 
اإلعــام، وأخرى ال تصل أخبارها. وهناك من 
مــا وصــلــه مــن تهديدات،  ظ على 

ُّ
التحف ــل 

َّ
فــض

فــي محافظة  اليمن للمنفى.  واخــتــار مــغــادرة 

محمد عبد الملك

فــي حــادثــة انــتــهــاٍك جــديــدٍة، وليست األخــيــرة 
ـــحـــون حـــوثـــّيـــون 

َّ
ــدو، قــــــام مـــســـل ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ عـــلـــى مـ

الــســودي«  أيــوب  الشعبي«  الفنان  باختطاف 
النهار، من وسط محافظة عمران،  في وضح 
نة، 

َ
شمالي اليمن، دون أي تهمة منطقية ُمْعل

ــــخـــــاص مــن  وذلــــــك بــحــســب تـــأكـــيـــد أحـــــد األشـ
فقد  ناشطون،  نشره  ملا  ووفقًا  الفنان.  عائلة 
الرياضي  االستاد  إلى  السودي  الفنان  اقتيد 
بــاملــحــافــظــة فــــور اعــتــقــالــه، وهــــو املـــكـــان الـــذي 
له الحوثّيون إلى سجن خاص لخصومهم  حوَّ

منذ فترة دخولهم املدينة. 
اللحظة سبب  الفنان حتى  ولــم يعرف أهالي 
تفيد  قة 

ّ
املتعل الــروايــات  بعض  لكن  الحادثة، 

بـــأنـــه ســبــق وأن تـــعـــرض الــــســــودي لــاعــتــداء 

مهرجانات الكورال في العالم، جائزتن دفعة 
واحـــــدة عــــام 2007، جـــائـــزة أفــضــل فــرقــة في 
املــهــرجــان، وجــائــزة أخــرى نالها تاساكيان 

كأفضل مايسترو.
يتشكل »كــورال الفيحاء« من حوالي أربعن 
الفئات  مختلف  إلــى  ينتمون  وصبية  شــابــًا 
أيضًا  اللبنانية، ويــضــم  واملــنــاطــق  واألديــــان 
لبنان وخاصة  في  املقيمن  من  فلسطينين 
في املخيمات الواقعة شمال لبنان، ينشدون 
عــلــى طــريــقــتــهــم الــــتــــراث الـــعـــربـــي، الــلــبــنــانــي 
واملصري  والسوري  والفلسطيني  والعراقي 
وحــتــى األرمـــيـــنـــي، حــنــاجــرهــم الــبــشــريــة هي 
الـــتـــي تـــعـــزف املـــوســـيـــقـــى وتـــــــؤدي الــكــلــمــات 
وتـــصـــنـــع اإليـــــقـــــاع، وهــــــذه الـــطـــريـــقـــة تــســمــى 
املهاجرون  األرمـــن  »األكــابــيــا« حيث حملها 
إلـــى لــبــنــان، ونــشــأ عليها تــاســاكــيــان، لكنه 

أخرجها بأسلوب جديد.
الحلبية،  األندلسيات، والقدود  الفرقة تغني 
والــرحــابــنــة، وســيــد درويـــش وزكـــي ناصيف 
وكل ما هو تراثي عربي، لكن بتوزيع جديد 
ومميز للدكتور إدوارد طوركيان الذي يملك 
خبرة واسعة في اإلنشاد الجماعي، ولعل من 
أهم التحف الفنّية التي يقدمها الكورال هي 
فــيــروز حيث  املــدائــن« للسيدة  أغنية »زهـــرة 
القدس  بــأجــواء  يتمتع  أن  املستمع  بــمــقــدور 
وكــــأنــــه يــعــيــشــهــا ويــتــنــفــســهــا، فـــهـــي خــلــيــط 
مــن الــتــراتــيــل الكنسية، ســريــانــيــة، مــارونــيــة، 
أرثوذوكسية، تختلط بصوت األذان ونشيد 

»طلع البدر علينا«.

الفنانن  من  عــدًدا  الحوثيون  أجبر  الحديدة، 
في املدينة، على توقيع التزام خطّي وتعّهدهم 
بعدم الغناء مرة أخرى في أي مناسبة، وذلك 
بعد اختطاف ثاثة منهم، ال يزالون حتى اآلن 

رهن االحتجاز.
الــتــعــذيــب واالخــتــطــاف واالغــتــيــال والــتــهــديــد 
واملضايقات، لم تكن الوسيلة املقنعة لجماعة 
الــحــوثــي إلخـــراس صــوت الفنانن خــال عام 
كــامــل مــن فــتــرة فرضهم لسلطة األمـــر الــواقــع 
الــبــاد، ولكنهم ذهبوا لطمس كل شيء  على 

ٍق بتراث اليمن الفني والغنائي.
ّ
جميل متعل

من بن آخر هذه االنتهاكات، قيام الحوثين 
باقتحام منزل الفنان الراحل فيصل علوي في 
وتحطيم  املــاضــي،  ل  األوَّ ديسمبر/كانون   14
جــمــيــع آالتــــه املــوســيــقــيــة، وخـــاّصـــة آلـــة الــعــود 
الــخــاّصــة بــهــا الــتــي أطــــرب بــه كــل مــواطــن في 
اليمن والخليج. وبحسب نجل الفنان الراحل، 
ــامــــوا بــتــكــســيــر املــقــتــنــيــات  ــإن الـــحـــوثـــيـــن قــ ــ فـ
عام  أن  يبدو  املجمل،  في  واملوسيقية.  الفنية 
بالنسبة ملسيرة  األســـوأ  الــعــام  يكن  لــم   2015
ــا، 

ً
الــفــنــانــن الــيــمــنــيــن فــقــد، بـــل األســـــود أيــض

حيث لم يجدوا خاله متنفًسا لعمل أي شيء 
يذكر وسط ازدحــام أخبار الحرب والسياسة 
الصاخبة فــي كــل مــكــان.  فــي الختام »سيظل 
الــفــن  الــبــوابــة األجــمــل الــتــي يطل مــن خالها 
الــيــمــنــيــون عــلــى الــعــالــم، وســيــعــود اليمنيون 
واالحتفاظ  الجميلة  أغنياتهم  لسماع  حتًما 
بتراثهم الشعبي«، يؤكد رئيس البيت اليمني 

للموسيقى فؤاد الشرجبي. 

كورال الفيحاء: التراث العربي بحناجر لبنانيةعام أسود على فناني اليمن
أجبر الحوثيون عدًدا من 

الفنانين في محافظة 
الحديدة، على توقيع 

التزام خطّي وتعّهدهم 
بعدم الغناء مرة أخرى 
في أي مناسبة، ليضاف 

ذلك إلى سلسلة انتهاكات 
في العام 2015

ربما هي المرة األولى التي 
يدخل فيها أطفال من 

العالم العربي استديوهات 
التلفزيون للغناء بشكل 

رسمي وللمرة األولى 
سيحقق هؤالء جزءا 

يسيرا من أحالمهم

من طرابلس في شمال 
لبنان، خرجت جوقة 
الفيحاء، لتعيد غناء 

التراث العربي على 
طريقتها

ربيع فران

ــى الــتــي يــدخــل فيها  رســمــًيــا، هــي املـــرة األولــ
أطــفــال مــن الــعــالــم الــعــربــي إلــى استديوهات  
موهبتهم  عــن  والتعبير  للكشف  التلفزيون 
الــغــنــائــيــة، رســمــًيــا سيبتعد هـــؤالء عــن آثــار 
ــرق وقــتــل  ــ األزمــــــــات الـــعـــربـــيـــة مــــن قـــصـــف وغــ
مــن يناير/كانون  الثاني  فــي  وخــطــف.  يبدأ 
»ذا  برنامج:  مــن  األول  املــوســم  املقبل  الثاني 
 mbc فويس كيدس« في محاولة من محطة 
العرب  األطفال  طاقات  الستثمار  السعودية 
املوهوبن غناًء، محاولة قد تبدو جيدة في 
ظل أوضاع عربية بائسة أتت على ما تبقى 
من أحام طفولة جراء الحروب والصراعات 
الــقــائــمــة ومــــا يــعــانــيــه هــــؤالء مـــن صــعــوبــات 

الهجرة والتشرد والجوع واملوت.
ــطــرح بــشــأن هــــؤالء الــذيــن 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ســت

فـــجـــروا طــاقــاتــهــم الــصــوتــيــة عــلــى املـــســـرح، 
واســتــغــلــوا بــقــعــة الـــضـــوء لــلــغــنــاء والــعــفــويــة 
الواضحة من خال املعلومات عن البرنامج.

 »talpa« هروب إلى األمام  اعتمدت فيه شركة
املنتجة املنفذة للبرنامج على مراعاة حقوق 
الطفل وخصوصيته، وتجنبت الخوض في 

تفاصيل متعارف عليها في برامج »الكبار«!
وفق املعلومات الخاصة بـ »العربي الجديد« 
فإن البرنامج ُصور بالكامل، وليس هناك من 
حلقات مباشرة على الهواء، ثمانية أسابيع 
ســـيـــعـــرض فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــــهـــــواء بــاســتــثــنــاء 
الــحــلــقــة الــنــهــائــيــة الــتــي ســتــعــرض مــبــاشــرة 
بـــيـــروت لتتويج  فـــي   mbc مـــن اســتــديــوهــات
الفائز، أما عن األسباب التي أدت الى تصوير 
البرنامج فهي بالطبع تدخل في إطار مراعاة 
خصوصية األطفال بمساعدة ذويهم ملتابعة 
ــى املـــدرســـة  ــان ذهـــابـــهـــم إلــ ــمـ ــم، وضـ ــهـ ــتـ دراسـ
بشكل طبيعي أثناء عرض البرنامج، إضافة 
تــحــصــر  أن   »talpa  « ــركـــة  شـ رأت  ــك  ــ ذلـ ــى  ــ إلـ
املشتركن خال مدة زمينة معينة ستبدؤها 
ــار املــــدربــــن  ــيــ ــتــ ــارات األولــــــــى واخــ ــبــ ــتــ ــاالخــ بــ
الغنائية  موهبتهم  تؤهلهم  الذين  لأطفال 
للبقاء، ومن ثم يحن موعد املواجهات فيما 
بن األطفال أنفسهم لتنتهي النتائج بثاثة 

مشتركن سيتنافسون على انتزاع اللقب.
دور الــفــنــانــن، أو املــدربــن فــي املــوســم األول 
ــال كـــــان صــعــًبــا  ــفـ ــلــــى صــــــوت« لـــأطـ مــــن »أحــ
لـــلـــغـــايـــة، كــــاظــــم الـــســـاهـــر كـــــان مـــتـــأثـــرًا جـــدا 
املعلومات  فــي  وعفويتهم،  املــشــاركــن  لجهة 

وكذلك  كثيرة،  دمــوًعــا  حبس  »القيصر«  أن  
نانسي عــجــرم املــعــروف عنها أنــهــا مــن أكثر 
الـــفـــنـــانـــات قـــرًبـــا مـــن األطــــفــــال، ال بـــل تعتبر 
»رمزًا« لهم وتقوم نجوميتها على جزء كبير 
من األطفال، أما تامر حسني فعرف أنه كان 
املــرة  ألنها  ربما  تعامله،  طريقة  فــي  مرتبًكا 
األولى التي يشترك فيها في مثل هذا النوع 
الساهر وعجرم  زميليه  البرامج بخاف  من 
تلفزيونية  خبرة  اكتساب  من  ا 

ّ
تمكن اللذين 

جيدة. في املقابل، حفل املوسم بعدد كبير من 
املشتركن األطــفــال الــذيــن جـــاؤوا مــن العراق 
واملغرب وتونس ولبنان، ومصر، والافت أن 
عددًا ال بأس به منهم غنى أغنيات »طربية« 
قـــد ال يــعــرفــهــا الـــكـــبـــار، فــحــضــرت أم كــلــثــوم 
وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية، وهذا 
يتعاطفون جدا  املــدربــن وجعلهم  أذهـــل  مــا 
»الوجبة«  األنــفــاس،  يحبس  انتظار  معهم.  
تنبهت  بــاألطــفــال،  تتعلق  املـــرة  هـــذه  املقبلة 
لــهــا mbc جــيــدا بــحــســب مــصــدر فــي الــشــركــة 
على  »أطــفــال«  مــع  التعامل  لجهة  خصوصا 
سيرسم  مــا  وذلـــك  البديلة،  امليديا  صفحات 
عامات استفهام تجيب عنها الحلقة األولى 

بعد أقل من أسبوع.

رواد النهضة 
الموسيقية 

المعاصرة

كورال الفيحاء )العربي الجديد(

مرَّ أغلب الفنانين العرب عموًما والمصريّين والعراقيّين خصوًصا، بمرحلة اإلنشاد الديني 
وحلقات الكتاتيب الدينيَّة القرآنيَّة، قبل دخول عالم الغناء والتلحين

شيوخ 
     الغناء

األطفال يغنّون

حكواتي

محمد حاج حسين

القلب وحيد دائمًا، هناك رئتان، قدمان، يدان، عينان، هناك دائمًا ثنائيات 
في هذا الجسد املنهك، هناك دائمًا أفكار مبتورة في جزئي الدماغ، جرح 
وحيد في حجرات القلب يكفي لنعرف أي األجزاء املفردة، ُيقتل بسهولة.

أننا لم نكن معًا قــط، وهــم على ركام  ثم تذكرت على غفلة من خيبتي، 
الوهم، جودة للمفردات بيننا ال أكثر، أكثر من أي اعتبارات أخرى، تنهدات 
في ليالي العام املنصرم، سنة واحدة جمعتنا، فرقتنا في نفس اليوم الذي 

أغلقنا به حجرات القلب على ال شيء.
صحو لنفترق.

َ
- نم لنكون معًا، أ

أدمدم في شوارع بيروت أغاني أعرفها أكثر من وجهك، كما يدمدم كلنا 
أغاني في شوارع متفرقة، ال جدوى من كل هذه املوسيقى ، مجرد صدى 
، يسقط مسرعًا، يحدث  الحجر  ألقينا  كلما  الخاوية،  النفس  في  يتردد 
طرطقة، ثم ضجيجًا. ثم صمت تمامًا كما الحب يحدث خدشًا في جدران 

صبح همًا ، وذكريات.
ُ
 ،تكبُر ،ت

ً
القلب  ،يترك ندبة

م… 
َ
-ن

ال، أنا لن أنام بعد هذا الليل، لن أكون بمساحات ال تحتوي حجرات قلبي، 
ال تــطــوق رأســـي بنسيم وعــطــر، لــن أنـــام، الــريــح تناديني وحـــدي ،تعرف 
أنني متفرغ لرمية أخرى على الرصيف ،متفرغ لتيه آخر ، تعرف أنني ال 
أصحو و ال أغفو ،أضع عيوني في درج ،وأترك جسدي على سرير، أبصر 

عتمة الدرج بعيني الذائبتني ،أبصر حسرة في القلب ،من القلب.

- نامي لكي تكوني وحدك  ،أفيقي لكيال أكون وحدي، وحدي.
رغيف خبز، والطعم مالح كدمع، ال نقاء في غصة بشري، ال حشرجة 
مباحة سوى أمام املوت ، ظل من األشباح يستاقك لسراب آخر ،سراب ال 

احساس به ،سوى ملح األوان. 
،ألــف جرح لكي ينبت  رغيف خبز كل هذا الكون، ألف ملح معد لننسى 

امللح مجددًا.
الفلتر  الى  ،النار و الحزن في منتصف طريقهما  خدر أكثر مما عرفُت 
اللعني ، أنا في املنتصف تمامًا، الغرفة ال توسط فيها ، كالغربال تحركني 

من يسار ليمني ،من وجه لوجه ،من حزن لحزن .
سيركلنا القدر دائمًا ، سنتدحرج ، أقدامه تطأنا دائمًا ،في بداية األمر كل 
شيء مرتب ، السرير وموسيقى، السجائر والنار ،أنا والحزن ،كل شيء 
بعد  املحترقات  ركــل  األعــمــى  الــقــدر  لهذا  يتسع  ،تمامًا، حيث  فــي مكانه 

منتصف السيجارة ،بعد منتصف التيه بيم الحزن.
كلنا، جمٌع من الوحدة املوزعة كأكياس القمامة على األرصفة ،كمنافض 
السجائر على طاوالت املقاهي ،تكديس وحدة كل هذا الجمع من حولي 
،نضع نفسنا في خالط ،يستخلص منا الدمع والحزن املشترك ، وأغان 

في ليال متفرقة على االرصفة.
- نم 

- نامي…  
ثم سنصحو لنجد أن األمر سيان، نوم وصحو، أنا وال أنــِت، ال فرق، ال 

طرطقة من جديد في جدران القلب.

