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مقاتلون أكراد بعد الدخول إلى الشدادي أول من أمس )دليل سليمان/فرانس برس(

واشنطن، طرابلس ـ العربي الجديد

دفعت الغارة األميركية على صبراتة الليبية، يوم 
الجمعة، إلــى طــرح تساؤالت عــدة حــول إمكانية 
ــات املــتــحــدة صـــفـــوف املــتــدخــلــن  ــــواليــ تـــصـــّدر ال
الـــذي دانـــت فيه  الــوقــت  فــي  ليبيا،  عسكريًا فــي 
األميركية، معتبرة  الغارة  أمــس،  حكومة طبرق، 
ــتــنــســيــق مــعــهــا بــخــصــوصــهــا،  أنـــــه »لـــــم يـــتـــّم ال
أّن  إال  ليبيا«.  لسيادة  انتهاكًا صارخًا  ل 

ّ
وتشك

الـــرّد األميركي على الــتــســاؤالت جــاء مــن خالل 
الــبــيــت األبـــيـــض، الـــذي أوضـــح املــتــحــدث باسمه، 

ــغـــارة هي  جـــوش إرنـــســـت، أمـــس الــســبــت، أن »الـ
ــــدائــــرة عــلــى إرهـــــاب تنظيم  جــــزء مـــن الـــحـــرب ال
الدولة اإلسالمية )داعش(، وليست بداية لتدخل 
عسكري في ليبيا«. وأوضح أن »الغارة كان لها 
تدريب  معسكر  تدمير  األول  مباشران:  هدفان 
ــرب صـــبـــراتـــة، والـــثـــانـــي هو  لــإرهــابــيــن يــقــع قــ
القضاء على قيادي محدد من قيادات التنظيم، 

هو نور الدين شوشان«، على حد قوله. 
ذلــك، ال تبدو مهمة رئيس حكومة  فــي غضون 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، فــائــز الـــســـراج )الـــصـــورة(، في 
ــواب طبرق  نـ ــام مجلس  أمـ ــدفــاع عــن حكومته  ال

لضمان املصادقة على تشكيلتها، سهلة، بعدما 
نــواب طبرق، عقيلة صالح،  ق رئيس مجلس 

ّ
عل

أمس السبت، الجلسة االستثنائية املعّدة ملناقشة 
تركيبة حكومة الوفاق الوطني بحضور السراج، 
وذلك بعد احتدام النقاش بن النواب، إثر مشادة 
كــالمــيــة بــن الــنــائــبــن عــلــي الــقــطــرانــي وفــتــح الله 
السعيد، بحسب ما أفادت مواقع إخبارية ليبية. 

ومن املتوقع مواصلة الجلسة، اليوم األحد. 
ــذي وصـــل إلـــى طــبــرق مــســاء  ــ ــان الـــســـراج، ال وكــ
ــدأ بــمــنــاقــشــة بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه  ــد بــ الــجــمــعــة، قـ
أمــس، مؤكدًا أن »حكومته ستعمل على ملفات 

بالتوازي  الليبي  الداخل  حساسة ومهمة بشأن 
مــع الــجــانــب الـــخـــارجـــي«. وأضــــاف أن »بــرنــامــج 
للمواطنن  الخدمات  بتطوير  سيهتم  الحكومة 
ــالـــحـــة الــوطــنــيــة  ــلـــفـــات املـــصـ ــلـــى مـ وســـيـــعـــمـــل عـ
باإلضافة  االجتماعية،  والــعــدالــة  األمـــن  وتوفير 
الخارجية  السياسة  وتعزيز  املــؤســســات  لبناء 
ــــدولــــي«. وبـــشـــأن مــؤســســات األمـــن  والـــتـــعـــاون ال
والجيش، قال السراج إن »الحكومة ستعمل على 
تفعيل الجيش والشرطة وحل ودمج التشكيالت 

املسلحة وتأمن العاصمة واملدن واملطارات«.
]التفاصيل ص. 6[

ليبيا: خالفات تعرقل مناقشة حكومة السراج
الحدث

العائد... فانتازيا االنتقام
يبدو أن المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، عاد هذا العام لتحقيق 

قصة نجاح أخرى من خالل فيلمه الجديد »العائد«. ]24ـ25[
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المعارضة 
توافق على 

هدنة مؤقتة 
ومشروطة

أعلنت الفصائل 
السورية المسلحة 
موافقتها مبدئيًا 

على هدنة مؤقتة 
بضمانات دولية 
وضمن شروط 

تشمل وقف قصف 
المعارضة وفك 

الحصار عن المدن 
وإطالق سراح 

المعتقلين، مؤكدة 
رفضها وقف 

إطالق النار على 
اعتبار أنه يفترض أن 

يتم في المرحلة 
االنتقالية.

سياسة

سياسة

اقتصاد

قضايا

ميديا

رياضة

4 سنوات على 
رئاسة عبد ربه 
منصور هادي 

لليمن: أزمات 
وتحديات

السيسي يبحث عن 
تهدئة الغضب 

الشعبي: تعديالت 
عبثية وإقاالت 

متوقعة

هيكل بعيون 
سعودية: ال يُختصر 

بسنواته األخيرة

حرب روسيا السورية 
ونهاية الهيمنة 

العالمية الغربية 

عمليات التوظيف 
الوهمي 

تهدد االقتصاد 
السعودي

تحضيرات فورموال 
1: الفرق تكشف 

عن سياراتها
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28

في العدد

الحسكة 
صراع على 

سورية 
الصغرى

تساهم تركيبة محافظة 
الحسكة السورية، وطبيعة 

القوى التي تتنافس 
للسيطرة عليها، في 

جعل الصراع المشتعل 
فيها أقرب إلى نموذج 
من الصراع على سورية 

الصغرى. 

Sunday 21th February 2016

لبنان
العقوبات السعودية إلى توّسع

    تعتبر الرياض لبنان 
»محمية إيرانية« 

والجيش واقع تحت 
سيطرة حزب اهلل

    إمكانيّة ضّم رجال 
أعمال مسيحيين للوائح 

العقوبات بتهم »تبييض 
أموال«

    حظوظ عون 
وقهوجي في الرئاسة 
تتالشى واحترازات أمنية 

للمملكة في بيروت

    الخارجية اللبنانية 
تتذرع بـسياسة »النأي 

بالنفس« 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

رغم االتفاق الذي 
أعلن عنه أول من 
أمس، يبقى مصير 
بقاء بريطانيا في 

االتحاد األوروبي بانتظار 
استفتاء 23 يونيو. 
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عدنان علي

ــدة  ــديــ أكـــــــــدت املـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة مـــــــرة جــ
استعدادها للتجاوب مع حل سياسي للملف 
الــســوري على أن يــكــون جــديــا وبــضــمــانــات ال 
تسمح للنظام السوري وحلفائه بخرقه، وهو 
رجم بموقفها بقبول هدنة مؤقتة في هذا 

ُ
ما ت

تشديدها  استمرار  مع  بشروط،  لكن  السياق 
على رفض بقاء رئيس النظام السوري بشار 
األســـد فــي مــوقــعــه. أمــا روســيــا فيبدو أنــهــا ال 
ــزال مـــصـــّرة عــلــى االســـتـــمـــرار بــحــربــهــا ضد  ــ تـ
الشعب السوري، وهو ما أكده أمس املتحدث 
أن  معلنا  بيسكوف،  ديمتري  الكرملني  باسم 
بـــــاده ســتــواصــل »تــقــديــم الـــدعـــم واملــســاعــدة 
على  هجومها  فــي  السورية  املسلحة  للقوات 
اإلرهابيني«، وذلك بعدما فشلت موسكو في 
محاولة تمرير قــرار فــي مجلس األمــن يصب 
تركيا  ويطالب  السوري،  النظام  في مصلحة 
بـــوقـــف قــصــفــهــا لـــلـــقـــوات الـــكـــرديـــة فـــي شــمــال 
عملية  لتنفيذ  خططها  عن  والتخلي  سورية 

عسكرية برية في سورية.
وبينما كانت فصائل املعارضة املسلحة تعلن 
بشرط  مــؤقــتــة،  هــدنــة  على  مبدئيا  موافقتها 
ــزام مــمــاثــل مـــن الـــطـــرف اآلخــــر بــضــمــانــات  ــتـ الـ
دولـــيـــة، وبــانــتــظــار نــتــائــج االجــتــمــاعــات التي 
يــعــقــدهــا فـــي جــنــيــف عــســكــريــون أمــيــركــيــون 
املتحدثة  كــانــت  املــســألــة،  هـــذه  لبحث  وروس 
مـــاريـــا  ــة،  ــيــ ــروســ الــ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
ــا، تــعــلــن إرجـــــاء اجــتــمــاع مــجــمــوعــة  ــ ــاروفـ ــ زاخـ
الــدعــم الــدولــيــة حــول ســوريــة الــذي كــان مقررًا 
أمــس السبت في جنيف، موضحة أن »الــدول 
مشاوراتها«.  تواصل  املجموعة  في  األعضاء 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، كــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســيــة سيرغي الفـــروف، يــحــاول االلتفاف 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  إذ  الـــهـــدنـــة،  عـــلـــى 

رامي سويد

ــة أشـــهـــر عـــلـــى إعــــان  ــعــ ــم يـــمـــِض ســـــوى أربــ لــ
التي  الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات  تأسيس 
شّكل قوات »حماية الشعب« الكردية السواد 

ُ
ت

األعظم من وحداتها املقاتلة، حتى باتت هذه 
القوات مسيطرة على معظم محافظة الحسكة 
)آخـــرهـــا مــديــنــة الــــشــــدادي، مـــســـاء الــجــمــعــة(، 
أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، وكـــامـــل ريــف 
الرقة الشمالي، وأجزاء واسعة من أرياف حلب 

الشمالية والشرقية، شمال سورية.
الذي  الجديد،  للتشكيل  السريع  التمدد  طرح 
يضّم تحت لوائه ائتافا ملليشيات تحالفت في 
وقت سابق لقتال تنظيم »الدولة اإلسامية« 
ــمـــال ســــوريــــة، تـــســـاؤالت  ــرق وشـ )داعـــــــش(، شــ
بالسيطرة على مناطق  أسباب نجاحه  حول 
َرت فيها 

ُ
واسعة من األراضي السورية، التي َكث
األطراف املسلحة، املتنازعة السيطرة.

تــمــكــنــت »قــــــوات ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« من 
القضاء بشكل فعلي على وجود »داعش« في 
الحسكة، وخصوصا  معظم مناطق محافظة 
فــي الــريــفــني الــشــرقــي والــغــربــي، الــلــذيــن كانا 
تــحــت ســيــطــرة الــتــنــظــيــم بــشــكــل شــبــه كــامــل، 
وذلــــك بــاالســتــفــادة مــن الــغــطــاء الــجــوي الــذي 
يــؤمــنــه الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــواليـــات 
ــتــــحــــدة. بـــعـــدهـــا، نـــجـــحـــت »قــــــــوات ســـوريـــة  املــ
التي  املناطق  على  الحفاظ  في  الديمقراطية« 
طـــردت »داعــــش« مــنــهــا، تــحــديــدًا منطقتي تل 
أبيض في ريف الرقة الشمالي، وعني العرب، 
اللتني سيطرت عليهما  الشرقي،  بريف حلب 

قوات »حماية الشعب« العام املاضي.
ــيــــرة فـــي ريــــف حــلــب،  جـــــاءت الـــتـــطـــورات األخــ
لتكشف اللثام عن الخطر الكبير الذي يشكله 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« على  ــوات ســـوريـ ــ ــود »قــ ــ وجـ
وجــــود فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة. ذلــــك أن 

ــــس الـــســـبـــت أن الفـــــــروف نــاقــش  الـــروســـيـــة أمـ
مــع نظيره األمــيــركــي جــون كــيــري فــي اتصال 
ــار في  ــــاق نــ هــاتــفــي، ُســـبـــل تــطــبــيــق وقــــف إطـ
ــة عـــلـــى أال يـــشـــمـــل »عـــمـــلـــيـــات لــقــتــال  ــ ــــوريـ سـ
الروسي  الرئيس  أمــا  اإلرهــابــيــة«.  الجماعات 
ــهــــدف إلـــى  ــــى أنــــــه يــ ــادعـ ــ ــوتــــني فـ فـــاديـــمـــيـــر بــ
حـــل الـــصـــراع الـــســـوري بــاســتــخــدام الــوســائــل 

السياسية والدبلوماسية.
ــن مـــوقـــف فــصــائــل املــعــارضــة  وتــــم الــكــشــف عـ
إسطنبول  مدينة  في  تــشــاوري  اجتماع  عقب 
بني منّسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض 
ــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــ ــلـــني عـ ــثـ حــــجــــاب ومـــمـ
املسلحة، والذين اشترطوا أن يتم االتفاق على 
الــهــدنــة بــنــاء على وســاطــة دولــيــة وضمانات 
عـــن مختلف  الـــحـــصـــار  فـــك  يــتــم  أمـــمـــيـــة، وأن 
املــنــاطــق واملـــــدن وتـــأمـــني وصــــول املــســاعــدات 
إلــيــهــا، وإطــــاق ســــراح املعتقلني،  اإلنــســانــيــة 
خصوصا النساء واألطفال. من جهتها، نقلت 
وكالة »رويترز« عن مصادر قريبة من اجتماع 
جــنــيــف بـــني الـــخـــبـــراء الــــــروس واألمـــيـــركـــيـــني، 
قولها إن فصائل املعارضة السورية املسلحة 
وافــقــت عــلــى هــدنــة مــؤقــتــة مــن أســبــوعــني إلــى 
ثــاثــة أســـابـــيـــع، شــــرط فـــك الــحــصــار وإطــــاق 
املــســاعــدات، إضافة  السجناء وإدخــــال  ســـراح 
الــروســي وعـــدم استهداف  إلــى وقــف القصف 
»جبهة النصرة« على األقل كبداية، مؤكدة أن 
كل الفصائل باستثناء تنظيم »داعش« تدعم 

هذه الهدنة. 
السورية  املــعــارضــة  مــن  مــصــدر  وفيما كشف 
الفصائل  عــن  ممثلني  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
الــعــســكــريــة، اجــتــمــعــوا فـــي إســطــنــبــول أيــضــا 
راتني،  مايكل  الخاص  األميركي  املبعوث  مع 
الساحة  على  املقترحة  الهدنة  مسألة  لبحث 
انتهاء  بانتظار  »أننا  حجاب  أعلن  السورية، 
بــني عسكريني  فــي جنيف  املنعقد  االجــتــمــاع 

بــقــوات »حــمــايــة الشعب  الـــقـــوات ممثلة  هـــذه 
الكردية« و»جيش الثوار«، املكّون من مقاتلني 
عرب منشقني عن املعارضة املسلحة، لم تتردد 
املعارضة  سيطرة  مناطق  على  باالنقضاض 

بريف حلب الشمالي.
ــذه الــهــجــمــات مـــع هــجــمــات قـــوات  تـــزامـــنـــت هــ
ــة لـــهـــا بــغــطــاء  ــيــ ــوالــ ــيـــات املــ ــيـــشـ ــلـ الـــنـــظـــام واملـ
الحالي على  الشهر  جــوي روســي منذ مطلع 
كّبدها خسائر 

ُ
املعارضة السورية، لتنهكها وت

»قــوات  لـــ فــادحــة. األمـــر الـــذي سمح فيما بعد 
مطار  على  بالسيطرة  الديمقراطية«  سورية 
رفعت  تل  ومدينة  منغ  وبلدة  العسكري  منغ 
ــر  ــلــــدات وقـــــرى كــفــرنــاصــح وكـــفـــرنـــايـــا وديـ وبــ
جمال وعني دقنة ومرعناز والزيارة ومريمني 
عليها  كانت تسيطر  التي  واملالكية وغيرها، 
املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة فــي ريـــف حلب 

مــن الــواليــات املتحدة وروســيــا لبحث مسألة 
الهدنة«، مؤكدًا أن »ما هو مطروح هو هدنة 
مـــؤقـــتـــة هـــدفـــهـــا تــســهــيــل إدخـــــــال املـــســـاعـــدات 
وقفا  ولــيــس  املــحــاصــرة،  للمناطق  اإلنسانية 
إلطاق النار، ألننا ال نقبل بوقف إطاق النار 
تكون  وعندما  االنتقالية،  املرحلة  ظل  في  إال 

املعارضة جزءًا من املرحلة االنتقالية«.
وأوضــح أنــه سيعقد يــوم غد اإلثنني اجتماع 
طارئ للهيئة العليا للمفاوضات لعرض ما تم 
الهيئة، والتباحث  إليه على أعضاء  التوصل 
الضمانات  الهدنة وتوفر  املوافقة على  بشأن 
الازمة لنجاحها. من جهته، أوضح املتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 

الــشــمــالــي. انــحــســر بــالــتــالــي وجـــود املــعــارضــة 
ــارع واملــعــبــر  ــ ــ ــزاز ومـ ــ ــ أخــــيــــرًا فــــي مــنــطــقــتــي أعـ
الـــحـــدودي الــقــريــب مــع تــركــيــا ونــحــو عشرين 

قرية فقط في املنطقة.
على الرغم من أن املصادر امليدانية أكدت مرارًا 
أن الغارات الجوية التي دعمت »قوات سورية 
السورية  املعارضة  قــوات  ضد  الديمقراطية« 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، كــانــت مــن الــطــيــران 
الــــروســــي، إال أن ذلــــك ال يــلــغــي حــقــيــقــة دعــم 
الدعم  ى 

ّ
الــقــوات. تجل لهذه  املتحدة  الــواليــات 

»التوقف عن  األميركي بمطالبة تركيا مرارًا بـ
قــصــف مــواقــع قـــوات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
)التابعة لقوات سورية الديمقراطية( في ريف 
»قــوات  املدفعية«. وقــد حصلت  بقذائف  حلب 
سورية الديمقراطية« على ما يبدو على الثقة 
الكفاءة  مكوناتها  إثــبــات  بفضل  األمــيــركــيــة، 

منذر ماخوس، لـ »العربي الجديد«، أن الهيئة 
بدأت اجتماعات في الرياض اعتبارًا من يوم 
الــجــمــعــة )أول مـــن أمــــس( وتــســتــمــر حــتــى 24 
مــن الشهر الــحــالــي، لبحث مــدى الــتــقــّدم الــذي 
تـــم إحـــــرازه عــلــى طــريــق االســتــجــابــة لطلبات 
وفـــد املــعــارضــة بــشــأن مــســألــتــني رئــيــســيــتــني، 
للمناطق  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  وهما 
املــحــاصــرة، ووقـــف األعــمــال العدائية مــن ِقبل 
أن  النظام، موضحا  الروسي وقــوات  الطيران 
الهيئة ستقرر املشاركة في مفاوضات جنيف 
من عدمها، خال هذه االجتماعات بناء على 
التقّدم الذي سيتم إحرازه في هاتني املسألتني. 
ولفت ماخوس إلــى أنــه تم في األيــام األخيرة 
إلى  اإلنسانية  املساعدات  من  كميات  إيصال 
املــنــاطــق، وهــذه خطوة جيدة وتندرج  بعض 
املعارضة،  وفــد  لطلبات  االستجابة  إطــار  في 
ــاٍف،  ــ ــكـــن مــــا تــــم إدخــــالــــه حـــتـــى اآلن غـــيـــر كـ »لـ
خصوصا إلى منطقة املعضمية قرب دمشق«. 
أما وائل علوان، القيادي في »فيلق الرحمن« 
)أحـــد أهــم فصائل املــعــارضــة بــريــف دمــشــق(، 
ــر اجــــتــــمــــاع مــــنــــدوبــــي الــفــصــائــل  الـــــــذي حـــضـ
الــعــســكــريــة مـــع حـــجـــاب، فــشــدد عــلــى أنـــه كــان 
ــو أن يــتــم  ــ ــاك طــــــــرٌح خــــــال االجــــتــــمــــاع هـ ــنــ هــ
الـــتـــوصـــل لــهــدنــة مــبــدئــيــا ولـــفـــتـــرة مـــحـــدودة، 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه بـــعـــد نــقــاشــات  ــ ــــو مــــا »تـ وهـ
ومــشــاورات طويلة بني املجتمعني«. وقــال إن 
بعد  مناقشتهما  جــرت  أساسيتني  »نقطتني 
ذلــك؛ األولــى أن تكون الضمانات واضحة من 
الدول الراعية، وخصوصا من مجموعة الدعم 
الـــدولـــي لـــســـوريـــة، فـــي حــــال وجــــود خــروقــات 
وإيـــجـــاد آلــيــات مــراقــبــة، والــثــانــيــة مــنــع تــذرع 
ــيـــا وحــلــفــائــهــا بــحــجــة اإلرهــــــاب لــضــرب  روسـ
مناطق املعارضة«، وضرورة »تحديد املناطق 
ــارج الـــهـــدنـــة، وهــــي مــنــاطــق  ــ الـــتـــي ســتــكــون خـ

انتشار داعش املعروفة«.

ــتــــزام الــعــالــي بــمــحــاربــة تنظيم  الــعــالــيــة وااللــ
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش(، الــــذي يشكل 
القضاء عليه، الهدف األول لسياسة الواليات 
املتحدة حاليا. ذلك ألن قوات »حماية الشعب« 
الكردية وحلفاءها في »بركان الفرات«: »جيش 
ــــورو« وغــيــرهــم،  ــوتـ ــ الـــصـــنـــاديـــد« وقــــــوات »سـ
وّجــهــوا بنادقهم فقط نحو تنظيم »داعــش«، 
ولم ينشغلوا أبدا بمحاربة قوات النظام، التي 
وعلى  الحسكة  مدينة  على  تسيطر  زالـــت  مــا 
الــشــمــال، وعلى  فــي  القامشلي  نــصــف مــديــنــة 
مطار القامشلي، وعدة أفواج وقطع عسكرية 
بريف الحسكة، بل إن قوات »حماية الشعب« 
الكردية، قاتلت كتفا إلى كتف مع قوات النظام 
إبان هجوم »داعش« على مدينة الحسكة في 

شهر أغسطس/آب املاضي.
ــــل قـــامـــت  ــد، بـ ــ ــــحـ ــم يـــقـــف األمـــــــر عـــنـــد هــــــذا الـ ــ لـ
الواليات املتحدة بإرسال عشرات املستشارين 
ــرة »قــــــوات  ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــني إلــــــى مـ
الحسكة وفي  الديمقراطية« في ريف  سورية 
عــني الــعــرب بــعــد االنـــتـــصـــارات الــتــي حققتها 
عــلــى حــســاب »داعـــــش« والـــتـــي تــمــثــلــت أخــيــرًا 
االستراتيجية  الــهــول  بــلــدة  على  بسيطرتها 
املاضي،  العام  نهاية  الشرقي  الحسكة  بريف 
ــرات، بــريــف  ــفـ ــّد تــشــريــن عــلــى نــهــر الـ وعــلــى سـ
حــلــب الـــشـــرقـــي الــشــهــر املــــاضــــي، لــتــعــبــر نهر 
 الخط 

ً
الـــفـــرات نــحــو ضــفــتــه الــغــربــيــة، كـــاســـرة

األحمر التركي الرافض لهذا العبور.
الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات  تنتظر  اآلن، 
عــلــى مـــا يــبــدو ضــــوءًا أخــضــر لــلــقــضــاء على 
آخــــر مــعــاقــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، فـــي ريــف 
حلب الشمالي بعد تراجع وتيرة هجماتها 
»حماية  لــقــوات  قصفها  تركيا  تصعيد  إثــر 
الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة بـــريـــف حـــلـــب، وحــشــدهــا 
املزيد من القوات البرية على الحدود القريبة 

مع سورية.

أمين محمد

السورية  الحسكة  محافظة  تعود 
)أقــصــى شــمــال شـــرق الـــبـــاد( إلــى 
الواجهة من جديد إثر انتزاع قوات 
الوحدات  تشكل  التي  الديمقراطية«  »سورية 
الكردية ثقلها األساسي، بإسناد من الطيران 
الـــروســـي وطـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي، معقل 
تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش( املتمثل 
فـــي مــديــنــة الــــشــــدادي جــنــوب املــحــافــظــة بعد 

معارك لم تطل )أول من أمس( الجمعة. 
للسيطرة على محافظة  عــدة  وتسعى جهات 
ــورة مـــصـــغـــرة عــن  ــ ــتـــي تـــشـــّكـــل صــ الــحــســكــة الـ
املــحــافــظــة مختلف  تــضــم  إذ  كــلــهــا،  ســـوريـــة 
مــكــّونــات الــشــعــب الـــســـوري مـــن عـــرب وأكــــراد 
ــــي مــقــدمــة  ــــي فـ ــأتـ ــ وســـــريـــــان وآشـــــــوريـــــــني. وتـ
ــن نـــاحـــيـــة األهــمــيــة  ــافـــظـــات الــــســــوريــــة مــ املـــحـ

معارك الحسكة
صراع متعدد األطراف للسيطرة على سورية المصغرة

أوًال بأول
يبدو الصراع المشتعل اليوم في محافظة الحسكة نموذجًا مصغرًا من الصراع على سورية. وفي حين تشتهر »أرض الخير« بأنها 

تضم مختلف مكّونات الشعب السوري، تتقاسم النفوذ فيها حاليًا ثالث قوى هي النظام واألكراد و»داعش«

تسيطر على المحافظة 
3 قوى: النظام وحماية 

الشعب و»داعش«

23
سياسة

موافقة مشروطة للمعارضة على هدنة مؤقتة »سورية الديمقراطية« يد روسيا وأميركا لضرب المعارضة

االقــتــصــاديــة نــظــرًا لــكــونــهــا مــحــافــظــة زراعــيــة 
بامتياز. تنتج أهم املحاصيل االستراتيجية، 
والعدس.  والقطن  والشعير  القمح  خصوصا 
 
ً
كــمــا تــضــم أرضــهــا أهـــم آبــــار الــبــتــرول، فضا

عن كونها ممّرًا تاريخيا لغالبية الحضارات 
اإلنسانية على مّر التاريخ.

وفــــي الـــعـــام املـــاضـــي، حــــاول تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلســامــيــة« )داعـــــش( جــاهــدًا إحــكــام قبضته 
لوال  مجملها  على  يستولي  أن  وكــاد  عليها. 
ــذي صـــّد طــيــرانــه  تــدخــل الــتــحــالــف الـــدولـــي الــ
التنظيم عن مناطق مهمة في املحافظة، التي 
تـــأتـــي فـــي مـــقـــّدمـــة املـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة من 
حيث كبر املساحة إذ تقّدر بـ 23334 كيلومترًا 
مربعا، وبعدد سكان يبلغ نحو مليون و400 

ألف نسمة. 
وشـــهـــدت الــحــســكــة أخـــيـــرًا تـــطـــورات عسكرية 
مــهــمــة، إذ بـــدأ الــــروس واألمــيــركــيــون بإنشاء 
قـــواعـــد عــســكــريــة عــلــى جــغــرافــيــتــهــا. وذكــــرت 
ــــروس بـــصـــدد إنــشــاء   الــ

ّ
مـــصـــادر إعـــامـــيـــة أن

القامشلي.  مدينة  مــطــار  فــي  عسكرية  قــاعــدة 
ــادر أخـــــــرى، ومــنــهــا  مــــن جــهــتــهــا أكــــــدت مــــصــ
أن  األمــنــيــة،  للتحليات  »ســتــراتــفــور«  معهد 
الــدفــاع األمــيــركــيــة، شــرعــت بالفعل في  وزارة 
تهيئة مــطــار كـــان مــهــجــورًا فــي بــلــدة رمــيــان 
بــالــبــتــرول، وهـــو ال يبعد ســـوى نحو  الغنية 
50 كــيــلــومــتــرًا عـــن مـــطـــار الــقــامــشــلــي. ونــشــر 
املعهد صورًا التقطت بواسطة أقمار صناعية 
توضح أن واشنطن تمّد املدرج من سبعمائة 

متر إلى ألف وثاثمائة متر.

خارطة السيطرة
تسيطر عــلــى أراضــــي املــحــافــظــة الــيــوم ثــاث 

النظام ووحــدات )حماية الشعب(  قوى هي: 
ــة، وتــــنــــظــــيــــم »داعــــــــــــــش«. ويـــفـــّصـــل  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الصحافي السوري كنان سلطان في حديثه 
»العربي الجديد« مناطق السيطرة بني هذه  لـ
 إن »وجـــود الــنــظــام ينحصر  

ً
ــراف، قــائــا األطــ

في مدينتي الحسكة والقامشلي؛ إذ يتواجد 
فــي مــركــز مــديــنــة الحسكة والـــفـــروع األمنية 
ــــران، والـــنـــشـــوة  ــــويـ ــــى أحــــيــــاء غـ ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ بـ
ــاة، وتـــلـــة كـــوكـــب شــرقــي  ــقــــضــ ــيـــة، والــ الـــشـــرقـ
الــحــســكــة، واألخـــيـــرة تــعــّد أحـــد أهـــم مــواقــعــه 
الــعــســكــريــة«. ويــضــيــف ســلــطــان الــــذي يقيم 
فيتواجد  القامشلي،  فــي  »أمــا  املحافظة:  فــي 
ــي وبـــعـــض ســـوق  ــنــ ــع األمــ ــربــ ــي املــ الـــنـــظـــام فــ
الجنوبية  الجهة  مــن  املــديــنــة، وفــوج طرطب 

للمدينة، واملطار، ودوار زوري«.
وعـــن أمــاكــن نــفــوذ الـــوحـــدات الــكــرديــة، يقول 
ــيــــطــــر عــــلــــى الــــشــــريــــط  ســــلــــطــــان إنـــــهـــــا »تــــســ
الـــحـــدودي بــني ســوريــة وتــركــيــا عــلــى امــتــداد 
املحافظة وصواًل الى الرقة، وتبدأ سيطرتها 
من معبر اليعربية شرقا مع العراق ورميان 
وعــامــودا  والقامشلي  واملــالــكــيــة  والــجــواديــة 
تمر، وصــواًل  وتــل  العني  وراس  والدرباسية 
إلى أطراف جبل عبد العزيز الشمالية، وتمتد 
جــنــوبــا إلــــى بـــلـــدة الـــهـــول شـــرقـــي الــحــســكــة، 
باإلضافة إلــى تل بــراك وتــل حميس وصــواًل 
إلى الحسكة )املدينة(، وتسيطر على األحياء 
التي تشكل دائرة حول املدينة، باإلضافة الى 
األحياء الشمالية كاملة، وجنوبا إلى أطراف 
املــيــلــبــيــة إلـــى تـــل تــمــر مـــن املـــحـــور الــجــنــوبــي 

للمدينة.«
وبــحــســب ســلــطــان، ال يــــزال تنظيم )داعــــش( 
»يــســيــطــر عــلــى أجـــــزاء فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي 
الجاير على  تــل  مــن منطقة   

ً
بــدايــة للحسكة، 

الــحــدود الــعــراقــيــة، وصـــواًل إلــى بــلــدة مركدة 
كــيــلــومــتــرًا( ومنطقة   45 الــــشــــدادي  )جـــنـــوب 
أبيض غربا، وبالتماس مع الوحدات الكردية، 
في  املناطق  ببعض  الطرفان  يشترك  بحيث 
السيطرة خصوصا جنوب مدينة الحسكة«.

تحالف األكراد والنظام
بني  امللتبسة  العاقة  تفتح  ثانية،  جهة  من 
أبــواب تساؤالت  الكردية  والــوحــدات  النظام 
)دولــة  حــول مستقبلهما ومستقبل ســوريــة 
ووطنا( برمتها؛ فالوحدات في دائرة االتهام 
بالتعاون والتنسيق، وتنفيذ أجندة النظام 
فـــي املــحــافــظــة الــقــائــمــة عــلــى »قـــهـــر« األكــــراد 
والـــعـــرب عــلــى حــد ســــواء، وســــرب نــاشــطــون 
ــاك تـــنـــســـيـــقـــا عـــالـــي  ــ ــنـ ــ ــد أن هـ ــ ــــؤكـ وثـــــائـــــق تـ
املستوى بني الطرفني، خصوصا من ناحية 
وتدريب  بالساح،  للوحدات  النظام  تزويد 

عناصرها على القتال.
ــذا الـــصـــدد، يـــقـــول الــصــحــافــي كــنــان  وفــــي هــ
وأعني  الحليفني،  بــني  »الــعــاقــة  إن  سلطان 
الـــنـــظـــام والــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة، هــــي عــاقــة 
الجانبني؛  بــني  الفصل  يمكن  ال  إذ  عضوية، 
أهم  أحــد  يشكل  بــات  الديمقراطي  فاالتحاد 
الفتا  للنظام«،  والعسكرية  األمنية  الــفــروع 

بالنسبة لعدد األكراد  إليها  الركون  ليس هناك إحصائيات رسمية يمكن 
بكونه  طــرف  كل  يتمسك  حيث  الحسكة،  محافظة  في  والعرب 
الغالبية في المحافظة. ويشير الناشط اإلعالمي عبد اهلل األحمد إلى أن 
العرب يشكلون غالبية في المحافظة بنسبة تصل إلى 70 في المئة، 
المئة، والبقية سريان وآشوريون. فيما  األكراد 17 في  بينما تبلغ نسبة 
 65 الحسكة كانت  األكراد في  نسبة  أن  الكاتب أحمدي موسي  يؤكد 
الهجرة.  نتيجة  المئة  في   30 إلى  تقلصت   ،2011 عام  في  المئة  في 
وبينما يترقب سكان المحافظة مصيرها، يقول الصحافي السوري آالن 

حسن إن مستقبلها يتوقف على الحل السياسي.