جدران القلب

فنون وكوكتيل

)Getty( أم كلثوم)Getty( تراث سيد درويش باٍق

الفنان نادر الجرادي )فيسبوك(
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إدارة »مــؤســســة مــحــمــود درويــــش« )املــعــّن 
بــــمــــرســــوم(، واســــتــــبــــدالــــه بــمــجــلــس جــديــد 
ا  بمرسوم رئاسي آخر، فيما ذلك اعتبر زّجً
الشأن  في  الداخلية  السياسية  للصراعات 
الــثــقــافــي. تــرافــق ذلــك كله مــع تعين إيهاب 
بسيسو وزيــًرا للثقافة في »حكومة الوفاق 
 من زياد أبو عمرو الذي ُعّن 

ً
الوطني«، بدل

املؤسسة ضمن  إدارة  رئيًسا ملجلس  لحقًا 
املرسوم الجديد الذي كان موضع خالف بن 
القديم باعتباره  املجلس  له وإلقالة  رافــض 
اعتبر  الثقافي وبن من  العمل  اعتداء على 
املسألة كلها مراسيم رئاسية، وأن من قبل 
أن يعن بمرسوم ل ينبغي أن يعترض حن 
بــدورهــا رفضت عائلة  آخــر.  يقال بمرسوم 
الشاعر درويـــش املــراســيــم الــتــي أقــالــت أحد 
شقيقي الشاعر )أحمد درويش( وعّينت أخًا 
آخــر )زكــي درويـــش(. كل ذلــك، يضع الوزير 
ــام تــحــديــات كــبــيــرة ل تــقــف عند  الــجــديــد أمـ
حدود أزمة مؤسسة محمود درويش فقط، 
بــل وتــتــعــداهــا إلـــى أزمـــة مــؤســســات ثقافية 
أخرى وأساسًا أمام هامشية وزارة الثقافة 

وحقيقة أن كل ذلك يجري تحت الحتالل.
ــانــــب أزمـــــــة املــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة  وإلـــــــى جــ
الرسمية، ل تبدو املؤسسات الثقافية األخرى 
ــقـــدس، يــتــهــدد »مــســرح  ، فــفــي الـ

ً
أفــضــل حـــــال

الــحــكــواتــي« والـــــذي يــســمــى أيــضــًا »املــســرح 
الـــوطـــنـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، أحـــــد املـــؤســـســـات 
الــثــقــافــيــة الــقــلــيــلــة املــتــبــقــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
املحتلة، خطر اإلغالق بعد أن وّجهت املحاكم 
عدم  بداعي  بإغالقه  تهديداتها  اإلسرائيلية 
قديمة جديدة  أزمــة  الضرائب. وهــي  تسديد 
إداريـــة مزمنة يشهدها  إلــى مشاكل  تــضــاف 
ــــي رام الــلــه  ــوات. وفـ ــنــ »الـــحـــكـــواتـــي« مـــنـــذ ســ
تعرض »مسرح وسينماتيك القصبة« ألزمة 
مالية وصراع بن موظفيه وصاحبه جورج 
ــفـــن هــنــاك  ــى إعــــــالن املـــوظـ ــ إبـــراهـــيـــم أدت إلـ
إضــراًبــا عــن العمل ملــدة جـــاوزت األسبوعن 
في حن رجحت مصادر مقربة إلى إمكانية 
تــفــاقــم املــشــكــلــة فـــي حـــال لـــم تــســعــفــه دفــعــات 

جديدة من أموال الداعمن. 
وعـــلـــى صــعــيــد مـــشـــروع »مــتــحــف فــلــســطــن«، 
ــتـــوالـــي يــتــم تــأجــيــل  ولـــلـــمـــرة الــثــالــثــة عــلــى الـ
اإلعـــالن عــن مــوعــد الفــتــتــاح الـــذي كــان مقررًا 
مطلع الــعــام الــحــالــي الــى أيــار/مــايــو مــن عام 
إدارة  مــجــلــس  قــــــرار  ــع  مــ ذلـــــك  ــرافــــق  تــ  ،2016
املــتــحــف بــإقــالــة مـــديـــره جـــاك بــرســكــيــان على 
املتحف  مبقيًا  ومالية،  إداريــة  خلفية مشاكل 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة تــحــت إشــــــراف مــبــاشــرة 
مــن مجلس إدارتـــه. وإن كــان مــشــروع املتحف 
أنــه لقــى أيضًا انتقادات  قد لقــى ترحيبًا إل 
تــــخــــص ســــيــــاســــاتــــه املـــتـــحـــفـــيـــة وســــرديــــتــــه 
ــان الــســؤال  الــتــاريــخــيــة الــتــي يــقــدمــهــا. وإذا كـ
الرسمية وخطواتها  املؤسسة  ملًحا عن دور 
من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما يحصل 
الثقافية،  واملــؤســســات  القضايا  صعيد  على 
أجــل تحشيد  مــن  اندفاعها  األدنـــى  بالحد  أو 
األوضــاع  تفاقم  من  للحد  وتكثيفها  الجهود 
والعمل على تصويبها؛ إل أن الواقع ل يبشر 

كثيرًا. 
وفــي أجـــواء مثل هـــذه، واصــلــت مجموعة من 
الصالونات األدبية والثقافية عقد أمسياتها 
ــة  ــيـ ــقـــاش املـــنـــتـــجـــات األدبـ ــهـــدف نـ الــثــقــافــيــة بـ
الــصــادرة في الفترة األخــيــرة، أبــرزهــا منتدى 
الـــرعـــاة الــثــقــافــي ومــتــحــف مــحــمــود درويــــش 
مع  يــتــرافــق  بشكل  السكاكيني  خليل  ومــركــز 
ــن وروايــــات على  صـــدور مجموعة مــن دواويــ

رام اهلل ـ أمير داود

ل يتجاوز الحديث عن منجز ثقافي 
في هــذا العام أو ذاك -فــي ظل غياب 
رؤيــــــة وســــيــــاســــات ثـــقـــافـــيـــة- حــــدود 
في  البدائية  املنظومة  والعّد ضمن  اإلحصاء 
في  العربية  العواصم  طريقة  وعلى  التقييم. 
السياسي  املــركــز  تخدم  التي  التنمية  نــمــاذج 
الـــلـــه«  »رام  اســــتــــأثــــرت  فــــقــــط،  )الــــعــــاصــــمــــة( 
للثقافة بصلة  بحصة األســد في كل ما يمت 
فــي فلسطن املــحــتــلــة، مــن فــعــالــيــات ومــســرح 
وإصــدارات كتب، وبقيت املدن األخــرى تسبح 
ــراف مهمشة  فـــي مـــا يــــراد لــهــا أن تــبــقــى كـــأطـ
ل يصلها إل فــتــات، هــذا إذا وصـــل، فــي حن 
بـــقـــيـــت غــــــزة تـــــــرزح تـــحـــت وقــــــع آلم الـــحـــرب 
األخيرة والحصار وتشديدات منظومة الحكم 

السياسي هناك.
ولــعــل الــالفــت فــي أحــــداث الــعــام املنقضي، 
وتيرة الجدل الصاخب الذي رافق مجموعة 
ــلـــى رأســــهــــا صــــدور  ــان عـ مــــن األحـــــــــــداث، كــــ
ــة مــجــلــس  ــالـ ــإقـ ــاســــي يــقــضــي بـ مــــرســــوم رئــ

أحمد باشا

والحروب  األزمــات  التي تخلقها  املخاطر  من 
الــيــوم، هي  الــحــرب السورية  الكبرى، كما فــي 
هامشيًا،  وتــغــّيــراتــهــا  الــثــقــافــة  ســـؤال  جعلها 
الــفــرد وتجعله  تــهــّمــش  الــتــي  بــاآللــيــة نفسها 
السياسي  والتفاوض  للمساومة   

ً
قابال رقمًا 

والضغط القتصادي.
ويــبــدو مــن الــصــعــب تــحــديــد صــفــات ومــالمــح 
قــرابــة خمس  الــســوريــة بعد  واضــحــة للثقافة 
ســنــوات على الــثــورة الــســوريــة الــتــي تنازعت 
تـــزال.  ول  مختلفة  أطــــراف  الـــدامـــي  قميصها 
ورغـــم طــفــرة الــفــنــون الــبــصــريــة إل أن املشهد 
الثقافي الــســوري فــي بــالد الــلــجــوء لــم يتغير 
قــبــل 2011، وإن تغير  كـــان عــلــيــه  كــثــيــرا عــمــا 
الــخــطــاب أو الصــطــفــاف الــســيــاســي.  مـــا من 
ثقافة سورية  أن يبشر بمالمح  مؤشر يمكن 
ــان عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــــالد الـــلـــجـــوء، ســــــواء كـ فــــي بـ
الفن  استثنينا  مــا  إذا  عــامــة،  والــفــنــون  األدب 
التشكيلي السوري الذي كان متميزًا منذ جيل 
الـــرواد. هكذا، وفــي كل عــام نجد أنفسنا أمام 
أسماء ومواهب جديدة تكشف عنها املعارض 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي بــــالد الـــلـــجـــوء الــقــريــبــة منها 
والبعيدة، والتي أخذت تحظى باهتمام عربي 
وعاملي. وحتى يستقيم حديثنا ل بد أن نذّكر 
 2011 قبل  في سورية  الثقافي  الخواء  بحالة 
في العقدين األخيرين تحديدًا، حيث بدت بلدا 
مفرغًا من املبدعن واملفكرين، ولعل احتفالية 
 2008 عــام  العربية«  للثقافة  »دمشق عاصمة 

هي أفضل من كشف حالة الخواء تلك. 

أزمة المؤسسة 
الثقافية 

ضجيج في ليل طويل

كغيره من األعوام، لم يكن 2015 محط توقعات كبيرة أو آمال معقودة على الصعيد 
وطنية  استهدافات  وال  ممأسسة،  جدية  خطط  ال  المحتلة.  فلسطين  في  الثقافي 

ترمي إلى الصعود واالرتقاء بالحالة الثقافية، إذ لم يتعد ما تم إنجازه هوامش الجهود 
الفردية، أو جهود بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالشأن الثقافي

لم يتغيّر كثيرًا المشهد 
الثقافي السوري في بالد 

اللجوء عما كان عليه 
قبل 2011، وإن تغيّر 

الخطاب أو االصطفاف 
السياسي

الثقافة السورية في لجوئها الكبير

فلسطين حصار وإنتاجات متقطعة

حركة تجرجر نفسها 
بقوة دفعها الذاتية 

وبال مؤسسة

زّج للصراعات السياسية 
الداخلية في الشأن 

الثقافي

لم يهدأ غضب الساحة الثقافية حول مآالت قضية الشاعر الفلسطيني 
السعودية على خلفية  باإلعدام في  الذي حكم عليه  أشرف فيّاض 
»التعليمات  ديوانه  من  مقاطع 
الوقت  ففي   ،)2008( بالداخل« 
مثقفون  فــيــه  اســتــنــكــر  ــذي  ــ ال
الحكم  ــرب  ــ وع فلسطينيون 
الصادر بحق الشاعر، طالب آخرون 
العاجل  بالتدخل  السياسية  القيادة 
كل  ورغم  عنه.  اإلفراج  أجل  من 
والفنان  الشاعر  زال  ما  سبق،  ما 
هذه  حتى  القضبان  وراء  الشاب 

اللحظة.

الثقافة في مواجهة اإلعدام

2425
ثقافة

فّواز حداد

املتوقع غالبًا أن ينعكس فعل الثورات بمتغّيرات جذرية في الدولة واملجتمع، 
غير أن من املالحظ أن األدب الــذي عــادة ما يسبق الــثــورة، ال يجاريها، إذ 
السابق  للنظام  امــتــدادًا  كــان  ربما  نظام،  إلــى  التحّول  أولها  مهام،  للثورات 
استمرار  إلــى  يحتاج  املستقبل  أن  األدب  يعتقد  بينما  مــضــادة،  بشعارات 

الثورة. إزاء هذا التعارض، ال غرابة في أن يكون من ضحاياها.
غالبًا ما استشعر املفكرون واألدباء الحاجة إلى التغيير، وبشروا به. كان 
لم  أو  تترّدد ســواء تحقق  التي  والــدارجــة  الشائعة  التوقعات  »التغيير« من 
بتنبؤاتهما، وكانت غالبًا في معرض  لم يجترحا جديدًا  يتحقق. كالهما 

االحتجاج على الظلم. 
واملثقفني مستقرة  الثورة  العالقة بني  تكن  لم  الشواهد،  عمومًا من خــالل 
للثورة  مــّهــدت  الفرنسيني  املفكرين  فكتابات  متذبذبة.  كانت  ــدوام،  الـ على 
الذين عــاصــروا تقلباتها خــالل عدة  األدبـــاء  لم تجذب  الفرنسية، في حني 
الــزمــن، وكـــان ألغلبهم مــواقــف ضــدهــا، فتساهلوا مــع الطغيان  عــقــود مــن 

بحجة نفورهم من الدهماء والدماء. 
وقتلت  األدب،  أحبطت  املثقفني،  غالبية  آزرهــا  التي  الروسية  الــثــورة  بينما 
األدبــاء، مع أنهم كانوا أبناءها ال دخالء عليها، حتى أصبحت روسيا بلدًا 
طــاردًا لــأدب واألدبــاء أمثال بونني ونابوكوف وسولجنتسني، إضافة إلى 

كبار الفنانني من رسامني وموسيقيني. 
أما الذين مكثوا في الداخل، فتحملوا نزوات سلطة بوليسية، خنقت حرية 
الــرأي والتعبير، فلم توفر بولغاكوف وباسترناك وغيرهم من املضايقات 

واملنع.
ال ُيحدث األدب ما يوازي فعل الثورات، إذ إن ما تؤسسه بالعنف، ال ينسجم 
لت تاريخ األدب على مر العصور. إذ لأدب 

ّ
مع تأسيس تيارات راسخة شك

سيرورته التي ال تخضع ملنطق األسلحة. وإذا تأملنا تجلياته: الكالسيكية 
والرومانسية والطبيعية والواقعية؛ فهي لم تولد تحت تأثير املتغّيرات على 
األرض، ولو حاول النقد إيجاد صلة بينهما. إن الواقع رغم ما يتطلبه من 
حّريات وما يفرزه من مظالم، ال يفرض على الكاتب االنتفاض على أدواته 
الفنية، إال عندما ال تفي مع الزمن بأغراضه الذاتية، ما يفسح املجال لطفرات 

األدب. 
تنتصر الثورات بالسالح والبشر، تأتي مزّودة بما ال تقبل االعتراض عليه، 
وتصنف بشكل جائر كل من ينتقدها على أنه يقف ضدها، بينما يقف 
الكاتب مع الثورة، ألنه يقف إلى جانب الضمير، فهو ليس على عداوة معها، 
إنما الثورات لديها وساوسها تجاه كل من ليس على انسجام كامل معها، 
ما يزرع سوء التفاهم بينهما. وليس غريبًا أن تكون ضيقة األفق، فتصطدم 

مع األدب الذي ناضل معها. 
الثورة، وإال خان نفسه، وإذا اكتفى بالصمت،  إلى  ينساق األدب بطبيعته 
فقد ألغى دوره. حتى لو كان الكاتب على وفاق معها، فهذا ال يعني أنه على 
وفاق مع الثوار الذين ال يدركون أن انطواء األدب في الصمت، يعني انحدار 

الثورة إلى ما يرسم نهاياتها، ويطويها في الشمولية.

انطواء في الصمت

حصاد 2015

حدث في 2015

الساحة الفلسطينية لكتاب وشعراء وروائين 
مجموعات  بينها  مــن  املــنــاطــق،  مختلف  مــن 
الشيخ و»كما ولدتني  مــرة« لوليد  »أنــدم كل 
الغزال«  اللدية« ألسماء عــزايــزة،  »فــوق عنق 
لــعــامــر بـــــــدران،  وعــلــى صــعــيــد الــقــصــة كــانــت 
مــجــمــوعــة »نـــكـــات املــســلــحــن« ملــــازن مــعــروف 
و»خطأ النادل« لزياد خداش. روائيًا، صدرت 
مجموعة من الروايات منها: »هاتف عمومي« 
لعباد يحيى، كما فــازت »مجانن بيت لحم« 
ألسامة العيسة بجائزة الشيخ زايد »لآلداب«، 
ووصلت »حياة معلقة« لعاطف أبو سيف إلى 
لم  العربية.  البوكر  لجائزة  القصيرة  القائمة 
الكتاب  تعقد فلسطن نسختها من »معرض 
الـــدولـــي« لــعــام 2015، فــي حــن مــا زالــــت دور 
النشر الفلسطينية تعاني من مشكلة التوزيع 
خارج حدود الوطن، األمر الذي دفع الكثير من 
األردن  مــن  مــع دور نشر  التعاقد  إلــى  ابها 

ّ
كت

ومــصــر ولــبــنــان مــن أجــل ضــمــان وصـــول هذه 
الــكــتــب إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــي وتــحــقــيــق فــرص 
أفضل في الجوائز األدبية العربية. وفي غزة 
بظروف  اختناقها  الثقافية  الحياة  واصــلــت 
الــحــصــار ومــحــاولتــهــا لــلــتــنــفــس، هـــذا الــعــام 
صــــدر عــــدد خـــامـــس مـــن مــجــلــة 28 الــفــصــلــيــة 

ــتــــي مــــا زال  الــ ــبــــرى،  ــكــ الــ الــــلــــجــــوء  ــة  إن مــــوجــ
ــرارة، والــتــي  ــمـ الــســوريــون يــتــعــرفــون إلــيــهــا بـ
ــم يــعــرفــهــا تــاريــخــهــم الـــقـــديـــم ول املــعــاصــر  لـ
ــيــــث الـــفـــظـــاعـــة  ــيــــث الـــــعـــــدد أو مـــــن حــ مـــــن حــ
التموضع  اكتسبت بسبب  املتعاظمة يوميًا؛ 
الــجــغــرافــي والــســيــاســي لــبــالدهــم بــعــضــًا من 
التصورات التي عرفوها من يوميات لجئي 
الـــجـــوار املــشــتــعــل مــنــذ أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
والعراقين  الفلسطينين  يوميات  فعايشوا 

واللبنانين واألكراد في البلدان املجاورة.
كـــان لــجــوء الــســوريــن فـــي هـــذه الــســنــة الــتــي 
تودع اآلن آخر أيامها، عنوانًا رئيسيًا، حيث 
أعدادهم بشكل طــردي مع اضمحالل  تتزايد 
أفـــق الــحــل الــســيــاســي واســـتـــشـــراس طــائــرات 
النظام وحلفائه في السماء وسكاكن داعش 
تتصّدر  حــن  وفـــي  األرض.  عــلــى  ومثيالتها 
للسورين  الثقافية  والفعاليات  التظاهرات 
فــي بـــالد الــلــجــوء، صـــور قــــوارب املــــوت، تبدو 
ــر بـــعـــدًا  ــثــ ــه أكــ ــيــ صــــــور الـــــداخـــــل والــــــعــــــودة إلــ

وضبابية. 
ل بد من املالحظة هنا أهمية دراســة تفاعل 
وتـــأقـــلـــم مـــا ســيــنــقــلــه الـــالجـــئـــون الـــســـوريـــون 
معهم في قواربهم من أنماط عيش ولهجات 
وأساليب طبخ ورقص وطرب، حتى يتمكنوا 
مـــن الــعــيــش فـــي املــجــتــمــعــات الـــجـــديـــدة، من 
دون أن ينقطعوا مع إخوتهم الذين ما زالوا 
الداخل، يكملون حياتهم  يعيشون هناك في 
كي ل تتحول البالد كما هي عليه في نشرات 
األخــــبــــار: ســاحــة لــلــحــرب فــقــط، ولــكــي تبقى 

البالد صالحة للعودة.

الــثــقــافــيــة بــجــهــود شــبــابــيــة، وأقــــــام صــالــون 
28 الــثــقــافــي عـــدة لـــقـــاءات ونـــــدوات، ومـــن بن 
اإلصدارات القليلة الصادرة في غزة هذا العام 
»غزة اليتيمة« ملحمود جودة، و»للموت رائحة 
الـــزجـــاج« لــحــســام مـــعـــروف. أمـــا فــي فلسطن 
املحتلة عام 1948 فقد شهد هذا العام افتتاح 
بمبادرة مجموعة  في حيفا  »مسرح خشبة« 
مــن املــســرحــيــن الــشــبــاب، الــذيــن يــقــدمــون إلــى 
للفعاليات  حيزًا  املسرحي  برنامجهم  جانب 
الثقافية والفنية. كما تواصل »جمعية الثقافة 
الثقافي  »املــركــز  تأهيل  على  العمل  العربية« 
الــعــربــي« والــــذي ُيــتــوقــع أن يــكــون أكــبــر مركز 
ثقافي عــربــي مستقل مــن نــوعــه فــي فلسطن 
ــدوءًا مما  ـــ48. مــوســيــقــيــًا، بـــدا الــعــام أكــثــر هــ ــ الـ
مجريات  على  الشعبية  الهبة  وأثـــرت  سبقه، 
النشاط املوسيقي والثقافي إلى حد ما، فمن 
ألــغــيــت جولة  الــتــي  الــعــروض املوسيقية  بــن 
لــعــازف الــكــالرنــيــت مــحــمــد نــجــم كـــان سيقدم 

 جديدًا يتوقع أن يصدر في 2016.
ً
فيها عمال

ــة هـــذه الــســنــة مـــن حصة 
ّ
ولــعــل الـــكـــأس املــعــلــل

الـــفـــنـــون الــبــصــريــة مـــن حــيــث عــــدد املـــعـــارض 
ــد اســـتـــأثـــرت أرض  ــ ــّدم. وقـ ــقــ ــتــ ومـــســـتـــواهـــا املــ
ــتـــات الــفــلــســطــيــنــي بــالــنــصــيــب  الـــلـــجـــوء والـــشـ

ــان الـــنـــور« لــكــمــال ُبـــالطـــه،  ــ ــبـــر مــنــهــا: »وكــ األكـ
ــب بــــجــــودة مــنــخــفــضــة« لـــهـــانـــي زعــــرب  ــ ــ و»حـ
أقيمت  وثالثتها  سابيال  لستيف  و»طبقات« 
في »غاليري بيرلوني«  في لندن. وفي رام الله 
قّدم بشار الحروب معرضه »شاشة صامتة« 
ومحمد السمهوري »غزة تصعد إلى السماء«. 
إلى جانب معرض أخرى مختلفة ملجموعة من 

األسماء األخرى أقيمت في الداخل والخارج.
ــنـــشـــاط الــســيــنــمــائــي  ســيــنــمــائــيــًا، انـــحـــصـــر الـ
بأحداث محدودة أهمها تنظيم الدورة الثالثة 
 35 بمشاركة  الشباب«  سينما  »مهرجان  مــن 
فيلمًا محليًا وعربيًا وأجنبيًا عرض في أكثر 
من عشرة مواقع في أنحاء الوطن، وفعاليات 
فعالياتها  استهلت  والتي  سينمائية«  »أيــام 

بعرض فيلم مصور من غزة.
يمكن اإليــجــاز فــي مــعــرض ذلــك كــلــه، بــأن ثمة 
حــركــة تــجــرجــر نفسها بــقــوة دفــعــهــا الــذاتــيــة 
ــة أو رعـــايـــة مــؤســســيــة. فـــي حـــن ما  دون رؤيــ
زالت الحالة الثقافية الراهنة تطمح إلى ما هو 
من  بل  والتكثيف،  والتوجيه  الدعم  من  أعلى 
خالل سياق منظومة تكون قادرة على صناعة 
الفعل الثقافي الحقيقي وفق متطلبات الحالة 

الفلسطينية الخاصة.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

ــو 2014  ــايــ أيـــــــــار/ مــ ــي مـــطـــلـــع  ــ فـ
اسم  قــامــت جــائــزة عربية تحمل 
حــاكــم عــربــي راحـــل بمنح جائزة 
»شــخــصــيــة الــعــام الــثــقــافــيــة« إلــى 
ملك عربي لم ينسب له أي تأليف 
أو إنـــتـــاج ثـــقـــافـــي، وقــبــلــهــا بــعــام 
»شــيــخ األزهـــــــر«. وإذ  مــنــحــتــهــا لـــ
ــاُم الشخصيات 

ّ
الــحــك طــاملــا طــرد 

ــات  ــاقــ ــيــ ــرق وســ ــ ــطـ ــ ــة، بـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ ال
ــز  ــوائـ ــجـ مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن بــيــنــهــا الـ
اســتــتــبــاع  أداة  )فـــهـــي  بــاملــنــاســبــة 
الجائزة  تلك  لكن  آن(؛  فــي  وطــرد 
إلى  راحــل  باسم حاكم  املمنوحة 
حاكم في سّدة الحكم وقتها تعّد 
املثقف  إلــغــاء صـــورة  فــي  سابقة 
ــل أولـــي 

ُّ
حــتــى كـــمـــوضـــوع لــتــفــض

األمــــر.  أي »تــوّســع« أو خــرق في 
املفهوم الغرامشي للمثقف يمكن 
ــر أو  ــ أن يــصــيــر مــعــه شــيــخ األزهـ
العام  عربي، شخصية  أي حاكم 
ــم يجر  ــثــقــافــيــة؟ تــلــك الــقــصــة لـ ال
الوقوف عندها، وجرى بلعها في 
كــثــيــرًا،  تــبــلــع  بــاتــت  الــتــي  ثقافتنا 
بجوائز  األمــر  ق 

ّ
يتعل سيما حني 

سخّية هي محط األنظار. 
لــــم نـــســـق هـــــذه املـــقـــدمـــة إلعــــالن 
مـــوقـــف مـــتـــأخـــر، فــالــكــثــيــر مــمــا 
يــحــدث فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة منذ 
سنوات يدخل في باب الكوميديا 
ــوداء والـــــهـــــزل الـــكـــئـــيـــب وال  ــ ــســ ــ ــ ال
ــبــًا الــتــعــقــيــب عــلــيــه؛  يــســتــحــق غــال
لكننا نسوق ما سبق للحديث عن 
شخصية العام الثقافية في 2015 
وهي في تقديرنا الشاعر والفنان 
الذي  أشــرف فياض،  الفلسطيني 
ال نـــرى »الــحــكــم عــلــيــه« بــاإلعــدام 
على  »الحكم«  لـ رمزيًا   

ً
تمثيال إال 

ثــقــافــة كــامــلــة بـــاملـــوت. دعــونــا إذًا 
نحتفل بأشرف، شخصية عامنا 
الثقافي، في وجه ومواجهة كل ما 

تعرفونه.

إلى القوارب وحدها ال تستطيع العـودة السورية  تدُمر  مدينة  في  الروماني  المسرح  تحّول  الماضي،  مايو  أيار/   20 في 
هدم  أشهر،  بثالثة  بعدها  اإلجرامية.  قدراته  »داعــش«  عليها  يستعرض  منّصة 
»التنظيم« معبدين؛ هما »بعل شمين«، وجزء من »معبد بل« الروماني. كما أُعدم، 

على يدهم، عالم اآلثار السوري خالد األسعد.

برلين، أحد أشهر الشخصيات  المعروض في متحف  نفرتيتي بفضل تمثالها  تعد 
المصريات  العام، قّدم عالم  أكتوبر من هذا  األول/  تشرين  القديمة. في  المصرية 
البريطاني نيكوالس ريفز نظرية حول مكان دفن نفرتيتي، وهو أحد أهم ألغاز هذا 
المصرية، في  العلمية والحكومة  المؤتمرات  بموافقة  النظرية حظيت  المجال. 

انتظار الحفريات.

محوران رئيسيان تضّمنتهما الدورة الرابعة من »المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية« )19 - 21 آذار/ مارس 2015(، التي عقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة 
»أدوار  حول  األول  الموضوع  دار  وبينما  المغربية.  مراكش  مدينة  في  السياسات 
والبحث  »الجامعات  جهته،  من  الثاني،  تناول  التاريخية«،  التحّوالت  في  المثقفين 

العلمي في العالم العربي«.

كادت أيام قرطاج السينمائية )21 - 28 تشرين الثاني/ نوفمبر( هذا العام أن تلغى 
بعد أيام قليلة من افتتاحها بسبب العملية اإلرهابية التي ضربت العاصمة التونسية 
في 24 من نفس الشهر، والتي أعلنت على إثرها حالة الطوارئ في البالد. رغم ذلك 

أصرّت الجماهير وضيوف المهرجان واإلدارة على مواصلة المهرجان.
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في الحلقة الثانية من ملف العالم السري للمتفجرات، نتوقف في سورية، والتي لجأت فصائلها المسلحة إلى تصنيع 
C4 العبوات، في مواجهة نظام األسد، عبر االستيالء على الذخائر من مخازنه، فيما يهرب »داعش« متفجرات

»داعش« يستخدم C4 والجيش 
الحر يعتمد على مخازن النظام السوري

العالم السرّي 
للمتفجرات ]7/2[

عبسي سميسم

محمــد  الســوري،  الشــاب  يكــن  لــم 
املعهــد  خريــج  عبيــد،  نديــم 
أن  يعلــم  التجــاري،  املتوســط 
انــدالع  منــذ  واملتفجــرات،  بالســاح  هوســه 
اختــراع  إلــى  بــه  ســيؤدي  الســورية،  الثــورة 
املعارضــة  يــدي  بــن  فتــكًا  األكثــر  الســاح 
الســورية املســلحة، والذي عرف باســم »مدفع 
جهنــم«، لكــن عبيــد مع مــرور الوقت دفع ثمنًا 
باهظــًا لعملــه فــي املتفجــرات، إذ فقد جزءًا من 
كفــه ومعظــم أصابــع يده أثناء تجريبه خلطة 
لغــم  تصنيــع  يحــاول خالهــا  كان  كيماويــة 
بدائــي أواخــر عــام 2011، إال أنــه واصــل عملــه 
فــي الصناعــة التــي يخشــى أن تــودي بحياته 

يومًا.

صناعة المتفجرات
املعارضــة  فصائــل  لــدى  الحاجــة  بــرزت 
مــن  مختلفــة  أنــواع  لتصنيــع  الســورية 
املتفجــرات مــن أجــل إعاقة وقطــع طرق النظام 
التــي  األرض  مــن  االســتفادة  مــن  ومنعــه 
اســتخدمت  إذ  جيــد،  بشــكل  عليهــا  يســيطر 
صناعــة  فــي  الثــورة،  بدايــة  فــي  املتفجــرات 
األلغــام البدائيــة التي تعتمد على مواد أولية 
متوفرة في سورية، أساسها السماد األزوتي 
التــي  األســاك  علــى  تفجيرهــا  فــي  وتعتمــد 
تمــد مــن اللغــم إلــى مكان التفجيــر ثم تطورت 
األلغام، إلى أن وصلت إلى ما يسمى باأللغام 

الطائرة.

األلغام الطائرة 
يعمل محمد عبيد امللقب بأبو نديم البنشي، 
االســتعانة  يــود  ملــن  األلغــام  تصنيــع  فــي 
البنشــي  الفصائــل، تخصــص  مــن  بخدماتــه 
غير املنتمي إلى أي فصيل في تطوير األلغام، 
»العربــي الجديــد«، موضحــًا أنــه  كمــا يقــول لـ
علــى  الســيطرة  معركــة  فــي  مشــاركته  خــال 
مطــار تفتنــاز العســكري في إدلب، كان شــغله 
األرضيــة،  األلغــام  تطويــر  كيفيــة  الشــاغل 

بحيث تطير ملسافة مائة متر.
بالفعــل قــام أبــو نديــم بتصميــم لغــم عبــارة 

خليط من املواد املتفجرة داخل عبوة معدنية 
العــدو،  آليــات  إعطــاب  أو  لتفجيــر  تســتخدم 
وبــن أن الجيــش الحــر بــدأ في بداية تشــكيله 
باســتخدام األلغــام البدائيــة التــي تصنع عبر 
مــواد جميعهــا متوفــرة في ســورية وســعرها 
التدميريــة  القــوة  أن  وبــن حســون  رخيــص. 
لهــذه العبــوات تمكنهــا مــن تدميــر ناقلة جند 
خفيفــة أو عربــة جيــب، إال أنهــا لــم تكــن ذات 

فعالية تذكر ضد الدبابات. 
كافــي  عامــر  الكيميائــي  الصيدلــي  ويشــرف 
فــي شــمالي  علــى ورشــة تصنيــع متفجــرات 
حلــب. يعمــل كافــي علــى خلط املــواد املتفجرة 
»العربــي   لـ

ً
وتقديــر الكميــات املطلوبــة، قائــا

الجديــد«، »أشــرف هنــا علــى صنــع املســحوق 
ذي القــوة التفجيريــة »ملــح البــارود«، والــذي 
مســتخدمن  طريقــة  مــن  بأكثــر  نصنعــه 
»الســماد« والســكر، أو عبــر اســتخراج املــادة 
املتفجــرة »تــي إن تــي« املوجــودة فــي القذائف 
التي رماها علينا النظام ولم تنفجر، إذ تكون 
املادة صلبة كالحجر فنقوم بطحنها وإعادة 
تصنيعهــا«، ويقــوم زميلــه مهنــدس الكهرباء 
اإللكترونيــة  الــدارات  أبــو مصعــب بتصنيــع 
كمــا  الصواريــخ،  بإطــاق  التحكــم  للوحــات 
يــدرب الشــباب املبتدئــن علــى ربــط الصاعــق 
بالعبــوة الناســفة أو ربطهــا بجهــاز تفجيــر 
املتفجــرات  لتوفيــر  محاولــة  فــي  بعــد،  عــن 
للثــوار ممــن يواجهون جيش النظام وتنظيم 

داعش.