في  الحسكة  محافظة  في  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  تأسست 
يضم  ائتالف  من  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  من  األول  النصف 
وقوات  الكردية  المرأة«  »حماية  وقــوات  الشعب«  »حماية  قــوات 
»جيش الصناديد« المكون من مقاتلين من أبناء عشيرة شمر، وقوات 
مع  متحالفة  عشائر  من  عرب  مقاتلين  من  المكون  الجزيرة«  »ألوية 
المكون  )سوتورو(  السرياني  الحماية  الكردية، وقوات مجلس  القوات 
الحسكة  بريف  الخابور  أبناء منطقة وادي  من مقاتلين مسيحيين من 
المنضوية في غرفة عمليات  للفصائل  تابعين  الغربي، ومن مقاتلين 

»بركان الفرات« كـ«لواء ثوار الرقة« وتشكيل »جيش الثوار«.

ليست محافظة الحسكة، التي يصفها السوريون بـ»أرض الخير«، بعيدة 
عما يضرب المجتمع السوري من أزمات طاولت كل شيء فيه، إذ يشير 
الصحافي كنان سلطان إلى أن المحافظة تعاني من الكثير من األزمات 
على المستوى المعيشي نتيجة االنفالت على مختلف األصعدة، وغياب 
األموال  على  معيشتهم  في  يعتمدون  األهالي  أن  ويضيف  الرقابة. 
الخارج »حيث بات من المعروف وجود أعداد كبيرة من  المرسلة من 
الذاتية  اإلدارة  أصدرتها  التي  القرارات  عقب  خارجها  المحافظة  أبناء 
المتعلقة بالتجنيد والتعليم«. ويؤكد سلطان أّن هناك تراجعًا كبيرًا في 
من  الكردية  باللغة  تعليمي  منهاج  فرض  عقب  التعليمي  المستوى 

قبل ما يُسّمى اإلدارة الذاتية، كما يشهد القطاع الصحي تراجعًا.

تنازع على الغاليية السكانية

فصائل »القوات«

أزمات تضرب »أرض الخير«

عبسي سميسم

يبدو أن ردات الفعل على التمادي 
الروسي في قتل وتهجير 
السوريني من أجل فرض 

حل سياسي يحقق املصالح 
الروسية، قد دفع بموسكو 

لتغيير لهجة خطابها السياسي 
ومحاولة التسويق لنفسها 

عبر مسؤوليها الرسميني على 
أنها وسيط حيادي في األزمة 

السورية يعمل على صياغة 
حل سياسي يضمن تحقيق 

األمن واالستقرار فيها من 
جهة، ومن جهة أخرى دفعت 

موسكو بمسؤوليها السابقني 
غير الرسميني إلى الرد على 

التحركات اإلقليمية، من خالل 
كيل االتهامات والتهديد والوعيد 

لكل من يقترب من املصالح 
الروسية في سورية. وعلى 
الرغم من التوافق األميركي 

الروسي حول تنسيق العمل في 
سورية إال أن هذا لم يمنع الدول 
اإلقليمية من القيام بردات فعل 
اتجاه التمادي الروسي، والتي 

كان آخرها التلويح بتدخل بري 
عسكري في سورية، لتحالف 

قوى إسالمية على رأسها 
اململكة العربية السعودية، وقيام 

تركيا بقصف مواقع لوحدات 
حماية الشعب الكردية املدعومة 

روسيًا، ما دفع بموسكو إلى 
التقدم بمشروع قرار إلى مجلس 

األمن إلدانة هذا القصف لكنها 
فشلت في تمريره. ردات الفعل 
هذه دفعت باملسؤولني الروس 

إلى الظهور بمظهر غير املتمسك 
برئيس النظام السوري بشار 

األسد، وهو ما دفع املندوب 
الروسي الدائم في األمم املتحدة 
فيتالي تشوركني إلى القول إن 
التصريحات األخيرة لألسد ال 

تنسجم مع الجهود الدبلوماسية 
لروسيا. وردًا على فشل 

روسيا في استصدار قرار 
ضد تركيا في مجلس األمن 
كتب قسطنطني وساتشوف، 
رئيس لجنة الشؤون الدولية 
في املجلس، يقول إن غياب 
االتفاق بني أعضاء مجلس 

األمن حول املقترح الروسي 
يعود لعدم رغبة هذه الدول في 
االعتراف بحقيقة العمل الذي 
تقوم به روسيا للصالح العام 

في تسوية األوضاع في سورية. 
إال أنه لفهم األسباب الحقيقية 

للتدخل الروسي في سورية 
يجب متابعة مسؤوليها غير 

الرسميني، والذين توجه موسكو 
رسائلها وتهديداته من خاللهم 

لكل من يتدخل في سورية، 
حتى لو كان تحت شعار 

»محاربة داعش«، والتي كان 
أبرزها تصريح الرئيس السابق 
لجهاز األمن الفدرالي الروسي، 
نيكوالي كوفاليوف، والذي قال 

»إن السلطات التركية والسعودية 
عليهما أن تدركا أنه من غير 

املستبعد، في حال دخول 
قواتهما إلى األراضي السورية، 
أن تقوم القوات الجوية الروسية 

بقصف مواقعهما«.

للحديث 
تتمة

رد الفعل 
الروسي

مع الحدث

الحدث على هامش الحدث

إلى أن هذا الفرع »يمتلك صاحيات مطلقة، 
خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة لـــــأكـــــراد«. ويــضــيــف: 
في  الــكــرديــة  الــوحــدات  النظام على  »يعتمد 
بعد  مطلق،  بشكل  الحسكة  محافظة  تأمني 
االنسحابات التي نفذها لصالح الحزب مع 

بداية الثورة«.
تهجير  بعمليات  الكردية  الــوحــدات  وقامت 
الحسكة،  محافظة  عــمــوم  فــي  للعرب  كــبــرى 
الناشط عبدالله األحمد في  وهو ما يؤّكده 
العرب  إن   

ً
قائا الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

ُهـــجـــروا قــســرًا مــن مــنــاطــق واســعــة فــي رأس 
العني، وتل حميس، وتل براك.

مـــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاشــط اإلعـــامـــي يــمــان 
 النظام »قابع في مقّراته، فيما 

ّ
الحسكاوي إن

تــقــوم الـــوحـــدات الــكــرديــة بتنفيذ مــا يــريــد«، 
ــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  مــشــيــرًا فـــي حـــديـــث مـ
إلــى أن هــذه الــوحــدات »تشّبح« على األكــراد 
والعرب » كل معارض لسياستهم، إما صار 
بــالــســجــن، أو هـــرب خـــارج ســـوريـــة«. غــيــر أن 
مـــصـــادر فـــي الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة، الــتــي تعد 

الــقــوة الــضــاربــة فيما يــعــرف بــقــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــضــم فــصــائــل عــربــيــة 
املــاضــي،  الــعــام  أواخـــر  وتشكلت  وتركمانية 
ــرة عــاقــتــهــا بـــالـــنـــظـــام أو  ــ نـــفـــت أكـــثـــر مــــن مـ

التنسيق معه.
ــن ســـكـــان الــحــســكــة  ــر قـــســـم كــبــيــر مــ ــاجــ  وهــ
داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، خــصــوصــا طبقة 
الشباب إثر تطبيق الوحدات الكردية لنظام 
»الــتــجــنــيــد اإلجــــبــــاري«، وقــيــامــهــا بتضييق 
املعارضني  السكان، خصوصا  على  الخناق 
لــلــنــظــام. وتــؤكــد مــصــادر أن نــســبــة الــهــجــرة 
لــدى األكـــراد هــي الكبرى، إذ يــوّجــه أكثر من 
نصف الشباب الكردي في الحسكة أنظارهم 
نحو أوروبـــا، خصوصا أملانيا حيث توجد 

جالية كردية كبيرة فيها.
أحمدي  )الــكــردي(  الــســوري  الكاتب  ويعتقد 
ــن مــكــونــات  ــم يـــبـــق مـــكـــون مــ ــى، أنـــــه لــ مــــوســ
الشعب السوري »إال وأخذ حصته من املوت 
والــتــشــرد«، مــعــربــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــاده بـــــأن الـــعـــاقـــة بــني  ــقــ ــتــ ــديــــد« عــــن اعــ الــــجــ
الــعــرب واألكــــــراد واملــســيــحــيــني فــي الحسكة 
لم تتأثر. ويضيف: »رغــم أننا نلحظ بعض 
الـــتـــوتـــر فـــي الـــعـــاقـــة بـــني األكـــــــراد والـــعـــرب، 
والـــــحـــــذر بــــني املـــســـيـــحـــيـــني واألكــــــــــــراد، لــكــن 
بقيت  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــعــاقــات 
على حــالــهــا«. ويـــرى مــوســى أن »االتــهــامــات 
التي  التفجيرات  إثــر  األطـــراف  بــني  املتبادلة 
ــرًا ســـحـــابـــة صــيــف  ــ ــيـ ــ ــت الـــحـــســـكـــة أخـ ــربــ ضــ
ومــــرت«. ويــبــدي خشيته مــن قــيــام »الــنــظــام 
ــــني مـــكـــونـــات  اإلجــــــرامــــــي بـــافـــتـــعـــال فـــتـــنـــة بـ

املحافظة، وهذا هاجس الجميع هنا«.
نزح قسم كبير من سكان الحسكة بسبب المعارك )هالل فيدان/األناضول(

رياض حجاب )مصطفى يالسين/األناضول(
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ى تنظيم »الدولة 
ّ
لم يكن يتوقع مراقبو املشهد السوري أن يتخل

اإلسامية« )داعش( عن أهم معاقله في جنوب محافظة الحسكة 
بهذه السهولة، إذ لم تكد تبدأ املعارك بينه وبني »قوات سورية 
وتركمانية  كردية  من فصائل  التي تضّم خليطا  الديمقراطية«، 
شّكل الوحدات الكردية ثقلها األساسي، حتى انتهت 

ُ
وعربية وت

الشدادي، ودخــول فصائل »قوات  التنظيم من مدينة  بانسحاب 
سورية الديمقراطية« إليها يوم الجمعة. مع العلم أن حركة نزوح 
كبرى، قد بدأت من املدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 59 ألف 
نسمة، إثر سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« عليها، خشية من 
املدن  »التنكيل بهم«، كما فعلت في كل  بـ الكردية  الوحدات  قيام 
في شمال وشمال شرق  عليها  التي سيطرت  والــقــرى  والبلدات 

سورية.
»قوات سورية الديمقراطية« أن بدأت تقدمها نحو املدينة  سبق لـ
منذ أيام، تحت غطاء ناري مزدوج، من الطيران الروسي، وطيران 
نهي حقبة لم تطل، كانت فيها املدينة تحت 

ُ
التحالف الدولي، لت

الــســوري الحر في  الــذي انتزعها مــن الجيش  سيطرة »داعـــش«، 
مايو/أيار من عام 2014، وفقا للناشط اإلعامي عبدالله األحمد.

كــانــت الــــشــــدادي، الــتــي تــقــع جــنــوبــي مــديــنــة الــحــســكــة بــنــحــو 60 
كيلومترًا، قد عانت من إهمال النظام لها طيلة عقود، وهي من 
أوائل مدن املحافظة التي خرجت عن سيطرته. يشير األحمد في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »الجيش السوري الحر قّدم 
فبراير من  فــي شــبــاط/  البلدة  فــي سبيل تحرير  الشهداء  مئات 
عام 2013«. يؤكد األحمد أن »الوحدات الكردية )الذراع العسكري 
ــاد الــديــمــقــراطــي(، تــســعــى لــتــنــفــيــذ مــخــطــط تغيير  لــحــزب االتـــحـ
ديمغرافي كبير في املنطقة«. يشير إلى أن »تلك الوحدات قامت 
أخيرًا، وبموافقة النظام، بإسكان عناصرها الذين أتوا من جبال 
قنديل على الحدود التركية العراقية، وإسكان األيزيديني الذين 
جــاؤوا من العراق في بيوت العرب، في أجــزاء عــدة من محافظة 
املدينة  أنـــه »جـــرى تسليم  فــكــرة  األحــمــد  الــحــســكــة«. ال يستبعد 

عّد حليفا لقوات النظام )وفق ما أفادت 
ُ
للوحدات الكردية، التي ت

بثينة شعبان مستشارة الرئيس بشار األسد منذ أيام(«.
الــطــاع، عن األحــمــد، ويقول  ال يختلف رأي الكاتب حمد شهاب 
الكردية  الوحدات  بيد  الشدادي  »سقوط  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
في هذا التوقيت بالذات، هو نتاج توافق أســدي داعشي كردي، 
ــد في  ــ عــلــى تــقــديــم املـــزيـــد مـــن األوراق الــتــفــاوضــيــة لــنــظــام األسـ
الــجــوالت املقبلة مــن املــفــاوضــات مــع املــعــارضــة الــســوريــة«، على 
فإن  املستوى االستراتيجي  أنه »على  الطاع،  حد قوله. يضيف 
انسحاب تنظيم داعــش من الــشــدادي لصالح الــوحــدات الكردية، 
هــو عملية سباق مــع الــزمــن مــن أجــل رســم حــدود التقسيم التي 
تعمل على إعدادها الواليات املتحدة للشرق األوسط الجديد، قبل 
دخول قوات دولية من شأنها فرض وقف إطاق النار، وتثبيت 

هذه الحدود«.
يتوقع الطاع، املنتمي ملحافظة الحسكة، أن »يتابع داعش تسليم 
املناطق التي ال يزال يفرض سيطرته عليها في جنوب الحسكة 
لــلــقــوات الــكــرديــة، حــتــى الـــحـــدود اإلداريـــــة ملــحــافــظــة الــحــســكــة مع 
محافظة دير الــزور، التي يسيطر التنظيم على ريفها وقسم من 

املدينة«.
ــاتـــب الــــســــوري الـــــكـــــردي، جــــــوان مــحــمــد،  ــكـ ــه، يـــقـــول الـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
املــقــّرب مــن الــوحــدات الــكــرديــة، فــي حديث مــع »العربي الجديد«، 
إن »تــنــظــيــم داعــــش كـــان يستفيد مـــن الــحــقــول الــنــفــطــيــة والــغــاز 
املوجود في تلك املنطقة، وأن مدينة الشدادي كانت نقطة ارتكاز 
للتنظيم بــني املــوصــل الــعــراقــيــة، والــرقــة الــســوريــة فــي اإلمــــدادات 
اللوجستية، واملوارد املادية، والدعم البشري«. كما يرى أن »قوات 
ضمن  داعــش  تنظيم  على  الخناق  تضيق  الديمقراطية  ســوريــة 
السيطرة على  »انتزاع  أن  مــدروســة«. ووفقا ملحمد  استراتيجية 
أهم معاقل التنظيم في محافظة الحسكة، ُيشّكل خطوة باتجاه 

معقل التنظيم األهم في شرق سورية، وهو محافظة الرقة«.
أمني...

سقوط الشدادي
تسليم وتسلّم بين »داعش« والوحدات الكردية

وائل قنديل

يرتدي أحدهم مسوح املؤرخني، 
ويتقعر مثل خبير، ثم يحدثك عن 

»عصر محمد مرسي« مساويًا، 
لعصر امللك فاروق، والعصر 

الناصري، والعصر الساداتي، 
وعصر حسني مبارك املمتد، 

وأخيرًا العصر السيسي الذي بلغ 
شهره الثاني والثالثني. هل هي 
أمية سياسية وإفالس معرفي 

أو وضاعة أيديولوجية وخفة يد 
لصوص التاريخ، حني يعتبر بعضهم 

اللحظة الخاطفة التي أقام فيها 
الرئيس املخطوف محمد مرسي 

بقصر االتحادية، عصرًا أو حقبة 
زمنية، تجوز مقارنتها بعقود امللكية 

الطويلة، وأعوام الناصرية الثمانية 
عشر، وسنوات السادات العشر، 
وعقود مبارك الثالثة، وسنوات 

عبدالفتاح السيسي؟ محمد مرسي 
وصل إلى القصر، رئيسًا، في مفتتح 

يوليو/ تموز 2013، وبدأت حفريات 
الثورة املضادة العميقة ضده بعد 

54 يومًا فقط، حيث كانت املليونية 
الفقيرة التي رعاها العسكر والداخلية 

والقضاء، في 24 أغسطس/آب من 
العام ذاته، لتتطور القصة سريعًا إلى 
عملية قرصنة على السلطة املنتخبة، 

طالت من خريف 2012 وتمت في 
صيف 2013. وطوال تلك الفترة كان 

حكم مرسي محاصرًا في القصر، 
ومحاربًا في كل مساحة تبزغ فيها 

مالمح إنجاز حقيقي، مثل طفرة 
محصول القمح، أو النجاح في حل 

معضلة الخبز املزمنة، ومخنوقًا 
بأزمات اقتصادية واجتماعية، 

مصنوعة في مطابخ الدولة العميقة، 
بأضالعها الثالثة »جيش- شرطة- 

قضاء«. قبل أن يتسلم محمد 
مرسي منصبه الرئاسي، كمرحلة 
متممة لبناء مؤسسات الدولة، كان 
العسكر والقضاة قد كسروا جناح 
الدولة التشريعي، إذ قررت املحكمة 

الدستورية حل مجلس الشعب، 
وإزالته من الوجود. كان جميع 

املمتعضني من وصول رئيس مدني، 
فالح، بسيط من عامة الشعب، إلى 

الحكم، يسكبون زيتًا ويجمعون 
حطبًا، ويشعلون الحرائق في 

سمى 
ُ
التجربة، حتى أن قيادات ما ت

»جبهة اإلنقاذ« التي قبرت إلى األبد 
بعد استعمالها جسرًا لوصول 
السيسي إلى الحكم، اشترطوا 

للدخول في حوار وطني، دعا إليه 
الرئيس املنتخب، إقالة الوزراء 

الناجحني في الحكومة، وعلى رأسهم 
وزير التموين باسم عودة، حتى 

يتنازلوا ويشاركوا في حوار بشأن 
إعداد قانون النتخابات تشريعية 

جديدة. التفاصيل كثيرة، ويحفظها 
كل مراقب منصف، وكلها تؤشر 

بوضوح إلى أنه من العمى السياسي، 
والعته التأريخي، أن يتحدث أحد عن 

الفترة الخاطفة التي احتفظ فيها 
مرسي بلقب »الرئيس« باعتبارها 
عصرًا أو زمنًا أو حقبة، أو مرحلة، 
ومن ثم تصبح مقارنتها بعصور 

فاروق وعبد الناصر والسادات 
ومبارك والسيسي، نوعًا من حيل 
الحواة، وقفزات الالعبني على كل 

الحبال، أو في أفضل الفروض، 
لونًا من ألوان »االستعاذة« الالزمة 

قبل توجيه كلمة انتقاد إلى مرحلة 
عبدالفتاح السيسي، التي تستحق 
عن جدارة، وصف »أزهى عصور 

الفشل واالنهيار«.
، عندما يتحدث القاصي والداني 

ً
مثال

عن أن مفتاح تشغيل السيسي بيد 
إسرائيل، يستدعي بعضهم تلك 

النكتة السخيفة، عن نموذج الخطاب 
الثابت منذ عقود في املراسالت 
الدبلوماسية، والذي حمل عبارة 

»عزيزي بيريز«، وال يكلف نفسه 
مشقة التفكير في أن الرئيس 

محمد مرسي يحاكم اآلن بأتفه 
تهمة في تاريخ مصر الحديث وهي 
»التخابر مع املقاومة الفلسطينية« 

عدو إسرائيل. يمكنك أن تقيس 
على ذلك الكثير، مما يذهب إليه 

فريق من السياسيني الظرفاء، لن 
يكون مستغربًا أن يقسموا الشهور 

التي تولى فيها مرسي الرئاسة 
إلى عصور، فيؤرخون عن »عصر 

مرسي األول« املمتد من يوليو/ تموز 
إلى أغسطس/آب 2012، ثم ينتقلون 

إلى »عصر مرسي الثاني« شتاء 
 إلى »العصر األخير 

ً
2013، وصوال

للفرعون مرسي« صيف العام نفسه.

عصر محمد 
مرسي الثاني

مرور 
الكرام



عادل األحمدي

ُيعتبر تاريخ 21 فبراير/شباط، يومًا مميزًا 
لــلــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــدربــه مــنــصــور هـــادي 
ولليمن بشكل عام، إذ يوافق الذكرى الرابعة 
العام  النتخابه بالتوافق، رئيسًا للبالد في 
2012، عقب ثورة 2011 التي أطاحت بسلفه 
علي عبدالله صالح. لم تتوقف أهمية اليوم 
أيضًا،  الــيــوم،  توافق  بل  فقط،  انتخابه  عند 
ذكرى تمكنه من كسر اإلقامة الجبرية التي 
فرضها عليه االنقالبيون )الحوثيون وقوات 
إلى  العاصمة صنعاء، وانتقاله  صالح( في 

عدن العام املاضي.
 
ً
ولم يكن وصول هادي إلى الرئاسة منفصال

عـــن مـــســـاره الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري. شغل 
هادي الذي يتحدر من محافظة أبني، جنوب 
الــبــالد، الــعــديــد مــن املــنــاصــب العسكرية في 
الشطر الجنوبي لليمن قبل الوحدة، وأثناء 
الحرب األهلية )4 مايو/أيار ـ 7 يوليو/تموز 
1994( ُعــنّي وزيــرًا للدفاع، ثم نائبًا للرئيس 
بنفس العام، وهو املنصب الذي استمر فيه 
اليمن عام  فــي  الربيع  ثــورة  اندلعت  أن  إلــى 

2011، لتدفع به إلى موقع الرجل األول.
ــان2011، أعــلــنــت  ــيــــســ ــريــــل/نــ ــارًا مــــن أبــ ــبـ ــتـ اعـ
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــعــربــيــة 
مبادرة سياسية النتقال السلطة في اليمن، 
تــتــضــّمــن تــســلــيــم صـــالـــح الــســلــطــة لــنــائــبــه 
هـــــــــادي، وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــنـــاصـــفـــة بــني 
واألحــزاب  )الحاكم سابقًا(،  »املؤتمر«  حزب 
والــقــوى املــؤيــدة لــلــثــورة. اســتــمــر الــتــفــاوض 
حول املبادرة وتعرضت للتعديل واإلضافة 
نوفمبر/  23 فــي  توقيعها  ليتم  والـــحـــذف، 

تــشــريــن الــثــانــي 2011، وبــمــوجــب »املـــبـــادرة 
الــخــلــيــجــيــة« و«اآللـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة املــزمــنــة«، 
السابق، جمال  املبعوث األممي  أعّدها  التي 
ــات ســلــفــه،  ــيـ ـــم هــــــادي صـــالحـ

ّ
بـــنـــعـــمـــر، تـــســـل

صالح النعامي

رأت أوســــاط أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة فــي تصميم 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــتــ ــ رئــــيــــس حـــكـــومـــة االحــ
بــنــيــامــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال بــنــاء 
وتـــدشـــني  األردن،  ــــع  مـ الــــــحــــــدودي  الـــــجـــــدار 
ــــدود املـــحـــتـــلـــة مــع  ــــحـ ــة عـــلـــى الـ ــاديــ ــوائــــق مــ عــ
ــرى، رّدًا غــيــر كـــاٍف على  الــــدول الــعــربــيــة األخــ
الحدود  التهديدات االستراتيجية على هذه 
فــي املستقبل. وفــي نظر هــذه األوســـاط، فإن 
املادية ال تشكل ردًا على  الجدران والعوائق 
الصواريخ،  إطــالق  وهما:  مهمني،  تهديدين 
واألنـــفـــاق. وقـــال الــجــنــرال عتي شيلح، الــذي 
ــاد فــي الــســابــق وحــــدة الــهــنــدســة املــيــدانــيــة  قـ
التي تشمل مهامها وضــع حلول  »يــهــلــوم«، 
تقنية لــعــمــلــيــات الــتــســلــل عــبــر الـــحـــدود، إنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــهـــدوء الــــذي يــســود حاليًا 
الــــحــــدود املــحــتــلــة مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، فــإن 
التحوالت اإلقليمية زادت من مساحة خارطة 

التهديدات التي تتعرض لها هذه الحدود. 
ــــي دراســــــــة نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة »إســـرائـــيـــل  وفــ
ديــفــنــس« أخـــيـــرًا، رأى شــيــلــح أن »حـــركـــات 
التي أوجــدت لها مــالذات  العاملي«،  الجهاد 
فــي ســوريــة وشبه جــزيــرة سيناء املصرية، 
تمثل التهديد األبرز على الحدود، مشيرًا إلى 
أنه على الرغم من أن الجماعات الجهادية ال 
إسرائيل،  باستهداف  اهتمامًا حاليًا  تبدي 
الحكم،  أنظمة  بمواجهة  انشغالها  بسبب 
إال أنها في املستقبل ستشكل تحديًا جديًا 
التي  »الــغــنــيــة«،  التجربة  بسبب  إلســرائــيــل 
املختلفة.  املــواجــهــة  فــي ســاحــات  اكتسبتها 
ــاء ألولـــئـــك الــذيــن  ــغـ ر شــيــلــح مـــن اإلصـ

ّ
وحـــــذ

ــذه الـــحـــركـــات، على  يــســتــخــفــون بــــقــــدرات هــ
»تكتيكي محلي«.  طــابــع  ذات  أنــهــا  اعــتــبــار 
وجهة  عــلــى  للتدليل  مــثــااًل  شيلح  وضـــرب 
ــــع مــن  ــرًا إلــــــى أن مــــواجــــهــــة مـ ــيـ ــــره، مـــشـ ــــظـ نـ
وصــفــهــم بـــ«الــجــهــاديــني« عــلــى الـــحـــدود مع 
الجنوبية،  الجبهة  أن تشعل  يمكن  سورية 
إذ من غير املستبعد أن يرد هؤالء في سيناء 
في  نظرائهم  ضــد  إسرائيلي  عمل  أي  على 
ســـوريـــة، عــلــى حــد قــولــه. وتــوقــع شــيــلــح أن 
)داعــش(  اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  يبادر 

إلـــى اســتــهــداف إســرائــيــل فـــي حـــال اشــتــدت 
الحملة الدولية ضّده. 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن شــيــلــح يــلــمــس تــأثــيــر 
التدخل الروسي على مسار املواجهات في 
ســوريــة، إال أنــه يعتبر بــأن هــذا التدخل لن 
»الحركات  مــن  الكثير  احتفاظ  دون  يــحــول 
الــجــهــاديــة« بــمــنــاطــق نــفــوذ داخــــل ســوريــة، 
تــهــديــدًا إلســرائــيــل. وشـــّدد  أن تشكل  يمكن 
تــهــديــدًا رئيسيًا  الــلــه يشكل  عــلــى أن حـــزب 

على الحدود الشمالية. 
مــن جــهــتــه، رأى املــعــلــق الــعــســكــري فــي قناة 
دانئيل،  روني  الثانية،  اإلسرائيلية  التلفزة 
الــجــدران  فــي رهــانــه على  أن نتنياهو بالغ 
العسكرية  املناورة  أن  إلى  الفتًا  الحدودية، 
في  الجنوبية  املنطقة  قــيــادة  نفذتها  الــتــي 
جيش االحتالل أواخــر الشهر املاضي على 
ــتـــي كــانــت  الــــحــــدود املــحــتــلــة مـــع مـــصـــر، والـ
ــتـــي نـــفـــذهـــا جـــيـــش االحــــتــــالل فــي  ــبــــر الـ األكــ
املــنــطــقــة مــنــذ أن تــم الــتــوقــيــع عــلــى اتفاقية 
الـــســـالم مـــع مـــصـــر، تــعــكــس عــمــق املـــخـــاوف 
الحدود. وفي تعليق بثته  انفجار هذه  من 
الــقــنــاة، أشـــار دانــئــيــل إلـــى أن قــيــادة جيش 
االحتالل ال تنظر بارتياح كبير إلى نتائج 
املواجهة، التي يشنها الجيش املصري ضد 

تنظيم »والية سيناء«.
ــل، دعـــــــــا املــــســــتــــشــــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
يوسي  لنتنياهو،  الــســابــق  االســتــراتــيــجــي 
ــيـــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى إصــــدار  ــقـ لــيــفــي، الـ
تعليماتها لحفر أنفاق تنطلق من فلسطني 
ــزة. وفـــي مــقــال  ــل قــطــاع غــ املــحــتــلــة إلـــى داخــ
نشره موقع »واال«، لفت ليفي إلى أن أهمية 
إقــدام إسرائيل على حفر األنفاق تكمن في 
الــتــأثــيــر الــنــفــســي، وبـــغـــرض إشـــغـــال قــيــادة 
ــــن أجـــل  ــمــــاس بـــالـــبـــحـــث عـــنـــهـــا مـ ــة حــ ــركــ حــ
األنفاق.  للتوقف عن حفر  انهاكها ودفعها 
وأضـــــــــاف: »كــــمــــا أن ســــكــــان املـــســـتـــوطـــنـــات 
ــة املـــحـــيـــطـــة بـــالـــقـــطـــاع يــســمــعــون  ــهـــوديـ ــيـ الـ
ــــوات الــحــفــر أســفــل مــنــازلــهــم، فيتوجب  أصـ
أن يــشــعــر ســكــان الــشــجــاعــيــة أيــضــًا بنفس 
األصوات«. وأقّر ليفي بأن »حماس« خرجت 
من املواجهة األخيرة منتصرة ألنها تمكنت 

من تحقيق تعادل استراتيجي.

جرى )حسب 
ُ
لت ُمبكرة  انتخابات  إلــى  ودعــا 

االتفاق(، في 21 فبراير 2012.
ــــادي رئــيــســًا لــلــجــمــهــوريــة،  جــــرى اخــتــيــار هـ
وبدعم  تنافسية،  غير  انتخابية  عملية  فــي 
مــن مختلف الــقــوى واألحــــزاب املــوقــعــة على 
أكــثــر مــن ستة  املــبــادرة الخليجية، وحــصــل 
مــاليــني ونــصــف املــلــيــون صـــوت، أي حــوالــي 
ــّبـــرت عن  99.80 فـــي املـــائـــة، كــأكــبــر نــســبــة عـ
اإلجــمــاع الـــذي تــألــف حينها، عــلــى أمـــل طي 
ــذي كــان  ــ ــع الـ صــفــحــة ســلــفــه وتـــهـــدئـــة الـــوضـ
مرشحًا ملواجهات بني قوى الثورة والنظام.

أثناء االنتخابات، ووفقًا لتصريحات هادي 
ــان مــعــروفــًا أن املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة  نــفــســه، كـ
وفــقــًا لــآلــيــة الــتــنــفــيــذيــة املــلــحــقــة بــاملــبــادرة 
الخليجية، تستمر ملدة عامني. كما جاء في 

الفقرة السابعة من اآللية، أنه »تبدأ املرحلة 
الرئيس  تنصيب  مــع  عــامــان  مدتها  الثانية 
املبكرة، وتنتهي  الرئاسية  االنتخابات  بعد 
بــإجــراء االنــتــخــابــات الــعــامــة وفــقــًا للدستور 
ــيـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــد وتـــنـــصـ ــديــ الــــجــ
ذلـــك، يعتبر بعضهم  مــن  انطالقًا  الــجــديــد«. 
عامني  بعد  انتهت  الفعلية  هـــادي  واليـــة  أن 
من انتخابه، لكن في الفقرة رقم 24، وحسب 
الجديد«،  »العربي  إليها  عــادت  التي  اآللــيــة 
ــيـــس املــنــتــخــب  ســتــنــتــهــي »مــــــدة واليــــــة الـــرئـ
)هــــادي( وفــقــًا للفقرة 7 مــن هــذه اآللــيــة لدى 
املــنــتــخــب حسب  الــجــديــد  الــرئــيــس  تنصيب 
األصــــول ووفــقــًا لــلــدســتــور الــجــديــد«. أي أن 
الرئيس هــادي، مرتبطة أيضًا بإنجاز  فترة 

الدستور الجديد وانتخاب بديل. 
فــي الــفــتــرة مــن 18 مـــــــارس/آذار2013 وحتى 
20 يناير/كانون الثاني 2014، انعقد مؤتمر 
وكـــــل إلــيــه تصميم 

ُ
الـــحـــوار الــوطــنــي الــــذي أ

في  بما  جــديــد«،  »يمن  لـ العريضة  الخطوط 
ذلك إعادة النظر في »شكل الدولة«. وبانتهاء 
املرجع  هــي  الــحــوار  وثيقة  أصبحت  أعماله 
الجديد للمرحلة االنتقالية، بموجبها جرى 
االنتهاء  حــني  إلــى  هـــادي  للرئيس  التمديد 
ــن إعــــــداد الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد واالســتــفــتــاء  مـ
ــم إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات. وهــــو ما  عــلــيــه ومــــن ثـ
التي  ــاع  مــتــعــذرًا حاليًا بسبب األوضــ يــبــدو 
تمر بها البالد منذ تعثر تطبيق مخرجات 
الحوار الوطني وتفجر الحرب عقب انقالب 
ــالـــح. كـــان تــحــالــف االنــقــالب  الــحــوثــيــني وصـ
يــظــن أنـــه قــــادر عــلــى تنفيذ مــخــطــطــاتــه كما 
يــريــد، وخــصــوصــًا بعدما تــم فــرض اإلقــامــة 
الجبرية عليه، ما أجبره على االستقالة في 

22 يناير/كانون الثاني 2015. 
ففي 21 من فبراير العام املاضي، والذي تزامن 
مع موعد مرور  ثالث سنوات على انتخابه، 
تمكن هــادي مــن كسر اإلقــامــة الجبرية التي 

فرضها االنقالبيون عليه في صنعاء. 
غادر هادي صنعاء متحديًا اإلقامة الجبرية 
بــطــريــقــة ال تــــزال لــغــزًا إلــــى الـــيـــوم، إذ فــاجــأ 
يــحــاصــرون منزله  كــانــوا  الــذيــن  االنقالبيني 
بصنعاء، بانتقاله متخفيًا إلى عدن، ومنها 
االستقالة. وبعد محاولة  التراجع عن  أعلن 
االنقالبيني اللحاق به في مارس/آذار 2015، 
 دولـــيـــًا لــحــمــايــة »الـــشـــرعـــيـــة«، 

ً
طــلــب تـــدخـــال

إلى  هــادي  وينتقل  الــحــزم«،  »عاصفة  لتبدأ 
السعودية وفيها أقام أغلب فترة الحرب.

مضمون الــقــرار الــســعــودي، كما يــقــول أحد 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ نـــواب تــيــار املستقبل 
الـــحـــريـــري عنه  الــنــائــب ســعــد  ويــنــقــل زوار 
ومن  الجمعة.  الخميس  ليل  مشابهًا  كالمًا 
التقى بمسؤولني في السفارة السعودية في 
بيروت، أو زار السعودية في األيام املاضية، 
فــهــم أن هـــنـــاك تــوجــهــًا ســـعـــوديـــًا لــالنــتــقــال 
إلـــى مــرحــلــة »املــواجــهــة« فــي لــبــنــان، بعدما 
»تــصــرفــت املــمــلــكــة عــلــى مــــدى ســـنـــوات كــأم 
الصبي في لبنان، ولم تحصل في املقابل إال 
على الشتائم والتهميش«، كما يقول مصدر 

»العربي الجديد«. سعودي لـ
يحّمل أحد النواب في تيار املستقبل، رئيس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة املـــســـؤولـــيـــة فـــي عــدم 
تفادي القرار السعودي، »إذ كان عليه زيارة 
اململكة على رأس وفد وزاري بعد ما قام به 
القاهرة  الخارجية جبران باسيل في  وزيــر 
وجدة في اجتماعي وزراء الخارجية العرب 
ومــنــظــمــة املــؤتــمــر اإلســـالمـــي )رفــــض لبنان 
التوقيع على البيان الختامي الذي يتضامن 
ــا(،  ــ ــهـ ــ مـــع الـــســـعـــوديـــة ويـــديـــن إيــــــران وأدواتـ
وخــصــوصــًا أن ســـالم تــعــرض لــخــديــعــة من 
قــبــل بــاســيــل ولــــم يــعــتــرض عــلــى ذلــــك ملنع 
تفجير الوضع السياسي في البلد«، بحسب 

النائب املستقبلي.
من هنا، لم يكن القرار السعودي مفاجئًا. ُمهد 
لــه إعــالمــيــًا وســيــاســيــًا فــي األشــهــر املــاضــيــة. 
ــة بـــحـــق عـــدد  ــعـــوديـ ــات الـــسـ ــوبـ ــقـ ــعـ شــكــلــت الـ

مــن مــســؤولــي حــزب الــلــه مــؤشــرًا ملــا سيأتي. 
أنهم  العقوبات  هــذه  عبر  السعوديون  أعلن 
»الخصوصية  وارد محاباة  فــي  يــعــودوا  لــم 
اللبنانية«. ثم جاءت مبادرة سعد الحريري 
املــردة النائب سليمان  النتخاب رئيس تيار 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، كـــمـــبـــادرة  فـــرنـــجـــيـــة رئـــيـــســـًا لـ
أخــيــرة قبل الــبــدء فــي سلسلة مــن اإلجـــراءات 
السعودية تحت عنوان »املواجهة« في لبنان.
لإلجراء السعودي هذا مقدمات. من أبرز هذه 
املــقــدمــات، لــقــاءات قــام بها عــدد مــن الضباط 
الــســعــوديــني مـــع نــظــرائــهــم الــلــبــنــانــيــني منذ 
الــلــقــاءات كــانــت سلبية.  أشــهــر. نتيجة هـــذه 
شــعــر الــســعــوديــون بـــأن الــجــيــش بـــات »ورقـــة 
بــيــد حــــزب الـــلـــه« كــمــا يـــقـــول أحــــد املــطــلــعــني 
على هذه اللقاءات. ولهذا اإلجــراء السعودي 
ــادر الــدبــلــومــاســيــة  ــمـــصـ ــة. فـ ــقــ ــطــــوات الحــ خــ
الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان، تــتــحــدث عـــن اتــخــاذ 
ــراءات أمــنــيــة مــشــددة، تحسبًا لـــردة فعل  ــ إجـ
مــن حــزب الــلــه على خــطــوات الــســعــوديــة، في 

بيروت ـ ثائر غندور

مـــن  أحــــــــــــدًا  إن  الـــــــقـــــــول  يــــمــــكــــن  ال 
املــســؤولــني الــســيــاســيــني فــي لبنان 
القاضي  السعودي  بالقرار  تفاجأ 
ــررة مــــن املــمــلــكــة  ــ ــقـ ــ بـــإيـــقـــاف املــــســــاعــــدات املـ
لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا، 
وقدرها ثالثة مليارات دوالر أميركي لصالح 
ــا تــبــقــى مــن  ــة ملــ ــافــ الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، إضــ
األمنية  األجــهــزة  لصالح  دوالر  املليار  هبة 
تلقى  تمام ســالم  الحكومة  رئيس  األخـــرى. 
الخميس  ليل  اتصااًل من مسؤوٍل سعودٍي 
املاضي عقب مقابلته التلفزيونية أبلغه فيه 

وقف المساعدات السعودية للجيش اللبناني: مـجرد خطوة أولى
دائرة المستهدفين ستتّسع وحظوظ عون وقهوجي في الـرئاسة تتالشى

تتعدد رسائل القرار 
السعودي بوقف 

المساعدات للجيش 
اللبناني، وخصوصًا 

بعدما باتت الرياض تعتبر 
لبنان محمية إيرانية، 

وأن الجيش واقع تحت 
سيطرة حزب اهلل

مرّت 4 سنوات على رئاسة 
عبد ربه منصور هادي 

لليمن، حفلت السنتان 
األخيرتان منها بأزمات 

عدة

احترازات أمنية سعودية 
في لبنان تحسبًا لردة فعل 

من حزب اهلل
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سياسة

خاص

اليمن: 4 سنوات على انتخاب هادي رئيسًا
المخاطر الحدودية ُتقلق االحتالل

. برأيهم، 
ً
لبنان حاليًا، وفي سورية مستقبال

الله  حــزب  يستعملها  ساحة  لبنان  سيكون 
للرّد، وعبر وسائل مختلفة.

ومـــن الـــضـــروري اإلشــــارة إلـــى أن هـــذا الــقــرار 
ــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الـ
واإلجــــــراءات املــصــرفــيــة بــحــق الــحــزب والــتــي 
تقودها الواليات املتحدة، بعد إدانــة الحزب 
بالتورط في عمليات تبييض أموال وتجارة 

املخدرات في أوروبا وأميركا الشمالية.
مكن قراءة هذا القرار السعودي؟

ُ
لكن، كيف ت

أواًل: هذا القرار هو إعالن رسمي سعودي عن 
إيــرانــيــة«، وأن  إلــى »محمّية  أن لبنان تحّول 
التعامل معه يكون على هذا األســاس. وجاء 
رّد الفعل على هذه الهيمنة بوقف املساعدات 
املــالــّيــة للجيش واملــؤســســات األمــنــّيــة، وهــي 
األجهزة التي من املفترض أنها تتولى حماية 
ل 

ّ
 تعط

ّ
األمــــن واالســـتـــقـــرار الــلــبــنــانــي فــي ظـــل

الــعــمــلــّيــة الــســيــاســّيــة واالنـــتـــخـــابـــيـــة، وفــشــل 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــورّيــة مــنــذ مــايــو/
علن 

ُ
أيـــار 2014. وبــالــتــالــي فـــإن الــســعــودّيــة ت

بهذا اإلجــراء أنها لم تعد تتحّمل مسؤولّية 
رسل 

ُ
األمــن واالستقرار فيه، وال عدمه. هي ت

بــذلــك رســائــل لــلــدول الــغــربــّيــة، الــتــي يعنيها 
الحفاظ  في  رغبتها  من  انطالقًا  لبنان،  أمــن 
على الالجئني السوريني في لبنان، بأن هذه 
من  مختلفة  بطريقة  ــفــّكــر 

ُ
ت أن  عليها  الــــدول 

الــيــوم فــصــاعــدًا. فــالــســعــودّيــون شــاهــدوا بأم 
الشريط  في  الجيش  انتشار  أن  كيف  العني، 

الــحــدودي مــن عــرســال إلــى رأس بعلبك عند 
السورية، يجري بتنسيق  اللبنانّية  الحدود 
عــــاٍل، مــع حـــزب الــلــه. وشـــاهـــدوا، كــيــف يقوم 
الــبــريــطــانــيــون واألمــيــركــيــون والــفــرنــســيــون، 
بــــالــــعــــمــــل مـــــــع هـــــــــذه الــــــــقــــــــوات املــــنــــتــــشــــرة، 
و«املحاصرة« من قبل حزب الله، من دون أن 
الـــدول. وبالتالي،  ُيثير هــذا األمــر ريبة هــذه 
مع  »معركتها«  انتقال  علن 

ُ
ت السعودّية  فــإن 

حـــزب الــلــه، الــــذي ُيــجــاهــر فــي قــتــالــه لــهــا في 
ســوريــة وفـــي الــيــمــن، إلـــى الــداخــل اللبناني، 

وليس فقط خارج الحدود اللبنانّية.
ــزامـــن مـــع عـــودة  ــذا اإلجــــــــراء، تـ الــــالفــــت، أن هــ
الـــحـــريـــري إلــــى لـــبـــنـــان، وهــــو يــحــمــل حــلــواًل 
ألزمته املالية، ويسعى إلعادة ترتيب الوضع 
إعالنه  إلى  إضافة  املستقبل،  لتيار  الداخلي 
املــتــكــرر الــرغــبــة فـــي تــحــقــيــق تــقــدم فـــي ملف 
الـــرئـــاســـة. وكـــــأن الـــســـعـــودّيـــة تـــقـــول بــتــزامــن 
القرارين: »لقد انتقلت من مرحلة دعم الدولة 
اللبنانّية إلى دعم الفريق السياسي القريب 

لي في لبنان«.
ــا الــــقــــرار  ــبـــايـ ــون بـــخـ ــ ــارفـ ــ ــعـ ــ ــًا: يــــقــــول الـ ــيــ ــانــ ثــ
لــبــنــانــيــًا، هو  إن أول ضــحــايــاه  الـــســـعـــودي، 
ــإن هـــذا  ــ ــون. وبــــرأيــــهــــم، فـ ــ الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال عــ
ــة،  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــظــــوظ عــــــون الـ اإلجــــــــــراء يـــنـــهـــي حــ
»فــمــع تــولــي صــهــره، الــوزيــر جــبــران باسيل، 
لــبــنــان  ــدهـــورت عـــالقـــات  تـ الــخــارجــيــة  وزارة 
ى 

ّ
الــدول العربية، فكيف إذا تول مع عــدد من 

الــرئــاســة«، يقول أحــد العارفني بالعقل  عــون 
الــســيــاســي الــســعــودي. ويــتــرافــق هـــذا الــكــالم 
مــع وجـــود مــؤشــرات إلمــكــانــّيــة ضــّم عــدد من 
العقوبات  للوائح  املسيحيني  األعمال  رجــال 
بـ«تبييض  ارتــبــاطــهــم  بــســبــب  االقــتــصــاديــة، 
أمــوال حــزب الله«، وهــو ما سيترك أثــرًا على 
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة. كــمــا أن هـــذا الــقــرار، 
يــضــرب حــظــوظ قــائــد الجيش جــان قهوجي 

الرئاسّية.

ثــالــثــًا: يــربــط الــعــارفــون بــالــعــقــل السياسي 
ــــودي هـــــــذا اإلجــــــــــــراء بـــــوجـــــود قـــــرار  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
سعودي لعدم ترك الساحة السورية. وهذا 
يــفــتــرض، عــدم تــرك »أداة إيــــران« األبـــرز في 
ــة فــي لــبــنــان. سحب  ســوريــة فــي حــالــة راحــ
الدعم للمؤسسات األمنية قد تليه إجراءات 
اقتصادّية من نوع سحب الودائع، واإليعاز 
ــالــــخــــروج  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــســــعــــوديــــني بــ
سبق  وقــد  معينة،  قطاعات  مــن  التدريجي 
ذلـــك إغـــالق الــبــنــك األهــلــي الــســعــودي فرعه 
في لبنان. كما أنه يحمل رسالة مبطنة إلى 
النظام املصري، بأن مرحلة »الضبابية« في 
السياسات الخارجية لم يعد مسموحًا بها، 

كما ينقل العارفون بالعقل السعودي.
ــال، جـــــاء الــــــرد الــلــبــنــانــي  ــ ــــحـ فــــي طــبــيــعــة الـ
ــذه الـــــــردود، دعـــوة  ــرز بـــني هــ ــ مــنــقــســمــًا. األبــ
ــمــــادة، وهــــو الـــعـــائـــد من  الـــنـــائـــب مــــــروان حــ
ــى الــــســــعــــوديــــة، الــــحــــكــــومــــة إلــــى  ــ ــ زيــــــــــارة إلـ
ــان الفـــتـــًا مـــوقـــف رئــيــس  االســـتـــقـــالـــة. كــمــا كــ
حزب القوات اللبنانّية سمير جعجع، الذي 
حــّمــل حـــزب الــلــه مــســؤولــّيــة خــســارة لبنان 
الدعم السعودي، في حني اعتبر األخير أن 
مالية  أزمــة  نتيجة  السعودية هي  الخطوة 
الحزب  »وتحميل  السعودّية،  منها  عاني 

ُ
ت

املــســؤولــّيــة عــن قــرارهــا مــحــاولــة فاشلة في 
الشكل واملضمون«. 

فخرجت  الــلــبــنــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  أمـــا 
موقفها  تبرير  مــحــاولــة  عــن صمتها  أمــس 
طـــــوال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة بــــ«ســـيـــاســـة الــنــأي 
ــه »إن  بــالــنــفــس«. وقـــالـــت فـــي بــيــان أصـــدرتـ
مــوقــفــهــا يستند إلـــى قــــرار الــحــكــومــة بعدم 
الــــدخــــول فــــي نــــزاعــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، وهـــــو مــا 
بـ«سياسة  لبنانيًا  تسميته  على  اصطلح 
النأي بالنفس«، إال إذا »أصبح املطلوب من 
لبنان اآلن أن يــدخــل فــي قلب هــذا الــصــراع 

وفي أحد محاوره«.

تقرير اخباريمتابعة من روزنامتنا

لم يخف رئيس الجمهورية األسبق، أمين الجميّل )الصورة(، تخوفه من 
ألننا نعلم ما  السعودي،  الغضب  الخليج ثمن  اللبنانيون في  »أن يدفع 
سيكون انعكاس ذلك إذا ما تعرض اللبنانيون في رزقهم اليومي على 
إلى  الجميّل  اللبنانية«. ودعا  للمالية  رافدًا أساسيًا  التي تشكل  التحويالت 

»وقفة عامة من قبل كل اللبنانيين لوضع حد لهذا الوضع الشاذ«.

السعودي،  القرار  للتملّص من تحّمل مسؤوليّة  اهلل  بيان حزب  يسعى 
وما سيليه، وخصوصًا أن الحزب يعرف أن هناك خطوات تالية، وبالتالي 
يُريد  ال  الحزب،  فإن  كذلك  ونتائجها.  مسؤوليتها  تحّمل  يريد  ال  هو 
تسعى  الــذي  األمــر  وهو  االقتصادي،  الوضع  مسؤوليّة  يتحّمل  أن 

السعوديّة لتحميله للحزب عبر القول إن لبنان »محميّة إيرانية«.

الجميل يتخوف من الثمن تملّص حزب اهلل من المسؤولية

موقف
مجلس التعاون 

يساند الرياض
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  دول مجلس  أعــربــت 
الــعــربــيــة، أمـــس الــســبــت، عــن »تــأيــيــدهــا الــتــاّم 
ــراء مـــراجـــعـــة شــامــلــة  ــإجــ لــــقــــرار الـــســـعـــوديـــة بــ
ووقــف  اللبنانية،  الجمهورية  مــع  لعالقاتها 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــا بــتــســلــيــح الـــجـ ــهـ ــداتـ ــاعـ مـــسـ
وقـــوى األمـــن الــداخــلــي الــلــبــنــانــيــة«، حــســب ما 
السعودية »واس«. في  األنباء  جاء في وكالة 
الزياني  التعاون، عبداللطيف بن راشــد  العام ملجلس  السياق، قال األمــني  هذا 
)الصورة(، إن »دول املجلس تساند قرار السعودية الذي جاء ردًا على املواقف 
الرسمية للبنان التي تخرج عن اإلجماع العربي، وال تنسجم مع عمق العالقات 
الخليجية اللبنانية«، وأكد الزياني أن »دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها 

الشديد ألن القرار اللبناني أصبح رهينة ملصالح قوى إقليمية خارجية«.

ــدة«، أمــــس  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ســـيـــطـــر تـــنـــظـــيـــم »الـ
السبت، على مديرية أحور الساحلية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة أبـــــــني، جــــنــــوب الـــيـــمـــن، 
ــحــوه ثــالثــة مقاتلني 

ّ
بــعــدمــا قــتــل مــســل

ما  الشرعية، بحسب  موالني لحكومة 
أفــــاد ســكــان ومــســؤولــون عــســكــريــون. 
ــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى  ــاصـ ــنـ واســــتــــولــــى عـ
عــــدد مـــن املــبــانــي الـــعـــامـــة، وســيــطــروا 
ــوا يــحــتــلــون  ــانــ عـــلـــى املـــديـــنـــة الـــتـــي كــ
أسابيع، بحسب  منذ  أحيائها  بعض 
ــــني، لـــيـــعـــزز  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ املــــــســــــؤولــــــني الـ

»القاعدة« وجوده في محافظة أبني.

أحور بقبضة 
»القاعدة«

انتقادات لرهان نتنياهو على الجدران الحدودية )فرانس برس(

تعتبر السعودية أن الجيش »ورقة بيد حزب اهلل« )حسين بيضون(

يخشى االحتالل أنفاق غزة )محمود حمس/فرانس برس(
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بغداد ــ أكثم سيف الدين، أحمد النعيمي

بدأت الضغوط تتزايد على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بعد 
سعيه إلحــداث تغيير وزاري جوهري. وجــاءت في هــذا السياق، محاولة 
فــرض قائمة بأسماء »شخصيات  الــصــدر،  الــصــدري مقتدى  التيار  زعيم 
مستقلة« على العبادي، مهمتها تشكيل لجنة الختيار التشكيلة الوزارية 

الجديدة. 
وأعلن الصدر في بيان صحافي، »أننا قررنا تشكيل لجنة برئاسة العبادي 
التكنوقراط  يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزاريــة وطنية مستقلة من 
»اللجنة  أن  إلــى  مشيرًا  وزارة«،  لكل  أشــخــاص  إلــى خمسة  ثــالثــة  بمعدل 
 
ّ
أن الكاملة من دون امليول إلى جهة معّينة«، ومؤكدًا  تتصف بحياديتها 
ح 

ّ
»اختيار الوزراء سيتم وفق معايير، منها االستقالل وعدم عالقة املرش

بــحــزب أو بــالــتــحــزب«. وقـــّدم الــصــدر إلــى الــعــبــادي قائمة أســمــاء لضمهم 
إلى اللجنة، وهم كل من القاضي عبد القادر الحمداني، والقاضي سامي 
املــعــمــوري، والــقــاضــي أســو صــوفــي، فضال عــن األكــاديــمــيــني فـــارض كمال 
الشبيبي  إلــى سنان  الجّبار وسالمة سميسم، إضافة  وفالح عبد  نظمي 

وغازي صخي وجبار لعيبي.
 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ ورأى الخبير السياسي رافع السلمان، في حديث 

»تحركات الصدر تأتي ضمن تحركات كتل التحالف الوطني التي تخشى 
املستطاع  قــدر   يحافظ 

ٍّ
التغيير وزراءهـــا، وتسعى إليجاد حــل أن يطاول 

 »اللجنة الحيادّية التي 
ّ
على حّصتها في الحكومة املرتقبة«. وأضــاف أن

يحاول الصدر أن يفرضها على العبادي ال يمكن أن تكون حيادية وهو 
الذي يحّدد أسماءها، فأين دور الكتل األخرى باالختيار؟«.

من جهة أخــرى، تجّدد الخالف بني الكتل السياسّية العراقية على بعض 
فقرات قانون العفو العام املعّد للتصويت في البرملان، األمر الذي سيعرقل 
ــال الــنــائــب عــن الــتــحــالــف الــوطــنــي،  مــن جــديــد عملية الــتــصــويــت عــلــيــه. وقـ
 »الكتل السياسّية اختلفت على املادة 

ّ
»العربي الجديد«، إن حيدر املولى، لـ

ق بجرائم اإلرهاب«. 
ّ
 »املادة تتعل

ّ
الثامنة من قانون العفو العام«، مبينًا أن

ر بشأن الجرائم اإلرهابّية وتحديدها بالقانون 
ّ
 »الخالف تجذ

ّ
وأوضح أن

والتي ال تشمل به«، مؤكدًا أن »الخالف سيستغرق وقتًا لحسمه في حال 
ل من إقرار القانون«.

ّ
حسم، األمر الذي سيعط

»العربي الجديد«، عن بدء عملية  ميدانيًا، كشفت مصادر أمنية عراقية لـ
لتحرير  العشائر  وأبــنــاء  الجيش  لــقــوات  السبت  أمــس  العسكري  الحشد 
مدينة هيت الواقعة على نهر الفرات وبدعم أميركي من سيطرة »داعش«. 
كما أعلن قائممقام مدينة هيت، مهند زبــار، في تصريحات إعالمية، أنه 
قــوات  بمشاركة  واســعــة  عسكرية  عملية  فــي  هيت  مدينة  تحرير  »سيتم 
الجيش والشرطة املحلية ومقاتلي عشائر األنبار وبغطاء جوي من طيران 

التحالف الدولي«.

الصدر يضغط على العبادي 
فرض لجنة الختيار الوزراء

  شرق
      غرب
تغييرات أمنية تركية

ــوزراء الــتــركــي أحمد  أعــلــن رئــيــس الــ
داود أوغلو )الصورة(، أمس السبت، 
إجــراء  بصدد  التركية  السلطات  أن 
»تــغــيــيــرات مهمة وشــامــلــة واتــخــاذ 
تدابير إضافية«، في إطار إجراءات 
ســيــتــم اتــخــاذهــا فـــي عــمــوم الــبــالد. 
وقال داود أوغلو في ختام اجتماع 
فــــي أنــــقــــرة مــــع مـــســـؤولـــني أمــنــيــني 
الصعيد  على  تغييرات  إلى  »نتجه 
ــنـــي«، الفــتــًا إلـــى الــتــحــضــيــر في  األمـ
ملكافحة  عمل«  لـ«خطة  الصدد  هــذا 
اإلرهــــاب، وذلـــك بعد الــهــجــوم الــذي 

استهدف أنقرة األربعاء املاضي.
)األناضول، فرانس برس(

هجوم أنقرة »غيّر 
قواعد« اللعبة

أعـــلـــن مــتــحــدث الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، 
إبـــراهـــيـــم قــــالــــن، أن الـــهـــجـــوم الــــذي 
شــهــدتــه الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، األربــعــاء 
املــاضــي، »سيؤثر في موقف تركيا 
ــة«.  مـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي ســـوريـ
وأعــــــلــــــن قـــــالـــــن فــــــي مـــــقـــــال نـــشـــرتـــه 
الــتــركــيــة،  صحيفة »ديــلــي صــبــاح« 
ــهـــجـــوم  الـ الــــســــبــــت، أن هـــــــذا  أمـــــــس 
ــة  ــعــ ــر عــــــن إجـــــــــــــــراءات واســ ــفـ ــيـــسـ سـ
الــنــطــاق، فـــي إطــــار مــكــافــحــة تركيا 
لــــحــــزب »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي« 
و«االتــحــاد الــديــمــقــراطــي«. وأوضــح 
الــهــجــوم غــّيــر قــواعــد اللعبة في  أن 
مكافحة اإلرهـــاب فــي كــل مــن تركيا 
مــــؤكــــدًا أن »الـــســـلـــطـــات  وســـــوريـــــة، 
ــة  ــقــ ــل مــــالحــ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة سـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال

اإلرهابيني حيثما وجدوا«.
)األناضول(

وزير الخارجية العماني 
في طهران

ــة  ــيــ ــرانــ ــاء اإليــ ــ ــبــ ــ ذكــــــــرت وكـــــالـــــة األنــ
الرسمية »إرنا« أن وزير الخارجية 
الــعــمــانــي يــوســف بـــن عــلــوي وصــل 
إلى العاصمة اإليرانية طهران أمس 
السبت، حيث التقى نظيره اإليراني 
مــــحــــمــــد جــــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، وبــــحــــث 
مـــعـــه عـــــــددًا مــــن املـــلـــفـــات الــثــنــائــيــة 
اعتبر  أخــرى،  جهة  من  واإلقليمية. 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 
طرح  أن  اللهيان،  عبد  أمير  حسني 
فـــرض منطقة  مــقــتــرحــات مــن قبيل 
أو على حدودها  عازلة في سورية 
أمــر غير مــقــبــول، ولــن يساعد على 
الــبــلــد، كما نقلت  حلحلة أزمـــة هــذا 

عنه وكالة أنباء فارس اإليرانية.
)العربي الجديد(

كيري يلتقي عباس في 
األردن اليوم

األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــيـــة جـــــون كــيــري  أن وزيــــــر الـــخـــارجـ
)الصورة(، سيلتقي رئيس السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عـــبـــاس في 
الــيــوم األحـــد. ووصـــل كيري  األردن 
حــيــث  الـــســـبـــت،  ــــس  أمــ األردن  ــــى  إلــ
الله  امللك عبد  يجري محادثات مع 
ــر الــخــارجــيــة األردنـــي  الــثــانــي ووزيــ

ناصر جودة.
)رويترز(

االحتالل يعتقل فتى 
فلسطينيًا 

بزعم حيازته سكينًا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس السبت، فتلى فلسطينيًا يبلغ 
مـــن الــعــمــر 13 عـــامـــًا، أثـــنـــاء مــــروره 
ــن املــســجــد  ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــز بــ ــاجــ ــن حــ ــ عـ
ــة الــخــلــيــل  ــنـ ــيــــمــــي فــــي مـــديـ اإلبــــراهــ
جنوبي الضفة الغربية، وزعمت أنه 
يحمل سكينًا. من جهة أخرى، شيع 
أمــس،  فلسطيني،  آالف  ثالثة  نحو 
جــثــمــان الــشــهــيــد عــابــد رائــــد حامد 
)21 عــامــًا(، مــن بلدة ســلــواد شرقي 
إلى  الغربية،  الضفة  الله وســط  رام 
مـــثـــواه األخـــيـــر فـــي مــقــبــرة شــهــداء 
الجمعة  شهد 

ُ
است كان  البلدة. وهو 

برصاص االحتالل.
)العربي الجديد(



القاهرة ـ نادين ثابت 

بني ليلة وضحاها، بات حي الــدرب األحمر، 
األشــهــر بــني األحـــيـــاء املــصــريــة، وتـــرّبـــع على 
عناوين صحف مصرية وعربية ودولية، بعد 
مقتل مــواطــن مــصــري، على يــد أمــني شرطة، 
ــل الــقــتــيــل إلـــى الــقــصــاص الــشــعــبــي،  فــلــجــأ أهـ
بقتل شقيق أمـــني الــشــرطــة، الـــذي فــر هــاربــا. 
أقــدم أهــل حي الــدرب األحمر على القصاص 
الشعبي من القاتل، والتوّجه بعدها مباشرة 
في ألــوف من املواطنني لحصار مديرية أمن 
الــقــاهــرة، فــيــمــا أنــــذر بــبــشــائــر ثــــورة جــديــدة، 
وسياساتها  املصرية،  الداخلية  وزارة  على 
القمعية، التي أدت إلى املشهد الــذي شهدته 

القاهرة.
إال أن حي الــدرب األحمر، في مصر القديمة، 
والــذي يجاوره شمااًل حي الجمالية، وغربا 
حــي املــوســكــي وحـــي عــابــديــن وحـــي السيدة 
طريق  وشرقا  الخليفة،  حي  وجنوبا  زينب، 
ذاع  أحــيــاء شعبية،  وهـــي جميعها  الــنــصــر، 
ــات والـــكـــتـــب عـــن أهــلــهــا  ــ ــروايـ ــ صــيــتــهــا فـــي الـ
ــنــــادرة الـــتـــي ال  ــكــــرام، وحــرفــهــم الـــيـــدويـــة الــ الــ
الــــدروب واألحــيــاء،  مثيل لها ســوى فــي تلك 

وخصوصا صناعة الفوانيس.
ولــحــي الــــدرب األحــمــر، أيــضــا، ُبــعــٌد تاريخي 
ثوري، قد يفسر امتداد الحالة الثورية حتى 
وقتنا الحالي. فالحي الذي يشتهر إلى اآلن 
بصناعة الفوانيس، كان يضيء ليل القاهرة 
املنتصرة  للجيوش  أهله  استقبال  فــي  بها، 
القادمة من باب النصر، حيث مر بهذا الباب 
ســـاطـــني مـــصـــريـــون مـــثـــل الـــظـــاهـــر بــيــبــرس 
واملنصور قاوون واألشرف خليل والناصر 

قاوون بأسرى أعداء مصر.
وشــهــد حــي الـــدرب األحــمــر، تــحــّواًل تاريخيا 
مــهــمــا فـــي مــصــر، عــنــدمــا مــنــع صـــاح الــديــن 
األيوبي، إقامة الشعائر الدينية على املذهب 
اإلسماعيلي »الــفــاطــمــي« فــي جــامــع األزهـــر، 
ملدة ثمانني عاما، وفي اليوم السابع عشر من 
ديسمبر/كانون األول 1267، أقيمت ألول مرة 
صاة الجمعة في الجامع األزهر في القاهرة 
وذلـــــك فـــي عــهــد الــســلــطــان الـــظـــاهـــر بــيــبــرس 
الــبــنــدقــداري بعد انقطاعها حــوالــي قــرن من 
الزمان، بل ظل مغلقا طوال فترة حكم الدولة 

األيوبية ملصر.
وشهد الحي، إعدام آخر األمراء املماليك، وهو 
الــذي تم إعدامه على  السلطان طومان بــاي، 
بـــاب زويــلــة، عـــام 1517، وتــحــّولــت مــصــر من 
الــدرب  بعده لوالية عثمانية. كما شهد حي 
األحمر، الثورة الكبرى على الحملة الفرنسية 
عــلــى مــصــر، بــقــيــادة نــابــلــيــون بــونــابــرت، إذ 
األزهر  املسجد  الفرنسيون بخيولهم  اقتحم 
فيه فسادًا  بداخله وعاثوا  وربطوا خيولهم 
الثورة  في  ثم  والكتب.  للمصاحف  وتدميرًا 
لم يستطع  5 أسابيع  التي استمرت  الثانية 
فيها الفرنسيون اقتحام القاهرة وأمطروها 

بالقنابل.
ــدرب األحــــمــــر، بـــــ«رحــــم قــاهــرة  ــ ــــب حـــي الــ

ّ
ــــق

ُ
ول

املـــعـــز«، ألنـــه يــعــّد مــن أقــــدم مــنــاطــق الــقــاهــرة 
 عن 

ً
التاريخية، ويضم 65 أثرًا إساميا، فضا

نــشــئ فــي عهد 
ُ
أ احتوائه على جامع األزهـــر. 

األزهر  الجامع  إنشاء  قبل  الفاطمية،  الدولة 
وتــكــثــر بـــه املــســاجــد واألســبــلــة والــحــمــامــات 
الــذي  األثـــري اإلســامــي  الطابع  البلدية ذات 

ل عصورًا مختلفة.
ّ
يمث

اعتبره »تهميشا لخبراته القانونية، وتجاهل 
اخــتــيــاره فــي لــجــنــة إعــــداد الــائــحــة«، مقابل 

دعمه لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية.
تأتي تلك املــبــادرة، في اتجاه معاكس لرغبة 
بعض قياديي االئــتــاف، الذين وعــدوا، وفقا 
املــعــني، بهاء  »الــوفــد«  للمصادر، نائب حــزب 
الدين أبو شقة، بمنحه رئاسة اللجنة املهمة، 
عّد »مطبخ التشريعات« في البرملان، 

ُ
والتي ت

بعد دعمه في رئاسة لجنة إعداد الائحة. أبو 
شقة، محاٍم جنائي، ووالد مستشار السيسي 
القانوني، محمد أبو شقة، الذي أشرف على 
ــتـــاف االنــتــخــابــيــة،  وضــــع أســـمـــاء قـــوائـــم االئـ
ــارات الـــعـــامـــة،  ــبــ ــتــــخــ ــل مـــقـــر جــــهــــاز االســ ــ ــ داخـ
من  املنسحب  للقيادي  سابقة  لشهادة  وفقا 

االئتاف، حازم عبد العظيم.
كما يشهد »دعـــم مــصــر« صــراعــات مكتومة، 
أولــهــا بــني األمــني الــعــام لائتاف، طاهر أبو 
زيـــد، ورئــيــس نـــادي ســمــوحــة، رجـــل األعــمــال 
محمد فرج عامر، على رئاسة لجنة الشباب 

والرياضة.
كما تتنازع داخــل االئــتــاف كــل مــن العميدة 
السابقة لكلية أصــول الدين بجامعة األزهــر، 
آمنة نصير، ورئيسة الهيئة البرملانية لحزب 
»مــصــر الــحــديــثــة«، ألــفــت كــامــل، عــلــى رئــاســة 
لجنة التعليم، ليأتي قرار فصل اللجنة، إلى 
واحـــــدة لــلــتــعــلــيــم، وأخـــــرى لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
كمخرج لــأزمــة، بعد إعــان نصير ترشحها 

لرئاسة التعليم العالي.
كما أبدى كل من رئيس »اتحاد عّمال مصر«، 
جبالي املراغي، واألمني العام لاتحاد، محمد 
وهـــب الـــلـــه، رغــبــتــه فـــي رئـــاســـة لــجــنــة الــقــوى 
قيادات  إقناع  تؤكد  املــصــادر  أن  إال  العاملة، 
بالترشح على منصب  الله،  االئتاف لوهب 
وكيل اللجنة، وترك رئاستها للمراغي، وهو 

نائب سابق عن الحزب الوطني.
كــمــا يـــصـــارع نــائــب رئــيــس االئـــتـــاف، سعد 
الجمال، على رئاسة لجنة الشؤون العربية، 
في مواجهة شرسة مع اإلعامي عبد الرحيم 

علي.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــبــدأ مــنــاقــشــات مــشــروع الائحة 
املصري،  النواب  الجديدة ملجلس 
ــلـــى أن تــســتــمــّر  الــــيــــوم األحــــــــد، عـ
العامة  األمــانــة  بعدها  علن 

ُ
ت أسبوعني،  ملــدة 

الــنــواب  بــاب تلقي رغــبــات  للبرملان عــن فتح 
ــام إلـــــــى الـــلـــجـــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــأن االنـ ــ ــــشـ مــــــجــــــددًا، بـ

املستحدثة، أو تعديل الرغبات السابقة.
ــة تـــســـع لـــجـــان جـــديـــدة،  اســـتـــحـــدثـــت الـــائـــحـ
الــعــدد  إلـــى 19 لجنة ســابــقــة، ليبلغ  ــضــاف 

ُ
ت

ـــى مـــهـــام إبـــــداء 
ّ
ــول ــتـ اإلجــــمــــالــــي 28 لـــجـــنـــة، تـ

ــوانـــني، واقـــتـــراحـــات  ــقـ الــــــرأي فـــي مـــشـــاريـــع الـ
املـــواضـــيـــع املتعلقة  الـــقـــوانـــني، وغــيــرهــا مـــن 
تــقــاريــر بشأنها  بــاالخــتــصــاصــات، وإعــــــداد 

للعرض في الجلسة العامة.
تــضــّمــنــت الــلــجــان املــســتــحــدثــة الــتــالــي: لجنة 
الشؤون األفريقية، ولجنة النزاهة والشفافية، 
ــرة مــتــنــاهــيــة  ــغـــيـ ــــات الـــصـ ــــروعـ ــــشـ ــة املـ ــنـ ــجـ ولـ
الـــصـــغـــر، ولـــجـــنـــة الـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة، ولــجــنــة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، ولــجــنــة 
التضامن االجتماعي واألسرة وذوي اإلعاقة، 
مع فصل لجنتني للثقافة، والسياحة واآلثار.