عبوات التفجير الالسلكية
في بداية عام 2013، تطورت صناعة العبوات 
املتفجرة لدى الفصائل املســلحة الســورية، إذ 
تغيرت طريقة تفجيرها من التفجير السلكي 
إلى التفجير عن بعد السلكيًا، كما استعملت 
مــواد زادت مــن قوتهــا التدميريــة، وذلــك بعــد 
علــى  العســكرية  الفصائــل  بعــض  حصــول 
مــادة الـــ )تــي إن تــي( بكثــرة واســتخدامها في 
صناعــة املتفجــرات، كما يقول علي الحســون، 
»العربــي الجديــد« أنــه فــي أواســط  موضحــًا لـ
عام 2013 دخلت مادة TNT إلى سورية دعمًا 
من بعض الدول املؤيدة للثورة السورية، كما 
اســتطاعت الفصائــل الســورية تأمينهــا عبــر 
التــي  القنابــل والصواريــخ  مــن  اســتخراجها 
يطلقهــا النظــام وال تنفجــر، ما مكن الفصائل 
مــن تصنيــع عبــوة موجهة عن بعــد ذات رأس 
نحاســي، مــزودة بـــTNT بــداًل من مــادة نترات 
القذائــف  تلــك  جعــل  الــذي  األمــر  األمونيــوم، 
اســتهداف  علــى  وقــادرة  التفجيــر،  شــديدة 
 T72 الدبابــات ثقيلــة التصفيــح مثــل الدبابــة
الروســية، وتابــع الحســون: »نتيجــة الحاجــة 
إلى درجة حرارة كبيرة أثناء تحضير العبوة 
 TNT املوجهة ذات الرأس النحاسي، تم خلط
بزيــت الســيارات«، مشــيرًا إلــى أن يتــم وضــع 
للهــدف،  املحتــم  الطريــق  علــى  العبــوات  تلــك 

ومراقبته، وتفجيرها في الوقت املناسب.
صناعــة  تطــور  أن  إلــى  الحســون  ولفــت 
العبــوات الناســفة كان فــي طريقــة التفجيــر، 
والتــي كانــت فــي الســابق ســلكية، عــن طريــق 
ربــط العبــوة بســلك يمتــد ملســافة بضع مئات 
إلــى  التفجيــر  عنصــر  ويضطــر  األمتــار  مــن 
املرابطــة فــي مــكان قريــب نســبيًا مــن الهــدف 
مــع بطاريــة لتفجيــر اللغــم، لكــن اآلن أصبــح 
األمــر يتــم عــن طريــق جهــاز تفجيــر الســلكي 
تثبيتهــا  يتــم  إحداهمــا  قطعتــن  مــن  مكــون 
فــي العبــوة، وهــي عبــارة عن جهاز لــه هوائي 

الشــحنه  لتأمــن  ببطاريــة  موصــول  صغيــر 
وجهــاز  اللغــم،  لتفجيــر  الازمــة  الكهربائيــة 
الريمــوت كونتــرول الــذي يكــون بيــد العنصر 
املكلف بالعملية، ويصل مدى جهاز التفجير 
الاســلكي إلــى أكثــر مــن 1 كــم، وبن الحســون 
أن أجهــزة التفجيــر يتــم توفيرهــا عبــر قيــادة 
الجيــش الحــر. وعن كلفة اللغم النحاســي ذي 
الــرأس املوجــه بــّن أن الكلفــة العظمــى تكمــن 
وكاهمــا  التفجيــر  وجهــاز   TNT ســعر  فــي 
يوفــره الداعمــون ويتم االســتياء عليهما من 

مخازن النظام. 

C4خطر الـ
أحــد فصائــل  فــي  العــاء، ضابــط  أبــو  يؤكــد 
أنــواع  أخطــر  أن  الحــر،  الســوري  الجيــش 
فــي  التــي تدخــل  تلــك  فــي  املتفجــرات تتمثــل 
تركيبهــا مــادة الســي فــور، وهــي عبــارة عــن 
االنفجــار،  شــديدة  مــواد  أربــع  مــن  خليــط 
وتكــون على شــكل قضبان، قوتهــا التدميرية 
أكثــر مــن تلــك التــي يدخــل فــي تركيبهــا مــادة 
»تي إن تي«، وتدخل C4 في صناعة العبوات 
التي تســتخدم لاغتياالت وتصنيع األحزمة 
االنتحاريــون،  يســتخدمها  التــي  الناســفة 
وبــّن أبــو العــاء: أن الجيــش الســوري الحــر 
لم يســتخدم أبدًا مادة C4، بســبب عدم دخول 
الفصائــل  إلــى  نظامــي  بشــكل  املــادة  هــذه 
عــدم  وبســبب  الدعــم،  خــال  مــن  املقاتلــة، 
العبــوات  تلــك  تســتخدم  إذ  إليهــا،  الحاجــة 
لتنفيــذ عمليــات االغتيــال وهي اســتراتيجية 

غير موجودة في الجيش الحر.
إال أنــه أكــد أن بعــض التنظيمــات اســتخدمت 
هــذه املــادة، وذلــك بعــد حصولهــم عليهــا عــن 
وأكثــر  ســورية،  خــارج  مــن  املهربــن  طريــق 
تفخيــخ  عمليــات  فــي  كان  لهــا  اســتخدام 
النظــام،  مقــرات  إلــى  لتوجيههــا  الســيارات 
ولصنع األحزمة الناســفة التي يرتديها أكثر 
بعــض  أن  مبينــًا  التنظيمــات،  هــذه  عناصــر 
مــادة  اســتخدمت  اإلســامية  التنظيمــات 
»C4« فــي تصنيــع العبــوات الاصقــة، والتــي 
الجســدية  التصفيــة  عمليــات  فــي  تســتخدم 
ألفــراد مهمــن ومؤثريــن، وقــد طاولــت الكثير 
الســورية  الثــورة  فــي  املؤثريــن  األفــراد  مــن 

ومنهم قيادات في الجيش الحر.
أبــو  قــال  الناســفة  الاصقــة  العبــوات  وعــن 
قنبلــة  عــن  عبــارة  الاصقــة  »العبــوة  العــاء: 
بشــكل مســتطيل أبعادهــا نحــو 30 × 20 ســم 
تثبــت عليهــا أربــع قطــع مغناطيســة تلتصــق 
بمعــدن الحديــد ومــن هنا جاء اســمها واملادة 
حصــرًا،   C4 مــادة  هــي  داخلهــا  املتفجــرة 
عــن  يتــم  القنبلــة  هــذه  تفجيــر  أن  موضحــًا 
بعــد بواســطة جهــاز تفجيــر يصــل مــداه إلــى 
1 كــم، وأن اســتخدام هــذه العبــوات بقــي علــى 
نطــاق ضيــق كمــا أن تصنيعهــا يتــم بســرية 
تامــة بســبب اســتخدامها فــي عمليــات ســرية 
النظــام وقــد  قــد تكــون مــن  ضــد شــخصيات 
 
ً
تكــون ضــد أفــراد مــن الثــورة أنفســهم، قائــا
يوجــد  وال  الصيــت  ســيئة   C4 »متفجــرات 
معلومات دقيقة عن الكميات التي تدخل إلى 

سورية، لكنها شديدة الفتك«.
يوضــح أبــو عــاء أن الثــوار زادت خبرتهم في 
»بعــض   

ً
قائــا املتفجــرات،  تصنيــع  عمليــات 

مناطــق  علــى  الثــوار  يطلقهــا  التــي  القذائــف 
النظام لم تكن تنفجر، واكتشفنا أن املسحوق 
املتفجر مع التخزين الطويل للقذيفة يمتص 

رطوبة عالية تمنعه من االنفجار«.

مدفــع  خــال  مــن  تطلــق  غــاز  أســطوانة  عــن 
وتنفجــر بقــوة االصطــدام فــي الهــدف، يقــول 
البنشــي »طــورت هــذا املتفجر القــوي، تمكنت 
من زيادة مداه بتركيب أجنحة للغم ضاعفت 
مــداه كمــا صنعــت عــدة أحجــام مــن هــذا اللغم 
بحسب أحجام أسطوانات الغاز املتوفرة، من 
أســطوانات غــاز منزلــي أو أســطوانات الغــاز 
الســفاري، أما بالنســبة لحشــوة اللغم فكانت 
عبــارة عــن خلطــة اللغــم البدائــي التــي تعتمد 
مــادة  تتوفــر  وحــن  اآلزوتــي،  الســماد  علــى 
»التي إن تي« كنت أصنع ألغامًا تحتوي على 

هذه املادة، ما يجعلها أقوى«. 
يبن عبيد أن صناعة العبوة املتفجرة تتم من 
خــال مــواد متوفــرة فــي معظمها وأســعارها 
رخيصــة، إذ إن ســعر كيــس الســماد اآلزوتــي 
زنــة خمســن كيلوغرامــًا كانــت ال تتجــاوز الـــ 
50 دوالرًا أميركيــًا وهــي تكفــي لصناعــة نحو 
املدفــع  لصناعــة  بالنســبة  أمــا  ألغــام،  عشــرة 
بقايــا  مــن  فــكان يصنعــه  اللغــم  يرمــي  الــذي 
آليــات عســكرية، باإلضافــة إلــى بعــض القطع 
آلــة  علــى  باالعتمــاد  يدويــًا  أصنعهــا  التــي 

خراطة.
املتفجــرات  صناعــة  فــي  عملــه  بدايــات  وعــن 
إلــى  الثــورة  تحــول  مــع  أنــه  عبيــد  أوضــح 
النظــام  عنــف  ملواجهــة  الســاح  حمــل 
خلطــات  بتجريــب  بــدأ  ودمويتــه،  الســوري 
مــن املتفجــرات، فبــدأ بتصنيــع قنابــل بدائيــة 
القنبلــة  تعتمــد علــى فتيــل موصــول بطــرف 
حيــث يتــم إشــعال الفتيــل ورمــي القنبلــة قبــل 
املتفجــرة،  للمــواد  الفتيــل ووصولــه  احتــراق 
وأضــاف: وأثنــاء تجريبــي خلطــة متفجــرات 
أرميهــا  أن  قبــل  انفجــرت  قنبلــة  بتصنيــع 
ففقــدت معظــم أصابع يدي اليمنى وجزءًا من 
كفــي، ولكننــي واصلت في صناعة املتفجرات 
للثوار إلى أن تمكنت من صناعة مدفع جهنم 
والعديــد مــن القاذفــات التــي ســاعدت الثــوار 

في املعارك. 

العبوة البدائية
يعــرف علــي الحســون، خبيــر املتفجــرات فــي 
بدائيــة  الناســفة  العبــوات  الحــر،  الجيــش 
عــن  عبــارة  بأنهــا  يصنعهــا،  التــي  الصنــع 

فصائل سورية 
تخترع ألغامًا طائرة 

شديدة االنفجار

العبوات الناسفة 
تطورت من التفجير 

السلكي إلى 
الالسلكي

تصنيع المتفجرات يتم في مختلف أنحاء سورية )فرانس برس(
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صرح مهاجم 
باريس سان 
جيرمان 
الفرنسي، 
السويدي 
الدولي زالتان 
إبراهيموفيتش 
بأن إمكانية 
انتقاله إلى 
الدوري القطري 
لكرة القدم، قد 
تكون واردة عند 
نهاية عقده 
مع فريقه 
الحالي في 
حزيران/يونيو 
عام 2016، حيث 
تربطه عالقة 
وطيدة برئيس 
النادي ناصر 
الخليفي وعديد 
المسؤولين 
إبراهيموفيتش هداف نادي باريس سان جيرمان حاليًا )Getty(القطريين.

زالتان والدوري القطري

كشف رئيس نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، 
جورجي نونو بينتو دا كوستا بأن املهاجم 

اإليطالي-األرجنتيني، بابلو دانييل أوسفالدو قد 
يترك النادي خال املركاتو الشتوي، الذي قارب 

على االنطاق، نظرًا لقلة مشاركاته منذ انضمامه 
إلى صفوف الفريق البرتغالي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعام محلية قال 
رئيس نادي )التنانن(: »من املمكن أن يرحل أو 

يبقى..لم يتحدد شيء بعد«.

لن يكمل نادي ريال مدريد لكرة القدم محاوالته 
للتعاقد مع اإلسباني ديفيد دي خيا، حارس 

مرمى مانشستر يونايتد اإلنجليزي خال فترة 
االنتقاالت الشتوية، لكنه سيعود إلى محاولة 

ضمه الصيف املقبل، وفقًا لتقارير صحافية 
بريطانية صادرة اليوم اإلثنن. وقالت صحيفة 

)ديلي تليغراف( عن مصدر في النادي اإلسباني: 
»ريال مدريد لن يحاول التعاقد مع ديفيد دي 

خيا في سوق االنتقاالت الشتوية«.

عّن نادي هانوفر صاحب املركز السابع عشر 
قبل األخير في الدوري األملاني لكرة القدم، 

مواطنه توماس شاف مدربًا لفريقه خلفًا مليكايل 
فرونتسيك املستقيل من منصبه اإلثنن املاضي. 

وقال شاف )54 عامًا(: »أدرك حجم املسؤولية، 
على األقل سأستمتع مع هذا الفريق برفع أكبر 

التحديات التي يشكلها البقاء في دوري الدرجة 
األولى«. وهو الذي كان مدربًا لفرانكفورت في 

الفترة املاضية.

أوسفالدو يتجه للرحيل 
عن بورتو في المركاتو 

الشتوي

ريال مدريد للتعاقد مع 
دي خيا في االنتقاالت 

الصيفية

توماس شاف يتولى 
مهمة صعبة إلنقاذ 

هانوفر األلماني
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القاهرة ـ العربي الجديد

املنتخب  زيــدان نجم  كتب محمد 
املـــصـــري الــســابــق نــهــايــة حــزيــنــة 
ــقـــدم، بــعــد أن  ملــســيــرتــه مـــع كـــرة الـ
فشل في التجربة األخيرة مع نادي اإلنتاج 
الحربي، حيث لم يلعب له إال دقائق لم تتعد 
املــائــة بقليل، فــي عشر مــراحــل مــن مباريات 
تنقطع  أن  قــبــل  اآلن،  حــتــى  مــــرت  املــســابــقــة 
العالقة بينه وبني مسؤولي النادي وأعضاء 
تــارة  التدريبات  عــن  ويغيب  الفني،  الجهاز 
بسبب اإلصابة املزمنة التي بسببها رفض 
األهلي واملقاولون التعاقد معه، وتارة أخرى 
الفني  املدير  أزماته معشوقي غريب  بسبب 
الـــذي أجــلــســه عــلــى دكـــة االحــتــيــاطــيــني لعدم 
بالرغم  الفريق،  مع  املنتظر  بالشكل  ظهوره 
مـــن فــتــرة الــتــأهــيــل الــتــي قــضــاهــا مـــع نــاديــة 

القديم بروسيا دورتموند.
لعب زيــدان، والــذي يــرى أن اإلنتاج الحربي 
لن يكون محطته األخيرة، أمام اإلسماعيلي 
في املرحلة األولــى كبديل في شــوط املباراة 
الــثــانــي، ولــم تظهر لــه بصمة وخــســر فريقه 
أمـــام  كـــأســـاســـي  رد، وشــــــارك  بــهــدفــني دون 
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االتـــحـــاد الــســكــنــدري ولـــم يــقــدم جـــديـــدًا فتم 
ــاب  ــي، ثــــم غـ ــانــ ــثــ اســـتـــبـــدالـــه فــــي الــــشــــوط الــ
ــاراة  ــبــ ــرة أخـــــــرى فــــي مــ ــ ــة، وعـــــــاد مــ ــابــ لــــإصــ
بــتــروجــت، ولــكــن ال جــديــد فــأبــعــده الــجــهــاز 
الفني وبدأت األمور تصل إلى طريق مسدود 
بــعــد انــقــطــاعــه عــن الــتــدريــبــات وتــركــيــزه في 

أعماله الخاصة.
وكـــان اإلنــتــاج الــحــربــي، الــعــائــد هــذا املوسم 
للدوري املصري املمتاز، قد وافق على طلب 
الــجــهــاز الــفــنــي بــضــم »زيــــدان الــعــرب »، كما 
فــي صفقة  عــام  ملــدة  الجماهير،  تطلق عليه 

انتقال حر.
وغاب زيدان، 33 عامًا، عن ممارسة كرة القدم 
العامني، بعد فسخ تعاقده مع  ما يزيد عن 
نادي بني ياس اإلماراتي، حتى ضمه مدربه 
غريب  شوقي  املصري  املنتخب  في  السابق 