حــاول عــدد مــن أعــضــاء لجنة إعـــداد الائحة 
تـــمـــريـــر مـــقـــتـــرح يــســتــحــدث مــنــصــب »نـــائـــب 
رئيس اللجنة« لتصبح هيئة مكتب كل لجنة 
مــمــثــلــة مـــن خــمــس قـــيـــادات )رئـــيـــس الــلــجــنــة، 
ونائبه، ووكيان، وأمني سر(، إال أن االقتراح 

 قبواًل داخل اللجنة.
َ

لم يلق
املناصب  تصل  الجديدة،  اللجان  لعدد  وفقا 
الــقــيــاديــة بــهــيــئــات مــكــاتــب الــلــجــان إلـــى 112 
ــادات لكل  ــيــ ــة بـــواقـــع أربـــــع قــ عــ

ّ
مــنــصــبــا، مــــوز

لجنة، وهو العدد األضخم في تاريخ املجلس 
النيابي، الــذي جــاء »إرضـــاًء لقيادات ائتاف 
)دعــــــم مــــصــــر(، وأحــــــــزاب األكـــثـــريـــة الـــعـــدديـــة 
ممثلة في املصريني األحرار، ومستقبل وطن، 
والوفد«، بحسب عضو بلجنة وضع الائحة.

مطلعة  بــرملــانــيــة  مــصــادر  تفيد  مــن جهتها، 

كعكة اللجان 
»دعم مصر« وأحزاب األكثرية البرلمانية تتقاسم الحصص 

غارة صبراتة... ليست بداية »التدخل« في ليبيا

من المتوقع أن تبدأ أحزاب األكثرية البرلمانية المصرية بتوزيع »الكعكة« الخاصة بتقاسم رئاسة 28 
أسبوعان  النواب  وأمام  المصري،  النواب  لمجلس  الجديدة  لالئحة  وفقًا  األحد،  اليوم  نيابية،  لجنة 

لحسم موقفهم من االنضمام للجان

يصل عدد المناصب 
القيادية بهيئات مكاتب 

اللجان إلى 112 منصبًا

ترجيح مقتل موظفين 
صربيين كانا ُمحتجزين 

كرهائن منذ نوفمبر

تقول مصادر حكومية 
إن السيسي يقترب من 
التضحية ببعض الوزراء

67
سياسة

قضية

مكان تقرير

الحدث

الدرب األحمر... الحي الثوري إضراب قيادات »اإلخوان«

تعليق مناقشة تشكيلة 
حكومة الوفاق إلى اليوم

اللجان  لـ»العربي الجديد«، إن »توسيع  النائب المستقل ياسر عمر،  يقول 
تقف وراءه تكتالت وأحزاب لها أهداف ومصالح خاصة، تتمثل في 
العامة«،  للمصلحة  مراعاة  دون  من  بالمجلس،  المناصب  عدد  زيادة 
مضيفًا أن »زيادة عدد اللجان ستؤثر سلبًا على أدائها«. وسبق لعمر أن 
التغيب عن  يبدأون في  »النواب عادة  أن  أوضح في تصريحات سابقة 

حضور جلسات اللجان، بعد أشهر قليلة من االنعقاد«.

تأثير سلبي

C C

ــم مــصــر يضع  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »دعــ لـــ
ــيـــادة لـــجـــان املــجــلــس  ـــي قـ

ّ
ـــصـــب عــيــنــيــه تـــول

ُ
ن

املهمة، وعلى رأسها: الدفاع واألمن القومي، 
والــخــطــة واملــــوازنــــة، والــعــاقــات الــخــارجــيــة، 
ــة، والــصــنــاعــة، واإلدارة  ــزراعــ والــ والــتــعــلــيــم، 
املــحــلــيــة، والـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والـــشـــؤون 

الدينية، واإلعام«.
وتشير املصادر إلى أن »االئتاف استقر  على 
كمال  األسبق  الحربية  االستخبارات  رئيس 
عــامــر لــرئــاســة لجنة األمـــن الــقــومــي، ومحمد 
الحزب  ونائب  الخارجية،  للعاقات  العرابي 
لــلــزراعــة،  الــســابــق هــشــام الشعيني  الــوطــنــي 
ــــي األعـــــمـــــال مـــحـــمـــد زكــــــي الـــســـويـــدي  ــلـ ــ ورجـ

للصناعة، وأحمد السجيني لإلدارة املحلية، 
ورئيس جامعة األزهــر السابق أسامة العبد 
ــيـــة، بــيــنــمــا ال يــــــزال االئـــتـــاف  ــنـ لــلــجــنــة الـــديـ
يبحث عن خليفة أحمد عز في رئاسة الخطة 

واملوازنة«.
أن »االئـــتـــاف سيدعم  املــصــادر  كــمــا تكشف 
مصطفى الجندي لرئاسة الشؤون األفريقية، 
وهو رجل أعمال له العديد من االستثمارات 
ببعض دول حوض النيل، تحديدًا السودان 
البرملان  وأوغــنــدا، وكــان يشغل نائب رئيس 
بارتداء  ويتمسك  سابق،  وقــت  في  األفريقي 
اإلعامية«.  اته  لقاء خال  الفاحي  الجلباب 
رئاسة  على  الجندي  ينافس  أن  املنتظر  من 
العميد  فليفل،  سيد  املــعــنّي  الــنــائــب  اللجنة، 
السابق ملعهد الدراسات األفريقية بالقاهرة، 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اخــتــاره  الــذي 
ــدور املــصــري  ــ الـ ألداء دور بــرملــانــي، فـــي ظـــل 
املتراجع في أزمة بناء سد النهضة اإلثيوبي.
الــافــت أن رئــيــس حـــزب »املــحــافــظــني«، رجــل 
ــمــــال أكـــمـــل قـــرطـــام )صــــــادر بــحــقــه حــكــٌم  األعــ
النيابية،  عضويته  بعد  عــام  ملــدة  بالحبس 
التهامه بتزوير مستند شــراء قطعة أرض(، 
ــة لـــجـــنـــة الــشــفــافــيــة  ــرئــــاســ يـــطـــمـــح لـــلـــفـــوز بــ
داخــل  اقــتــرح استحداثها  أن  والــنــزاهــة، بعد 
لــجــنــة إعــــــداد الـــائـــحـــة، وبـــــدأ الـــتـــواصـــل مع 
مــجــمــوعــات مــن الــنــواب لــدعــمــه. لــكــن ترفض 
ــــرى  قـــــيـــــادات االئـــــتـــــاف تــــرشــــح قـــــرطـــــام، وتـ
فــي  ــه  ــعــ تــحــجــيــم دوره، ووضــ فــــي  ضـــــــرورة 
الــذي انتهى بمشاركته في  مكانه الطبيعي، 

الحمات  الضخم على  املــالــي  اإلنــفــاق  حجم 
الدعائية لقوائم »في حب مصر«.

فــي الــســيــاق ذاتـــه، يتوقع املــتــحــدث الرسمي 
لــائــتــاف، عـــاء عــبــد املــنــعــم، إثــــارة توسيع 
اللجان جــداًل بني نــواب املجلس تحت القبة، 
عــقــب االنــتــهــاء مــن مناقشة الــائــحــة، مــؤكــدًا 
ضرورة اختيار رؤساء اللجان وفقا للكفاءة 
والـــخـــبـــرة، بــغــرض الــتــخــصــص والـــتـــنـــوع، ال 
ألهداف ومصالح حزبية ضيقة. ويلفت عبد 
»العربي الجديد«، إلى أن  املنعم في حديٍث لـ
أعضاءه  أخطر  لائتاف  السياسي  »املكتب 
ــتـــحـــداث لــجــنــة لــلــنــزاهــة  بـــرفـــض مــقــتــرح اسـ
العامة،  الجلسة  مناقشات  خــال  والشفافية 
فــكــل الــلــجــان مــعــنــيــة بــالــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، وفــقــا لــتــخــصــصــاتــهــا«. يــضــيــف أن 
»االئتاف سيرفض مقترح فصل الثقافة عن 

ى دمجهما في لجنة واحدة«.
ّ
اإلعام، وتبن

ــن الــــنــــواب  ــ ــة، يــــقــــود عــــــدد مـ ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
املستقلني داخل ائتاف »دعم مصر«، مبادرة 
بالعدول  املعنّي، سري صيام،  النائب  إلقناع 
عن استقالته، التي تقدم بها في وقت سابق 
إلى رئيس املجلس، علي عبد العال، بسبب ما 

السيسي يبحث عن تهدئة
تعديالت لـ»ضبط الشرطة« وإقاالت متوقعة

القاهرة ـ العربي الجديد

حاول الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
بـــســـرعـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، قـــيـــاســـا بـــتـــدخـــاتـــه 
أكبر  فتيل  نــزع  مواقف سابقة،  في  املتأخرة 
أزمــــة جــمــاهــيــريــة يــتــعــّرض لــهــا نــظــامــه منذ 
فــض اعــتــصــامــي رابــعــة الــعــدويــة والنهضة 
بــشــكــل دمــــــوي، ملـــواجـــهـــة الــغــضــب الــشــعــبــي 
مــنــطــقــة  ــن  ــ مـ ــن  ــ ــواطـ ــ مـ مـــقـــتـــل  إزاء  ــفــــوي  ــعــ الــ
الـــــدرب األحـــمـــر فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة عــلــى يد 
أمــــني شـــرطـــة. وانـــشـــغـــل الـــوســـط الــســيــاســي 
والحكومي املصري خال اليومني املاضيني 
بـــدالالت ونــتــائــج الــلــقــاء الــعــاجــل الـــذي عقده 
السيسي مع وزير داخليته مجدي عبدالغفار 
فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، خــصــوصــا بعدما 
أمـــر الــســيــســي بـــإدخـــال تــعــديــات تشريعية 
محاسبة  بهدف  الشرطة  هيئة  قــوانــني  على 
الرئاسي  الــبــيــان  فــي  التأكيد  مــع  املخطئني، 

على أن »التجاوزات فردية«.
وكانت تجاوزات جهاز الشرطة بأكمله سواء 
أمن  أو مقار  السجون  أو  الشرطة  أقسام  في 
ل 

ّ
الدولة أو في الشوارع، موضوعا غير مفض

لــلــطــرح أمـــــام الــســيــســي مــنــذ تــولــيــه رئــاســة 
الجمهورية، بل إنه يعمد دائما إلى اإلشادة 
بالشرطة و»تضحياتها«. كما أن السيسي لم 
يتحرك إال بعد أزمة مرتبطة بتصرف خارج 
نـــطـــاق الــعــمــل ارتـــكـــبـــه أمــــني شـــرطـــة، ولــيــس 
ضابط شرطة، وهذا يعكس بحسب مراقبني 
محليني الــتــفــاوت الــــذي تــتــعــامــل بــه الــدولــة 
فلم  املتقاربة،  أو  املتشابهة  الــتــجــاوزات  بــني 
السابقة  الوقائع  مــن  ألي  السيسي  ينتفض 

للتعذيب حتى املوت داخل األقسام.
وحــــاول الــســيــســي بــحــديــثــه الــغــاضــب لــوزيــر 
الــداخــلــيــة أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، أن يــغــازل 
التعامل  وجــوب  ويــؤكــد  البسطاء،  املصريني 
البيان  الــتــجــاوزات. غير أن خلو  الحاسم مع 
الذي أصدره من أي تصرف فعلي، واالكتفاء 
بالحديث عن تعديات تشريعية، أمر يوسع 
الــفــجــوة أكـــثـــر. ومــــن هــنــا يــــرى مـــراقـــبـــون، أن 
َد تأثيره.

َ
ل السيسي السريع في األزمة فق

ّ
تدخ

ــإن قـــانـــون  ــ ــا عــــن الـــتـــعـــديـــل الـــتـــشـــريـــعـــي، فـ ــ أمـ
هيئة الشرطة قد أدخلت عليه عدة تعديات 
بــعــد ثـــورة يــنــايــر لــزيــادة مخصصات أمــنــاء 
وفقا  عسكريا  محاكمتهم  وإلــغــاء  الــشــرطــة، 
لحكم أصدرته املحكمة الدستورية العليا في 
العام 2012، وإنشاء ما ُيعرف بهيئة معاوني 
الــشــرطــة املجتمعية، لــكــن لــم يــتــم إدخــــال أي 
أو حدود  اإلنــســان  تعديل بضمانات حقوق 
سلطات الضباط واألمناء وحدود الضبطية 
الــقــضــائــيــة املــمــنــوحــة لــهــم بــصــفــاتــهــم. لكن 
إسناد ملف التعديات إلى وزير ينحدر من 
جــهــاز األمـــن الــوطــنــي، كــمــجــدي عــبــدالــغــفــار، 
ــذر بــــأن الـــتـــعـــديـــات ســتــتــســم بــالــنــمــطــيــة  ــنـ ُيـ
وتشديد العقوبات وإجــراءات املحاسبة، من 
دون الــعــاج الــجــذري ألزمـــات هيئة الشرطة 
أيــام،  وتــشــّوهــات قطاع األمــنــاء. ومنذ ثاثة 
الداخلية تتحدث عن  بـــوزارة  بــدأت مــصــادر 
بــعــض الـــتـــعـــديـــات املـــقـــتـــرحـــة، كــمــنــع أفــــراد 
ــفـــاظ بـــالـــســـاح فـــي غير  ــتـ الـــشـــرطـــة مـــن االحـ
الرسمية، وهو مقترح بديهي  العمل  أوقــات 
لكنه يتصادم مع أن معظم التجاوزات التي 
ــــدرب األحــمــر،  ــادث الـ حــصــلــت، بــاســتــثــنــاء حــ
وقعت من أمناء الشرطة بصفتهم الوظيفية 

وفـــي أوقــــات عــمــلــهــم، وأحــيــانــا داخــــل أقــســام 
الشرطة.

ــا عــــــــودة املـــحـــاكـــمـــة  ــتــــرحــــات أيــــضــ ــقــ ومــــــن املــ
ــنــــاء وأفــــــــراد الـــشـــرطـــة، وهـــو  الــعــســكــريــة ألمــ
مقترح يتناقض صراحة مع الدستور القائم 
الذي ينص على أن الشرطة هيئة مدنية، كما 
أن األفــراد واألمناء تحديدًا موظفني مدنيني 
عــامــلــني بــهــيــئــة نــظــامــيــة مـــدنـــيـــة، ســيــمــا أن 
ألغت محاكمة  أن  الدستورية سبق  املحكمة 
عبثيا  مقترحا  يجعله  مما  عسكريا،  هــؤالء 

ومهددًا باإللغاء القضائي في أي لحظة.
ــات بـــــأن الـــتـــعـــديـــات  ــرحـ ــتـ ــقـ وتـــنـــبـــئ هـــــذه املـ
فــي مستوى  للبرملان ستكون  ــقــّدم 

ُ
ســت الــتــي 

الــداخــلــيــة  قــّدمــتــهــا وزارة  الـــتـــي  الــتــعــديــات 
عــنــدمــا كلفها  ــرور  املــ قــانــون  عــلــى  للحكومة 
ــوادث  الــســيــســي بــذلــك عــلــى خــلــفــيــة تـــكـــرار حـ
املرور الدامية التي وقعت مطلع العام املاضي 
والتي  الــعــبــور،  ومــديــنــة  البحيرة  بمحافظة 
اقتصرت على تشديد العقوبات واستحداث 
نظام كشف املخدرات املفاجئ على السائقني 
أثناء القيادة، والذي تحّول إلى مجرد نكتة، 

ولم يعد ينفذ.
املتوقعة،  الرئاسية  الــقــرارات  وعلى مستوى 
يقترب  السيسي  إن  حكومية  مــصــادر  تقول 
ــوزراء الــذيــن لم  ــ رويــــدًا مــن التضحية بــكــل الـ
وأدت  قطاعاتهم،  على  السيطرة  يستطيعوا 
ســيــاســاتــهــم إلـــى انــخــفــاض شعبية الــنــظــام. 
ــــذه املـــعـــلـــومـــة تـــحـــديـــدًا بـــوزيـــري  وتـــرتـــبـــط هـ
الـــداخـــلـــيـــة مــــجــــدي عـــبـــدالـــغـــفـــار، والـــصـــحـــة 
ــظــهــر 

ُ
ــاألول ســت ــ ــ ــي، فـــاإلطـــاحـــة بـ ــ ــ عـــمـــاد راضـ

الــســيــســي فـــي مــوقــف املــســتــجــيــب للضغوط 
الشعبية بعد حــادث الــدرب األحمر تحديدًا، 
واإلطاحة بالثاني ستكون بشكل االستجابة 
لتوصيات الجمعية العمومية لنقابة األطباء 
التي تعددت وقفاتها وتظاهراتها الناجحة 

تــجــاوزات  إزاء  الــحــكــومــي  بالصمت  املــنــددة 
الشرطة ضد األطباء.

ــذا الـــحـــديـــث مــــع مــعــلــومــة ســبــق  ــ ويـــتـــســـق هـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن نــشــرتــهــا األســـبـــوع  لــــ

املاضي، عن تهديد السيسي لوزراء املجموعة 
ــداد  االقــتــصــاديــة بــاإلقــالــة إذا فــشــلــوا فــي إعـ
خطة لزيادة عائدات الدولة من دون إغضاب 

الشارع أو بأقل الخسائر املمكنة شعبيا.
وعمل السيسي بمبدأ التضحية باملسؤولني 
املواطنني،  غضب  وامتصاص  حكمه  إلنقاذ 
وهــــو فـــي ذلــــك يــخــالــف الــســيــاســة الــتــي كــان 
مــبــارك،  املــخــلــوع حسني  الــرئــيــس  ينتهجها 
والقائمة على استمرار الوزراء في مناصبهم 
لفترات طويلة مهما بلغت االنتقادات. فمنذ 
اإلطـــاحـــة بــحــكــم جــمــاعــة »اإلخـــــــــوان«، تــولــت 
إدارة الــدولــة ثــاث حــكــومــات، أولــهــا شكلها 
حــــازم الــبــبــاوي وكــــان فــيــهــا عـــدد مــن رمــوز 
مرة  للتعديل  وتعرضت  اليسارية،  األحـــزاب 
قــبــل أن تــقــال نــهــائــيــا، ويــتــم تــعــيــني حكومة 
إبراهيم محلب قبل تولي السيسي الرئاسة. 
وتــعــرضــت حــكــومــة مــحــلــب لــلــتــعــديــل مرتني 
ــة، وكــل  ــزراعــ ــــري الـــعـــدل والــ وتــمــت إقـــالـــة وزيـ
ذلــك فــي ظــرف عــام واحـــد، ثــم كلف السيسي 
شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة في 

سبتمبر/أيلول املاضي.
التعديل  في طريقه إلجــراء  السيسي  ويبدو 
األول عــلــى حــكــومــة إســمــاعــيــل المــتــصــاص 
مزيد من الصدمات التي يتعرض لها نظامه، 
وهذه املرة من خال نظام سحب الثقة الذي 
برنامج  عـــرض  بــعــد  بــرملــانــيــا  تفعيله  سيتم 
الشهر  نهاية  الــنــواب  على مجلس  الحكومة 
الحالي، وذلــك بغض النظر عن أن أي تقييم 
مــوضــوعــي لـــلـــوزراء يــجــد أنــهــم بــاتــوا مجرد 
مــوظــفــني كــبــار يــمــلــكــون تــغــيــيــر الــســيــاســات 
وال يستطيعون التحرك من دون إذن الدائرة 
السيسي  زرع  التي  الرقابية  االستخباراتية 
عّبر مصادر 

ُ
أذرعا لها في كل أجهزة الدولة. وت

»العربي الجديد« عن خشيتها من  حكومية لـ
أن  إلــى  التضحية  بسياسة  العمل  اســتــمــرار 
تحت  نفسه  السيسي  ويــجــد  معناها،  تفقد 
بتغيير  إال  إرضــــاؤه  يصعب  شعبي  ضــغــط 
رأس الــنــظــام ذاتــــه، إذا اســتــمــرت مــمــارســات 
بالتوازي  املواطنني  وحريات  انتهاك حقوق 

مع تردي األوضاع االقتصادية.

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقارير تحذر من ردود فعل 
األسعار.  وزيادة  وبطشها،  الشرطة  أداء  سوء  من  غاضبة  جماهيرية 
غير أنه اختار أن يواجه هذا التململ 
ال  التي  المشاريع  افتتاح  باحتفاالت 
شيئًا،  منها  الجماهير  معظم  يرى 
الفقيرة  المناطق  في  فالبسطاء 
شبكة  بتحديث  مهتمين  ليسوا 
إنشاء  أو  المحافظات،  بين  الطرق 
الدخل.  لمتوسطي  سكنية  مدينة 
حجم  ــرة  ــي األخ األزمـــة  وعكست 
وهــؤالء  السيسي  بين  الــفــجــوة 

البسطاء.

تحذيرات من غضب شعبي

ــرار«،  ــ األح »المصريين  حــزبــا  يتنافس 
اللجنة  رئـــاســـة  عــلــى  ــد«،  ــ ــوف ــ و»ال
االقتصادية. يطرح »المصريون األحرار« 
محمود  مواجهة  في  نجيب  هاني 
العال  أبو  وأيمن  »الوفد«،  من  عطية 
من »المصريين األحرار« في مواجهة 
كما  ــد«.  ــوف »ال مــن  حــافــظ  حسني 
لفوز  ــرار«  ــ األح »الــمــصــريــون  يطمح 
النقل،  لجنة  برئاسة  طعيمة،  سعيد 
التعليم  لجنة  اقتناص  إلى  و»الوفد« 
لصالح هاني أباظة. كما تشهد لجنة 
حقوق اإلنسان صراعًا بين محمد أنور 

السادات ومرتضى منصور.

تنافس »المصريين 
األحرار« والوفد

متابعة

 واشنطن ـ منير الماوري
تونس ـ بسمة بركات

شّرعت الغارة األميركية على صبراتة الليبية، 
ــواب أمــــام تـــســـاؤالت عـــدة،  ــ يـــوم الــجــمــعــة، األبــ
تراوحت بني إمكانية أن تكون ضــوءًا أخضر 
ليبيا  فــي  النطاق  واســعــة  عسكرية  لعمليات 
ضد تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، أو أن 
ذها 

ّ
تنف كالتي  »اعتيادية«  تكون مجّرد غارة 

الــواليــات املــتــحــدة فــي أمــاكــن عــدة مــن العالم. 
كــمــا طــرحــت الـــغـــارة، والــتــي أوقــعــت أكــثــر من 
، فرضية إعان ضمني من الواليات 

ً
43 قتيا

ــل فــي ليبيا، لــن يكون 
ّ

املــتــحــدة، بــأن »أي تــدخ
رسالة  في  قيادتها«،  تحت  بل  عنها،  بمعزٍل 
مباشرة إلى بعض الدول األوروبية املتحمسة 
»داعــش«.  بذريعة محاربة  لبيبا  في  للتدخل 
ــرّد األمــيــركــي عــلــى هـــذه الــتــســاؤالت  ــ  الـ

ّ
إال أن

جــاء من خــال البيت األبــيــض، والــذي أوضح 
املتحدث باسمه جوش إرنست، أمس السبت، 
بأن »الغارة هي جزء من الحرب الدائرة على 
بــدايــة لتدخل  إرهـــاب تنظيم داعـــش، وليست 
»الغارة  أن  إرنست  وأكــد  ليبيا«.  في  عسكري 
تأتي في إطار التزام اإلدارة األميركية بحماية 
األميركيني من خطر اإلرهابيني«. وأوضح أن 
»الغارة كان لها هدفان مباشران: األول تدمير 
معسكر تدريب لإلرهابيني يقع قرب صبراتة، 
والــثــانــي هــو الــقــضــاء على قــيــادي مــحــدد من 
قــيــادات التنظيم، وهــو نــور الــديــن شــوشــان«، 
على حد قوله. وفي السياق أشار إرنست إلى 
تدفق  تسهيل  عــلــى  يعمل  كـــان  »شـــوشـــان  أن 
وكــان مدرجا  ليبيا،  إلــى  اإلرهابيني  املقاتلني 
في عــداد املطلوبني، بسبب دوره في الهجوم 
على متحف باردو في تونس العام املاضي«.

وأعاد املتحدث الرسمي باسم البيت التذكير 

رسميا  »تأكّد  أنه  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
مقتل شوشان، مدّبر عمليتي باردو وسوسة، 
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــأبــي عــيــاض الــتــونــســي، 
زعــيــم أنــصــار الــشــريــعــة املــحــظــور، فـــإن هناك 
معطيات، تشير إلى مقتله«. ولفت عبدالكبير 
إلــى أن »أبــي عياض كــان فــي الفترة األخيرة 
مــتــواجــدًا فــي لــيــبــيــا، ويــتــنــقــل فــي صــبــراتــة«، 
 

ّ
مشيرًا إلــى أنــه »تــّم العثور على وثــائــق تــدل

على هويته«.
كما أشار إلى أنه »تّم تحديد هوية 17 شخصا 
حّدد 

ُ
ت لــم  »البقية  أن  مبّينا  القتلى«،  بــني  مــن 

هوياتهم بشكل رسمي، وأن املوضوع ال يزال 
عبدالكبير  وأوضــح  واملتابعة«.  التدقيق  قيد 
م عددًا كبيرًا من الجرحى 

ّ
 »تونس ستتسل

ّ
أن

والقتلى، في إطار التنسيق التونسي الليبي«، 
مـــؤكـــدًا أن »أغــلــبــهــم مــطــلــوبــون لـــدى الــقــضــاء 

التونسي وضالعون في عمليات إرهابية«.
ــر الــخــارجــيــة الــصــربــي  ــدى وزيــ مـــن جــهــتــه، أبــ
ــاده، أمــــــس، بـــأن  ــقــ ــتــ ــتـــش عــــن اعــ إيــفــيــكــا تـــاديـ
كانا  الصربية  بالسفارة  العاملني  من  »اثنني 
مــحــتــجــزيــن كــرهــائــن مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي، لــقــيــا حــتــفــهــمــا فـــي الـــغـــارة 
األميركية«. حدد تاديتش هوية االثنني وهما 
ستانكوفيتش،  ساجانا  االتــصــاالت  موظفة 
طفا 

ُ
خ واللذين  ستيبيتش،  يوفيكا  والسائق 

ــا تــــعــــّرض مــــوكــــب دبـــلـــومـــاســـي يــضــّم  بـــعـــدمـ
السفير أوليفر بوتيزيتشا إلطاق نار بالقرب 
من مدينة صبراتة. وأشار تاديتش الذي كان 
إلى  بلغراد  فــي  مؤتمر صحافي  فــي  يتحدث 
قدمها  الصربيني  مقتل  حــول  »املعلومات  أن 
ليبيا  الـــتـــأكـــد  مـــن دون  ــانــــب،  أجــ مـــســـؤولـــون 
معلومات،  على  »حصلنا  مضيفا  ذلـــك«،  مــن 
بــمــا فـــي ذلـــك صــــور، تــظــهــر بـــوضـــوح أن هــذا 

)مقتلهما( صحيح على األرجح«.

ــى مــن نــوعــهــا بقوله  بـــأن الـــغـــارة ليست األولــ
امـــتـــدادًا لعملية ســابــقــة نفذتها  »تــأتــي  إنــهــا 
ــي لــيــبــيــا فــي  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الـــجـــويـــة األمـ ــقـ ــ الـ
الهدف  كــان  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
قــيــادي آخــر في  الرئيسي منها التخلص مــن 

داعش يدعى أبو نبيل«.
ــا تــفــويــضــا  ــامــ  عــــدم نــيــل إدارة أوبــ

ّ
وفــــي ظــــل

بتوسيع  يقضي  اآلن،  حــتــى  الــكــونــغــرس  مــن 
الحرب الــدائــرة على »داعــش« لتتعدى حدود 
العراق وسورية أكد املتحدث باسم الخارجية 
ــر أن »املــــعــــركــــة ضــد  ــونــ ــيــــة مــــــــارك تــ ــيــــركــ األمــ
داعــش هــي أوســع مــن الــعــراق وســوريــة«، قبل 
أن يــســتــدرك فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
 إن »الـــضـــربـــات فـــي ليبيا 

ً
لــلــخــارجــيــة، قـــائـــا

تأتي  بــل  جــديــدة،  فــتــح جبهة  بمثابة  ليست 
ــاب،  ــ ــ ــادة اإلرهـ ــ مــتــســقــة تـــمـــامـــا مــــع مـــاحـــقـــة قــ
أينما  اإلرهــابــيــني  تــدريــب  وتدمير معسكرات 

وجدت وفي أي بلد كانت«.
وفي وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون(، كشف 
متحدث باسم الوزارة أن »الطائرات األميركية 

انطلقت من قواعد لها في بريطانيا«.
ــن بــني  ــ ــادر لـــيـــبـــيـــة أن مـ ــ ــــصـ وفـــيـــمـــا أكــــــــدت مـ
تنتمي  »قــيــادات تونسية  الــغــارة  فــي  القتلى 
إلـــى تنظيم داعــــش وكــانــت ضــالــعــة فــي عــدة 
الخبير  جــزم  إرهابية«،  وعمليات  مخططات 
في  عبدالكبير،  مصطفى  الليبي،  الــشــأن  فــي 

القاهرة ـ نادين ثابت 

أعلنت مجموعة من قيادات جماعة »اإلخــوان املسلمني«، من املعتقلني بسجن 
العقرب في مصر، عن بدئهم، أمس السبت، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا 
على منع دخول األدوية واإلهمال الطبي املستشري في السجن، وعدم تعّرض 
 عن التعذيب املمارس ضدهم، واالعتداء على أهاليهم 

ً
املعتقلني للشمس، فضا

أثناء الزيارات. وأفادت مصادر بأن »القيادات هي من ستبدأ اإلضراب من عنبر 
»H2«، تحت شعار )أنا إنسان.. كرامة إنسانية.. سامة بدنية(، اعتراضا على 
عدم دخول األغذية واألدوية واإلهمال الطبي املتعمد وعدم التعرض للشمس، 
مــمــا أدى إلـــى انــهــيــار الــجــهــاز الــعــصــبــي، وضــعــف الــنــظــر، وهــشــاشــة الــعــظــام، 
والضعف العام وفقدان أكثر من نصف الــوزن. وهو ما أدى إلى مقتل عدد من 

املعتقلني«، مؤكدين أن »هناك كثيرين ينتظرون نفس املصير«.
الزيارة،   يضطر ذووهــم للبيات ليلة كاملة تسبق موعد 

ّ
أال وطالب املعتقلون 

عــلــى أرصـــفـــة الــســجــن وتــعــرضــهــم لــإلهــانــة الــبــالــغــة مـــن الــقــائــمــني عــلــيــه. ومــن 
ومحمد  البلتاجي،  ومحمد  الشاطر،  اإلضـــراب: خيرت  فــي  املشاركة  الــقــيــادات 
وهدان، وصفوت حجازي، ومحمد علي بشر، وعصام سلطان، وأسامة ياسني، 
وعصام الحداد، وأحمد عارف، وجهاد الحداد، وعبدالرحمن البر، وأحمد عبد 

العاطي، وعصام العريان.

طرابلس ـ العربي الجديد

إنــقــاذ تشكيلة  الــســراج،  الليبية، فائز  الــوفــاق  يــحــاول رئيس حكومة 
حكومته، بعدما انتقل منذ يوم الجمعة إلى طبرق، حيث مقر مجلس 
الـــنـــواب، بــرفــقــة نــائــبــيــه فــتــحــي املــجــبــري ومـــوســـى الــكــونــي، عــارضــا 
 عن اجتماعه برئيس برملان 

ً
برنامجها أمام مجلس نواب طبرق فضا

التشكيلة  املقررة للمصادقة على  الجلسة  طبرق عقيلة صالح، قبيل 
الحكومية. لكن مهمة السراج ال تبدو سهلة، وال سيما بعدما اضطر 
صــالــح إلـــى تعليق جــلــســة بــرملــان طــبــرق الــتــي عــقــدت أمـــس ملناقشة 
التشكيلة الحكومية إلى اليوم األحد بعد احتدام النقاش بني النواب، 
فيما تــحــدثــت مــواقــع إخــبــاريــة ليبية عــن »مــشــادة كــامــيــة بــني علي 
القطراني والنائب فتح الله السعيد«. وأثناء عرضه برنامج حكومته 
في طبرق، أمس، أكد السراج أن »حكومته ستعمل على ملفات حساسة 
ومهمة بشأن الداخل الليبي بالتوازي مع الجانب الخارجي«. أضاف 
أن »برنامج الحكومة سيهتم بتطوير الخدمات للمواطنني وسيعمل 
االجتماعية،  والعدالة  األمــن  وتوفير  الوطنية  املصالحة  ملفات  على 
والتعاون  الخارجية  السياسة  وتعزيز  املــؤســســات  لبناء  بــاإلضــافــة 
الدولي«. وبشأن مؤسسات األمن والجيش قال السراج إن »الحكومة 
ستعمل على تفعيل الجيش والشرطة وحل ودمج التشكيات املسلحة 
وتأمني العاصمة واملدن واملطارات«. كما شّدد على أنه »من أولويات 
النازحني«. وكانت تقارير صحافية  الحكومة أيضا معالجة أوضــاع 
قــد أشــــارت إلـــى أن »مــجــلــس نـــواب طــبــرق سيخصص يــومــي االثــنــني 

والثاثاء املقبلني للتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمها«.

باشر رئيس حكومة الوفاق الليبي، فائز السراج، عرض 
برنامج حكومته، أمس السبت، أمام مجلس نواب طبرق، 

وسط خالفات فرضت تعليق الجلسة إلى اليوم

متابعة

  شرق
      غرب

القاهرة مرشحة 
الستضافة القمة العربية

أعــلــن نــائــب األمــــني الـــعـــام لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، الــســفــيــر أحــمــد بن 
حلي )الــصــورة(، في تصريح أمس 
السبت، أنــه بعد اعــتــذار املغرب عن 
استضافة القمة العربية في دورتها 
املقبلة، والتي كانت مقررة في شهر 
أبــريــل/نــيــســان املــقــبــل فــي مــراكــش، 
ــة الـــقـــمـــة تـــــــؤول حــســب  ــ ــاسـ ــ فــــــإن رئـ
الحروف األبجدية لدولة موريتانيا. 
ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ورجـــــــحـــــــت مـــــــصـــــــادر لـ
الجديد« أن تعتذر موريتانيا على 
غرار املغرب، مشيرة إلى أنه في ظل 
تطورات األوضــاع في املنطقة فإنه 
مــن املــرجــح أن تعقد القمة فــي مقر 

األمانة العامة في القاهرة. 
)العربي الجديد(

تبادل أسرى بين الحكومة
األوكرانية واالنفصاليين

ــة األوكـــــرانـــــيـــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــادلـ ــ ــبـ ــ تـ
واملــســلــحــون االنـــفـــصـــالـــيـــون، أمــس 
السبت، تسعة أسرى في أول عملية 
تبادل من نوعها هذا العام، بحسب 
وكالة »فرانس برس«. وجرت عملية 
ــــي  ــرانـ ــ الــــتــــبــــادل بــــني الـــجـــيـــش األوكـ
ومــنــطــقــة دونــيــتــســك الـــتـــي أعــلــنــهــا 
االنفصاليون جمهورية لهم. وسلم 
ثاثة  لــروســيــا  املــوالــون  املسلحون 
ــيــــني بــيــنــمــا ســلــمــت  ــرانــ جـــنـــود أوكــ
األوكرانية خمسة مسلحني  القوات 
ــي عـــمـــلـــيـــات قــتــالــيــة،  ــم فــ ــرهــ ــم أســ تــ
قل بتهمة 

ُ
وكاهنا من دونيتسك اعت
التعاون مع االنفصاليني.

)فرانس برس(

روسيا تعزز قاعدتها 
العسكرية في أرمينيا

الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــــس الـــســـبـــت، أن روســــيــــا عــــززت  أمــ
قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة فـــي أرمــيــنــيــا 
الرابع  الجيل  من  مقاتات  بــإرســال 
ــوزارة في  ومــروحــيــة نــقــل. وقــالــت الــ
بــيــان إن قـــاعـــدة اريـــبـــونـــي الــجــويــة 
ــرب يـــريـــفـــان  ــ ــة قــ ــعــ ــواقــ ــة الــ ــيــ الــــروســ
عــاصــمــة أرمـــيـــنـــيـــا، »عــــــززت بــأربــع 
ميغ-29  الــرابــع  الجيل  من  مقاتات 

ومروحية نقل مي-8 تي ام«.
)فرانس برس(

أوباما يزور كوبا لفتح 
»فصل جديد« بعالقات 

البلدين

ــيـــس األمــــيــــركــــي بـــــاراك  ــرئـ اعـــتـــبـــر الـ
إقامة عاقات  أن  )الــصــورة(  أوباما 
مــع كــوبــا هــي أفــضــل طريقة »لدعم 
ــادئ األمــــيــــركــــيــــة«  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــح واملـ ــالــ املــــصــ
ومـــســـاعـــدة الــشــعــب الـــكـــوبـــي. وقـــال 
ــلـــمـــتـــه األســـبـــوعـــيـــة  أوبــــــامــــــا فـــــي كـ
اإلذاعية »هذا األسبوع تقرر رسميا 
أن أتــوجــه إلــى كــوبــا«، الفــتــا إلــى أن 
هــذه الــزيــارة تــأتــي فــي أعــقــاب قــرار 
»لبدء فصل جديد في عاقاتنا مع 

الشعب الكوري«.
)فرانس برس(

إعادة انتخاب موسيفيني
رئيسًا ألوغندا

ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة االنـ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــــت، أن  ــبـ ــ ــسـ ــ فــــــي أوغــــــــنــــــــدا، أمــــــــس الـ
فــاز  يــوويــري موسيفيني  الــرئــيــس 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــعـــززًا  ــتـــخـ بـــاالنـ
عــامــا. وفــاز  املستمر منذ 30  حكمه 
املائة  فــي   60.8 بنسبة  موسيفيني 
من األصــوات بينما حصل منافسه 
ــة كــيــزا  ــارضــ ــعــ ــيــــم املــ ــيـــســـي زعــ الـــرئـ
بيسيجي على 35.4 باملائة. ووصف 
بــيــســيــجــي فــــي بـــيـــان االنـــتـــخـــابـــات 
األكثر  االنتخابية  العملية  »بأنها 
خــــداعــــا فــــي أوغــــــنــــــدا«، داعــــيــــا إلـــى 
مــــراجــــعــــة مــســتــقــلــة لـــلـــنـــتـــائـــج. مــن 
جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس بــعــثــة املــراقــبــة 
إدوارد  األوروبـــي،  لاتحاد  التابعة 
االنـــتـــخـــابـــات  »لـــجـــنـــة  إن  كـــــوكـــــان، 
تفتقر لاستقالية والشفافية وثقة 

الشركاء«.
)رويترز(

األحد 21 فبراير / شباط 2016 م   12 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 538  السنة الثانيةاألحد 21 فبراير / شباط 2016 م   12 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 538  السنة الثانية
Sunday 21th February 2016 Sunday 21th February 2016

يشكو قياديو االخوان سوء المعاملة في السجن )األناضول(

ائتالف »دعم مصر« يريد تولّي قيادة لجان المجلس المهمة )األناضول(

لطالما أشاد السيسي بالشرطة و»تضحياتها« )محمد الشاهد/فرانس ببرس(



كاميرون يتعهد دعم البقاء في االتحاد بعد تسوية »الوضع الخاص«

استفتاء 23 يونيو يحسم مصير بريطانيا أوروبيًا

الطائفية في المعارك السياسية األميركية
حسابات بايدن للرئاسة والمحكمة العليا نموذجًا

شّكلت ملفات الهجرة 
والرعاية االجتماعية 

جزءًا من المفاوضات

بايدن لم يتحّمس 
لعرض ترشيحه لعضوية 

المحكمة العليا

لندن ـ نواف التميمي

خــاض رئيــس الــوزراء البريطانــي 
اليومــن  فــي  كاميــرون،  ديفيــد 
طويلــة  مفاوضــات  املاضيــن، 
وشاقة مع نظرائه زعماء باقي الدول األعضاء 
»الدخــان  كاد  ومــا  األوروبــي.  االتحــاد  فــي 
األبيــض« يخــرج مــن نوافــذ مقــر االتحــاد فــي 
وتتســرب  بروكســل،  البلجيكيــة  العاصمــة 
»اتفــاق  إلــى  املفاوضــن  توصــل  عــن  األنبــاء 
تســوية« للحفــاظ علــى عضويــة بريطانيــا في 
نتصر 

ُ
االتحــاد، حتى ظهر كاميرون بمظهر امل

ُمدافعــا عــن »اإلنجــاز« الــذي تحقــق ألجــل بقاء 
بشــروط  األوروبــي  االتحــاد  فــي  بريطانيــا 
أفضــل و«وضــع خــاص«. وقــال كاميــرون إنــه 
ســيضع »قلبــه وروحــه« خــال الحمــات التــي 
ستســتبق االســتفتاء لدعــم بقــاء بريطانيا في 
االتحــاد األوروبــي وأهميــة ذلــك لجهــة األمــن 
والرخــاء االقتصــادي واالجتماعــي، فيمــا عمد 
إلــى تحديــد  23 يونيو/حزيــران املقبــل إلجراء 

االستفتاء.

صالحيات سيادية لبريطانيا
شــّكلت ملفــات الهجــرة والرعايــة االجتماعيــة، 
وســيادة بريطانيــا، ومنطقــة اليــورو، جوهــر 
أعضــاء  وباقــي  كاميــرون  بــن  املفاوضــات 
الهجــرة  ملــف  فــي  الـــ28.  األوروبــي  االتحــاد 
مــن  كاميــرون  تمّكــن  االجتماعيــة،  والرعايــة 
انتــزاع صاحيــات ســيادية تســمح لســلطات 
بــاده بإبعــاد أي أشــخاص أوروبيــن ُيعتقــد 
أنهــم يشــّكلون خطــرًا أمنيــا، حتــى لــو لــم تكــن 
لديهــم ســوابق. كمــا انتــزع كاميــرون ســلطات 
املجرمــن.  وترحيــل  دخــول  لحظــر  أوســع 
تنقــل  حريــة  تقييــد  علــى  االتفــاق  نــص  كمــا 
مــن  املتزوجــن  األوروبيــن  غيــر  األشــخاص 
مــا  لوقــف  محاولــة  فــي  أوروبيــن،  مواطنــن 

ُيسمى »الزيجات الصورية«.
وطالــب كاميــرون تعليقــا مــدة أربــع ســنوات، 
الســكن  ومســاعدات  العمــل  ملســاعدات 
االتحــاد  ملواطنــي  منــح 

ُ
ت التــي  االجتماعــي 

األوروبــي فــي اململكــة املتحــدة، إال أنــه وبفعــل 
حصــل  الشــرقية،  أوروبــا  دول  معارضــة 
كاميــرون علــى بنــد يســمح بـ«تعليــق طــارئ« 

الــدول غيــر األعضــاء عــن أي أمــوال  تعويــض 
ُيقّدمهــا البنــك املركــزي األوروبــي لدعــم عملــة 
التمييــز  اتفــاق كاميــرون  ُيحــّرم  اليــورو. كمــا 

ضد الشــركات واألفراد األوروبية على أســاس 
ذلــك  شــأن  ومــن  لبلدانهــم،  الوطنيــة  العملــة 
مســاعدة الشــركات البريطانية على العمل في 

أوروبا.
وفــي ملــف الســيادة الوطنيــة، طالــب كاميرون 
»اتحــاد  عبــارة  أن  بتوضيــح  مفاوضاتــه  فــي 
أوثــق مــن أي وقــت مضــى« الــواردة فــي امليثاق 
األوروبــي، ال تعنــي »التكامــل السياســي« بــن 
تكــن  لــم  املفاوضــات  أن  ومــع  االتحــاد.  دول 
فــي صالــح كاميــرون فــي هــذه النقطــة، إال أنــه 
َمــن التوصــل إلــى اتفــاق لتعديــل املعاهــدات 

َ
ض

القائمة بحيث يكون واضحا أن اإلشارات إلى 
»اتحــاد أوثــق مــن أي وقــت مضــى« ال تنطبــق 
كاميــرون  حصــل  كمــا  املتحــدة.  اململكــة  علــى 
علــى تعديــل آخــر يضمــن أليــة دولــة مــن الدول 
األعضــاء فــي االتحــاد رفــع »البطاقــة الحمراء« 
إلعــادة النظــر فــي أي مــن تشــريعات االتحــاد 
األوروبي بدعم من 55 في املائة من الدول الـ28 

األعضاء في االتحاد.
الــذي  الجديــد  االتفــاق  أن  مراقبــون  ويــرى 
أحــرزه كاميــرون ليــس مثاليا، ولكــن ال ينبغي 
كانــت  االتفــاق  مــن  مهمــة  فأجــزاء  تجاهلــه، 
حــول حمايــة مصالــح بريطانيا في املســتقبل. 
وقــد تمّكــن كاميــرون مــن املحافظــة علــى بقــاء 
املوّحــدة  األوروبيــة  الســوق  فــي  بريطانيــا 
مــع  السياســي«  بـ«التكامــل  التــوّرط  دون  مــن 
دول االتحــاد. كمــا نجــح كاميــرون فــي حمايــة 

االتحــاد  فــي  ماليــة  كعاصمــة  لنــدن  مصالــح 
األوروبي على أســاس »التنافســية« في مقابل 
التــي تفضلهــا دول مثــل فرنســا  »الحمائيــة« 

وإسبانيا وإيطاليا.

سيناريوهات اليوم التالي
بــن  املفاوضــات  مــن  أشــهر  انتهــاء  بعــد 
بريطانيــا ودول االتحــاد األوروبــي، وتوّصــل 
»الحــد  أو  »التســوية«  اتفــاق  إلــى  الطرفــن 
األدنــى« كمــا يصفه أنصار بقاء بريطانيا في 
االتحــاد األوروبــي، أو اتفــاق »ذر الرمــاد فــي 
العيون« كما يراه معارضو بقاء بريطانيا في 
االتحــاد، ســارع كاميــرون إلــى تحديــد موعــد 
يونيو/حزيــران   23 فــي  الشــعبي  االســتفتاء 
املقبــل، مــن دون االنتظــار إلــى العــام املقبــل، ال 
االقتصاديــة  األوســاط  مــن  الكثيــر  أن  ســيما 
بــدأت تضغــط فــي هذا االتجاه على أســاس أن 
تأخيــر االســتفتاء ليــس في مصلحة اســتقرار 
االقتصــاد. وعلــى الرغــم مــن تعالــي األصــوات 
مــن  بريطانيــا  بخــروج  طالبــة 

ُ
امل اليمينيــة 

الضغــط  أن جماعــات  إال  األوروبــي،  االتحــاد 
املاليــة واالقتصاديــة، األكثــر تأثيــرًا، واألقــرب 
مــن كاميــرون، تــرى أن خــروج بريطانيــا مــن 
مكانــة  تدميــر  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  االتحــاد 
لنــدن املاليــة وإلــى عزل االقتصــاد البريطاني. 
فــي املقابــل، يقول معارضو البقاء في االتحاد 
األوروبي إن خروج بريطانيا منه ســيجعلها 
أكثــر قــدرة وانفتاحــا علــى االقتصــاد العاملــي، 

بما في ذلك دول االتحاد األوروبي.
ويرى كاميرون في بقاء بريطانيا في االتحاد 
ز 

ّ
عــز

ُ
ت أساســية،  وطنيــة  مصلحــة  األوروبــي 

اقتصــاد اململكــة املتحــدة، وأمــن األمــة ومكانــة 
بريطانيــا فــي العالــم. وفــي مقابــل ذلــك، يعتبر 
كاميــرون أن خــروج بريطانيــا مــن املجموعــة 
األوروبيــة ينطــوي علــى نتائــج ســلبية علــى 
االقتصــاد الوطنــي ومخاطر جديــة على األمن 
البريطانــي، وأن البقــاء ضمــن االتحــاد ال يوفر 
بــل  وحســب،  االقتصــادي  األمــن  لبريطانيــا 
واألمــن القومــي كذلــك. ولكــن عــددًا مــن وزراء 
كاميرون ال يتفقون مع رأيه، وقد كشف الوزير 
السابق جون ريدوود، أنه »يعرف« ستة وزراء 
على األقل يفكرون في االســتقالة من الحكومة 
جبــروا علــى التصويــت لصالــح حملــة 

ُ
إذا مــا أ

البقــاء فــي االتحاد األوروبي. ويقول معارضو 
منــه  بريطانيــا  خــروج  إن  األوروبــي  االتحــاد 
سيجعلها أكثر قدرة وانفتاحا على االقتصاد 

العاملي، بما في ذلك دول االتحاد األوروبي.
متــرددًا  البريطانــي  العــام  الــرأي  يبــدو  كذلــك 
االتحــاد  فــي  بــاده  مصيــر  بشــأن  وُمنقســما 
األوروبــي. وقــد أظهــرت كل اســتطاعات الرأي 
التــي جــرت منــذ ســبتمبر/أيلول املاضــي، أن 
حوالــي 51 فــي املائة مــن البريطانين يؤيدون 
 49 يقابلهــم  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  البقــاء 
فــي املائــة ممــن يعارضــون ذلــك. وُيعــّد حــزب 
»االســتقال« البريطاني، الحزب الوحيد الذي 
بريطانيــا  انســحاب  إلــى  قاطــع  يدعــو بشــكل 
مــن االتحــاد األوروبي. فــي املقابل ينتقد حزبا 
االســتفتاء  الديمقراطــي  واألحــرار  العمــال 
الــذي تعّهــد بــه كاميــرون، مؤكديــن أن ال مبــرر 
الســتفتاء شــعبي إال فــي حالــة طلــب االتحــاد 
األوروبــي مــن حكومة اململكــة املتحدة التخلي 

عن املزيد من سلطاتها.

للمهاجريــن  االجتماعيــة  املســاعدات  لبعــض 
بصــورة  ســنوات  ســبع  مــدى  علــى  الجــدد 
تدريجية، مع ربط اإلعانات العائلية بمستوى 

املعيشة في البلد الذي يعيش فيه األبناء.
أمــا بخصــوص العاقــة بــن بريطانيــا ودول 
منطقــة العملــة األوروبيــة املوّحــدة »اليــورو«، 
غيــر  الــدول  لــزم 

ُ
ت أال  علــى  االتفــاق  نــّص  فقــد 

تمويــل  فــي  باملشــاركة  اليــورو  فــي  األعضــاء 
اتحــاد  فــي  أعضــاء  لــدول  اإلنقــاذ  عمليــات 
إلنقــاذ  ُدفعــت  التــي  األمــوال  مثــل  اليــورو، 
ســيتم  كمــا  األخيــرة.  الســنوات  فــي  اليونــان 

8
سياسة

واشنطن ـ منير الماوري

شــّكل مأتــم عضــو املحكمــة األميركيــة العليا 
ســكاليا، حدثــا سياســيا  أنتونــن  القاضــي 
بــارزًا فــي الواليــات املتحــدة، واتخــذ أبعــادًا 
دينية. وعلى الرغم من أن الكاميرات التابعة 
قــد  الكبــرى  األميركيــة  التلفــزة  ملحطــات 
ركــزت علــى الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا 
النظــرة  القائهمــا  أثنــاء  ميشــيل،  وزوجتــه 
األخيرة على جثمان سكاليا، املسجى وسط 
املحكمــة، إال أن قــرار أوبامــا مقاطعة تشــييع 
الجثمان أمس الســبت، ارتد عليه بانتقادات 
السياســية  األوســاط  مختلــف  مــن  واســعة 

واإلعامية.
ترى هذه األوساط أن مقاطعة أوباما لجنازة 
قــاٍض بــارز، ينتمــي لألقليــة الكاثوليكية في 
طائفيــا  شــرخا  تعكــس  املتحــدة،  الواليــات 
مكتوما، لم يكن يتوّجب على أوباما املنتمي 
لألكثريــة البروتســتانتية تجاهلــه. حتــى أن 
أن  إلــى  حــت 

ّ
مل تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة 

»مشاركة نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
في الجنازة، نيابة عن أوباما، تحمل في حد 
ذاتها بعدًا طائفيا وشخصيا، يطغيان على 

املدلول السياسي«.
توضــح الصحيفــة أن »بايــدن كاثوليكــي هو 
اآلخــر، وتربطــه صداقــة حميمة مــع القاضي 
الراحــل وأســرته. كانــت تلــك الصداقــة طبقــا 
ملــا يــراه العاملــون بهــا، أكثــر قــوة مــن أن يؤثر 
عليهــا الخــاف الفكــري واأليديولوجــي بــن 
قانــون  رجــل  أن ســكاليا  باعتبــار  الرجلــن، 
ينتمــي للتيــار املحافــظ وبايدن رجــل قانون 
لكــن  بالتقدمــي،  املســّمى  للتيــار  ينتمــي 

االنتماء املذهبي يجمعهما«.
الغامضــة  ســكاليا  وفــاة  عــن  اإلعــان  عقــب 
مــن  طبيعيــة،  وفــاة  هــو  الســبب  أن  علــن 

ُ
)أ

تلــك  إلــى  أدت  التــي  األســباب  تحديــد  دون 

أوبامــا  أن  واشــنطن  فــي  تــردد  الوفــاة(، 
قــال لنائبــه بايــدن إنــه عثــر لــه علــى وظيفــة 
شــاغرة ومضمونــة مــدى الحيــاة. مــع العلــم 
أنــه فــي الوقــت الــذي اعتبــر فيــه البعــض أن 
بايــدن،  العــرض ممازحــة  بهــذا  أراد  أوبامــا 
رأى غالبيــة املعلقــن أن العــرض يحمــل فــي 
طّياتــه جديــة بالغــة، ليــس ألن خلفيــة بايدن 
وليــس  للموقــع،   

ً
مؤهــا تجعلــه  القانونيــة 

مكســبا  ســتكون  املضمونــة  ليبراليتــه  ألن 
كبيرًا للديمقراطين في حال قبوله عضوية 
وفقــا  ذلــك،  مــن  األهــم  بــل  العليــا.  املحكمــة 
االختيــار،  فــي  الطائفــي  البعــد  هــو  لهــؤالء، 
ســكاليا  يجمــع  الــذي  الوحيــد  البعــد  وهــو 
ببايــدن، ويجعــل أوبامــا يعتقــد بأنــه عامــل 
بايــدن  أمــام  الطريــق  يفتــح  قــد  جوهــري 
للحصــول علــى مصادقــة ســهلة فــي مجلــس 

الشيوخ. 
لكن بايدن لم يتحّمس للعرض غير املباشر 
قبــل  مــن  يتحّمــس  لــم  مثلمــا  أوبامــا،  مــن 

لترشــيح نفســه فــي ســباق 2016 الرئاســي، 
 ذلك بـ«موانع أسرية«.

ً
ا

ّ
معل

موقعــه  بحكــم  بايــدن،  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الحالــي، تعتبــره مؤسســة الحــزب التقليدية 
املنافســة  لخــوض  أهليــة  واألكثــر  األنســب 
أن  إال  الديمقراطــي،  الحــزب  ترشــيح  علــى 
عمــد  البصيــرة  نافــذ  بأنــه  املعــروف  الرجــل 
إلدراج  فقــط  تكفــي  تســريبات  إطــاق  إلــى 
اســمه فــي قوائم اســتطاعات الــرأي، بغرض 
جــس النبــض الطائفــي، قبــل التــوّرط مجددًا 

فــي مــا ال تحمــد عقبــاه. نتائــج جــس النبض 
املســماة باســتطاعات الــرأي، جعلــت بايــدن 
كان  وإن  األميركــي،  املجتمــع  أن  يســتنتج 
ال يمانــع فــي إيصــال محــام كاثوليكــي إلــى 
عضوية املحكمة العليا، إال أن األمر مختلف 

في الرئاسة.
خــوض  فــي  بايــدن  تــردد  أن  يبــدو  لهــذا 
مــن  الرئاســة، يعــود إلدراكــه  املنافســة علــى 
الشــرخ  عمــق  أن  الســابقة،  تجاربــه  خــال 
أفريقــي  رئيــس  وجــود  ينهــه  لــم  الطائفــي 
أميركــي فــي البيــت األبيــض. وكلمــا توســع 
املجتمــع األميركــي فــي بنــاء الجســور، يعود 
شــخصية  أن  خصوصــا  الجــدران،  لبنــاء 
اآلن،  حتــى  الوحيــد  الكاثوليكــي  الرئيــس 
غبــار  ال  التــي  وليبراليتــه  كينيــدي،  جــون 
عليهــا، لــم تشــفع لــه أثنــاء الســباق الرئاســي 
بأنــه  لــه  اتهامــات  توجيــه  بعــد   ،1960 عــام 
األبيــض  البيــت  فــي  التوجيهــات  »ســيتلقى 
من الفاتيكان«. النغمة ذاتها التي عاد إليها 
املرشــحن  قائمــة  متصــدر  ترامــب،  دونالــد 
ال  بأنــه  التفاخــر  طريــق  عــن  الجمهوريــن، 
يعترف بأي سلطة سياسية للفاتيكان على 

واشنطن.
لهــذا الســبب لــم تكــن إشــارات بايــدن نابعــة 
من فراغ في حديثه بأن أوباما سيعمل على 
املحكمــة  لعضويــة  توافقــي  مرشــح  اختيــار 
الجمهوريــون  بــه  يقبــل  أن  يمكــن  العليــا 
خليفة للقاضي الراحل. وفي حديث أدلى به 
بايــدن إلذاعــة محليــة فــي واليــة مينيســوتا، 
اختيــار  »تأخيــر  لفكــرة  رفضــه  عــن  أعــرب 
مــا  إلــى  املحكمــة  لعضويــة  جديــد  قــاض 
طلــب  »أوبامــا  إن   

ً
قائــا االنتخابــات«،  بعــد 

أن  كانــت  للرئيــس  وإن نصيحتــه  مشــورته 
ح بايــدن إلى أنه 

ً
يختــار مرشــحا توافقيــا«. مل

»ســيجلس الحقــا مــع الرئيــس لتــداول الرأي 
بشأن أسماء محددة«.

سالموند،  أليكس  االسكتلندي  القومي  للحزب  السابق  الرئيس  أعلن 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( »أن االستفتاء في أنحاء المملكة 
االتحاد  ترك  على  إجبارنا  تم  »إذا  أنه  معتبرًا  المحك«،  على  المتحدة 
األوروبي ضد رغبتنا بأصوات إنجلترا األكثر عددًا بكثير )في االقتراع( فإن 
الضغط إلجراء استفتاء آخر على االستقالل في اسكتلندا سيكون فكرة 

ال تقاوم، وسينفذ بسرعة كبيرة«.

المحكمة  في  الجديد  القاضي  اختيار  تأخير  إلى  الجمهوريون  يسعى 
العليا إلى ما بعد االنتخابات )8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل(، أمًال في أن 
يتولى عملية االختيار رئيس جمهوري. أما الديمقراطيون فيتمسكون 
المحكمة  لعضوية  اختيارهم  جرى  من  بأن  ويستشهدون  بالتاريخ، 
أن  البعض  ويرى  قاضيًا.   15 عددهم  بلغ  الرؤساء  عهود  أواخر  في 
تفاديًا  توافقي  لمرشح  أوباما  بخيار  القبول  الجمهوريين  صالح  من 

لمفاجآت غير محسوبة.

عودة أحالم االستقالل االسكتلندية

خالفات الجمهوريين والديمقراطيين

بدا رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون في 

مظهر المنتصر، بعد 
االتفاق مع االتحاد 

األوروبي للحفاظ على 
عضوية بريطانيا فيه 

قبل أن يسارع إلى تحديد 
23 يونيو/حزيران المقبل 

إلجراء استفتاء شعبي 
حول هذا الموضوع

)Getty/تمّكن كاميرون من انتزاع صالحيات سيادية لبالده )كريس راتساليف

■ أعتقد أن دولة مثل 
#بريطانيا لديها فرصا أكثر 

في حماية مواطنيها من فرص 
اتحاد دول أخرى في إطار 

#االتحاد_األوروبي

■ أعتقد أن ما حصل هو عبارة 
عن رضوٍخ أوروبي لبريطانيا

■ ال أريد هذا االستفتاء وال 
أريد الخروج من #أوروبا 

بل أريد اتحادًا أكثر متانة، 
ما الذي تفعله يا #ديفيد_

كاميرون؟ أين صوتي؟

■ ما الذي يجعلني متأكدًا 
من أن املواطنن األوروبين 

القاطنن في #لندن لن 
يصّوتوا في 23 يونيو؟

■ أعتقد أنه لو خرجت 
#بريطانيا من االتحاد، فإنها 

لن تتعّرض لانهيار

■ اآلن سنعرف شعور 
#اسكتلندا في مسألة 

االستفتاء، وسنعلم كيفية 
التعايش مع هذا األمر

■ لم يعمل أي رئيس حكومة 
بريطاني بهذه الكثافة مع 
أوروبا منذ الحرب العاملية 
الثانية. كاميرون يريد حقا 

البقاء في أوروبا

 أن االتفاق لم يكن 
ّ
■ أظن

منصفا بحقنا كبريطانين
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اقتصاد
مصر تقترض من األفارقة

شرم الشيخ ـ محمد عطية

خيــم الخفــوت علــى أداء الحكومــة 
املصريــة خــال منتــدى اقتصــادي 
أفريقــي، تنظمــه مصــر بالتعــاون 
تركيزهــا  لينصــب  الكوميســا،  منظمــة  مــع 
علــى إبــرام مزيــد مــن اتفاقــات االقتــراض مــن 
فــي  متفاقــم  عجــز  لســد  أفريقيــة،  مصــارف 
بأزمــة  يهــدد  األجنبــي،  النقــد  مــن  مواردهــا 

حادة في تدبير سيولة الستيراد السلع.
شــمالي  الشــيخ،  شــرم  مدينــة  واحتضنــت 
شــرق مصــر أمــس، منتــدى »أفريقيــا 2016«. 
ولــم يشــارك فــي املنتــدى، مــن أصل 54 رئيســا 
مصــر  رؤســاء  ســوى  القــارة،  دول  يمثلــون 
والجابــون  وتوجــو  ونيجيريــا  والســودان 
رئيــس  إلــى  باإلضافــة  االســتوائية،  وغينيــا 
وزراء إثيوبيــا وعــدد مــن املســؤولن األفارقــة 
واالســتثمار  التجــارة  بقطاعــات  املعنيــن 

اإلقليميــة  التنمويــة  املنظمــات  وممثلــي 
تجــارة  منطقــة  هــي  والكوميســا،  والدوليــة. 
تفضيليــة نشــأت عــام 1994، وتمتــد من ليبيا 
 19 عضويتهــا  فــي  وتضــم  زيمبابــوي،  إلــى 
الفتــاح  عبــد  املصــري  الرئيــس  وقــال  دولــة. 
السيسي خال افتتاح فعاليات املنتدى الذي 
تجــاه  ملتزمــة  »مصــر  إن  ليومــن،  يســتمر 
أفريقيــا ولــن تدخر جهدا من أجل مد وتعزيز 
مختلــف  بــن  التكامــل  وأواصــر  الروابــط 
الــدول األفريقيــة مــن أجل دفع عمليــة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية«.
إن  قالــت  مســؤولة،  مصريــة  مصــادر  لكــن 
ظــل  فــي  خافتــا،  كان  املنتــدى  فــي  الحضــور 
املســتثمرين  مــن  العــزوف  حالــة  اســتمرار 
التــي  فــي الفعاليــات،  األجانــب عــن املشــاركة 
بســبب  األخيــرة  الفتــرة  فــي  مصــر  تقيمهــا 
االضطرابــات األمنيــة وعــدم التــزام الحكومــة 
منــاخ  بتســهيل  يتعلــق  مــا  فــي  بتعهداتهــا 

دافــوس  منتــدى  إلغــاء  وتــم  االســتثمار. 
عقــده  مقــررا  كان  الــذي  العاملــي  االقتصــادي 
في مصر في مايو/أيار بمدينة شــرم الشــيخ، 
القائمــن علــى  بســبب مخــاوف أمنيــة، وفــق 

املنتدى.
وكان مســؤول فــي وزارة االســتثمار املصريــة 
»العربــي الجديــد« األســبوع املاضي، إن  قــال لـ
الحكومــة تتجــه إلرجــاء النســخة الثانيــة مــن 
مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي الذي عقد في 

مارس/آذار 2015، وذلك ألجل غير مسمى.
فــي  اضطرابــا  الكوميســا  منتــدى  وشــهد 
الحضــور الحكومــي، وفــق مصــادر مســؤولة، 
حيــث تــم إلغــاء مؤتمــر صحافــي كان مقــررا 
وزراء  خمســة  لغيــاب  الجمعــة  يــوم  مســاء 
يتولون حقائب االستثمار، التجارة، التعاون 
الدولــي، التخطيــط، والخارجية ألســباب غير 

معروفة.
املصريــة  الجهــود  ركــزت  األثنــاء،  هــذه  وفــي 

املفاوضــات  تكثيــف  علــى  املنتــدي  خــال 
املاليــة  املؤسســات  مــن  االقتــراض  أجــل  مــن 
األفريقيــة. واتفــق البنــك األفريقــي لاســتيراد 
والتصديــر مــع املصرف املركزي املصري على 
تقديــم تســهيات بقيمــة 500 مليون ملســاعدة 
املســتوردين املصريــن فــي ظــل أزمــة العملــة 
معظــم  الســتيراد  مصــر  وتحتــاج  األجنبيــة. 
رصيــدا  والطاقــة  الغــذاء  مــن  احتياجاتهــا 
مــن العملــة الصعبــة التــي تراجعــت روافدهــا 
بســبب عــزوف املســتثمرين األجانــب وتــردي 

قطاع السياحة.
البنــك  رئيــس  أكســينا،  أكينومــي  أعلــن  كمــا 
 

ً
األفريقــي للتنميــة، عــن تقديــم البنــك تمويــا

العاصمــة  ملشــروع  دوالر  مليــار   1.5 بقيمــة 
اإلدارية الجديدة في مصر. وأعلنت مصر عن 
إنشــاء عاصمــة إداريــة جديــدة خــال مؤتمــر 
دعــم االقتصــاد املصــري، الــذي عقــد منتصــف 

مارس/آذار املاضي، في شرم الشيخ.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

عجــز  اليمنــي،  املركــزي  املصــرف  فــي  مصــادر  أكــدت 
املصــرف عــن تغطيــة واردات البــاد مــن الســكر واألرز 
بالعملــة الصعبــة، باإلضافــة إلــى املشــتقات النفطيــة، 
ما ينذر بمزيد من تفاقم األوضاع املعيشية في الباد 

التي تعاني ظروفا صعبة بسبب الحرب.
»العربي الجديد«، إنه ال  وقالت املصادر في تصريح لـ
تتوفــر أيــة مبالــغ بالــدوالر األميركــي، بغــرض تغطية 
أزمــة  وجــود  إلــى  مشــيرة  االســتيراد،  فاتــورة  قيمــة 
خانقــة فــي النقــد األجنبي منذ ديســمبر/كانون األول 

قــادرًا علــى  لــم يعــد  املاضــي. وأوضحــت أن املصــرف 
توفير غطاء للواردات بسعر الصرف الرسمي، وطلب 
من التجار شــراء العملة األجنبية من الســوق السوداء 

حيث يبلغ سعر الصرف 256 رياال للدوالر.
وتراجــع احتياطــي اليمــن مــن النقــد األجنبــي إلــى 2.3 
مليــار دوالر فــي ديســمبر/كانون األول 2015، مقابــل 
4.2 مليــارات دوالر فــي فبراير/شــباط من نفس العام، 
دوالر  مليــار  بقيمــة  وديعــة  االحتياطــات  وتتضمــن 

قدمتها السعودية لليمن في عام 2012.
للنفــط، ضائقــة  منتــج صغيــر  وهــو  اليمــن  ويعانــي 
ماليــة بســبب الحــرب وتوقــف إنتــاج وتصديــر النفط، 

وتوقــف اإليــرادات الجمركيــة، وتفاقمــت املشــكلة مــع 
مــن  تبقــى  ملــا  املســلحة  الحوثيــن  اســتنزاف جماعــة 
مــوارد البــاد وتســخيرها للمجهــود الحربــي، األمــر 
الــذي أدى إلــى انخفــاض وتراجــع االحتياطــي النقــدي 

األجنبي للباد.
وســجل الريــال اليمنــي، منــذ أواخــر أكتوبر/تشــرين 
األول املاضــي، أدنــى مســتوى لــه أمــام الــدوالر، حيــث 
املصــارف  امتنــاع  بســبب  ريــااًل،   270 إلــى  هــوى 

الحكومية عن صرف الدوالر واليورو.
وألزم املركزي جميع املصارف بمنع التعامل بالدوالر، 
ملنع انهيار العملة املحلية. وأبلغت املصارف عماءها 

بعدم وجود دوالرات لديها أو لدى املصرف املركزي.
ريــاال   253 عنــد  الســوق  فــي  الصــرف  ســعر  واســتقر 
للــدوالر الواحــد منــذ ديســمبر/كانون األول املاضــي، 
حيــث يرفــض الصرافــون والتجــار التعامــل بالســعر 

الرسمي املحدد بـ 215 رياال للدوالر.
ويعانــي اليمــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة، وتفاقــم عــدد 
الفقراء خال أقل من عام، ليزحف الفقر إلى نحو %80 
مــن إجمالــي ســكان البــاد البالــغ عددهــم 24 مليــون 
نسمة. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد 
فــي أبريل/نيســان  الفقــراء زاد مــن 12 مليــون نســمة 

2015 إلى أكثر من 20 مليونا اآلن.