املدير الفني الحالي لإنتاج الحربي.
وكــانــت عملية عـــودة زيـــدان بـــدأت فــي شهر 
أغــســطــس/ آب املـــاضـــي بـــصـــورة »ســيــلــفــي« 
ــــذي ســـرعـــان مـــا نفى  ــلـــي الـ فـــي الـــنـــادي األهـ
ــل الــــحــــديــــث عــن  ــقـ ــتـ ــم انـ ــ ــه، ثـ ــعــ الــــتــــفــــاوض مــ
انضمامه إلى النادي اإلسماعيلي الذي كان 
يتولى مسؤوليته الفنية أحمد حسام ميدو، 
ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في النواحي 
نــادي بتروجت  إلــى  العطاء  املــاديــة، وانتقل 
وقت أن كان يدربه أحمد حسن ولكن النادي 
الصفقة حتى وقع لإنتاج  البترولي رفض 

الحربي.
ــدأ مــحــمــد زيـــــدان عــالقــتــه مـــع كــــرة الــقــدم  ــ وبـ
فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــره كــنــاشــئ فـــي الــنــادي 
للفريق  تصعيده  وتــم  ببورسعيد،  املصري 
إلى  ينتقل  السادسة عشرة، وكــاد  األول في 
نــادي  إلــى  اتجاهه  غير  ولكنه  اإلسماعيلي 
الــجــمــارك، وبحكم عمل والــديــه فــي التجارة 
سافر مع والدته إلى الدنمارك، وهناك انضم 
إلى فريق »B93« أحد أندية الدرجة الثانية، 
ثــم نـــادي »A.B كــوبــنــهــاغــن« مــوســم 1999/ 
نــفــســهــا وحــصــل  2000، وفـــرضـــت مــوهــبــتــه 
عــلــى لــقــب أفــضــل العـــب مــهــاري لينتقل إلــى 
عـــام 2003 مقابل  الــدنــمــاركــي  »مــيــتــيــاالنــد« 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ومــعــه تقاسم   400
لقب هداف البطولة املحلية بعد تسجيله 19 
هدفا في 30 مباراة، وحصل على لقب أفضل 

العب مهاري للمرة الثانية.
وذاع صيته حتى انتقل إلى نادي »بريمني« 
األملاني ومنه إلى »ماينز« األملاني على سبيل 
أفضل  ثالث  لقب  اإلعـــارة ومعه حصل على 

العب في الدوري األملاني موسم 2006 /2007 
بعد أن سجل 13 هــدفــا فــي 15 مــبــاراة، قبل 
ليجلس على  »بريمني«  نــادي  إلــى  أن يعود 
البدالء، ورحل إلى هامبورغ ليجرب  مقاعد 
حــظــه ولــكــنــه لــم يــغــادر دكـــة الـــبـــدالء لينتقل 
إلى نادي »بروسيا دورتموند« األملاني في 
صفقة تبادليه مع املهاجم الكرواتي »ملدان 
ــال اإلعـــجـــاب  ــ بــيــتــرديــتــش«، ومـــعـــه تـــألـــق ونـ
إلــى التهديف قبل أن تقضي اإلصابة  وعــاد 
إلــى »ماينز« ويستمر  على كل شــيء ليعود 
الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وتــــصــــارع عليه 
األهلي والزمالك في مصر، ولكنه اختار بني 
ياس اإلماراتي في أسوا تجربة للطرفني، فال 
هو لعب بسبب اإلصابة وال النادي استفاد 
شــيــئــًا، بــل دخـــل فــي مــشــكــالت مــالــيــة قــبــل أن 
ــاراتــــي قــيــده فـــي قائمة  ــنـــادي اإلمــ يــرفــض الـ
الفريق ويصبح حرًا رغم أن عقده كان ينتهي 

في عام 2014.
كــانــت تلقبه  كــمــا  املــــصــــري«،  زيـــــدان  وألن » 
الجماهير في الدنمارك، كان مقيدًا في قائمة 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد فــيــنــســب إلــيــه حــصــول 
الــــدوري األملــانــي عامي  الــفــريــق على بطولة 
2011 و2012 وكأس أملانيا عام 2012.. وكان 

معارًا في تلك الفترة إلى »ماينز«.
وشارك زيدان املنتخب املصري في الحصول 
على بطولة كــأس األمـــم األفــريــقــيــة فــي غانا 

عام 2008، بعد أن حرمته اإلصابة من بطولة 
الكاميرون  مرمى  فــي  هدفني  وسجل   ،2006
فــي املـــبـــاراة األولــــى لــلــفــراعــنــة الــتــي حسمها 
الفريق املصري 4 /2.. كما كان زيدان صاحب 
ــع الــكــامــيــرونــي  ــدافــ ــة مـــن املــ ــعـ ــرائـ الــجــمــلــة الـ
سونغ، والتي انتهت بإهداء الكرة إلى محمد 
أبو تريكة ليسجل هدف املصريني في شباك 
ليحرزوا  النهائية  املــبــاراة  خــالل  الكاميرون 
ــارك فــي الــحــصــول عــلــى كــأس  الــلــقــب، كــمــا شـ
األمم األفريقية عام 2010 في أنغوال، وهو من 
الــكــرة التي سجل  أهــدى محمد ناجي جــدو 
منها الهدف الــذي فــازت به مصر على غانا 
فـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــتــحــصــل عــلــى اللقب 
األفريقي الثالث على التوالي، وسجل هدفني 
فــي مــرمــى الــبــرازيــل فــي بطولة كــأس العالم 
للقارات 2009 في جنوب أفريقيا في املباراة 
السامبا 4 /3.. وال  انتهت بفوز نجوم  التي 
لــه أنــه مــن أحــرز  تنسى الجماهير املــصــريــة 

المصري زيدان 
ضّل طريق التألق مع 

اإلنتاج الحربي

تحديد واليتين كحد 
أقصى للرئيس واللجنة 

التنفيذية أمر واجب

الــهــدف الـــذي سجله فــي مــرمــى إنجلترا في 
املباراة الودية التي انتهت بفوز اإلنجليز 3 

. 1/
ــــذي يــحــمــل  ــدان الــ ــ ــ ــلـــه زيـ ــــد مــحــمــد عـــبـــد الـ ولـ
ــة مــــع املـــصـــريـــة فــــي 11  ــيــ ــانــ الـــجـــنـــســـيـــة األملــ
ديسمبر/ كانون األول عام 1981 في محافظة 
بــورســعــيــد لــوالــديــن يــعــمــالن فــي الــتــجــارة.. 
فــتــاة أملانية تــدعــى »شتينا« عام  تـــزوج مــن 
2006، وانفصل عنها بعد ارتباطه بالفنانة 
املصرية مي عزالدين، وعاد إليها مرة أخرى 
بعد فسخ خطوبته مع مي عز الدين وأعلن 
زواجه منها رسميًا بعد أن أنجبت له »آدم« 
الالعب للصحافة  قــال  لــه. وهنا  أول مولود 
بطريقة شرعية  »تــزوجــت شتينا  األملــانــيــة: 
الله ورســولــه منذ عام  وإسالمية على سنة 
احــتــفــال مــصــغــر حــضــره عائلتي  فـــي   2006

وأصدقائي املقربون فقط«.
وتــــــرك مــحــمــد زيـــــــدان الـــعـــديـــد مــــن عـــالمـــات 
بسبب  املصرية  الجماهير  لــدى  االستفهام 
ــه تـــأيـــيـــده لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع حسني  إعـــالنـ
مبارك وزيــارتــه له في املستشفى بعد ثورة 
املصري  الغضب  أثـــار  كما   .2011 يناير   25
ــه وهـــــو يــقــبــل األراضــــــي  بـــعـــد نـــشـــر صـــــور لــ
األملانية لدى وصوله إلى املطار، بني العديد 
من األزمـــات األخــرى التي ظهر اســم الالعب 

فيها.

بلباو لم يخسر في معقل سيلتا منذ 12 عامًا
الـ17  اليوم األربعاء في املرحلة  أثلتيك بلباو ضيفًا على سيلتا فيجغ  يحل 
بــااليــدوس منذ  الهزيمة على ملعب  لــم يتجرع مـــرارة  الــذي  الليغا، وهــو  مــن 
نحو 12 عامًا، بواقع ثالثة انتصارات وثالثة تعادالت، بآخر ستة مباريات 
للفريق  القدم. وتعود آخر هزيمة  لكرة  بالدوري اإلسباني  الفريقني  جمعت 
إلــى 23 مـــارس/آذار 2003 حينما اهتزت شباكه  بــااليــدوس  الباسكي على 
بهدفني جاءا بتوقيع الالعب املصري أحمد حسام )ميدو(، والجنوب أفريقي 
بيني ماكارثي، بعد الهدف الذي سجله العب أثلتيك أسيير ديل أورنو. ومن 
ثم فاز أثلتيك بلباو ثالثة مرات بواقع هدفني نظيفني في موسم 2004-2003 
املاضي 2014- املوسم  وهدف نظيف بموسم 2005-2006 وهدفني لهدف 
الباسكي ثالثة مرات بمعقل فيغو باألعوام األخيرة  الفريق  2015. وتعادل 
بواقع هدف موسم 2006-2007 وهدف لهدف بموسم 2012-2013 وتعادل 

سلبيا بموسم 2014-2013.

داالس ستارز ينتصر في دوري هوكي الجليد
سجل الجناح األيمن باتريك شارب هدفًا وصنع واحــدًا آخر، فيما تصدى 
ليتغلب داالس ستارز  مــرمــاه  إلــى 22 محاولة على  ليتونن  كــارل  الــحــارس 
3-صفر على سانت لويس بلوز في دوري هوكي الجليد بأميركا الشمالية، 
وحافظ ليتونن على نظافة شباكه للمرة 33 في مسيرته والثالثة هذا املوسم. 
كما سجل لستارز متصدر مجموعة الوسط بالقسم الغربي الجناح األيسر 
مجموعة  متصدر  بانثرز  فلوريدا  وفــاز  إيكني.  وكــودي  بن  والقائد جيمي 
بفضل   ،2-3 غاكتس  بلو  كولومبوس  على  الشرقي  القسم  فــي  األطلسي 
هدفني من ألكسندر باركوف ليحقق فريقه فوزه السادس على التوالي، وهي 
أطول مسيرة انتصارات له منذ تفوقه في سبعة لقاءات متتالية بني 2 و16 
مــارس/آذار 2008، كما تغلب أريزونا كايوتس 2-1 على كولورادو أفاالنش 
بعد وقت إضافي، وسجل الجناح األيسر ميكل بودكر هدف االنتصار بعد 

مرور أربع دقائق و18 ثانية من الوقت اإلضافي

برشلونة يهزم ريال مدريد في كرة السلة

ريال  واألخــيــر،  األول  التقليدي  غريمه  على  الفوز  من  برشلونة  نــادي  نجح 
الـــ13 من دوري كرة السلة اإلسبانية )ليغا  مدريد، في قمة مباريات الجولة 
أنديسا( بنتيجة 84-91، ومن داخل معقل النادي امللكي، باركلي كارد سنتر، 

بالعاصمة اإلسبانية. 
وسيطر النادي الكتالوني منذ البداية على مجريات اللقاء، ونجح في نهاية 
األمر من الفوز على أرضية ميدان عدّوه اللدود، بعد فترة انتظار طويلة، إذ 
لم يتمكن من الفوز طوال ستة أعوام هناك، خاصة أن الفريق األبيض سيطر 
على مسابقة الدوري والكأس في املوسم املاضي، واستطاع الفوز عليه في 
الــريــال، بابلو السو،  ست مباريات من أصــل 7 التقيا فيها. وحصد مــدرب 
جائزة أفضل مــدرب عن املوسم املاضي، قبل بداية املــبــاراة، لكه لم يعلم أن 
نجوم البرسا سيفرضون نفسهم على الجميع، حيث تألق كل من التشيكي 
توماس ساتورناسكي، وخوان كارلوس نافارو، إذ سجال 28 نقطة للفريق 
الكتالوني، وبهذه النتيجة احتل البرسا مركز الوصافة خلف فالنسيا، وبقي 

ريال مدريد ثالثًا.

فريق سكوالري ينتصر على دونغا في مباراة ودية 
جمع األرجنتيني أندريس داليساندرو في البرازيل مجموعة من نجوم كرة 
القدم الالتينية السابقني والحاليني في مباراة تضامنية من تنظيمه، أجلس 
البرازيلي كارلوس  للمنتخب  الحالي  الفني  املدير  املدربني  فيها على مقاعد 

دونغا وسلفه لويز فيليبي سكوالري.
الليلة املاضية أمام 20 ألف متفرج، بفوز فريق  وانتهت املباراة، التي أقيمت 
لبطل آسيا غوانغزو  الحالي  الفني  املدير  الذي قاده سكوالري،  )التضامن( 

إيفرغراند الصيني، على فريق )األمل( بقيادة دونغا بنتيجة 4-7.

تحدث األمير األردني علي بن الحسني املرشح 
لــرئــاســة االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
عـــن وجــــود »الــكــثــيــر مـــن اقـــتـــراحـــات اإلصـــالح 
ضــمــن الــفــيــفــا، إال أن الــقــضــيــة األســـاســـيـــة لم 
ــتــــراحــــات نــفــســهــا، بـــل تــطــبــيــق هــذه  تــكــن االقــ
اإلصالحات«، مضيفًا أن من بني اإلصالحات 
ــاء  املـــطـــلـــوبـــة »كـــشـــف أجــــــور الـــرئـــيـــس وأعـــضـ
اللجنة التنفيذية«. وأعرب األمير األردني عن 
اعتقاده أن »ثمة فرصة واحدة إلنجاز األمور 
ــور ستكون  ــ بــشــكــل صــحــيــح، وأعــتــقــد أن األمـ

مصيرية جدًا« في شباط/فبراير.
»الشفافية«  أهمية  إنفانتينو  أكــد  جهته،  من 

في تدفق األموال من االتحاد وإليه.
وقـــــال »الــشــفــافــيــة فـــي تـــدفـــقـــات األمـــــــوال هي 
بالنسبة إلي أهم قرار إصالحي في الفيفا. ما 
إن تــعــرف كيف يــدخــل املـــال وإلـــى أيــن يخرج، 
وأن يكون ذلك شفافًا وموثقًا وواضحًا، نكون 

قد حللنا 95 باملائة« من مشاكل االتحاد.
ــق املــــــــال هــي  ــدفــ ــــي تــ وأضـــــــــاف »الـــشـــفـــافـــيـــة فـ
املــفــتــاح«. وتـــوافـــق األمــيــر عــلــي وإنــفــانــتــيــنــو، 
اللذان يتنافسان على الرئاسة مع البحريني 

قــــــاد راســــــــل وســــتــــبــــروك وكـــيـــفـــن دورانــــــــت 
فريقهما أوكالهوما سيتي ثاندر إلى الفوز 
الــــدوري  عــلــى دنــفــر نــاغــتــس 122-112، فــي 
األميركي للمحترفني في كرة السلة. وسجل 
وســـتـــبـــروك 30  نــقــطــة مـــع 12 مــتــابــعــة و9 
تمريرات حاسمة، وكان بحاجة إلى تمريرة 
اضافية لتحقيق الثالثية املزدوجة )تريبل 
دابـــل(، وتــألــق دورانـــت أيضا بتسجيله 26 
الــدابــل دابــل  نقطة مــع 10 متابعات محققًا 
للفريق  املوسم. وسجل  هــذا  الثامنة  للمرة 
الفائز أيضًا كل من إينيس كانتر 21 نقطة 
مـــع 8 مــتــابــعــات، واإلســـبـــانـــي الــكــونــغــولــي 
فــي حني  نقطة،   19 إيباكا  األصــل سيرجي 
أحرز كينيث فاريد 25 نقطة مع 11 متابعة 
والفرنسي جوفري لوفيرن 18 نقطة. وكان 
أوكــالهــومــا قــد سقط أمــام ضيفه شيكاغو 
متصدر  أوكـــالهـــومـــا  ــع  ورفــ  .105-96 بــولــز 
مجموعة الــشــمــال الــغــربــي رصــيــده إلــى 21 

فوزا مقابل 10 خسارات.
ذاتها خسارته  املجموعة  رابــع  دنفر  ولقي 

رئيس  آل خليفة  إبــراهــيــم  بــن  الشيخ سلمان 
لألمني  السابق  واملساعد  اآلســيــوي،  االتــحــاد 
الـــعـــام لــلــفــيــفــا الــفــرنــســي جـــيـــروم شــامــبــانــيــي 
على  سيكسويل،  طوكيو  أفــريــقــي  والــجــنــوب 

ضرورة إعادة تأهيل االتحاد.
وأوضح أن بعض اقتراحات لجنة اإلصالحات 
فـــي االتـــحـــاد »جـــيـــدة«، لــكــنــهــا »لـــم تــصــل إلــى 
املستوى املطلوب. أعتقد على سبيل املثال أن 
تحديد واليتني كحد أقصى للرئيس واللجنة 