اليمن يعجز عن تدبير سيولة الستيراد السكر واألرز

شركة لصيانة آبار النفط 
بالكويت

شهدت الكويت انطالق شركة 
متخصصة في تكنولوجيا حفر 
وتطوير اآلبار النفطية، تستهدف 

ضمن أعمالها صيانة اآلبار 
والخدمات النفطية املتعلقة باإلنتاج 

عبر تقنيات حديثة تساعد في 
زيادة إنتاج اآلبار القديمة. ونقلت 

وكالة األنباء الكويتية »كونا« عن 
بدر العتيبي، رئيس مجلس إدارة 

شركة )كي اي دي سي(، إن الشركة 
تبنت استراتيجية تتماشى مع 
استراتيجية مؤسسة البترول 

الكويتية 2020 الهادفة إلى الوصول 
باإلنتاج إلى 4 ماليني برميل يوميا.

وتسعى العديد من الدول النفطية إلى 
تعزيز خدمات الصيانة في مختلف 

املجاالت لتعظيم االستفادة منها، في 
إطار ضغط اإلنفاق على املشروعات 

في ظل تراجع أسعار النفط بنحو 
70% منذ يونيو/حزيران 2014.

إيران تستهدف استثمارات 
بـ 45 مليار دوالر

قال وزير االقتصاد اإليراني علي 
طيب نيا، إن بالده تسعى إلى جذب 
استثمارات أجنبية بقيمة 45 مليار 

دوالر، بعد تطبيق االتفاق النووي 
التاريخي، الذي أبرمته مع قوى 

عاملية في يناير/كانون الثاني 2016. 
وأضاف طيب نيا للصحافيني أمس 
وفق وكالة أسوشيتدبرس، أن إيران 

تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة 15 مليار دوالر خالل العام 
الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 20 

مارس/ آذار املقبل. وبموجب االتفاق 
النووي، تم رفع العقوبات الدولية 

املفروضة على إيران الشهر املاضي 
بعدما أقرت األمم املتحدة بأن طهران 
أوفت بجميع التزاماتها فيما يخص 

كبح نشاطاتها النووية وفقا لالتفاق 
املبرم الصيف املاضي.

إعادة الكهرباء إلى كابول
قال مسؤول أفغاني أمس، إن 

الكهرباء سوف تعود إلى كابول 
قريبا، بعد أسابيع من تدمير 

مسلحني خطوط كهرباء قادمة 
من أوزبكستان تزود العاصمة 

بالكهرباء. وقال وحيد الله 
التوحيدي، املتحدث باسم مديرية 

الكهرباء األفغانية، حسب وكالة 
أسوشيتدبرس، إن املهندسني أعادوا 
ربط بعض الخطوط وأن العمل يجب 

أن يكتمل في غضون خمسة أيام. 
وتعيش املدينة، التي يسكنها نحو 5 

ماليني شخص، بدون كهرباء منذ 
أواخر يناير/ كانون الثاني، واعتمد 
كثيرون على مواقد الحطب املولدات 
التي تعمل بالديزل. وتعتمد املدينة 
على الكهرباء املنقولة عبر خطوط 

تمتد مئات الكيلومترات عبر البالد.

األردن ينتج طاقة 
من النفط الصخري

توقع وزير الطاقة والثروة املعدنية 
األردني، إبراهيم سيف، أن يبدأ 

العمل في مشروع لتوليد الطاقة من 
النفط الصخري في بالده مطلع 
يونيو/حزيران املقبل، وذلك بعد 
توفير التحالف املنفذ للمشروع 

التمويل الالزم البالغ 2.2 مليار دوالر.

أخبار

سيارة جيمس 
بوند بـ 3.5 

ماليين دوالر

بيعت سيارة آستون مارتن من طراز )دي بي10(، صممت ألحدث أفام جيمس بوند )سبيكتر( في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن مقابل نحو 3.5 ماين دوالر، 
لتتجاوز كثيرا السعر املتوقع لها. ولطاملا ارتبطت السيارة آستون مارتن بشخصية العميل 007، وهي واحدة من 10 سيارات صممت للفيلم، بينما تعد السيارة 
املباعــة واحــدة مــن اثنتــن بقيتــا للعــرض بغــرض البيــع. وقالــت دار مــزادات كريســتيز وفــق رويتــرز أمــس، إن املزايدة على الســيارة اســتمرت أقل مــن خمس دقائق. 
وكان السعر املتوقع بن مليون و1.5 مليون جنيه إسترليني، لكن السيارة بيعت مقابل 2.43 مليون جنيه إسترليني )3.5 ماين دوالر(. وحقق )سبيكتر( وهو 
الفيلم الرابع والعشرين لجيمس بوند في 53 عاما نحو 879 مليون دوالر في جميع أنحاء العالم منذ بدأ عرضه في أكتوبر/تشرين األول املاضي. )فرانس برس(
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اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات رسـ
الــــســــعــــوديــــة، تــــنــــامــــي الـــتـــوظـــيـــف 
الــوهــمــي لــلــســعــوديــن فــي الــقــطــاع 
ــراء  ــبــ الـــــخـــــاص، فـــيـــمـــا حــــــذر مــــســــؤولــــون وخــ
لالقتصاد  تهديدا  يمثل  ذلــك  أن  مــن  اقتصاد 
املــردود االقتصادي على  السعودي، واصفن 
الخاص  القطاع  في  للتوظيف  الحكومة  دعــم 
بالضعيف. وكشف تقرير حديث لوزارة العمل 
ألـــف ســعــوديــة يعملن  نــحــو 137.7  هــنــاك  أن 
فــي قــطــاع اإلنــشــاء والــبــنــاء، وهــي قــطــاعــات ال 
يمكن أن تعمل فيها النساء. وتعمل 17% من 

السعوديات في مجاالت البيع.
ــى انـــتـــشـــار  ــ ــة إلــ ــيـ ــمـ ــر الـــبـــيـــانـــات الـــرسـ ــيـ وتـــشـ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــيـــف الــــوهــــمــــي فـ ــتـــوظـ عـــمـــلـــيـــات الـ
الخاص للسعودين بغرض حصول املنشآت 
عــلــى دعـــم ومــيــزات حــكــومــيــة، إذ يــقــدر خــبــراء 
فــي الــتــوظــيــف نسبة الــســعــودة الــوهــمــيــة بن 

املوظفن بأكثر من 50% من الجنسن.
وأطلقت وزارة العمل قبل عــدة أعــوام مبادرة 
تحت اسم »نطاقات« على عدة مراحل، بهدف 
تشجيع التوظيف في القطاع الخاص للتقليل 
ــن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة وخـــلـــق فـــــرص وظــيــفــيــة  مــ

للشباب.
ــة  ــعــ ــــآت إلـــــــى أربــ ــــشـ ــنـ ــ ــــات املـ ــاقـ ــ ــــطـ ــنــــف نـ ويــــصــ
مستويات هي »بالتيني«، »أخضر«، »أصفر« 
و»أحـــــمـــــر«، وذلـــــك بــحــســب تــوظــيــف املــنــشــأة 
ــلـــســـعـــوديـــن، لـــيـــعـــد »األحـــــمـــــر« األدنــــــــى فــي  لـ

الحصول على امليزات الحكومية.
ــنــــشــــآت إلــــــى قـــســـمـــن أســـاســـيـــن:  وتـــقـــســـم املــ
املــنــشــآت ذات عــمــالــة أقـــل مــن 10% واملــنــشــآت 
ذات العمالة أكثر من 10%، في األولى يشترط 
ــد فــقــط لــتــعــطــى املــنــشــأة  ــ ــــود مـــواطـــن واحـ وجـ
الثانية تشترط  ميزات مبادرة نطاقات، وفي 

عمان ـ زيد الدبيسة

ال تـــزال الــحــكــومــة األردنـــيـــة تــواجــه انــتــقــادات 
حـــادة عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، لــعــدم اتــخــاذهــا 
إجـــــراءات تــجــبــر الــقــطــاع عــلــى خــفــض أســعــار 
السلع والخدمات بالتوزاي مع االنخفاضات 
الــكــبــيــرة، الــتــي طــــرأت عــلــى أســعــار املشتقات 

النفطية منذ العام املاضي 2015.
ويتداول األردنيون الوقود بأسعاره العاملية، 
إلى  الخام  وقــد أفضى االنخفاض في أسعار 
الــوقــود فــي األردن بنحو 50 %  تــراجــع قيمة 

على األقل منذ العام املاضي.
وقال خبراء ونــواب في تصريحات خاصة، لـ 
عاجزة  تبدو  الحكومة  إن  الجديد«،  »العربي 
ــن إلــــــــزام الـــتـــجـــار والـــصـــنـــاعـــيـــن ومــقــدمــي  عــ

ــجــــب أن تـــكـــون  ــوطــــن مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــ نـــســـب تــ
الــوظــائــف بــمــرتــب شــهــري ال يــقــل عــن 3 آالف 

ريال سعودي )800 دوالر( شهريا.
ــال عــبــدالــلــه بــاغــشــن، رئــيــس مجلس إدارة  وقـ
شركة »تيم ون« لالستشارات املالية واإلدارية، 
الوهمي بات خطرًا كبيرًا يهدد  التوظيف  إن 
االقتصاد السعودي، كما أن العائد الذي يعود 
مـــن هــــذه الـــوظـــائـــف عــلــى االقـــتـــصـــاد ضعيف 
جـــدا، فما يــحــدث مــجــرد أشــخــاص يحصلون 
على مقابل مادي مقابل توظيف غير حقيقي 

ما يفاقم من البطالة وال يحل مشاكلها.
»الـــعـــربـــي  ـــ وأضــــــــاف بـــاغـــشـــن فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، أن »املسؤولية مشتركة بن أكثر من 
إنفاق مئات  التي تم  التوظيف  جهة، فبرامج 

مالين الرياالت عليها لم تؤت ثمارها«.
وقال فيصل الشماس، مدير إدارة الصناديق 
العقارية في شركة )دراية(، إن مشكلة التحايل 
للتطبيق  نــتــاج  هــي  الــوهــمــي،  التوظيف  عبر 
املـــتـــســـرع لـــــــوزارة الــعــمــل لـــبـــرامـــج الـــســـعـــودة. 
»العربي الجديد«: »دشنت  وأوضح الشماس لـ
ــــوزارة بــرنــامــج نــطــاقــات كــحــل فــــوري، ولكن  الـ
الجميع توقع أنه سيحدث الكثير من املشاكل 
الحــقــا، وهـــذا مــا حـــدث، فــبــات لدينا أزمـــة في 

توفير الوظائف الصغيرة«.

الــــخــــدمــــات بـــخـــفـــض األســـــعـــــار، تـــمـــاشـــيـــا مــع 
التغييرات، التي طرأت بسوق النفط، التي تعد 
مدخال رئيسيا في أغلب املنتجات والخدمات.
وقال رئيس جمعية حماية املستهلك، محمد 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: إن الجمعية  عــبــيــدات، 
تستغرب الطريقة التي تتعامل بها الحكومة 

وأضاف أن وزارة العمل مارست ضغوطا على 
املنشأت لتوظيف السعودين مع علم الجميع 
ــعـــوديـــون  ــسـ الـ يـــجـــيـــد  ــــاالت ال  ــــجـ مـ ــاك  ــنــ هــ أن 
العمل فيها مثل البناء، وهو ما دفع املنشأت 

للتوظيف الوهمي.
وتابع أن العديد من الشركات وجدت معاناة 
ولكن  مجالها،  في  يعمل  إيجاد سعودي  في 
ــراِع ذلــــك، وظــلــت تــهــددهــم  ــ وزارة الــعــمــل لـــم تـ
بــإغــالق الــنــظــام عــلــيــهــم، ومــنــع كــل الــخــدمــات 
تــأشــيــرات لعمالتهم وال  يــجــددون  فــال  عنهم، 
ما  جــديــدة،  عمالة  يستقدمون  وال  إقاماتهم، 

أوجد سوقا رائجة للسعودة الوهمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع »السعودة« 
مـــن مــنــطــلــق الـــكـــم، ولــــم تــــراع وضــعــيــة بعض 
الــقــطــاعــات، حيث كــان مــن املــفــتــرض أن يكون 
ــامــــل مـــــع مــخــتــلــف  ــعــ ــتــ ــفــــريــــق فـــــي الــ ــــاك تــ ــنـ ــ هـ
الــقــطــاعــات، فــالــتــعــامــل مــع شــركــة مــقــاوالت ال 
يــجــب أن يـــكـــون بــنــفــس الــطــريــقــة مـــع شــركــة 
تطبيق  رغــم  فإنه  الخبراء،  وبحسب  تجارية. 
تــزايــدت،  الــوافــدة  »الــســعــودة«، إال أن العمالة 
ــلـــى تــــحــــويــــالت هـــذه  ــكـــس عـ ــعـ األمـــــــر الـــــــذي انـ
العمالة للخارج والتي تتنامى سنويا بمعدل 
ــال )43.2  10% حــتــى تــجــاوزت 162 مــلــيــار ريـ

مليار دوالر( في عام 2014.
لــظــاهــرة  ــتـــصـــدي  الـ الـــعـــمـــل  وزارة  ــــاول  ــــحـ وتـ
التوظيف الوهمي، وأحالت الوزارة في يناير/

كانون الثاني املاضي، أكثر من
 700 مخالفة متعلقة بالتوظيف الوهمي.

وذكـــر خــالــد أبــا الــخــيــل، مــديــر اإلعـــالم بـــوزارة 
ــدة لــوقــف  ــاهــ ــل، أن الــــــــــوزارة تــســعــى جــ ــمـ ــعـ الـ
ــمــــارســــات الـــتـــوظـــيـــف الـــوهـــمـــي وعــمــلــيــات  مــ
ــرارات الــتــوطــن من  ــ االحــتــيــال عــلــى أنــظــمــة وقـ
قبل منشآت القطاع الخاص. وتحاول الوزارة 
التصدي للتوظيف الوهمي، من خالل إيقاف 
إجراءات املوافقة على طلبات االستقدام التي 
تــقــدمــهــا املــنــشــآت املــخــالــفــة، وإيـــقـــاف طلبات 
نقل الخدمات إلى املنشأة وفروعها، وإخطار 
املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
الــفــتــرات  بــشــأن  نظامها  يتطلبه  مــا  لتطبيق 
الــزمــنــيــة املــســجــلــة لــلــمــواطــنــن لـــدى املــنــشــأة، 
التي اتضح تسجيلهم كمشتركن لديها دون 

وجود عالقة عمل فعلية.
إال أن محمد الجوهر، املحلل االقتصادي، رأى 
أن جهود وزارة العمل غير كافية، مشيرًا إلى 
ضــرورة أن تكون هناك عقوبات أكثر صرامة 
وتطبق على الجميع، مضيفًا: »ال بد أن تراجع 
الـــــــوزارة بــرامــجــهــا، وتـــحـــاول إصــــالح الــخــلــل 
يستغلها  التي  الثغرات  على  والقضاء  فيها، 

املتحايلون«.

مع القطاع الخاص من حيث االكتفاء بدعوات 
الــقــيــام  األســـعـــار، دون  لــه لتخفيض  خــجــولــة 
بـــــإجـــــراءات فـــاعـــلـــة تـــجـــبـــره عـــلـــى ذلــــــك، حــتــى 
يــتــســنــى لــلــمــواطــنــن االســـتـــفـــادة مـــن تــهــاوي 

أسعار النفط بالسوق الدولية.
ــعـــات املــنــظــمــة  ــريـ ــتـــشـ ــدات، أن الـ ــيــ ــبــ ويـــــــرى عــ
على  الكافية  الرقابة  توفر  ال  املحلية  للسوق 
األســواق، األمــر الــذي يتطلب إعــادة النظر في 
هذه القوانن، فضال عن ضرورة إقرار قانون 
ــاء هــيــئــة مستقلة  لــحــمــايــة املــســتــهــلــك وإنــــشــ
للمستهلك على غرار ما هو موجود في بلدان 
أخرى. وأشار إلى أن الدراسات، التي تقوم بها 
ظهر أن األسعار في اململكة ال تزال 

ُ
الجمعية ت

املحلي  اإلنــتــاج  انــخــفــاض كلف  رغــم  مرتفعة 
وتـــراجـــع قــيــمــة الــبــضــائــع املـــســـتـــوردة، فسعر 

اإلســمــنــت الـــذي يــتــجــاوز ســعــره محليا نحو 
في  دوالر  مائة  يتخطى  ال  للطن،  دوالرا   140

السوق الدولية، وفق عبيدات.
ويــــقــــول مــــراقــــبــــون، إن مـــعـــدل الــتــضــخــم كـــان 
يفترض أن يسجل انخفاضا بنسبة ملموسة 
ــــي، ولـــيـــس كـــمـــا أعـــلـــنـــتـــه دائـــــرة  ــــاضـ ــام املـ ــعــ الــ
الــحــكــومــيــة بــواقــع 0.9%، إال أن  ــاءات  اإلحـــصـ

السوق لم تتجاوب مع تراجع أسعار النفط.
الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، حـــســـام عـــايـــش، قــــال لـ 
»العربي الجديد«: إن املواطنن لم يلمسوا أثرا 
املحروقات، »حتى  واضحا النخفاض أسعار 
النقل بنحو 10% العام املاضي  تراجع أجــور 
لم يكن كافيا، فالنفط فقد ثالثة أربــاع قيمته 
تــقــريــبــا«. ويــــرى أن مـــا تــشــهــده األســــــواق من 
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات يعود 
بــاألســاس إلـــى وفـــرة اإلنـــتـــاج، وإغــــالق منافذ 
التصدير إلى كل من سورية والعراق. وتوقع 
أن تــشــهــد مـــعـــدالت الــتــضــخــم ارتـــفـــاعـــا خــالل 
العام الجاري في حال استمر تجاهل التجار 
واملصنعن النخفاضات أسعار النفط الخام. 
ويرى رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق 
في مجلس النواب األردني، أمجد آل خطاب، أن 
هناك ضعفا في عمليات الرقابة على األسواق 
املختصة وعــدم  الحكومية  الــجــهــات  قــبــل  مــن 
وجود أسعار تأشيرية ملساعدة املواطنن في 

التعرف على األسعار العادلة للسلع.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــة قــــــــال، لـ ــرنــ ــقــ ــائــــب يــــوســــف الــ ــنــ الــ
الــجــديــد«، إن نـــوابـــا، وهـــو مــنــهــم، يضغطون 
لــإســراع فــي مناقشة وإقــــرار مــشــروع قانون 
الــبــرملــان منذ  لــدى  املــوجــود  حماية املستهلك 
عدة سنوات، حتى يتم تفعيل عمليات الرقابة 

على ومكافحة الغالء.
وقال رئيس جمعية تجار اإلسمنت، منصور 
البنا، إن األسباب التي يبديها القطاع الخاص 

لزيادة األسعار، »غير منطقية«.
وبّن أن القطاع الخاص يحظى بدعم مستمر 
من قبل الحكومة، بهدف زيادة مساهمته في 
تطوير الــوضــع االقــتــصــادي، لكنه لــأســف ال 
يبدي تجاوبا مع الدعوات الحكومية بخفض 

ــد أثــــــارت الــتــعــديــالت املــقــتــرحــة  ــار. وقــ ــعــ األســ
شرع  والتي  والتجارة،  الصناعة  قانون  على 
أســبــوع،  قــبــل  مناقشتها  فــي  الــنــواب  مجلس 
فيها  رأى  الــذي  التجاري  القطاع  اعــتــراضــات 
ــانـــون  ــقـ ــن الـ ــمـ ــق الــــتــــجــــار. وتـــضـ تـــعـــســـفـــا بـــحـ
املغاالة  حــاالت  ومعالجة  للعقوبات  تغليظا 
ــار، ومــنــح مــراقــبــي األســـــواق صفة  ــعـ فـــي األسـ
الــتــي تستطيع إحــالــة  الــقــضــائــيــة  الــضــبــطــيــة 

املخالفن للقضاء مباشرة.
ــال مــســاعــد األمــــن الـــعـــام لـــــوزارة الــتــجــارة  وقــ
والصناعة األردنية، عماد الطراونة، لـ »العربي 
الجديد«: »هناك عمليات رصد مستمرة لواقع 
األسعار محليا وقد لوحظت انخفاضات على 

أسعار بعض السلع ولكنها غير كافية«.
وأضاف أن الوزارة طلبت من القطاع الخاص 
الــســلــع تماشيا مــع انخفاض  خــفــض أســعــار 
أســعــار املـــحـــروقـــات، لــكــن االســتــجــابــة ال تــزال 
ضـــعـــيـــفـــة، الفـــتـــا إلـــــى عـــقـــد عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات 
قطاعية ملناقشة هذا األمر واتخاذ اإلجراءات 
ــوزارة تجري  ــ املــنــاســبــة. وقـــال الــطــروانــة إن الـ
حاليا دراسات على بعض القطاعات، للتأكد 
مــن عــدم وجـــود مــمــارســات مخلة باملنافسة، 
ــار أو التحكم  ــعـ كـــاالتـــفـــاق عــلــى تــحــديــد األسـ
بــالــكــمــيــات املـــــــوردة لــلــســوق لــلــســيــطــرة على 
الغذائية،  املـــواد  األســعــار. ودافـــع نقيب تجار 
خليل الحاج توفيق، عن قطاع املواد الغذائية، 
معتبرا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار 
بعض املواد الغذائية مقارنة بالدول األخرى، 
املفروضة  والجمارك  والضرائب  الرسوم  هو 
عليها والتي تصل إلى أكثر من 20% لبعض 
السلع. وقال لـ »العربي الجديد«: »طلبنا عدة 
مرات من الحكومة إلغاء تلك الضرائب، لكن لم 
يتم االستجابة بحجة املحافظة على إيرادات 

الخزينة والعجز املالي«.
وتقوم الحكومة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
ــام 2012، بــتــغــيــيــر أســـعـــار املــحــروقــات  مـــن عــ
عليها  تــطــرأ  الــتــي  للمتغيرات،  تبعا  شــهــريــًا 
عــاملــيــا، حــيــث تــم خــفــض األســـعـــار أكــثــر مــن 6 

مرات متتالية منذ العام املاضي.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــادة تعرفة  ــ ــررت أمـــانـــة الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم زيـ قــ
مياه الشرب بنسبة 100% لكافة القطاعات بما فيها القطاع 
الــســكــنــي، الـــذي ارتــفــعــت فــيــه الــتــعــرفــة مــن 45 جنيهًا إلـــى 85 
جــنــيــهــًا لــلــدرجــة األولـــــى »ســـكـــنـــي«، ومــــن 25 إلــــى 55 جنيهًا 
للثانية، ومن 15 إلى 30 جنيهًا للثالثة. وتعني زيادة تعرفة 
املياه مزيدًا من إفقار املواطنن بالنظر إلى الزيادات األخيرة 
 عــن أن 

ً
على أســعــار غــاز الطهو والــتــي وصلت لــــ300% فضال

الزيادات من املتوقع أن تنسحب على تعرفة املواصالت بنسبة 
50% خالل األيام القليلة املقبلة، والتي تأتي ملقابلة الزيادات 
في الجازولن والتي بــدأت واليــات في تطبيقها بالفعل منذ 
مطلع فبراير/ شباط الجاري، حيث زيد جنيهان على التعرفة 

القديمة.
تــبــّدت مالمحها  أزمـــة حقيقية  الــســودانــي  ويشهد االقــتــصــاد 
مــع انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان وتــكــويــن دولــتــه املــســتــقــلــة في 
2011، وانسحاب نحو 70% من إيــرادات النفط جنوبًا، حيث 
ظل الجنيه املحلي يسجل انخفاضًا مقابل العمالت الصعبة 

وصل في السوق املوازاي لنحو 11.75 جنيها مقابل الدوالر.
ويرى اقتصاديون أن خطوة زيادة تعرفة املياه جاءت بسبب 
ملقابلة  الحكومة  عليها  ترتكز  أن  يمكن  الــتــي  ــوارد  املــ غــيــاب 
احــتــيــاجــاتــهــا فـــي ظـــل غـــيـــاب اإلنـــتـــاج الــحــقــيــقــي. وأكــــــدوا أن 
الحكومة اعتمدت على املواطن لتسيير أعمالها، وهو ما عّدوه 
يمثل خطرًا على االقتصاد الكلي، باعتبار أن املواطن قد يصل 
ملرحلة العجز عــن دفــع أثــمــان هــذه الــخــدمــات. وهــو مــا يعني 
التفكير في إيجاد مــوارد حقيقية تتصل  أن الحكومة عليها 
باإلنتاج. ويشكو السودانيون من نقص في مياه الشرب، إذ 
تعاني مناطق في العاصمة من انعدام املياه لفترات طويلة قد 
تصل ألربعة أشهر متتالية، بينما يخرج املواطنون من وقت 
آلخر في مظاهرات يتم التعامل معها بالغاز املسيل للدموع 
احــتــجــاجــًا عــلــى انــقــطــاع املـــيـــاه. ودافـــعـــت هــيــئــة مـــيـــاه واليـــة 

الخرطوم عــن قــرار الــزيــادة الــذي طّبق منذ يــومــن، ورأت أنه 
ضروري الستمرار خدمة املياه، باعتبار أن عدم إقرار الزيادة 
من شأنه أن ينهي الخدمة ولن تتمكن الهيئة من االستمرار 
 عن أن عدم 

ً
في تقديم خدمة املياه خالل الصيف املقبل، فضال

إقرار الزيادة سيلغي عمل الهيئة.
وأكــــد املــديــر الــعــام للهيئة خــالــد عــلــي، أن الــتــعــرفــة الــجــديــدة 
ستغطي 101% من الكلفة العملية للهيئة، وال سيما أن املبالغ 
لـــ50% من مصاريف  املياه ال تكفي  التي تحّصل من خدمات 
 عــن ارتــفــاع 

ً
الــهــيــئــة، مــن تشغيل وصــيــانــة ومــرتــبــات، فــضــال

تكاليف التشغيل. 
ويــصــف املــحــلــل االقــتــصــادي كــمــال كـــرار مــبــررات هيئة املــيــاه 
إلقــرار الزيادة باملضللة. وأشــار إلى ضــرورة أن تصبح املياه 
خدمة تتكفل بها الدولة وليس سلعة ُيدفع مقابلها، معتبرًا 
األرقـــام  إن  وقـــال  االقــتــصــاديــة.  الطفيلية  ملنهج  تطبيقًا  ذلـــك 
الواردة في موازنة 2016 والخاصة بالهيئة تدحض مزاعمها. 
ــرادات املتوقعة 415 مليون  ويــوضــح »وفــق املــوزانــة، فــإن اإليــ
جنيه، حسب التعرفة القديمة لسعر املياه، بينما املصروفات 
321.2 مليون جنيه، وصافي األرباح 93.8 مليون جنيه، وهي 
أرقام رسمية صادرة من الحكومة. وأضاف »الواضح تمامًا أن 
الوالية ليس لديها مــوارد لتغطية اإلنفاق، ولذا عّوضت ذاك 
أخرى،  زيــادات  والتي ستلحقها  املياه  تعرفة  بزيادة  النقص 
وهــو أمــر يمثل خطرًا على االقــتــصــاد الكلي، إذ مــن شأنه أن 

يعمل على تحطيم اإلنتاج املحلي.
مــن جــانــبــه، يــقــول نــائــب رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة 
عجزًا  هــنــاك  إن  تـــوم،  محمد  بابكر  البرملاني  النائب  السابق 
 
ً
قطع أليام في بعض املناطق، فضال

ُ
حقيقيًا في املياه، حيث ت

عن التخوفات بشأن توقف بعض اآلبار وحدوث عطش بقلب 
مدينة الخرطوم.

: »وفقًا ملبررات الهيئة، فإن الزيادة ستفرض لحفر  ويضيف 
مزيد من اآلبار لحل مشكلة املياه، بينما يفترض أن توفرها 

الدولة مجانًا«.

التوظيف الوهمي يهدد 
االقتصاد السعودي

الرشاوى تجبر مستثمرين على الرحيلضعف الرقابة على األسواق يثير سخط األردنيين

تعاني مناطق في العاصمة من انعدام المياه لفترات طويلة )Getty(%17 من السعوديات يعملن في مجاالت البيع )فرانس برس(

)Getty( سوق خضروات وسلع غذائية في العاصمة عمان

الخرطوم تضاعف تعرفة المياه

كشف تقرير رسمي في 
السعودية أن هناك نحو 

137.7 ألف امرأة سعودية 
مسجلة في وظائف 

بقطاع البناء، األمر الذي 
يظهر تنامي التوظيف 

الوهمي للسعوديين 
بالقطاع الخاص

3.9 مليارات دوالر أرباح 
الشركات في بورصة الكويت

ذكر تقرير متخصص، صادر عن شركة 
»بيان لالستثمار«، وفق وكالة األنباء الكويتية 

»كونا« أمس، أن عدد الشركات املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية )البورصة(، التي 

أعلنت نتائجها املالية لعام 2015، بلغ 64 
شركة من أصل 190 شركة، محققة أرباحا 

بقيمة 1.16 مليار دينار كويتي )3.9 مليارات 
دوالر( بارتفاع 4.28% عن 2014.

تعاون بحريني مع تركيا
قال أحمد بن هندي، عضو مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن وفدا 

اقتصاديا يمثل املجلس بغرفة تجارة 
وصناعة البحرين سوف يغادر مطلع 

األسبوع القادم إلى تركيا في جولة 
اقتصادية هامة. وستقوم الغرفة بتوقيع 

مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التركية من 
أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك بني 

الغرفتني، وفق وكالة أنباء البحرين.

وعود بصيف من دون أزمة 
كهرباء في مصر

قال وزير الكهرباء املصري محمد شاكر، 
إن الصيف املقبل لن يشهد أية أزمات في 

إمدادات التيار الكهربائي للمواطنني، مشيرا 
إلى أن الدولة اتخذت العديد من التدابير 

لتحسني شبكات الكهرباء، وهو ما ظهر 
بشكل واضح في صيف العام املاضي 
2015. وأضاف شاكر في تصريحات 

على هامش منتدى التجارة واالستثمار 
في مدينة شرم الشيخ شمال شرق مصر، 
أن عمليات الصيانة والتحسني تتم بشكل 

جيد، موضحا أنه تم رصد 16 مليار جنيه 
) 2 مليار دوالر( لتحسني شبكات نقل 

التيار الكهربائي كما تم التعاقد مع شركات 
صينية وأملانية إلنشاء محطات كهرباء 

حرارية وبالطاقة الشمسية.