التنفيذية أمر واجب«.
وأضاف »الناس يريدون أن يكونوا فخورين 

بأنهم جزء من الفيفا«.
الدولي فضائح فساد مدوية  االتحاد  وشهد 
ــفـــات فــســاد  ــلـ ــــالل األشــــهــــر املــــاضــــيــــة فــــي مـ خــ
أطاحت بأسماء كبيرة، كان آخرها منع لجنة 
ــيـــس االتــــحــــاد األوروبــــــي  األخــــــالق بـــالتـــر ورئـ
أيضًا  كــان  والــذي  الفرنسي ميشال بالتيني، 
الفيفا، من مزاولة أي نشاط  مرشحًا لرئاسة 

يتعلق بكرة القدم لثماني سنوات.
كما شدد األمير علي بن الحسني على ضرورة 
نشر تقرير القاضي األميركي مايكل غارسيا 

التاسعة عشرة في 31 مــبــاراة. وقــال مدرب 
ــان بــــعــــد فــــوز  ــوفـــــ ــلـــي دونـــــ ــيـ أوكـــــالهـــــومـــــا بـ
فريقه: »أنا واثق من أنه بإمكاننا أن نكون 
أفضل«، طالبًا من العبيه »تقديم مستواهم 
ثاني  سلتيكس  بوسطن  وفـــاز  الحقيقي«. 
نيكس  نــيــويــورك  على  األطــلــســي  مجموعة 
100-91  رافعًا رصيده الى 18 فوزًا مقابل 13 
خسارة، وملحقًا بمنافسه الخسارة الرابعة 
عـــشـــرة فـــي 32 مــــبــــاراة. وســـجـــل لــبــوســطــن 
أساياه توماس 21 نقطة مع 8 متابعات و6 
تمريرات حاسمة وار.غــاي هانتر 19 نقطة 
مع 5 متابعات وجاي كراودر 18 نقطة مع 6 
متابعات، ولنيويورك كارميلو أنطوني 29 

نقطة مع 10 متابعات.
تغلب ممفيس غريزليز على لوس أنجليس 
كونلي  مايك  األول  مــن  بــرز   .96-112 ليكرز 
)19 نــقــطــة( وجــــف غــريــن )17 نــقــطــة( وكــل 
من اإلسباني مــارك غاسول وزاك راندولف 
16 نــقــطــة، ومـــن الــثــانــي كــوبــي بــرايــنــت )19 
 11 مـــع  نــقــطــة   17( نــانــســي  نــقــطــة( والري 
مــتــابــعــة(. ورفــــع مــمــفــيــس رصـــيـــده إلـــى 17 
فــــوزا مــقــابــل 16 خــســارة فــي املــركــز الــثــالــث 
ملــجــمــوعــة الــجــنــوب الـــغـــربـــي، ولــقــي لــيــكــرز 
متذيل مجموعة الهادئ خسارته السادسة 
والعشرين. وحقق بورتالند ترايل باليزرز 
-98 كينغز  عــلــى ســاكــرامــنــتــو  فـــوزًا صعبا 
لــه مقابل 20 خسارة  الــثــالــث عشر  94، هــو 
حــيــث يــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث فـــي مــجــمــوعــة 
املركز  الغربي. ويحتل ساكرامنتو  الشمال 

»فـــورًا«، ودعــا للمزيد من إجـــراءات الشفافية 
في هيكلية االتحاد، بينها كشف أجور رئيس 
الــفــيــفــا وأعــــضــــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة. وجـــاء 
ذلـــك خـــالل الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة ملــؤتــمــر دبــي 

الرياضي الدولي العاشر.
وطالب األمير األردني علي بن الحسني بنشر 
تقرير املحقق األميركي مايكل غارسيا »فورًا«.

الجلسة  األمــيــر علي خــالل  وأتــت تصريحات 
االفــتــتــاحــيــة ملــؤتــمــر دبــــي الـــريـــاضـــي الــدولــي 
العاشر، والتي شارك فيها السويسري جياني 
إنــفــانــتــيــنــو، األمـــني الــعــام لــالتــحــاد األوروبــــي 
للعبة واملرشح أيضًا لرئاسة االتحاد الدولي 
26 شباط/فبراير  في  املقررة  االنتخابات  في 

املقبل.
ــاح نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وحــــضــــر االفـ
اإلمــاراتــي حاكم دبــي الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.
وكــرر األمير علي الــذي خسر في االنتخابات 
ــرة أمـــــام الـــرئـــيـــس املــســتــقــيــل لــالتــحــاد  ــيــ األخــ
ــدور  ــ ــه فــــي الــ ــابـ جــــوزيــــف بــــالتــــر بـــعـــد انـــســـحـ
التشديد على ضــرورة توافر معايير  الثاني، 
»الحوكمة الجيدة« في االتحاد الذي عصفت 

به سلسلة فضائح مؤخرًا.
أيـــضـــا أن نــحــظــى ببعض  وأضــــــاف »عــلــيــنــا 
املعايير األساسية كنشر تقرير غارسيا فورًا، 
ألنـــه حــتــى أولــئــك املــرشــحــون ملــنــصــب رئيس 
الفيفا ال يعرفون ماذا يجري في هذه املنظمة، 

والجمهور يحتاج ألن يعرف أيضًا«.
)فرانس برس(

الثالث أيضا في مجموعة الهادئ بعشرين 
خــســارة مقابل 12  فـــوزًا. تألق فــي صفوف 
بورتالند سي.جاي ماكولوم بتسجيله 35 
حاسمة،  تــمــريــرات  و9  مــتــابــعــة  و11  نقطة 
وفي صفوف ساكرامنتو بتسجيل 36 نقطة 

مـــع 6 مــتــابــعــات مــمــفــيــس غــريــزلــيــز -لـــوس 
أنجليس ليكرز 112-96، بوسطن سلتيكس 
أوكــالهــومــا   ،91-100 نــيــكــس  نـــيـــوريـــورك   -
بورتالند   ،112-122 ناغتس  دنفر   - ثــانــدر 

ترايل باليزرز - ساكرامنتو كينغز 94-98 .

 الترتيب حسب المناطق
مجموعة  خــســارة،  فــوز/  الشرقية:  املنطقة 
 ،12/  19 رابـــــتـــــورز  ــتــــو  تــــورونــ ــلــــســــي:  األطــ
نـــيـــويـــورك   ،13  /18 ســلــتــيــكــس  بـــوســـطـــن 
 ،22  /8 نـــتـــس  ــلـــني  بـــروكـ  ،18  /14 نــيــكــس 
 ،2/30 ــكــــســــرز  ــيــ ســ ســـفـــنـــتـــي  ــا  ــيــ ــفــ ــيــــالدلــ فــ
كافالييرز  كليفالند  الــوســطــى:  املــجــمــوعــة 
12، شيكاغو   /17 بــيــســرز  أنــديــانــا   ،9  /19
 /17 بــيــســتــونــز  ديـــتـــرويـــت   ،12  /16 بـــولـــز 
مــجــمــوعــة   ،19  /12 بـــاكـــس  مــيــلــووكــي   ،14
 ،12  /20 هوكس  أتالنتا  الشرقي:  الجنوب 
ميامي هيت 18/ 11، أورالندو ماجيك 17/ 
13، واشنطن  13، تشارلوت هورنتس 16/ 

ويزاردز 14/ 14.

الغربي:  الشمال  الغربية: مجموعة  املنطقة 
يــوتــا   ،10/21 ثــــانــــدر  ســيــتــي  أوكــــالهــــومــــا 
غــاز 12/ 16، بورتالند ترايل بــاليــزرز 13/ 
مــيــنــيــســوتــا   ،19  /12 نـــاغـــتـــس  دنـــفـــر   ،20
الـــهـــادئ:  مــجــمــوعــة   ،19  /11 تــمــبــروولــفــز 
لـــوس   ،1  /28 ووريــــــــــرز  ــايـــت  ــتـ سـ ــــدن  ــــولـ غـ
أنجليس كليبرز 13/18، ساكرامنتو كينغز 
لـــوس   ،20  /12 صـــنـــز  فــيــنــيــكــس   ،18  /12
الجنوب  مجموعة   ،26  /5 ليكرز  أنجليس 
الغربي: سان أنتونيو سبيرز 26/ 6، داالس 
 /17 غريزليز  ممفيس   ،13  /17 مافريكس 
16، هيوسنت روكتس 16 /16، نيو أورليانز 

بيليكنز 10/ 20.
)فرانس برس(

دورانت يقود ثاندر للفوز وليكرز يسقط من جديداألمير علي يؤكد وجود اقتراحات كثيرة إلصالح الفيفا

اإلنتاج  نــادي  في  الكرة  مدير  نفى 
الموسم  هــذا  الــصــاعــد  الــحــربــي، 
لكرة  الممتاز  الــمــصــري  ــدوري  ــل ل
الــجــمــعــة، فــســخ عقد  الـــقـــدم، 
محمد  السابق  الدولي  المهاجم 
التدريب.  عن  انقطاعه  رغم  زيدان، 
تصريحات  في  مهدي  خالد  وقال 
السابق  الالعب  زيــدان  إن  تلفزيونية 
لبروسيا دورتموند األلماني منقطع 
التدريب منذ يومين بدون مبرر  عن 

لكن لم يتم فسخ عقده.

اإلنتاج الحربي ينفي 
فسخ عقد زيدان

توافق األمير علي 
وإنفانتينو على ضرورة 

إعادة تأهيل االتحاد 
الدولي لكرة القدم

قدم دورانت مستوى 
مذهال قاد خالله 

أوكالهوما سيتي ثاندر 
لفوز مستحق على 

دنفر ناغتس

)Getty( محمد زيدان مع فريق ماينز

)Getty /النجم المصري تألق مع منتخب بالده قاريًا )جيانلويجي جوريسيا/ فرانس برس

)Getty( زيدان خالل فترته مع دورتموند

)Getty /محمد زيدان مع بريمن )ديفيد هيكر

)Getty( األمير علي بن الحسين)Getty( كيفن دورانت نجم أوكالهوما

زيدان 
المصري

يعد محمد زيدان أحد أمهر الالعبين في 
تاريخ الكرة المصرية، إال أن استهتاره بمستقبله 

الكروي، انتهى به في فريق مصري 
متواضع، ليحاول إثبات نفسه من جديد

عالمات استفهام أمام 
خفوت النجم الموهوب

مباريـات
      األسبـوع
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــوالت الــ ــ ــطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ شــــــهــــــدت الـ
ــهــــات مـــثـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف  مــــواجــ
ــات، حـــيـــث نـــجـــح فـــريـــق  ــقــ ــابــ ــســ املــ
ــفـــوز عــلــى نــظــيــره  الـــتـــرجـــي الــتــونــســي فـــي الـ
التونسية،  الــكــرة  كالسيكو  فــي  الصفاقسي 
فــي الــوقــت الــذي انــفــرد فيه النجم الساحلي 
بصدارة الدوري التونسي املمتاز لكرة القدم، 
فيما أهـــدر الــــوداد الــبــيــضــاوي حــامــل اللقب 
املحترفني  ــدارة دوري  فــرصــة الســتــعــادة صــ

املغربي لكرة القدم.

كالسيكو بعيدًا عن الجماهير
بدا كالسيكو الكرة التونسية شاحبا للغاية، 
بـــعـــدمـــا غـــابـــت الــجــمــاهــيــر عــــن الـــقـــمـــة الــتــي 
جمعت بني العمالقني الصفاقسي والترجي، 
الترجي لصالحه 2-1، وبعد  والتي حسمها 
القمة انفرد النجم الساحلي بصدارة الدوري 
 0-1 فــوزه  بعد  الــقــدم  لكرة  املمتاز  التونسي 
عـــلـــى مــضــيــفــه تـــرجـــي جـــرجـــيـــس وخـــســـارة 
الــصــفــاقــســي، حــيــث يــتــقــدم الــنــجــم الساحلي 
ــــذي صــعــد  بــنــقــطــة واحـــــــدة عـــلـــى الـــتـــرجـــي الــ
لــلــمــركــز الــثــانــي بــيــنــمــا تـــراجـــع الــصــفــاقــســي 
األفريقي  معاناة  واستمرت  الثالث،  للمركز 

الدوريات    
العربية

غابت اإلثارة الجماهيرية عن كالسيكو كرة القدم التونسية، حيث بدا اللقاء 
شاحبًا رغم أنه شهد بعض لقطات اإلثارة والندية، فيما ضيع الوداد فرصة 
ثمينة القتناص صدارة الدوري المغربي، ولم تخل مباراة الصفاء ونظيره 

األنصار في الدوري اللبناني من توترات عديدة
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حامل اللقب رغم تحويل تأخره بهدفني إلى 
التعادل 2-2 مع حمام األنف ليحتل األفريقي 

املركز الثامن برصيد 15 نقطة.
وســجــل املـــدافـــع عــمــار الــجــمــل هـــدف املــبــاراة 
الوحيد مــن ركلة جــزاء بعد أربــع دقــائــق من 
الساحلي رصيده  النجم  ليرفع  اللقاء  بداية 
إلــى 31 نقطة من 12 مــبــاراة، وافتتح املدافع 
ــن الــــــــــذوادي الــتــســجــيــل مــبــكــرًا  ــديــ شـــمـــس الــ
للترجي فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة، قــبــل أن يــدرك 
ست  بعد  للصفاقسي  التعادل  املعلول  علي 

دقائق.
وأعاد فخر الدين بن يوسف املقدمة للترجي 
بضربة رأس بعد مرور ست دقائق من زمن 
من  سريعا  الفريق  ليتعافى  الثاني  الــشــوط 
الساحلي  النجم  أمـــام  3-صــفــر  آثـــار هزيمته 
على  الترجي  وسيطر  السابقة،  الجولة  فــي 
مــجــريــات األمـــور فــي الــشــوط الــثــانــي وصنع 

عدة فرص للتسجيل، لكن الصفاقسي عانى 
بسبب النقص العددي بعد طرد العبه حسام 
اللواتي في الدقيقة 61 ليخسر للمرة الثانية 

في ثالث مباريات.
وقال عمار السويح مدرب الترجي عقب اللقاء 
»كنا األفضل على جميع املستويات. فرضنا 
الوقت وصنعنا عدة فرص.  أغلب  سيطرتنا 
وأضاف »هذا انتصار مهم يؤكد أن الترجي 
قــــادر عــلــى الــنــهــوض بــســرعــة بــعــد الــخــســارة 

أمام النجم في الجولة السابقة«.
واستمرت معاناة األفريقي بعد التعادل 2-2 
مع حمام األنف، تقدم حمام األنف عن طريق 
ايزاكا ابودو بعد خطأ من دفاع األفريقي في 
الدقيقة الثالثة، ثم عزز تفوقه بتسديدة قوية 
مــن ركــلــة حــرة نفذها فهمي بــن رمــضــان في 
الدقيقة 13، وقلص بسام الصرار في الفارق 
لألفريقي في الدقيقة 37 قبل أن يدرك سيف 
الدين الجزيري التعادل لحامل اللقب بضربة 

رأس في الدقيقة 58.
الــثــامــن برصيد 15  املــركــز  األفــريــقــي  ويحتل 
نقطة بينما يأتي حمام األنــف في املركز 12 
ولـــه 11 نقطة بــعــدمــا غـــاب عــن االنــتــصــارات 

للجولة الخامسة على التوالي.
انـــتـــصـــاره األول فــي  وحـــقـــق قــــوافــــل قــفــصــة 
ــوزه 2-1 على  ــ ــم بــعــد فـ ــذا املـــوسـ املــســابــقــة هــ
ــك ســــيــــدي بـــــوزيـــــد الــــــوافــــــد الـــجـــديـــد  ــيــ ــبــ أوملــ
برهان غنام هدفي قفصة  لألضواء، وسجل 
لسيدي  الفارق  اليوسفي  نوفل  قلص  بينما 
بـــوزيـــد مـــن ركـــلـــة جـــــزاء، وابــتــعــد قــفــصــة عن 
قـــاع جــــدول املــســابــقــة ليصبح فــي املــركــز 14 
برصيد ثماني نقاط مقابل 15 نقطة لسيدي 
بوزيد الذي خسر للمرة الثانية على التوالي 

والسادسة في آخر سبع مباريات.

هدية غير مقبولة
اللقب فرصة  البيضاوي حامل  الـــوداد  أهــدر 
املغربي  املحترفني  دوري  صـــدارة  الستعادة 
الــربــاطــي بعد تعادله  الفتح  الــقــدم مــن  لــكــرة 
ــــدون أهـــــداف مـــع مــضــيــفــه املـــغـــرب الــفــاســي  بـ
التوالي  على  الثالث  الــتــعــادل  وهــذا  املتعثر، 
لــلــوداد ليظل فــي املــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 26 
نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة واحدة وراء 

الفتح الذي خسر 2-1 أمام القنيطري.
العبني  بعشرة  اللقاء  الفاسي  املغرب  وأكمل 
لحصوله  الــبــديــل شعيب خضير  طـــرد  بــعــد 
ــائـــق على  ــن مـــع تــبــقــي ثــــالث دقـ ــذاريــ عــلــى إنــ
النهاية، ويملك املغرب الفاسي 11 نقطة في 
املــركــز قــبــل األخــيــر مــتــقــدمــا بــفــارق األهــــداف 
على أوملبيك خريبكة متذيل الترتيب بعدما 
الثالثة على  للمباراة  االنــتــصــارات  عــن  غــاب 
الـــتـــوالـــي. وحــقــق حــســنــيــة أغـــاديـــر انــتــصــاره 
األول فــي ســت مــبــاريــات بعد فـــوزه 3-2 على 
إلى  ليرفع رصــيــده  مضيفه مولودية وجــدة 
18 نقطة فــي املــركــز الــســابــع. وقــلــص املــدافــع 
املالي سيكو باكايوكو الفارق لوجدة بضربة 

حسنية أغادير سجل 
انتصاره األول منذ 

ست مباريات

كاييخون يتمنى الفوز بالدوري اإليطالي مع نابولي
ــالـــي، اإلســبــانــي  ــادي نــابــولــي اإليـــطـ ــ ــب نـ ــد العــ أكــ
ــه يــتــمــنــى الــتــتــويــج بلقب  خــوســيــه كــايــيــخــون إنــ
ــدم، ودخـــــول تــاريــخ  ــقـ الــــــدوري اإليـــطـــالـــي لــكــرة الـ
الــثــالــث في  املــركــز  الـــذي يحتل  الــنــادي الجنوبي، 
الــكــالــتــشــو بــرصــيــد 35 نــقــطــة، بــالــتــســاوي مع 
الثاني وبفارق نقطة عن انتر ميالنو  فيورنتينا 
املتصدر. وقال الالعب في حوار نشرته صحيفة 
ــد  )كـــوريـــيـــري ديـــلـــو ســـبـــورت( الـــريـــاضـــيـــة: »أريــ
تحقيق لقب االسكوديتو، الجميع يرغب في ذلك، 
وهذا أهم تحد ألن هذا اللقب غائب عنا منذ 20 
النادي  عمل  صنعه  مميزًا،  فريقًا  نمتلك  عــامــًا، 
موسمه  يخص  وفيما  عظيمة«.  مجموعة  تقديم  مــن  السنوات  هــذه  خــالل  تمكن  الــذي 
الحالي، الذي لم يتمكن فيه من التسجيل بالدوري، »التهديف يعاندني في الدوري، حتى 
حينما يبدو األمر وشيكًا، في الكأس أسجل كما حدث أمام فيرونا وأيضًا في دوري 
إنني راض بصورة عامة، سجلت 50% من كمية  ليغيا وارســـو، سأقول  أمــام  أوروبـــا 

األهداف التي أحرزتها العام املاضي«.

أرسنال يسعى للتعاقد مع تشيتشاريتو
الشتوية، وذلك  االنتقاالت  لتدعيم هجومه خالل فترة  اإلنجليزي  أرسنال  نــادي  يتطلع 
الــذي يلعب موسمه األول مع  من خالل ضم املهاجم املكسيكي خابيير تشيتشاريتو 
باير ليفركوزن األملــانــي. وقــالــت صحيفة )ديــلــي ســتــار( إن مــدرب أرســنــال، الفرنسي 
أرسني فينغر يريد توسيع خيارات اللعب الهجومي لفريقه، في ظل وجود رأس حربة 
صريح واحد في الوقت الحالي، وهو أوليفييه جيرو. وكان تشيتشاريتو قد انتقل لباير 
أن  بعد  إسترليني،  بسبعة ماليني  املاضي  الصيف  يونايتد  مانشستر  من  ليفركوزن 
لعب معارًا ملدة موسم مع ريال مدريد اإلسباني. وسجل الالعب املكسيكي الدولي )27 
عامًا( 19 هدفًا في 21 مباراة منذ وصوله لكرة القدم األملانية. يشار إلى أن تشيتشاريتو 
انتقل ألوروبا عبر بوابة مانشستر يونايتد في 2010 قادما من غواداالخارا املكسيكي.

ميسي  يفضل  رونالدو  الظاهرة 
على الدون البرتغالي

لويس  السابق،  البرازيلية  القدم  كــرة  نجم  أشــاد 
ــدو،  ــ ــال ــعــــروف بـــاســـم رونــ نــــازاريــــو دي لــيــمــا، املــ
نجم  بها  يتمتع  التي  الهائلة  الفنّية  باإلمكانيات 
األرجنتيني  الــدولــي  اإلســبــانــي،  برشلونة  نـــادي 
 إياه على نجم نادي ريال 

ً
ليونيل ميسي، ُمفضال

كريستيانو  البرتغالي  الدولي  اإلسباني،  مدريد 
ــد الــالعــب، الـــذي أحـــرز مــع منتخب  ـ

ّ
رونــالــدو، وأك

بــــالده بــطــولــتــي كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 1994 
صــحــيــفــة  نــقــلــتــهــا  ــات  ــريـــحـ تـــصـ فــــي  و2002، 
لكنه  البرتغالي،  الالعب  بقدرات  املعجبني  ه من أشد 

ّ
بأن اإلسبانية،  »الديفنسا سنترال« 

العالم خــالل األعــوام من )2009- ُيفضل ميسي عليه، وذلــك كــون الالعب األفضل في 
 في عالم كرة القدم، وتطرق هّداف بطولة كأس العالم 

ً
2012( ُيعد الالعب األكثر اكتماال

لكرة القدم 2002 في حديثه عن الفترتني التي دافع خاللهما عن ألوان قطبي كرة القدم 
اإلسبانية )برشلونة وريال مدريد( ُمشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها مع ريال مدريد 

كانت أفضل بكثير من تلك الفترة التي تواجد فيها مع فريق برشلونة.

سوسا: سواريز كان قريبًا من الجلوس في المنزل
أكد الالعب األوروغواياني السابق، روبن سوسا، الذي احترف في أوروبا خالل عقدي 
الثمانينيات والتسعينيات، في مقابلة مع )إفي(، أن مواطنه لويس سواريز مهاجم نادي 
برشلونة اإلسباني، الذي بدأ مشواره االحترافي بصفوف فريق »ناسيونال«، كان قريبًا 
من الجلوس في املنزل »لقلة غلته التهديفية«. وصرح سوسا )49 عامًا(: »كانوا يقولون 
إنه ال يمكن أن يستمر في لعب الكرة، ألنه ال يحرز الكثير من األهداف، وكان يهدر فرص 
التسجيل خمس أو ست مرات كل مباراة، بدأ سواريز في تسجيل األهداف مع ناسيونال 
أياكس ثم ليفربول،  إلــى  أهــدافــا، ومنه  إلــى هولندا للعب في غرونينجن وسجل  وذهــب 

وسجل أيضًا األهداف، لقد بات اليوم أحد أفضل العبي العالم«.

فرق أوروبية كثرة، حيث تهافتت عليه العروضات من كل 
األندية،  أكبر  اتــصــاالت عديدة من  حــدب وصــوب، وتلقى 
ونذكر من بني هذه األندية، نادي برشلونة، ريال مدريد، 

يوفنتوس تورينو، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ.
وتألق بلومي في عدة فرق، وهو الذي برز في ناديني، وهما 
غالي معسكر ومولودية وهــران، وشــارك في كأس العالم 
لكرة القدم في مناسبتني، وفي نهائيات كأس أمم أفريقيا 
أربــع مــرات، وكذلك مثل منتخب بــالده في نهائيات دورة 
األلــعــاب األوملــبــيــة مــرة واحــــدة، وفــي نهائيات دورة ألعاب 

البحر املتوسط مرتني.
بلومي خاض في مسيرته الكروية مع املنتحب الجزائري 
147 مباراة دولية من فترة 1978 إلى 1989، وسجل خالل 
هـــذه الــحــقــبــة 34 هــدفــًا، وهـــو يعتبر ثــانــي أحــســن هــداف 
للمنتخب، بعد عبد الحفيظ تاسفاوت )35 هدفًا(، وسجل 

فــي الـــدوري الــجــزائــري أكــثــر مــن 200 هـــدف، كما حصل 
عام  أفريقي  العــب  كأفضل  األفريقية  الذهبية  الكرة  على 
1981. ويــردد كل من عاصر وعــرف لخضر بلومي في 
والعاملية،  الجزائرية  الكرة  أنجبته  ما  أفضل  بأنه  املالعب، 
حــيــث ال يــوجــد العـــب جـــزائـــري بــمــثــل مــهــاراتــه وفــنــيــاتــه 
ــكـــرة، وكـــذلـــك ذكـــائـــه الــكــبــيــر فـــي صناعة  وتــحــكــمــه فـــي الـ
الخطورة أمام املرمى وتسجيل األهداف أيضًا، وهو الذي 
األسطورة  غــرار  العالم، على  كبار نجوم  إشــادة من  لقي 
البرازيلية بيليه الذي قال: »لو كان بلومي يلعب مع منتخب 
العالم  بكأسي  الفوز  البرازيلي  الفريق  الستطاع  السامبا 
1982 بإسبانيا و1986 باملكسيك«، كما أن زيكو وسقراط 
البرازيل  أمــام  قــاال هما اآلخـــران عنه بعد مــبــاراة الجزائر 
القرن في  دهــاة  »إنــه من  املكسيك سنة 1986:  بمونديال 

عالم كرة القدم«.

الجزائر ـ العربي الجديد

نجم عربي تعرفه املالعب العاملية، هو لخضر بلومي الذي 
ولد في مثل هذا اليوم في 29 ديسمبر/كانون األول من عام 
1958 في مدينة معسكر. عرف بأخالقه الرياضية العالية، 
وهــدوئــه داخـــل أرضــيــة املــيــدان، وكـــان على رأس املنتخب 
وهـــو صاحب  الثمانينيات،  فــتــرة  فــي  الــجــزائــري  الــذهــبــي 

التمريرة العمياء )تمرير الكرة بالنظر إلى جهة مختلفة(.
لالعبني  مراوغته  وطريقة  العالية  بمهاراته  بلومي  عــرف 
على املعشب األخضر، ويعتبر رابع أفضل العب أفريقي 
في القرن العشرين بعد كل من جورج وياه، روجيه ميال 
وعــبــيــدي بــيــلــيــه، ويــــراه بــعــض اخــتــصــاصــيــي لــعــبــة الــكــرة 

كأحسن العب أفريقي في القرن الحالي.
الــعــديــدة مــن دون شــك تتكلم عــنــه، فهو لعب في  تــجــاربــه 

لخضر بلومـي

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

نستعرض في 
فقرة وجه رياضي 

مسيرة النجم 
الجزائري لخضر 

بلومي، والذي 
يصادف اليوم 
ذكرى ميالده

الترجي حسم 
كالسيكو تونس 
الخالي من 
الجماهير 
)فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

نتائج  تراجع  استمرار  بسبب  الكوكي  نبيل  مدربه  إقالة  األفريقي  أعلن 
الفريق. وقال األفريقي بموقعه على اإلنترنت، بعد ساعات قليلة من 
النادي إقالة المدرب  تعادل الفريق 2-2 مع حمام األنف، »قررت إدارة 
في  ضعيفة  بداية  من  األفريقي  ويعاني  منصبه«.  من  الكوكي  نبيل 
مباراة.   12 في  فقط  انتصارات  أربعة  الفريق  حقق  بعدما  الــدوري 
وذكرت تقارير صحافية أن إدارة النادي األفريقي دخلت في مفاوضات 

مع المدرب نبيل معلول لتولي مسؤولية الفريق.

بطل تونس يقيل مدربه الكوكي

وجه رياضي

رأس في بعد تمريرة عرضية من البديل عبد 
الرحيم السعيدي قبل ربع ساعة من النهاية.
وخـــرج منصور مــطــرودًا مــن صــفــوف وجــدة 
إنذارين،  الدقيقة األخيرة لحصوله على  في 
الــهــدف الثاني مــن ضربة  لكن فريقه أضــاف 
تمريرة  بعد  الذهبي  ياسني  للمهاجم  رأس 
عـــرضـــيـــة لــــرضــــوان الــــضــــرضــــوري. وتـــوقـــف 
رصــيــد وجـــدة الـــوافـــد الــجــديــد لـــألضـــواء عن 
التوالي  على  الــرابــعــة  للمباراة  االنــتــصــارات 

قــبــل أن يــحــرز حــســن هــزيــمــة الــهــدف الــثــالــث 
للصفاء بعد تمريرة من شيخ ديوك مع تبقي 
ست دقائق على نهاية املباراة، وأكمل الصفاء 
اللقاء بعشرة العبني بعد طرد البديل عماد 

امليري بسبب تدخل عنيف ضد جاالن.
ــالـــيـــا مــن  ــلـــى ســـجـــلـــه خـ وحــــافــــظ الـــصـــفـــاء عـ
ــم لــيــرفــع  الـــهـــزيـــمـــة فــــي الــــــــدوري هـــــذا املــــوســ
ــده إلــــى 24 نــقــطــة مـــن عــشــر مــبــاريــات  ــيـ رصـ
اللقب  حــامــل  الــعــهــد  عــلــى  بنقطتني  متقدما 

ليصبح في املركز العاشر وله 16 نقطة.

توتر لبناني 
شـــهـــدت مــوقــعــة الــصــفــاء ونــظــيــره األنـــصـــار 
ــبــــاراة الـــتـــي حسمها  تـــوتـــرات عـــديـــدة فـــي املــ
الــفــوز 1-3،  الصفاء بعدما حــول تــأخــره إلــى 
اللبناني  الـــدوري  الصفاء صــدارة  ليستعيد 
لكرة القدم. وتوقفت املباراة بسبب اعتراض 
نبيل بدر رئيس األنصار على قرارات الحكم 

وصـــاحـــب املـــركـــز الـــثـــانـــي الـــــذي تــغــلــب على 
طرابلس 1-2.

ــار لـــلـــمـــرة األولــــــــى فــــي أربــــع  ــ ــــصـ وخــــســــر األنـ
مباريات ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في 
املركز الــســادس، وتقدم األنــصــار عبر ضربة 
رأس من لوكاس جاالن بعد تمريرة عرضية 
من ربيع عطايا في الدقيقة 25 ليرفع الالعب 
أهــداف في  إلــى ثمانية  األرجنتيني رصيده 

صدارة قائمة هدافي املسابقة.
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تستمر فصول حرق النظام السوري وأتباعه للبشر والحجر في سورية، لهّد التاريخ وتغيير الوقائع على األرض، ومن جرائم النظام 
حرق وتهديم سوق المدينة التاريخي في حلب

سوق حلب
أكبر متجر مسقوف في العالم قبل أن يهدمه نظام األسد

عدنان عبد الرزاق

األنجع،  هو  خلفًا،  الخطف  ربما 
ــاة أطـــــــول ســــــوق بـــالـــعـــالـــم،  ــ ــــأسـ ملـ
وأقــدم أســواق بالد الشام قاطبة، 
الذي نال من الحقد، كما سواه من األوابد 
السورية، وكأنما حرب بشار األســد على 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، تــتــقــدم حــربــه على 

البشر وطالب الحرية والديمقراطية.
أيــام الجمع، 21 سبتمبر/ أيلول   فــي أحــد 
2012، وفــــي الــســاعــة الــثــالــثــة فـــجـــرًا، وقــت 
أخـــــذ الــــســــوريــــون مــــن »الـــجـــمـــعـــة« مـــوعـــدًا 
حريق  على  الحلبيون  صحا  لتظاهراتهم، 
ــوق املـــديـــنـــة« األثـــــــري بــحــلــب  ــ شــــب فــــي »ســ
ــداف مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهــ ــتــ ــر اســ ــ الـــقـــديـــمـــة، إثــ
قــنــاصــة الـــنـــظـــام الــــســــوري لــبــعــض مــحــالــه 
بــرصــاص روســـي حــــارق، فــشــّبــت الــنــار في 
أحـــد مــحــالت »ســـوق الــعــبــايــات« الـــذي أتــت 
، رغـــم مــحــاوالت 

ً
عليه ألــســنــة الــلــهــب كــامــال

الــحــر، إخماد  التوحيد« مــن الجيش  »لـــواء 
الــنــيــران، الــتــي حــالــت رصــاصــات القناصة 
دون إتمامهم املهمة، لتمتد ألسنة النار إلى 
بــاقــي الــخــانــات واألســــــواق، وتــأتــي يومئذ 
عــلــى أكــثــر مــن 700 مــن نــحــو 5 آالف محل، 
تعمل في سوق »املدينة«، الذي تقول كتب 
ــتـــاريـــخ إنــــه يـــعـــود  إلــــى الـــعـــام 312 قبل  الـ
ــيــــالد، وقــــت أســـســـه ســلــوقــس نــيــكــاتــور،  املــ
وهـــو أحـــد قـــادة اإلســكــنــدر املــقــدونــي الــذي 
احتل سورية وهو في طريقه إلى عراق ذلك 
الزمان وبالد فارس حتى وأقسام من الهند.

والتهديم،  الحرق  مأساة  لتستمر فصول 
ــان أخــيــرهــا ولــيــس  عــلــى نــحــو مــســتــمــر، كـ
ــران/ يـــونـــيـــو الـــفـــائـــت،  ــ ــزيـ ــ آخــــرهــــا، فــــي حـ
املروحي برميل  النظام  ألقى طيران  وقــت 
األثري  القبة«  متفجرات على سوق »جب 
ــركـــز املـــديـــنـــة، لــيــكــمــل عــلــى  الــــواقــــع فــــي مـ
الهدم وما فات نيران القناصة، ويوقع 15 
مدنيًا كانوا بالسوق يمارسون الهاجس 
ــم مــخــاطــر املـــوت  الــحــلــبــي بـــالـــتـــجـــارة، رغــ
املــتــوقــع بــأي لحظة، مــن نــيــران الــطــائــرات 

والبراميل املتفجرة. 

معلم تاريخي 
وسوق املدينة بحلب، الذي أقيمت محاله 
الــتــجــاريــة عــلــى طــرفــي الـــشـــارع املستقيم 
املمتد من قلعة حلب حتى باب أنطاكية، 
قــبــل أن تـــأخـــذ األســــــواق شــكــلــهــا الــحــالــي 
فــي عهد  العثمانية،  خــالل اإلمــبــراطــوريــة 
والــي حلب العثماني »خسرو باشا« عام 
بطول  املمتد  األساسي  املحور  1548، هو 
1200 مــتــر، إضــافــة إلـــى 38 ســوقــا أخــرى 
تــتــفــرع عــنــه، وطــولــهــا مــعــه يــزيــد عــلــى 14 
كــيــلــومــتــرا ومــســاحــة بــنــحــو 16 هــكــتــارًا، 
أطول  »اليونسكو«  تصنيف  وفــق  ليكون 
ســـــوق مـــســـقـــوف بـــالـــعـــالـــم، ومـــحـــالـــه مــن 
التنوع، بحيث يقال إنك تجد فيها كل ما 
يخطر لك على بال، أو كما يقول الحلبيون 

تنّدرًا  »حتى لنب العصفور«.
 
ً
ــــذي يــضــم 1570 مــحــال يـــتـــفـــّرع الـــســـوق الـ

ــــواق اســتــمــدت اســمــهــا، بــالــغــالــب،  إلـــى أسـ
من طبيعة سلع محالها »سوق البنادقة، 
الــجــمــرك، الــشــونــة، الــســقــطــيــة، الــعــطــاريــن، 
الــحــبــال، املــحــمــص، الــنــحــاســن، الــصــوف، 
الــــشــــام، املـــجـــيـــديـــة، الـــخـــمـــيـــس، الــجــمــعــة، 
الدهشة وسوق تفضلي ملبيع احتياجات 

يعود سوق املدينة إلى 
العام 312 قبل امليالد، 
وقت أسسه سلوقس 

نيكاتور، وهو أحد قادة 
اإلسكندر املقدوني 
الذي احتل سورية.

■ ■ ■
أقيم على الطريق املمتد 

من قلعة حلب حتى 
باب أنطاكية، قبل أن 

تأخذ األسواق شكلها 
الحالي في عهد والي 

حلب العثماني »خسرو 
باشا« عام 1548.

■ ■ ■
فته »اليونسكو« 

ّ
صن

كأطول سوق مسقوف 
في العالم، ومحاله من 
التنّوع بحيث يقال إنك 
تجد فيها كل ما يخطر 

على بال.

هوامش

قوات النظام تقتحم سوق حلب بعد تهديمه، 3 يناير 2013 )فرانس برس(

النساء من أقمشة وألبسة وأدوات زينة«.
وتــتــصــل تــفــرعــات ســـوق املــديــنــة بمسجد 
ــــوي  ــ األمـ ــــع  ــامـ ــ ــــجـ »الـ ســــنــــة،   1294 عــــمــــره 
الكبير«، الذي تم بناؤه في 718 ميالدية، 
ــّرع آخــــر بــحــمــام مــمــلــوكــي »يــلــبــغــا«  ــفــ وتــ
الـــذي  تــأســس قبل 800 عـــام، وكـــان يؤمه 
إلى  ثالث  الثورة، وتفّرع  الحلبيون حتى 
حــمــام »نـــور الــديــن الــزنــكــي« الـــذي تــحــّول 

إلى متحف.
ومــن خصوصيات الــســوق، الــذي يوصف 
ة 

ّ
وقل وبالجدية  املساومة  بكراهية  باعته 

مـــمـــازحـــة زبـــائـــنـــهـــم، أن مـــحـــالـــه حــجــريــة 
متالصقة، تأخذ شكل العمق والطوالني، 
إليها،  الــدخــول  للزبون  يتسنى  ال  بحيث 
الفكر   على عمق 

ً
تــدلــل شــكــال ناحية  فمن 

ــة تــــوصــــف بــعــاصــمــة  ــنـ ــمـــديـ الــــتــــجــــاري بـ
عن  ينم  وبمضمون  االقتصادية،  سورية 
فــكــر مــؤســســيــهــا الـــذيـــن يــضــيــفــون الــســر 
إلى ما شّرحه تجار العاصمة دمشق من 
ي وألف أمانة وجيم 

ّ
كلمة تاجر »تاء التوق
الجرأة وراء الرحمة«.

أصالة ومعاصرة
ولـــم يــفــت ســـوق املــديــنــة بــحــلــب أن يلحق 
بــركــب الــتــطــور االقــتــصــادي، فصحيح أن 
قلما  النعمة،  لحديثي  الــطــاردون  تــجــاره 
أدخـــلـــوا تــقــنــيــات االتـــصـــاالت والــتــواصــل، 

وظــلــت املــنــاداة والــصــفــيــر، أهــم شــعــاراتــه، 
الـــضـــرورات، بفسحهم  مــع  تــآخــوا  لكنهم 
املجال لبعض محال الصرافة واملؤسسات 
ــفـــرعـــات  ــبـــعـــض تـ ــة، لـــتـــســـتـــوطـــن بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
السوق، لتتم الصفقات وتجارة العمالت، 
وإن لــصــالــح بــعــض تــجــار الـــســـوق، ولكن 
بــعــيــدًا عــن أعـــن »الـــحـــاج مــحــمــد والــحــاج 
بكري« اللذين كثيرًا ما تسمع بهما وأنت 
تــتــجــول، أو بــاألحــرى، وقــت كنت تتجول 

بدهاليز السوق.
وربــمــا مــعــلــوم، ألهــالــي حــلــب عــلــى األقـــل، 
أن االعــتــراف بالتاجر والــصــنــاعــي، قــد ال 
يكتمل إال إن كـــان لــه بــســوق املــديــنــة ولــو 
موطئ قدم، فالسوق الذي تستغرق يومًا، 
ذات  األسطوانية  محاله  لتجوب  يزيد  أو 
األســقــف املقببة واملــغــمــوســة، حــافــظ على 
ــتــــاره الــخــيــالــيــة، الـــتـــي عــززهــا  أســـعـــار أمــ
غزوه من موتيالت ومطاعم، بعد الطفرة 
السياحية التي كست حلب مطلع األلفية. 
وكما انتشرت املساجد قرب سوق املدينة، 
كــــدلــــيــــل روحــــــــي عــــلــــى تـــــجـــــاره وقـــاطـــنـــي 
املنطقة، انتشرت فيه الكثير من الخانات 
إلى عهود  الضخمة وهي تعود  الجميلة 

مختلفة مملوكية وعثمانية. 
وفيما يحكى من »شيوخ الكار« بالسوق 
أن الــخــانــات كــانــت بــيــوتــًا لــكــبــار الــتــجــار، 
يقال إنها استخدمت كمخازن للبضائع، 

ــة، لــــتــــبــــادل وبـــيـــع  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــات تـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ومـ
ــلـــنـــقـــود، ومــــراكــــز  ــة لـ ــ ــرافـ ــ املـــنـــتـــجـــات، وصـ
ــفــــارات، مــثــل:  لــلــبــعــثــات الــقــنــصــلــيــة والــــســ
ــان الــبــنــادقــة وخــان  خـــان الــفــرنــســيــن، وخـ
الجمرك، وخان الوزير، وخان املنصورية، 
العلبي، وخان  الصابونية، وخــان  وخــان 
حــــاج مـــوســـى، وخـــــان الــنــحــاســن وخـــان 
ــابـــون، فـــي مـــؤشـــر تــؤكــده  قــربــتــاي والـــصـ
كتب التاريخ عن دور حلب التجاري عبر 
العصور، والذي ازدهر بالعهد العثماني، 
الشرق  تــجــارة  وقــت أصبحت حلب مركز 
املــتــوجــهــة إلـــى اســطــنــبــول، قــبــل أن تنشأ 
وفرنسا  بن حلب  السادس عشر  بالقرن 
ــدا عــــالقــــات تـــجـــاريـــة  ــنــ ــولــ وانـــجـــلـــتـــرا وهــ
ض عنها افتتاح أول قنصلية 

ّ
مهمة، تمخ

تجارية وغرفة تجارة باملنطقة.
ــات، يـــروي أحــد  وفـــي حــديــث تخللته اآلهــ
ورثــــة الـــحـــاج أحــمــد الـــنـــاشـــد، مـــن شــيــوخ 
تجار سوق املدينة، كيف كان السوق، الذي 
 ،« »أكــابــريــة  كميزة  مــحــالــه،  بفتح  يتأخر 
يحمل بصمة وهوية حلب التجارية، كما 
»املصاري«  توابل محاله  حوت صناديق 
بعيدًا عــن عــيــون الـــُســـّراق والــحــســاد، قبل 
الناشد،  ليختم  النظام.  نــيــران  تحرقه  أن 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــلــهــجــتــه الــحــلــبــيــة 
الـــقـــّحـــة: »يــــا تــــرى بــيــرجــع ســــوق املــديــنــة 

وبنرجع لحلب يا عن عّمك؟«.

باختصار

نجوى بركات

أنــا مــّمــن عــالــجــوا علل روحــهــم، وعـــدم تصالحها مع 
الناس عــادة،  أقــرأ كما يقرأ  بــالــقــراءة. كنت ال  الحياة، 
بل كنت أهرع أللقي بنفسي على كتاٍب كمن يركض 
إلــى عيادة الطبيب، أو إلــى قسم الــطــوارئ في مشفًى 
مـــا. وإذ كــنــت أعــثــر عــلــى ضــالــتــي، كــنــت أضـــع رأســي 
أخــرج  أن  إلــى  وأتــمــّرغ بها،  أتشّممها  الصفحات،  فــي 
أني  تشعرني  ناٍت 

ّ
وبمسك لــروحــي،  بضماداٍت  منها 

 ثقال، وأكــثــر قــدرة على االحتمال. 
ّ

 أملــا، أخــف
ّ

بــّت أقــل
هكذا ساعدني شيزار بافيزي وكتابه »مهنة العيش« 
أنظر  أن  مني ســيــوران 

ّ
وعل الفقد،  تجاوز محنة  على 

إلى اليأس وجها لوجه، وأعانني دوستويفسكي على 
تفّهم الطبيعة البشرية واحتراب الخير والشر فيها...    
هذا هو بالذات ما تدعونا إليه الكاتبتان اإلنجليزيتان، 
إلزا برتود وسوزان إلديكرين، مؤلفتا كتاب »وصفات 
»بــيــبــلــيــوثــيــرابــي«، وهــي  عـــالج أدبـــيـــة«، عــبــر اعــتــمــاد الـــ
ــراض والــعــلــل، الــجــســديــة منها  ــ طــريــقــة مــعــالــجــة األمــ
 ومعاناته، 

ّ
والنفسية، بقراءة كتٍب تحاكي حالة املعتل

ما  يفهمه، يخاطبه في  ثمة هناك من  أن  لكي يشعر 

يعنيه، وأنه ليس وحيدًا أو مختلفا.  فسواء كنت تعاني 
من ُرهاب الخالء، أو من أزمة بلوغ سّن األربعني، من 
كسر في أحد أطرافك، أو من فراق املحبوب، من ألم في 
الظهر، من األرق، الغيرة، الهجر، الوحدة، الشيخوخة، 
وســـواهـــا مـــن الـــحـــاالت املــرضــيــة عــلــى أنـــواعـــهـــا، فــإن 
كالسيكية  كتٍب  عناويَن  عالجا  تقترحان  الكاتبتني 
وحديثة، في عمل هو أقرب إلى قاموٍس لألدب العاملي.
فـــإن كــنــت تــعــانــي مــن حـــبٍّ غــيــر مــتــبــادل، فــمــا عليك 
الـــذي دفــعــه حبه  إال بـــ »غــوتــه« و»آالم الــشــاب فيرتر« 
املــســتــحــيــل لـــشـــارلـــوت، وقــــد تـــعـــّرف إلــيــهــا مخطوبة 
وسعيدة مع شاب آخــر، إلى اليأس حّد إنهاء حياته. 
والــكــتــاب الـــذي صـــدر عـــام 1774 تــحــّول ســريــعــا إلــى 
 
ً
أســطــورٍة، فـــأدى إلــى انــتــحــار عــدد مــن قــرائــه، امتثاال
ببطله الرومانطيقي فيرتر، هو الذي قال فيه المارتني 
»لــقــد انتقلت إلـــّي عـــدوى قصص الــولــه الــكــبــرى، عبر 
اإلنسانية...  الــهــّوة  قعر  معه  الــذي ملست  الكتاب  هــذا 
روح  على  هكذا  للقبض  أرواح  عشرة  امتالك  ينبغي 
قرٍن بأكمله«. هذا وتنصح املؤلفتان أصحاب األرواح 
وليس  كـ«لقاح«،  بقراءته  املحطمة  والقلوب  الحساسة 

أكثر، مخافة أن يؤدي عكس دوره.

ضــمــن الــوصــفــات األدبـــيـــة األخــــرى لــحــاالت القطيعة 
ملؤلفها  عالية«،  »دقــة  روايــة  والــفــراق، تحتل  العاطفية 
البريطاني نيك هورنبي، املكانة األولى. فالبطل روب، 
باملوسيقى،  الجنون  حتى  واملــغــرم  املوسيقي  الناقد 
الــتــي عرفها  الخمس  الــحــب  ذكـــرى قصص  يستعيد 
العاشرة من عمره، وانتهت  كــان في  في حياته، منذ 
بهجران محبوباته له، وافتراقه عنهن، في محاولٍة منه 
لــورا. ومن  األخيرة مع حبيبته  أسباب قطيعته  لفهم 
الــفــراق ال تهون  أهــّم ما يستخلصه روب أن قصص 

أبدًا مع تقّدم التجربة، إذ يقول: »من الجيد اعتقاد ذلك 
أنــه بما أنــي قــد تقدمت فــي العمر، والــزمــن قــد تغّير، 
والعالقات أصبحت أكثر تركيبا، والنساء أقل قسوة، 
والدروع أكثر سماكة، وردود الفعل أكثر دقة، والغرائز 
أكــثــر تـــطـــورًا...«. وهـــذا مــمــا يــقــّرب الــقــراء مــن معاناة 
ُيظهر  في حني  في شقوق جراحه،  ويدخلهم  البطل، 
قلوبهم  ويدفنون  أيضا  يبكون  الــرجــال  أن  للقارئات 

الكسيرة في وسائدهم الخالية.
وصــفــات أخـــرى كــثــيــرة تــتــوالــى، كــوصــفــة الــشــفــاء من 
ــة مـــع كـــتـــاب ســالــيــنــجــر »الــــحــــارس فـــي حقل  ــقـ ــراهـ املـ
مع  الزوجية  الخيانة  إلــى  امليل  ملناهضة  أو  الشوفان«، 
أمــا االنهيار العصبي  بــوفــاري« لفلوبير.  قــراءة »مــدام 
فيحتاج إلى شخصيات روائية منهارة هي أيضا، تلقي 
مرافقة  يمكنها  نظرة متشائمة ســوداويــة،  العالم  على 
القارئ في رحلته القاتمة إلى بالد الكآبة، وتعينه على 
أفــضــل مــن تيريزا،  ولــيــس  القاتلة.  الــخــروج مــن عزلته 
بــطــلــة روايــــة »خــفــة الــكــائــن غــيــر املــحــتــمــلــة« لــكــونــديــرا، 
بسبب  والكوابيس،  النفسية  العذابات  من  تعاني  التي 
خيانات عشيقها املتكررة لها، والتي ستجد في نهاية 

الرواية السبيل للتغلب على يأسها وحزنها.

وصفات عالج أدبية

وأخيرًا

الـ»بيبليوثيرابي«، هي طريقة 
معالجة األمراض، الجسدية 

منها والنفسية، بقراءة كتٍب 
تحاكي حالة المعتّل

الثالثاء 29 ديسمبر / كانون األول 2015 م   18 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 484  السنة الثانية
Tuesday 29th December 2015

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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