مصابيح موفرة للطاقة في 
دبي

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على 
تركيب 160 ألف مصباح موفر للطاقة 

في ألفي منزل، باإلضافة إلى تركيب 
ألواح كهروضوئية في عدد من املشاريع 

اإلسكانية، بهدف خفض الطلب على 
الطاقة وتوفير األموال بشكل كبير، وفق 

ما نقلت وكالة األنباء اإلماراتية »وام« أمس، 
عن سعيد محمد الطاير، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

بوينغ تتفاوض مع إيران
قالت شركة بوينغ األميركية لصناعة 
الطائرات إن الواليات املتحدة منحتها 

ترخيصًا بإجراء محادثات مع شركات 
طيران إيرانية بشأن شراء طائرات، 

ولكنها أشارت إلى أنها ستحتاج إلى 
موافقات أميركية أخرى للقيام بعمليات 

بيع. ويمثل الترخيص الذي حصلت عليه 
بوينغ خطوة نحو اللحاق بمنافستها 

األوروبية إيرباص، التي اتفقت في يناير/
كانون الثاني املاضي على بيع 118 طائرة 

إلى إيران تبلغ قيمتها نحو 27 مليار 
دوالر.

أوروبا تعاقب غوغل 
يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، 

ساندر بيتشاي، مع رئيسة مكافحة 
االحتكار في أوروبا يوم الخميس املقبل 

للمرة األولى منذ تعيينه في أغسطس/ 
آب املاضي. وتدرس مفوضة املنافسة 

باالتحاد األوروبي، مارغريت فيستاغر، 
وفق مصادر لرويترز، معاقبة غوغل التي 

تعد أكثر محرك بحث شعبية في العالم. 
وتعود هذه القضية إلى أكثر من 5 

سنوات. وكانت غوغل قد وافقت في 
يناير/كانون الثاني املاضي على دفع 187 

مليون دوالر لتسوية مطالبات ضريبية 
تغطي فترة 10 أعوام، ولكن أحزاب 

املعارضة وصفوا هذا املبلغ بأنه يبعث 
على السخرية.

غاز في بوليفيا 
قالت الحكومة البوليفية وشركة ريبسول 
النفطية، إن الشركة اكتشفت احتياطيات 
محتملة من الغاز الطبيعي يبلغ حجمها 
4 تريليونات قدم مكعب، سيبدأ إنتاجها 

في 2019، وذلك في اكتشاف قد يعزز 
احتياطيات بوليفيا من الغاز الطبيعي 

بواقع 40%. وتملك بوليفيا حاليًا 10.45 
تريليونات قدم مكعب من احتياطيات 

الغاز املؤكدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%17
تشير البيانات الحكومية إلى 
السعوديات  مــن   %17 أن 
البيع،  مجاالت  في  يعملن 
ــدر خـــبـــراء في  ــق بــيــنــمــا ي
التوظيف  نسبة  التوظيف 
ــي فـــي الــقــطــاع  ــم ــوه ال
من   %50 من  بأكثر  الخاص 

الجنسين.

نواكشوط ـ خديجة الطيب

املوريتانية،  السلطات  مراقبون  انتقد 
املالي  الفساد  في تعاطيها مع قضايا 
وعــــــدم مــحــاكــمــة املـــســـؤولـــن عـــنـــه، إال 
عندما تتهمهم محاكم وشركات دولية 

بالتورط في قضايا الفساد والرشوة.
السلطات  تجاهل  أن  املحللون  واعتبر 
املــوريــتــانــيــة لــالتــهــامــات، الــتــي تــوّجــه 
لــلــمــســؤولــن بــتــلــقــي رشــــى وعـــمـــوالت 
واالهتمام فقط بالقضايا التي تثيرها 
أن  جــهــات دولــيــة على قلتها، ال يعني 
هناك اهتمامًا بقضايا الفساد وتوجهًا 
ملــحــاربــة املــرتــشــن، بــقــدر مـــا يــؤكــد أن 
البلد  سمعة  حماية  تــحــاول  السلطات 
ــذه الـــقـــضـــايـــا دون  ــ بــالــتــحــقــيــق فــــي هــ

إصدار أحكام رادعة.
ــيــــة قــد  ــانــ ــتــ ــت الـــســـلـــطـــات املــــوريــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــن املـــــســـــؤولـــــن فــي  ــ اعــــتــــقــــلــــت عـــــــــددًا مــ
ــفـــســـاد  قــــطــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة بـــتـــهـــمـــة الـ
املالي، كان آخرهم األمــن العام لــوزارة 
بعد  ماسينا،  الهادي  محمد  الداخلية 
اتهام املحاكم البريطانية للشركة التي 
ت طباعة البطاقات االنتخابية في 

ّ
تول

مــوريــتــانــيــا بــتــقــديــم رشــــى ملــســؤولــن 
كــيــنــيــا  ــة  خـــــاصـــ أفــــريــــقــــيــــة،  دول  فــــــي 
ــا، حـــيـــث اتــــهــــم الـــقـــضـــاء  ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ومــ
البريطاني شركة »سميث آند أوزمان« 
بــتــقــديــم رشــــى لــلــفــوز بــصــفــقــة طــبــاعــة 
التشريعية  االنــتــخــابــات  فــي  بــطــاقــات 
ــيـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا  والـــبـــلـــديـــة والـــرئـــاسـ

موريتانيا في السنوات األخيرة.
وكشفت سجالت القضية أن أمــن عام 
محمد  املـــوريـــتـــانـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الـــهـــادي مــاســيــنــا، تــلــقــى رشــــى بمبلغ 
400 ألـــف جــنــيــه اســتــرلــيــنــي مــقــابــل أن 
بطاقات  طباعة  بصفقة  الشركة  تفوز 
االنــتــخــاب فـــي انــتــخــابــات مــوريــتــانــيــا 
ــبـــاشـــرة  ــتــــرة 10 ســـــنـــــوات. ومـ ــــالل فــ خــ

ــة فــي  ــيــ ــقــــضــ ــل الــ ــيــ ــفــــاصــ بــــعــــد نــــشــــر تــ
السلطات  اعتقلت  البريطاني،  اإلعــالم 
الداخلية،  بــوزارة  املسؤول  املوريتانية 
ــيـــل  ــفـــاصـ تـ ــر  ــ ــــشـ نـ ــــض  ــرفــ ــ تــ زالـــــــــــت  وال 

التحقيق معه الذي ال يزال جاريا.
ــــرت بـــاهـــتـــمـــام  ــأثـ ــ ــتـ ــ ــة أخــــــــرى اسـ ــيـ قـــضـ
الــرأي العام ولــم تحرك السلطات فيها 
ساكنًا إال بعد إثارتها من قبل املحاكم 
ــى قــدمــتــهــا  ــرشــ ــة، وتـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
شــركــة »وودســــايــــد« االســتــرالــيــة الــتــي 
املكتشف في  النفط  كانت تستثمر في 
موريتانيا ملسؤولن من موريتانيا، من 
بينهم وزير النفط زيدان ولد احميده، 
الــذي تم اعتقاله واتهامه بتلقى رشى 
مــــن شـــركـــة »وودســــــايــــــد« األســـتـــرالـــيـــة 
البلد.  بمصالح  مضرة  عقود  وتوقيع 
وحــــالــــيــــا تـــــواجـــــه شــــركــــة »كــــيــــنــــروس 
ــازت«  ــازيـ غـــولـــد« الــتــي تــمــلــك شــركــة »تـ
الــعــامــلــة فـــي مــجــال اســتــخــراج الــذهــب 
بعد  املالي  الفساد  تهم  موريتانيا  في 
فــتــح الــقــضــاء األمــيــركــي تحقيقًا حــول 
تــــورط الــشــركــة فــي دفـــع رشـــى ملقربن 
من الرئيس املوريتاني محمد ولد عبد 
تــكــشــف تفاصيل  أن  الــعــزيــز. ويــتــوقــع 
ــفـــن الــحــكــومــيــن  ــاء املـــوظـ ــمــ املـــلـــف أســ
الـــذيـــن يــؤكــد الــقــضــاء األمـــيـــركـــي أنــهــم 
في  الشركة  عمل  لتسهيل  رشــى  تلقوا 

موريتانيا.
ــتــــصــــادي، بــيــاده  ويـــقـــول الـــبـــاحـــث االقــ
إن هناك شركات دولية  املحفوظ،  ولــد 
ــا يفرضه  رحــلــت بــســبــب الـــرشـــاوى ومـ
املـــســـؤولـــون عــلــيــهــا مـــن إتــــــــاوات، مثل 
ــي رحـــلـــت  ــتــ ــة »تــــــــوم إبــــــــــــراون« الــ ــركــ شــ
بيانًا  عــن موريتانيا وأصــــدرت  أخــيــرًا 
تؤكد فيه أن االستثمار في موريتانيا 
ــل الـــشـــركـــات  »مــــغــــامــــرة«، ونـــصـــحـــت كــ
الدولية العاملة في مجال املعادن أن ال 
تغامر في موريتانيا حتى تتم معالجة 
قــضــايــا الـــرشـــوة والـــفـــســـاد الــظــاهــريــن 

وحذر  للحكومة.  السيئة  والتصرفات 
»العربي الجديد«،  الباحث في حديثه لـ
مـــــن رحــــيــــل املـــــزيـــــد مـــــن املـــســـتـــثـــمـــريـــن 
األجانب بسبب غض الدولة الطرف عن 
يستغلون  وتــركــهــم  املــرتــشــن  محاكمة 
الــشــركــات األجــنــبــيــة ويــحــصــلــون على 
رشـــى وعـــمـــوالت مــقــابــل الــتــوقــيــع على 
واعتبر  البلد.  بمصلحة  مضرة  عقود 
يتم فضح  الذين  املسؤولن  اعتقال  أن 
أســمــائــهــم فــي الــقــضــاء األجــنــبــي وتــرك 
ــن تــتــهــمــهــم الــصــحــافــة  ــذيــ ــــن الــ ــريـ ــ اآلخـ
املــســتــقــلــة بالفساد  املــحــلــيــة والــجــهــات 
ــّدم مـــلـــفـــات مــتــكــامــلــة عــــن قــضــايــا  ــقــ وتــ
ــالــــي، هـــو احـــتـــقـــار لــلــقــضــاء  الـــفـــســـاد املــ
وتــشــكــيــك فـــي نـــزاهـــة املــجــتــمــع املــدنــي، 
ــة باملسؤولية  أيـــة إدانــ حــتــى أصــبــحــت 
عــــن قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد تـــرتـــبـــط بــــإثــــارة 
قد  موريتانيا  وكــانــت  دولــيــًا.  القضية 
ــل 177  احــتــلــت املـــرتـــبـــة الــــــــ124 مـــن أصــ
دولة في مؤشر الفساد لتقرير منظمة 

الشفافية الدولية.
وهــنــالــك تساهل واضـــح مــن السلطات 
ــا الــــــرشــــــاوى  ــايــ ــيــــة مــــــع قــــضــ ــائــ ــقــــضــ الــ
والتالعب بأموال الدولة في موريتانيا. 
ومن بن قضايا التالعب قرار القضاء 
املــوريــتــانــي فــي واليــــة لــبــراكــنــه تغريم 
ــقـــاطـــعـــة بـــوكـــى  ــي مـ ــ ــئـــة فـ ــيـ ــبـ مـــفـــتـــش الـ
بــلــبــراكــنــه بــعــد تــلــقــيــه رشــــى مـــن أحــد 
التجار سمح بموجبها بإدخال أكياس 
ــّرم إدخــالــهــا منذ  مـــن الــبــالســتــيــك املـــحـ
عــامــن. وبــلــغــت الــغــرامــة مبلغ 70 ألــف 
العامة  للخزينة  املفتش  دفعها  أوقــيــة 
للدولة، فيما استغربت أوساط مطلعة 
على امللف إطالق سراحه دون »تكييف 
وهنالك  لــأمــانــة«.  خيانة  إلــى  التهمة 
العديد من قضايا الفساد التي نشرت 
ملفاتها في الصحافة املوريتانية ولم 
لــة أو مــحــاكــمــة من  تــحــدث فيها مــســاء

جهة القضاء.

تقارير عربية

عمالة

موريتانياأسواق

خدمات

أسعار السلع تسجل 
ارتفاعات رغم انخفاض 

أسعار الوقود

قال وزير التموين املصري، خالد 
حــنــفــي )الــــصــــورة(، إن املــخــزون 
االســتــراتــيــجــي مـــن الــقــمــح يكفي 

حتى أول يونيو/ حزيران املقبل.
العامة  املــصــريــة  الهيئة  واشــتــرت 
لـــوزارة  الــتــابــعــة  التموينية  للسلع 
 240 الداخلية  والــتــجــارة  التموين 
ــفــرنــســي  ألـــــف طــــن مــــن الـــقـــمـــح ال
ــة يــــوم  ــاقـــصـ ــنـ ــي فـــــي مـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ والـ

الجمعة املاضي.
للقمح في  ومصر أكبر مستورد 
الضخم  برنامجها  وواجــه  العالم، 
لــشــراء الــقــمــح عــراقــيــل هـــذا الــعــام 
بــســبــب تــضــارب بــني مــواصــفــات 
ــودة فــــي وزارتـــــــــي الــتــمــويــن  ــ ـــجـ ــ ال

والزراعة.
وأرسلت وزارة الزراعة خطابًا إلى 
املـــورديـــن األســـبـــوع املــاضــي قبل 
بأن  لطمأنتهم  الجمعة  مناقصة 
مواصفات القمح املستورد تسمح 
طفيل  من   %0.05 نسبة  بوجود 
اإلرجوت بعد أن أعلنت عدم قبول 
ــذا الــطــفــيــل فــي  ــ أي نــســبــة مــــن هـ

القمح.

مخزون 
القمح في 

مصر
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اقتصاد

موسى مهدي

ــانـــب مـــن ســنــدات  مــشــتــريــات األجـ
ــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة، خـــاصـــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ الــ
السندات أجــل 10 ســنــوات، والتي 
تــــعــــد ســـــنـــــوات مـــتـــوســـطـــة األجــــــــــل، شـــهـــدت 
ــرة.  ــيــ ــزازات كـــبـــرى خـــــال األعـــــــــوام األخــ ــ ــتــ ــ اهــ
وتأتي هذه االهــتــزازات رغم جاذبية الــدوالر 
مقارنة   ،%0.25 األميركية  الفائدة  وجاذبية 
بـــالـــفـــوائـــد الــســالــبــة املــنــتــشــرة فـــي 20% من 
االقــتــصــادات الــعــاملــيــة، بــعــد تطبيق الــيــابــان 
أخـــيـــرًا ملـــبـــدأ الـــفـــائـــدة الــســالــبــة فـــي خططها 

لتحفيز االقتصاد. 
الــتــوالــي،  الــثــالــث على  لكن يــاحــظ، وللشهر 
تــقــل مــشــتــريــات األجـــانـــب لــســنــدات الــخــزانــة 
ــن مــبــيــعــاتــهــم. حـــيـــث تــفــوقــت  ــة عــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
ــانــــب لــلــســنــدات  مــبــيــعــات املــســتــثــمــريــن األجــ
األمــيــركــيــة فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول على 
وفــي  دوالر  مــلــيــار   55.2 بنحو  مشترياتهم 
ــك، أمـــــا فــي  ــذلــ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي كــ
ديسمبر/ كانون األول فقد تفوقت املبيعات 
مــلــيــار دوالر.  بــنــحــو 48.1  املــشــتــريــات  عــلــى 
وبــــاعــــت الـــصـــن وحــــدهــــا ســــنــــدات أمــيــركــيــة 
قيمتها 41 مليار دوالر في ديسمبر/ كانون 
األول املــاضــي. وتــعــد الــصــن أكــبــر مستثمر 
في سندات الخزانة األميركية، وتأتي بعدها 
الــيــابــان حــيــث تــبــلــغ قــيــمــة مــوجــوداتــهــا في 
سندات الخزانة األميركية نحو 1.61 ترليون 
فــي  ــازة األجــــانــــب  ــيــ قــيــمــة حــ ــقــــدر  دوالر. وتــ
ترليونات   6.046 بنحو  األميركية  السندات 
دوالر، وذلك حسب بيانات العام املاضي. كما 
النفطية  الــدول  أن تشهد حيازة  املتوقع  من 
العام  خــال  تراجعًا  األميركية  السندات  مــن 
النفط، ألنها  الــجــاري، إن لم تتحسن أسعار 
ــاق  ــفـ ســتــحــتــاج لــتــغــطــيــة الـــفـــجـــوات فــــي اإلنـ
وربـــمـــا تــضــطــر الســـتـــخـــدام الـــســـنـــدات وســط 
تدهور أسعار موجوداتها األخرى في سوق 
النفطية وعلى  الـــدول  األســهــم. وتقل حــيــازة 
رأسها السعودية ودول الخليج في السندات 

عن 400 مليار دوالر. 
الـــــــــــدول خـــفـــضـــت مــن  ــعــــض  ــــظ أن بــ ــــاحــ ويــ
مــوجــوداتــهــا فــي ســنــدات الــخــزانــة األميركية 
ألسباب سياسية مثل روسيا، وأخرى باعت 
جزءًا من سنداتها ألسباب اقتصادية بحتة 
ــلــــدوالرات مــثــل الــصــن وبــعــض  وحــاجــتــهــا لــ
النفطية،  والــدول  الناشئة  االقتصادات  دول 
أما البعض اآلخر فقد باع السندات ألسباب 

تتعلق بخطط استثمارية مثل بلجيكا. 
ــا، فــمــنــذ بـــدايـــة الــحــظــر  ــيــ عــلــى صــعــيــد روســ
الــغــربــي عــلــيــهــا بــعــد تــدخــلــهــا فـــي أوكــرانــيــا 
ــدأت روســــيــــا فــي  ــ ــرم، بــ ــقــ وضـــمـــهـــا جــــزيــــرة الــ
ــا  ــهــ ــن مــــوجــــوداتــ ــ الـــتـــخـــلـــص الــــتــــدريــــجــــي مــ
األمــيــركــيــة، وعــلــى رأســـهـــا ســـنـــدات الــخــزانــة 
األمــيــركــيــة. وحــســب بــيــانــات وزارة الــخــزانــة 
قرابة  الصن  باعت  فقد  األخــيــرة،  األميركية 
40% مـــن ســنــداتــهــا، حــيــث انــخــفــضــت قيمة 
استثماراتها في السندات األميركية من 153 
آذار عــام 2013 إلى  مليار دوالر في مــارس/ 
88 مليار دوالر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
مــن الــعــام املــاضــي. وكــانــت قيمة مــوجــودات 
روســـيـــا قـــد وصــلــت إلـــى أدنــــى مــســتــوى لها 
فــي أبــريــل/ نيسان مــن الــعــام املــاضــي، حيث 
بلغت 66.5 مليار دوالر. وياحظ أن روسيا 
سعت في التخلص من املوجودات األميركية 
بسبب مخاوفها من تشديد الحظر األميركي 
عليها ويطاول هذه املوجودات من جهة، كما 
أنــهــا اســتــخــدمــت الــســيــولــة الــتــي جنتها من 
بيع السندات في زيادة رصيدها من الذهب، 
حــيــث كــانــت روســـيـــا إلـــى جــانــب الــصــن من 

أكبر املشترين للذهب خال العام املاضي. 
الــصــن، فقد أجبرتها ظـــروف اضــطــراب  أمــا 
األســــــــواق املـــالـــيـــة وحـــاجـــتـــهـــا لـــدعـــم الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة »الــــيــــوان«، والـــــذي يــعــيــش مــرحــلــة 
هــجــوم مستمر مــن قــبــل صــنــاديــق الــتــحــوط 
ــزء مــن  ــ ــ ــبـــيـــع جـ ــــوك االســــتــــثــــمــــاريــــة، لـ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
مــوجــوداتــهــا الضخمة فــي ســنــدات الــخــزانــة 
للتدخل  دوالرات  إلــى  وتحويلها  األميركية 
ــا أنـــهـــا  فـــــي ســـــــوق الـــــصـــــرف مـــــن جــــهــــة، كــــمــ
استخدمت السيولة الدوالرية كذلك في شراء 

ــكـــوالس مــــــادورو  ــيـ ــنـــزويـــا نـ شـــبـــه رئـــيـــس فـ
وزيــره للنفط إيولوخيو ديل بينو بالاعب 
األرجنتيني ليونيل ميسي في أعقاب جوالته 
اإلنتاج  تجميد  فــي  أثــمــرت  التي  املاراثونية 

في »اتفاق الدوحة« في بداية األسبوع. 
وحــــســــب رويـــــتـــــرز، قـــــال مـــــــــادورو فــــي كــلــمــة 
بصدد  بـــاده  إن  الجمعة،  مــســاء  تلفزيونية 
ــال مــقــتــرحــات جـــديـــدة لــزعــمــاء دول في  ــ إرسـ
ــك«  ــ مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املــــصــــدرة لــلــنــفــط »أوبــ
واملنتجن خارجها من أجل تحقيق استقرار 

السوق. ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وتأتي أحدث خطوات فنزويا بعد أيام من 
اتفاق السعودية العضو البارز في منظمة 

الــذهــب. وال يخفى أن الــصــن مــن بــن الــدول 
الــنــشــطــة خـــال الــعــامــن املــاضــيــن فــي شــراء 
إلى  تشير  التكهنات  بعض  وهــنــاك  الــذهــب. 
أن الــصــن ربــمــا تتجه إلــى فــك ربــط عملتها 
بالدوالر، متى ما سنحت لها الفرصة بذلك. 
الذهب  إلــى شــراء  وبالتالي فالصن بحاجة 
وتكوين أكبر رصيد ممكن من الذهب، حتى 
إذا جاء وقت تحرير اليوان كليًا وفك ارتباطه 
الذهبية  االحتياطات  لديها  تكون  بالدوالر، 

الكافية لدعم تعويمه في األسواق العاملية. 
أكــبــر مستثمر  ثــالــث  تــعــد  الــتــي  أمـــا بلجيكا 
الــخــزانــة األميركية، فقد خفضت  فــي ســنــدات 
موجوداتها في السندات من 257 مليار دوالر 
236.1 مليار دوالر  إلــى  عــام 2013  فــي نهاية 
في يناير/ كانون الثاني. وربما يكون القرار 

ستجنيها  التي  بالفوائد  مرتبطًا  البلجيكي 
مــــن بـــرنـــامـــج الــتــحــفــيــز الـــكـــمـــي الــــــذي يــنــفــذه 

املصرف املركزي األوروبي. 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــم اسـ ــفــــاض فــــي حـــجـ ــخــ وجـــــــاء االنــ
ــنــــدات الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة،  األجــــانــــب فــــي ســ
ــال، والــذيــن  مــتــنــاقــضــًا مـــع تــوقــعــات خـــبـــراء مــ
ــــودات األمــيــركــيــة  ــــوجـ كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن املـ
األجــانــب وسط  املستثمرين  جــذب  ستواصل 
ظروف االضطراب في أسواق املال ومحدودية 
يلجأ  أن  يــمــكــن  الــتــي  اآلمـــنـــة  املــالــيــة  األدوات 
إلــيــهــا املــســتــثــمــرون فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف. 
ولكن ياحظ أن العائد األميركي بدأ ينخفض 
خــال األشــهــر األخــيــرة، حيث أصــبــح أقــل من 
الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة األملــانــيــة التي 
تــقــع فـــي نـــطـــاق ســـنـــدات اقـــتـــصـــادات الــفــائــدة 

»أوبــك » وروســيــا غير العضو في املنظمة 
اإلنتاج عند  وقطر وفنزويا، على تجميد 
انضم  إذا  الثاني  يناير/كانون  مستويات 

اآلخرون لذلك.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل 
بــيــنــو، إن الــــدول األربــــع اتــفــقــت عــلــى مــراقــبــة 
سوق النفط حتى شهر يونيو/حزيران وقد 
ــر. وكــان  تتخذ تــدابــيــر إضــافــيــة إذا لـــزم األمــ
مادورو قد هنأ ديل بينو على االتفاق وأشاد 
به بوصفه »ليونيل ميسي النفط الفنزويلي« 

في إشارة لنجم كرة القدم األرجنتيني.
وقال مــادورو، في كلمة تلفزيونية من حزام 
أوريــنــوكــو املــنــتــج للنفط فــي فــنــزويــا، وقــد 
وقف ديل بينو بجواره »الذين ينتجون منا 
النفط عليهم أن يحكموا األســواق ويحددوا 
األسعار«. وأضاف أنه يأمل بأن يكون اتفاق 

الدوحة بداية اتفاق أوسع. 
أكــثــر مــن 70% خال  النفط  أســعــار  وهبطت 
العشرين شهرًا املاضية نتيجة اإلنتاج شبه 

القياسي من قبل »أوبك« ومنتجن آخرين.
وتحث فنزويا التي تعاني من أزمات على 
الـــتـــوصـــل التـــفـــاق نــفــطــي لــتــعــويــض ركـــود 
ــتــــراكــــي الــحــاكــم  ــد كـــلـــف الــــحــــزب االشــ ــديـ شـ
في  انتخابات جــرت  في  البرملانية  أغلبيته 

ديسمبر/كانون األول.
وقال مسؤول روسي كبير في مجال الطاقة 
يوم الجمعة، إن هناك فائضا في األســواق 
1.8 مليون برميل يوميا، ولكن  يبلغ نحو 
يــمــكــن خــفــضــه إلــــى الــنــصــف إذا تـــم تنفيذ 
اتفاق تثبيت اإلنتاج عند مستويات الشهر 

املاضي.
)رويترز(

الخزانة األميركية. وحسب قول خبراء، فكلما 
فــي أميركا  الــنــمــو  تــوقــعــات مــعــدل  انخفضت 
انخفضت جاذبية  التضخم  وانخفض معدل 

السندات األميركية، والعكس بالعكس. 
وحسب خبراء، فإن الدول الناشئة وشركاتها، 
أقــبــلــت عــلــى شـــراء الــســنــدات األمــيــركــيــة خــال 
األعــــــوام الــثــاثــة األخــــيــــرة، عــلــى أســــاس أنــهــا 

ــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــائــ ــفــ ــتـــوقـــع ارتـــــفـــــاع الــ ــانــــت تـ كــ
ــــط تــــواصــــل قـــوة  ــعـــدل الـــنـــمـــو وسـ ــاع مـ ــ ــفـ ــ وارتـ
الدوالر. وتستخدم االقتصادات الناشئة التي 
استدانت كثيرًا بالدوالر في أعقاب أزمة املال 
عائدات مبيعات السندات في تسديد الديون، 
فيما تستثمر  الــدوالر مرتفعًا؟  يكون  حينما 
فــوائــضــهــا فـــي املــــوجــــودات األمــيــركــيــة. وهـــذا 
ــادة مــا يــحــدث حينما يــكــون الــــدوالر قــويــًا،  عـ
أمــا اآلن ووســط توقعات ضعف الــدوالر فمن 
املــتــوقــع أن يــتــواصــل انــخــفــاض اســتــثــمــارات 

األجانب في السندات األميركية. 
لحظات  فــي  أقــبــلــوا  مستثمرين  أن  ويــاحــظ 
ــــراء ســـنـــدات قــصــيــرة األجـــل  الـــتـــفـــاؤل عــلــى شـ
عائدها  وكـــان  األمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  طرحتها 

صفرًا. 

ــفـــائـــدة مـــن أهــم  يــعــد الــتــبــايــن فـــي أســـعـــار الـ
األميركية.  السندات  في  االستثمار  محفزات 
ــوال الـــعـــامـــن  ــ ــ وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر طـ
املاضين إلى أن أميركا ستواصل رفع سعر 
الفائدة فيما تخفض منطقة اليورو واليابان 
املستثمرين  سيجعل  التباين  وهــذا  الفائدة. 
فــــي الـــســـنـــدات األمـــيـــركـــيـــة يــحــقــقــون عـــوائـــد 
السندات  في  املستثمرين  نظرائهم  من  أكبر 
اليابانية وسندات منطقة اليورو. كما كانت 
التوقعات تشير كذلك إلى استمرار قوة سعر 
ــدوالر. ولــكــن هـــذه الــتــوقــعــات بــدأت  ــ صـــرف الـ
تــتــراجــع ومــنــذ اجــتــمــاع مــجــلــس االحــتــيــاط 
ــــى أن  ــار فـــيـــه إلـ ــ ــذي أشــ ــ ــيــــر الــ ــفــــدرالــــي األخــ الــ
االقتصاد األميركي تأثر سلبًا برفع الفائدة 

في ديسمبر/ كانون األول املاضي.  

لندن ـ العربي الجديد

مــدن األشباح في الصن، خصوصًا في  انتشرت ظاهرة 
أعــقــاب املــتــاعــب االقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها الــبــاد منذ 
منتصف الــعــام املــاضــي. وشــرعــت الــصــن خـــال العقود 
األخيرة، في إنشاء مدن للمستقبل على أمل أن تخفف من 
االزدحام الذي تعيشه املدن الكبرى مثل بكن وشنغهاي.

وكـــانـــت الـــصـــن الـــتـــي شـــهـــدت ازدهـــــــارًا كــبــيــرًا فـــي الــنــمــو 
االقـــتـــصـــادي، تــأمــل فـــي أن يــنــتــقــل جـــزء مـــن ســكــان املـــدن 
الكبيرة إلى هذه املــدن الجديدة التي أنشئ معظمها في 
األرياف. وشملت الخطة اإلسكانية التي شرعت السلطات 
املحلية في تنفيذها خال األعوام األخيرة على بناء مدن 
كاملة إلسكان حوالى 250 مليون نسمة. وأملت السلطات 
املحلية في الصن أن تنعش هذه املدن الجديدة االقتصاد، 
كما ارتأت في اإلسكان مجااًل مضمونًا لتحقيق الربحية. 
النمو  االقــتــصــاد وتــدهــور  ولــكــن فوجئت بتفجر مشكلة 
واألســواق املالية واليوان، التي انعكست تداعياتها على 

هذه املدن التي باتت مدنًا با سكان، حيث ظلت شققها 
فارغة وشوارعها خاوية، أشبه ما تكون بمدن أشباح. 

ــيـــة الـــضـــاغـــطـــة فــشــلــت الــحــكــومــة  ــالـ ووســــــط الــــظــــروف املـ
التجارية باالنتقال إلى هذه  الصينية في إقناع األعمال 
لــم تتمكن مــن إنــشــاء صناعات بسبب الركود  املـــدن، كما 
الذي يضرب أسواق العالم حاليًا، وبالتالي لم ينتقل إلى 

هذه املدن إال القليل من السكان. 
ــإن الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة فــــي إقــلــيــم  ــ ــثـــال عـــلـــى ذلــــــك، فـ وكـــمـ
وبعض  الحكومية  اإلدارات  نقل  إلــى  سعت  كانغباشي 
املدارس. ولكن رغم هذه الحيلة ظلت املدينة الحديثة التي 
أسست هنالك شبه فارغة حيث لم يسكن فيها سوى 100 
ألف نسمة، فيما أنشئت املدينة الستضافة نصف مليون 
نــســمــة. وفـــي إقــلــيــم تــيــانــجــان أنــشــأت الــســلــطــات املحلية 
ذلك  في  بما  بنيويورك،  مانهاتن  من  مستنسخة  مدينة 
ناطحات السحاب و«روكفلر سنتر« وكلف بناؤها 30.4 
مــلــيــار دوالر. ولــكــنــهــا ظــلــت مــديــنــة خـــاويـــة بــســبــب عــدم 

وجود شركات أو وظائف.

السندات 
األميركية

فنزويال تعد مقترحات 
جديدة لدول »أوبك«

)Getty( جانيت يللين رئيسة مصرف االحتياط الفدرالي أثناء إفادتها األخيرة أمام الكونغرس

)Getty( مدينة أودورز في إقليم منغوليا 

)Getty( مدينة خاوية في مقاطعة ياونان 

)Getty( مدينة شيناقلو في إقليم تاينجن )Getty( محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا)Getty( الفنزويليون يواجهون األسوأ

)Getty( مدير شركة النفط اإليرانية يصافح رئيس شركة توتال أثناء زيارة روحاني لباريس

استثمارات األجانب في 
السندات األميركية تفوق 

6 ترليونات دوالر

السالبة. وحسب بيانات عوائد  السندات في 
بلومبيرغ،  التي تنشرها  سوق وول ستريت 
فــإن الــفــائــدة على ســنــدات الــخــزانــة األميركية 
إلــى 1.82 %، فيما  أجــل 10 ســنــوات انخفض 
يبلغ الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة األملــانــيــة 
املــســتــثــمــرون  األجـــــل 3.9%.  ويـــأخـــذ  لــنــفــس 
لــــدى شـــرائـــهـــم ســـنـــدات الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة، 
ــعـــدل الــتــضــخــم  ــار الـــفـــائـــدة ومـ ــعـ تـــوقـــعـــات أسـ
ــدوالر، إضــافــة إلــى مجموعة  وســعــر صــرف الــ
عوامل أخرى. ولكن ياحظ أن تراجع مجلس 
ــيـــركـــي«  ــفــــدرالــــي »املـــــركـــــزي األمـ االحـــتـــيـــاط الــ
أخــيــرًا عــن رفــع سعر الــفــائــدة، وتــوجــهــه نحو 
إضـــعـــاف ســعــر صـــرف الــــــدوالر، خــاصــة أمـــام 
ــر الكبير في  الــعــمــات اآلســيــويــة، كـــان لــه األثـ
تراجع املستثمرين األجانب عن شراء سندات 

األجانب يبيعونها للشهر الثالث رغم جاذبية الدوالر

ــــرت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  تــأكــيــدًا ملـــا ذكـ
ــــس، إن هــنــالــك غــمــوضــًا فـــي مــوقــف  أمـ
طـــهـــران مـــن »اتـــفـــاق الــــدوحــــة«، إذ أنــهــا 
قالت إنها تدعم االتفاق ولكنها لم تقل 
إنها ستجمد إنتاجها النفطي بالعودة 
إلـــى نــفــس قــيــمــة إنـــتـــاج يــنــايــر/كــانــون 

الثاني لكل الدول املنتجة الرئيسية.
وقـــال نــائــب وزيـــر النفط اإليــرانــي ركن 
الــديــن جـــوادي، أمــس السبت، إن بــاده 
تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي 
فـــي املستقبل  يــومــيــًا  بــرمــيــل  ألـــف   700
القريب. وهو ما يعني أن إيران عمليًا، 
ال تدعم االتــفــاق.  وأضـــاف جـــوادي في 
ــع مــعــلــومــات  ــوقـ تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا مـ
وزارة الــنــفــط اإليــرانــيــة عــلــى اإلنــتــرنــت 
ــا( »أحـــــد أهــــــداف خــطــة الــتــنــمــيــة  ــانــ )شــ
السادسة إليــران إنتاج 4 ماين و700 
ألــــف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام يــومــيــًا. 

ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا نـــحـــتـــاج إلــــــى زيــــــادة 
ألــــــــف«. وذكـــــــر مــحــســن  ــا 700  ــنـ ــاجـ ــتـ إنـ
قــمــصــري مـــديـــر الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة في 
أمس  اإليــرانــيــة  الوطنية  النفط  شــركــة 
أن إيــران زادت صادراتها النفطية 500 
العقوبات  رفــع  منذ  يوميًا  برميل  ألــف 
في يناير/كانون الثاني. ونقلت وكالة 
فـــارس اإليــرانــيــة لــأنــبــاء عــن قمصري 
قــولــه »نــجــحــنــا كــمــا وعـــدنـــا فـــي زيـــادة 
برميل يوميًا بعد  ألــف  صادراتنا 500 

وقت قصير من رفع العقوبات«.
ــــب وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة  ــائـ ــ إلـــــــى ذلـــــــك قـــــــال نـ
الروسي أناتولي يانوفسكي إن جميع 
االتفاقات بن القوى النفطية في العالم 
على تجميد إنتاج النفط طوعية وإنه 
ال يــمــكــنــه تــصــور آلــيــة لــلــســيــطــرة على 

تجميد اإلنتاج.
)رويترز(  

ــدوالر في  ارتــفــع الــن أمـــام الــيــورو والــ
خــتــام تــعــامــات الجمعة بــعــد تــراجــع 
أسعار النفط وأسواق األسهم العاملية، 
ما يسلط الضوء على املخاوف بشأن 
اليابانيون  ويتخوف  العاملي.  النمو 
مــن تأثير ارتــفــاع الــن على صـــادرات 
بــادهــم فــي وقــت تخفض فيه الصن 
ســعــر صـــرف عملتها مــقــابــل الــــدوالر. 
ويـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــصــــــرف االحـــــتـــــيـــــاط 
ــدوالر أمــام  ــ األمــيــركــي خــفــض قــيــمــة الـ
العمات الرئيسية بعد موجة صعود 
مــتــواصــلــة مــنــذ الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
املــصــدرون في  املاضي. ويشكو  العام 
أميركا من تراجع تنافسية صادراتهم  

بسبب قوة الدوالر. 
وتراجع الــدوالر بشكل عام بعد تأثير 
ــأن الــتــصــخــم  ــشــ ــدود لـــبـــيـــانـــات بــ ــ ــحـ ــ مـ
األمــيــركــي فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. 

وقال محللون إن تراجع النفط واألسهم 
نال من جاذبية الدوالر. وهبط  مؤشر 
أحـــدث  فـــي   96.64 إلــــى   %0.3 الــــــدوالر 
اليابانية  العملة  وارتــفــعــت  لــه.  تــحــرك 
فــي عامن ونصف  إلــى أعلى مستوى 
العام أمــام الــيــورو الــذي هبط 0.4 إلى 

125.32 ينًا في أحدث تعامات.
فــي  مـــســـتـــوى  ــلــــى  أعــ إلــــــى  الــــــن  وزاد 
أســبــوع أمـــام العملة األمــيــركــيــة حيث 
لــلــدوالر 112.59 ينًا  بلغ أحــدث سعر 

بانخفاض %0.6.
ــــدوالر  الـ ــام  ــ الـــيـــورو 0.2% أمـ وارتـــفـــع 
العملة  وســجــلــت  دوالر.   1.1018 إلـــى 
ــة املــشــتــركــة رغـــم ذلـــك أســـوأ  ــيــ األوروبــ
الــدوالر منذ  خسارة أسبوعية مقابل 
نوفمبر/تشرين  من  الثالث  األســبــوع 

الثاني.
)رويترز(

إيران تزيد إنتاج النفط خالفًا 
التفاق التجميد

الين يرتفع أمام الدوالر 
ويهدد النمو الياباني

استثمار

مصرف  رجوع  احتماالت  وسط  األميركية  السندات  جاذبية  تتراجع 
ومبيعات  الصفرية،  للفائدة  أخرى  مرة  األميركي  الفدرالي   االحتياط 
وهروب  الذهب  وشراء  اليوان  لدعم  سنداتها  من  كبير  لجزء  الصين 

روسيا من السندات ألسباب تتعلق بالمخاوف السياسية

أغلقت األسهم األميركية على انخفاض في ختام تعامالت األسبوع، 
بعد ارتفاع متواصل خالل أيام األسبوع ومنذ اإلثنين. 

صــدور  إلــى  االنخفاض  ويــعــود 
لشركة  ضعيفة  أعــمــال  نتائج 
نـــوردســـتـــورم وتـــراجـــع أســعــار 
إيرانية  تصريحات  بعد  النفط، 

مغايرة التفاق الدوحة. 
في  الرئيسية  ــمــؤشــرات  ال لكن 
األمــيــركــي سجلت  الــمــال  ــوق  س
الرغم من ذلك أفضل أداء  على 
العام  بداية  منذ  لها  أسبوعي 

الجاري.

تراجع األسهم األميركية

االقتصاد في صور

مدن أشباح في الصين
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سالمة كيلة

أتت القوات الروسية إلى سورية ملحاربة 
داعش، هكذا عّمم اإلعالم الروسي، وكّرره 
مـــســـؤولـــون روس. لــكــن الـــحـــرب طــاولــت 
ــثــــورة، أي الــكــتــائــب الـــتـــي تــقــاتــل  قــــوى الــ
الــنــظــام، حــتــى جــبــهــة الــنــصــرة املصنفة 
دوليًا تنظيمًا إرهابيًا لم يطلها القصف 
الروسي. طبعًا أميركا تعمل األمر نفسه، 
حيث أنها شكلت تحالفًا ضد »داعــش«، 
هــذا  مسلحي  يــطــاول  قلما  قصفها  لــكــن 

التنظيم.
املؤشرات عديدة حول عالقة  وإذا كانت 
 
ً
داعــــش بــأمــيــركــا، فــقــد كــــان الــشــك قــلــيــال
بعالقة روسيا بهذا التنظيم. حتى إيران 
مؤشرات  هناك  كانت  الــســوري  والنظام 

لعالقة ما مع داعش.
ــا واضــــحــــًا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ  كــــــــان عــــــــدم الـــــشـــــك بـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أعــــــــداد »الـــجـــهـــاديـــن«  عـ
ــيـــرة فــــي بـــنـــيـــة داعـــــش،  ــبـ الـــشـــيـــشـــان الـــكـ
وحتى في قيادتها، ومن هؤالء أبو عمر 
الــشــيــشــانــي. وذلــــك كــلــه عــلــى الـــرغـــم من 
أن روســيــا بــوتــن تــعــامــلــت مــع »الــتــمــّرد 
الــشــيــشــانــي«، واخــتــرقــت »املــجــاهــديــن«، 
وتوصلت إلى قتل أحد قادتهم، املسمى 
اب. واستطاعت أن تستميل كثيرين 

ّ
خط

من هؤالء، وأن تفرض سلطتها عبر أحد 
أبرز الرموز الشيشانية، قاديروف.

ع وجود عالقة بن 
ّ
لهذا، كان ممكنًا توق

التدخل  أن  وداعــش، وخصوصًا  روسيا 

أنور الجمعاوي

ــــدالع الــثــورة  مـــرت خــمــس ســـنـــوات عــلــى انـ
الــتــي   )2011 فــبــرايــر/شــبــاط   17( الــلــيــبــيــة 
ــى ســـقـــوط نـــظـــام الــعــقــيــد معمر  أفـــضـــت إلــ
القذافي الذي عّمر طويال، وتداعى سريعًا 
تــــحــــت وطــــــــأة االحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
الحلف  الــدولــي، وقصف  املجتمع  وضغط 
قد  الليبين  أن  الرغم من  األطلسي. وعلى 
الـــثـــورة، شـــأن بقية الشعوب  أيـــام  تـــنـــادوا 
الــعــربــيــة املــضــطــهــدة بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة 
والــعــدالــة، وعــّبــروا عــن شوقهم إلــى إقامة 
أركـــــــــان دولـــــــة مـــدنـــيـــة تــــعــــدديــــة عـــصـــريـــة، 
فــإنــهــم لــم يــنــجــحــوا فــي تــحــويــل منجزهم 
ــــدة.  الـــثـــوري إلــــى تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة واعـ
ــقـــوط الــنــظــام  فـــمـــا انـــفـــكـــت لــيــبــيــا، بـــعـــد سـ
ــادي الــــذي حكمها عــقــودًا،  ــ الــشــمــولــي األحـ
تــعــانــي مــن ويـــالت الــصــراع الــداخــلــي على 
املسلحة  املليشيات  تهافت  ومــن  السلطة، 
ــفــــوذ، ومـــــن تـــكـــالـــب الــــــــدول عــلــى  ــنــ ــلـــى الــ عـ
الطبيعية.  ومــدخــراتــهــا  النفطية  ثــرواتــهــا 
ــدا واضــحــًا أن فــوضــى انــتــشــار الــســالح  وبـ
أنتجت حالة من االنفالت األمني، وأربكت 
الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــالد، وحــالــت 
دون تــأمــن مــســار بــنــائــي، مــدنــي، سلمي، 
ملــؤســســات الـــدولـــة الــجــديــدة. فــاالســتــقــواء 
بـــســـالٍح مـــصـــدره املــلــيــشــيــات، أو مــصــدره 
الــجــيــش أو الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، ال يــخــدم 
مــطــلــب االســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا. 
كما أن إحياء النزعات القبلية، واالنخراط 
فـــي دوائـــــر الــتــعــصــب الــحــزبــي واالنـــغـــالق 
األيديولوجي ال يخدم بحال مطلب إقامة 
حكم توافقي فــي الــبــالد. والــواقــع أن عــددًا 
كــبــيــرًا مـــن الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــن بــعــد الــثــورة 
مــا فــتــئــوا يــعــقــدون جـــوالت تــفــاوض، على 
الرغم من أهميتها، تبقى محكومة بمنطق 
وبهاجس  والقبلية،  الحزبية  املحاصصة 
الزعامة واالستقواء باألجنبي، بحثًا  حب 
عــن أكــبــر قـــدر مــن الــنــفــوذ والــهــيــمــنــة على 
واملتابع  املقبلة.  املرحلة  فــي  الحكم  دوائـــر 
لجوالت الحوار الليبي/ الليبي على مدى 
الداخلي  االنقسام  حدية  أن  يتبن  شهور 

عبد النور بن عنتر

تعد مسألة خروج بريطانيا من االتحاد 
ألنها  املقاييس،  بكل  معضلة  األوروبــــي 
تــمــس األســـس الــتــي قـــام عليها االتــحــاد 
األوروبــــــــــــــي، فـــبـــريـــطـــانـــيـــا تــســتــخــدمــهــا 
مــزايــا من  ورقــة مساومة للحصول على 
االتـــحـــاد، وهـــو مــا يــتــنــاقــض مــع مبادئه 
ــــاواة فــــي الـــواجـــبـــات  ــــسـ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى املـ
والــحــقــوق بــن دولـــه األعــضــاء. والــســؤال 
األصعب، هنا، هو ماذا لو تحّصل رئيس 
من  تــنــازالت  على  البريطانية  الحكومة 
االستفتاء  لتنظيم  اضطر  لكنه  أووربــــا، 
لصالح  التصويت  نتيجته  تــكــون  الـــذي 
ــاب مـــــن االتـــــــحـــــــاد؟ إنـــــــه أســـــوأ  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ االنـ
مشهد بالنسبة لهذا األخير، وللحكومة 

البريطانية على حد سواء.
القادة األوروبــيــون أوروبــا  عندما يتخذ 
فإن  املحلية،  لسياساتهم  وحــجــة  مــبــررًا 
الجميع يخسر في نهاية املطاف. فخالل 
الحملة االنتخابية األخيرة في بريطانيا، 
ــام الــتــيــار الــشــعــبــوي  ولــقــطــع الــطــريــق أمــ
واملتطرف واملناهض ألوروبا في البالد، 
ورئيس  املحافظ  الحزب  زعيم  يتردد  لم 
الحكومة، ديفيد كاميرون، في االصطياد 
فـــــي املـــــيـــــاه الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــكــــرة لـــهـــذه 
الــتــيــارات، بــإطــالق وعــد تنظيم استفتاء 
أو  بقاء بريطانيا  مــع نهاية 2017 حــول 
خــروجــهــا مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي. يبدو 
ــا وّرط 

ّ
أن كاميرون أســاء تقدير األمــور مل

نفسه في الوعد بتنظيم االستفتاء، فلو 
كان تبني مواقف التيارات املتطرفة يحل 
إنه  ثم  العالم.  وجهة  لتغيرت  املشكالت، 
ــال  يــتــجــاهــل مــوقــف عــالــم االقــتــصــاد واملـ
الــذي يهدد أصحابه بنقل  في بريطانيا 
نشاطهم إلى أراضــي االتحاد األوروبــي، 
مــنــه. بمعنى  فــي حـــال خـــروج بريطانيا 
بتداعيات  بريطانيا  تشعر  أن  قــبــل  أنـــه 
انــســحــابــهــا مــن الــبــيــت األوروبــــــي، فإنها 
ستفقد تماسك بيتها محليًا. وتكون، في 

نهاية املطاف، خسرت قاريًا ومحليًا.
فــكــرة االســتــفــتــاء داللــــة بــحــد ذاتــهــا على 
طــــالق بـــن الــبــريــطــانــيــن، بــغــض الــنــظــر 
عــن الــحــجــج وصــوابــهــا مــن عــدمــه، وبــن 
أوروبا. مشهد مغاير تمامًا ملا كان عليه 
الــوضــع فــي ستينيات الــقــرن املــاضــي ملا 
كانت التعبئة كاملة لالنضمام ألوروبا. 
الــبــريــطــانــي لالنضمام  الــســعــي  اصــطــدم 
حــيــنــهــا بــمــعــارضــة الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
شـــارل ديــغــول، الـــذي كــان يعتبر ارتــبــاط 
بــريــطــانــيــا بــالــواليــات املــتــحــدة مناقضًا 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاع األوروبـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ ــادئ ســ ــ ــبــ ــ ملــ
طبيعتها  اخــتــالف  عــن   

ً
فــضــال املستقلة، 

الــقــارة، على حد قوله.  وبنيتها مع دول 
ــددًا انـــضـــمـــام  ــ ــجــ ــ ــا مــ ــســ ــرنــ وعــــــارضــــــت فــ
بريطانيا للسوق األوروبية املشتركة في 
فــي ديسمبر/ إال  بــذلــك  1967، ولــم تقبل 

بــالــشــروع  كــانــون األول 1969، مــا ســمــح 
إلى  تــوجــت بانضمامها  مــفــاوضــات  فــي 

أوروبا في 1973.
الــــتــــرابــــط  عـــــن   

ً
فــــضــــال اآلن،  يــــحــــدث  مـــــا 

والــواليــات  بريطانيا  بــن  االستراتيجي 
ــــذي هــــو دائــــمــــًا عـــلـــى حــســاب  املـــتـــحـــدة الــ
عــالقــتــهــا مـــع أوروبــــــا، يــبــدو أنـــه يضفي 
مــصــداقــيــة قـــويـــة عــلــى مـــوقـــف الــجــنــرال 
ديــغــول. فمنذ انــضــمــامــهــا، وهـــي تسبب 
مــتــاعــب ألوروبـــــا: قـــدم فــي الـــداخـــل وقــدم 
فــي الـــخـــارج، فــال هــي أصــبــحــت أوروبــيــة 
، وال هـــي بــقــيــت بــريــطــانــيــة تــمــامــًا. 

ً
فـــعـــال

ــتــــردد بـــن مسعين  ــذا الـــتـــأرجـــح والــ ــ وهـ
اســتــراتــيــجــيــن يــضــعــف مــوقــفــهــا. تـــردد 

جمال زحالقة

ــــوزراء  دخـــل األســـبـــوع املـــاضـــي، رئــيــس الـ
اإلسرائيلي السابق، إيهود أوملرت، القسم 
10 الــــخــــاص فــــي ســـجـــن مــعــســيــاهــو فــي 
الرملة، ليقضي سنة وسبعة أشهر بتهمة 
الفساد والرشوة. يأتي ذلك بعد سلسلة 
طويلة من املداوالت القضائية، بدأت عام 
2009، بعد الكشف عن استغالله منصبه 

بشكل غير قانوني.
أوملـــرت شريطًا  َبــث  قبل دخــولــه السجن، 
أخطاء،  ارتكب  بأنه  فيه  اعترف   ،

ً
مسجال

إلــى مستوى  اّدعـــى بأنها ال ترتقي  لكنه 
املــخــالــفــات الــجــنــائــيــة، وملــــح إلــــى وجـــود 
عوامل ال عالقة لها بالقانون في قضيته. 
ــــوح بــنــظــريــة  ــيـــد الــــــذي لـ هــــو لـــيـــس الـــوحـ
املــــؤامــــرة، إذ ســبــقــه إلـــى ذلـــك مــســؤولــون 
فــلــســطــيــنــيــون ادعــــــــوا أنـــــه تـــمـــت إطـــاحـــة 
أوملـــــرت ألنــــه كــــان قــريــبــًا مـــن االتـــفـــاق مع 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، وحـــتـــى »بــعــد 
شهرين منه«، خالل املفاوضات التي تلت 

مؤتمر أنابوليس. 
قائد  يــصــف  أن  الــغــريــب واملستهجن  مــن 
ــل ســــالم«،  ــ ــرت بـــأنـــه »رجـ ــ فــلــســطــيــنــي أوملــ
الـــذي قتل اآلالف، ويـــداه ملطختان  وهــو 
بــــدمــــاء أبــــنــــاء وبــــنــــات شــعــبــنــا والــشــعــب 
الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق، فــاملــطــلــوب حــقــًا أمــر 

مختلف تمامًا.
ــدر أن يــحــاكــم أوملــــرت  ــقـ مـــن ســـخـــريـــات الـ
بــتــهــمــة الــفــســاد، وهـــو الــــذي شـــق طريقه 
الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــبـــــر مـــــــعـــــــارك »مـــــحـــــاربـــــة 
الـــفـــســـاد بـــال هـــــــوادة« الـــتـــي خــاضــهــا في 
السبعينيات. ولكن، بعيدًا عن السخريات، 
يحاكم  لــم  التي  الحقيقية  الجرائم  هناك 
حولها بعد. ولو سطرت الئحة اتهام ملا 
تافهة  الفساد  تهم  يــداه، لظهرت  اقترفت 
الــتــي يــجــب توجيهها  الــتــهــم  وســخــيــفــة. 

ألوملرت فظيعة بكل املقاييس:

الـــروســـي الــــذي أتـــى بــاســم الـــحـــرب على 
داعــش لم يطاوله سوى بشكل هامشي. 
على الرغم من أن ما كان يعّمم، أو ُيفرض 
»تنظيم  داعـــش  أن  على  يــقــوم  كمنظور، 
الرغم  واقــعــنــا، على  نــتــاج  هــو  مستقل«، 
من أن كتلة عناصره األساسية آتية من 
الـــخـــارج، أو أنـــه فــعــل أمــيــركــي. ال أشكك 
بــأنــه فــعــل أمــيــركــي، لكنه »مــخــتــرق« من 
إيـــــران واضـــحـــًا،  أخـــــرى، ظــهــر دور  دول 
لكن الدور الروسي ظل »خارج النقاش«، 
ســــــواء ألنـــهـــا قـــاتـــلـــت الـــشـــيـــشـــانـــيـــن، أو 
ألنها ال تستخدم هــذه األســالــيــب، ألنها 

»معادية للتعصب الديني«.
ح بــه قـــاديـــروف ربــمــا يغّير  لــكــن مــا صــــرَّ
من هذه النظرة، وُيدخل روسيا في إطار 
الدول التي »تخترق« داعش. قال »إنه تم 
إرســــال أفــضــل املــقــاتــلــن الــشــيــشــان« إلــى 
من  والعمل  املعلومات«،  »لجمع  داعــش، 
الخلف لدعم التدخل العسكري الروسي، 
لــكــنــه أوضــــح »أن عــمــالء االســتــخــبــارات 
الــشــيــشــان فــي بــدايــة الــحــرب األهــلــيــة في 
سورية تم إرسالهم سريًا إلى معسكرات 
يعلنون  الذين  املقاتلن  لتدريب  تدريب، 
ــاد بــأنــهــم »كـــشـــفـــوا أنــه  ــ الـــوهـــابـــيـــة«، وأفــ
كــان هناك مدربون من دول حلف شمال 

األطلسي«. 
وقيادات  »مدربن«،  أرسلت روسيا  إذن، 
ــرى،  ــ وعـــنـــاصـــر، كـــمـــا فــعــلــت الـــــــدول األخــ
 منها كــان يعتبر 

ً ّ
على الــرغــم مــن أن كـــال

أنه يسيطر على التنظيم، وأنهم جميعًا 

نـــشـــاطـــهـــا فــــي مـــنـــطـــقـــٍة تــســيــطــر داعــــش 
ــا يــشــرحــه مـــوظـــف لــدى  ــذا مـ ــ عــلــيــهــا، وهـ
الغاز  فــي تمديد خــطــوط  الــنــظــام، يعمل 
والنفط، تصميمًا وتنفيذًا وإشرافًا، وهو 
يعمل فــي تــدمــر وبــاديــة حــمــص والــرقــة، 
وحـــمـــايـــتـــهـــم  ـــش  ــ ــدواعــ ــ ــ الـ أرض  فـــــي  أي 
وتــقــديــمــهــم خـــدمـــات وتــســهــيــالت العمل 
ــم الـــلـــوجـــســـتـــي والـــعـــمـــل لــصــالــح  ــ ــــدعـ والـ

النظام، كما قال. 
وأشـــــار إلــــى حــقــل تــويــنــان الــــذي يــحــوي 
ــاز، وقــــــــال إن  ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ  مـ

ً
ــال ــ ــائـ ــ ــًا هـ ــزونــ مــــخــ

يــزال مستمرًا تحت حماية  العمل فيه ال 
الــــدواعــــش حــتــى هــــذه الــلــحــظــة. ويــقــوم 
ــال املــحــلــيــون  ــمــ ــعــ ــراء الــــــــروس والــ ــبــ ــخــ الــ

بأعمالهم، وكأن ال شيء حولهم. 
وقال إن 50% من الدواعش هم من الروس، 

ويـــقـــومـــون بــمــهــمــة الــحــمــايــة. وأكـــمـــل أن 
ــــي لــــروســــيــــا، ولــيــســت  ــنــــاطــــق هـ هــــــذه املــ
لــلــنــظــام، بــمــوجــب عــقــود وتــفــاهــمــات بن 
النظام والروس، قديمة قبل الثورة، ومن 
مــن جنود  ــحــرس وتحمى 

ُ
ت أن  الطبيعي 

روس. لذلك، كان 50% من تركيبة داعش 
روســـًا مــدّربــن تــدريــبــًا عــالــيــًا، ويقومون 
بــــــدور الـــحـــمـــايـــة، ويـــتـــوســـعـــون بــاتــجــاه 
السيطرة وانتزاع األرض من قوى الثورة. 
وهــم كما يشير قــاديــروف مــن الشيشان 

باألساس.
النفط  الــروس على حقول  لهذا، يسيطر 
ــــش«، وهـــم من  والــغــاز تــحــت يــافــطــة »داعـ
يصدر النفط باسم »داعــش« إلى النظام 
أن »داعـــــش«  يـــؤكـــد  ــذا  ــ أخـــــرى. وهـ ودول 
يتعاون مع النظام والــروس في تصدير 
ــلــــروس والـــنـــظـــام،   لــ

ً
الـــنـــفـــط، ألنـــــه أصــــــال

و«داعش« هو الحارس له، على الرغم من 
ر باسمه. أنه ُيصدَّ

ربما هنا تظهر أهمية ما قاله قاديروف، 
والــــذي نــشــر فــي صــحــف روســيــة )مــوقــع 
الــــذيــــن  ــيــــث أن هــــــــؤالء  ــيــــك(، حــ ــنــ ــبــــوتــ ســ
يسيطرون على تلك املناطق من الشيشان 
في الغالب، وهم من أرسلتهم املخابرات 
الــروســيــة لــكــي يــكــونــوا »جـــهـــاديـــن« في 

داعش، وأن يدربوا الوهابين. 
الــروســي  ولــهــذا، ال يــتــعــرضــون للقصف 
)أو حتى األميركي(، ويخضعون لتكتيك 
الروس والنظام في الصراع ضد الثورة. 
الــــروســــي لـــداعـــش  الــــفــــرع  ــذا هــــو  ــ إذن، هـ

الــذي ال يوجد في تلك املناطق فقط، بل 
يعمل في أكثر من منطقة، ضمن سياسة 

النظام والروس لسحق الثورة.
هنا، نحن ال نحلل فقط، بل نستند إلى 
مــعــلــومــات مــوثــقــة مـــن مـــصـــادر روســيــة 
ومـــن الــنــظــام. لــتــظــهــر طــبــيــعــة »داعــــش«. 
ولكن، أيضًا زيف خطاب الروس والنظام 
الـــذي يــقــول إنــه يــحــارب داعـــش. فداعش 
ف 

ّ
يوظ ومساهمة،  خاصة  أمنية  شركة 

فيها أطراف كثيرون. 
وهـــنـــا، يــظــهــر الــتــوظــيــف الــــروســــي، كما 
ــتـــوظـــيـــف اإليــــــرانــــــي، والـــتـــركـــي،  ظـــهـــر الـ
وتوظيف النظام. وروسيا سيطرت عبر 
الــتــنــظــيــم عــلــى مــنــاطــق الــنــفــط الــســوري 
الــــذي تــحــصــلــت عــلــى حــقــوق اســتــغــاللــه، 
وتدفع به لقتال الكتائب املسلحة ضمن 
هجوم مــزدوج )أو متعدد، بعد مشاركة 
قوات حزب االتحاد الديمقراطي الكردي( 

في شمال حلب.
وربما انطالقًا من هذه املعلومات، يمكن 
تفسير عمليات عسكرية عديدة، قام بها 
املنطقة  فــي  النظام  جيش  ضــد  التنظيم 
الشرقية من سورية، وفي حصاره مطار 
كــويــرس أكــثــر مــن سنة ونــصــف مــن دون 
اقتحامه، ومن ثم تسليمه للنظام أخيرًا، 
ــعـــارك الــتــي خــاضــهــا ضد  وأيـــضـــًا كـــل املـ

الكتائب التي تقاتل النظام.
إنــنــا عــرفــنــا داعــش  نــقــول  اآلن، يمكن أن 

الروسية.
)كاتب فلسطيني(

وتسمح  الخارجي،  للتدخل  تمهد  الليبي 
بامتداد »داعــش« وأخواتها في ظل غياب 
عــقــل جــمــعــي تـــوافـــقـــي، وهــيــئــات ســيــاديــة 
تــمــثــيــلــيــة جـــامـــعـــة، ودولــــــة قـــويـــة، رادعـــــة، 
تــحــظــى بــثــقــة مــعــظــم الــلــيــبــيــن. واملــتــابــع 
لتطورات اتفاق الصخيرات )17 ديسمبر/
في  بعده يالحظ  ومــا   )2015 األول  كانون 
غــيــر عـــنـــاء حــجــم االرتــــبــــاك الـــــذي يــعــتــري 
بعد  فاالنقسام  الليبي،  السياسي  املشهد 
الثورة لم يقف عند التنازع على الشرعية 
بـــن حــكــومــة طـــبـــرق وحـــكـــومـــة طــرابــلــس. 
بــل تــعــدى ذلــك إلــى انــقــســام داخــلــي، طــاول 
مجلس النواب املنعقد في طبرق، واملؤتمر 
الــوطــنــي الــعــام املنعقد فــي طــرابــلــس. فقد 
دب االنــشــقــاق داخــــل كــل طــــرف، وتباينت 
املواقف بخصوص التوقيع على مخرجات 
اتــفــاق الــصــخــيــرات الـــذي سلم بــه بعضهم 
فـــي طـــبـــرق وطـــرابـــلـــس، ورفـــضـــه آخـــــرون، 
حتى ذهب رئيسا مجلس النواب واملؤتمر 
الــوطــنــي الــعــام كــالهــمــا إلـــى أن »األعــضــاء 
املوقعن على اتفاق الصخيرات ال يمثلون 
االنقسام  عمق  على  يــدل  مــا  أنفسهم«،  إال 
داخل الطبقة السياسية الليبية. ولم يقف 
التشتت عند هذا الحد، بل دب الخالف بن 
أنفسهم،  الصخيرات  اتفاق  على  املوقعن 
ــد مـــشـــروع حــكــومــة الــوحــدة  ــ فــمــنــهــم مـــن أّي
الــوطــنــيــة بـــقـــيـــادة فـــايـــز الــــســــراج، ومــنــهــم 
مـــن اعـــتـــرض عــلــيــهــا. ولــلــتــشــتــت املــشــهــود 
على  انعكاساته  السياسي  الصعيد  على 
ــكـــري واالجـــتـــمـــاعـــي،  ــعـــسـ ــيـــديـــن، الـ ــعـ الـــصـ
فـــكـــتـــائـــب املـــســـلـــحـــن وعـــــمـــــوم الــلــيــبــيــن 
مــــوزعــــون بـــن مــنــاصــر لــلــحــكــم الــتــوافــقــي 

ومؤيد ألحد أطراف األزمة دون غيره. 
ومــعــلــوم أن اســتــمــرار االنــقــســام عــلــى هــذا 
النحو، يعطل أي محاولة لبناء نظام حكم 
ــفـــّوت عــلــى الليبين  ــبـــالد، ويـ رشــيــد فـــي الـ
فرصة إقامة أركان دولة ديمقراطية مدنية، 
مــســتــقــرة وفـــاعـــلـــة فـــي املــنــطــقــة املــغــاربــيــة. 
وال يـــســـمـــح لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــّراج الـــجـــديـــدة 
ــرا( الــتــي زّكـــاهـــا مجلس الــرئــاســة  ــ )13 وزيـ
بـــمـــزاولـــة    )2016 ــاط  ــبــ شــ فــــبــــرايــــر/   14(
تـــحـــديـــات ليبيا  ــة  ــهـ صــالحــيــاتــهــا ومـــواجـ

ــــراف  ــة لـــــأطـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــعـــب تـــحـــمـــلـــه بـ يـــصـ
األوروبـــيـــة األخـــــرى، خــصــوصــًا فــي زمــن 
الــعــجــاف، واألزمــــات السياسية  الــبــقــرات 
ــادة. فــبــريــطــانــيــا تــبــقــى خــــارج نظام  الـــحـ
شــنــغــن وخـــــارج مــنــطــقــة الــــيــــورو، بينما 
تـــريـــد أن تـــكـــون لــهــا الــكــلــمــة فـــي شـــؤون 
ستشار 

ُ
ت أن  األقـــل  على  أو  املنطقة،  هــذه 

دائــمــًا على عرقلة  قــراراتــهــا، وتعمل  فــي 
بعض اإلنجازات على مختلف األصعدة 
داخــل االتــحــاد األوروبـــي. ويعيب عليها 
شــركــاؤهــا فـــي االتـــحـــاد إعــاقــتــهــا بعض 
البناء األوروبـــي، وعــدم تحملها  جوانب 
الهجرة.  في مجال  مسؤوليتها، السيما 
ــيـــة تــبــقــى  ــرافـ ــغـ ــجـ فـــبـــحـــكـــم طــبــيــعــتــهــا الـ
نــســبــيــًا فـــي مـــنـــأى عـــن الـــتـــدفـــق الـــواســـع 
األغلبية  أن  مــن  الــرغــم  على  للمهاجرين. 
الذين  السرين  املهاجرين  مــن  الساحقة 
ــــون مــن  ــأتـ ــ ــبــــور إلـــيـــهـــا يـ ــعــ يــــحــــاولــــون الــ
ــا، تــكــمــن  ــنــ مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة. وهــ
مسؤولية سياسية، وربما حتى أخالقية 
أوروبــا  تحمل  أن  تريد  فهي  لبريطانيا. 
)اتحادًا ودواًل( تبعات جزء من عالقاتها 
التاريخية مع البلدان التي ينحدر منها 

هؤالء املهاجرون.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــهـــجـــرة والــتــوظــيــف 
الــبــريــطــانــي، وغـــيـــره )داخـــلـــيـــًا( لــالتــحــاد 
بريطانيا  خـــروج  فــإن مسألة  ــي،  ــ األوروبـ
األهمية  األخيرة مسألة في غاية من  من 
كانت  مــهــمــا  أوروبـــــا،  ملستقبل  بالنسبة 
نــتــيــجــة املـــواجـــهـــة الــحــالــيــة بــيــنــهــا وبــن 
ــاد،  ــن االتـــحـ شـــركـــائـــهـــا. فــلــو انــســحــبــت مـ
فـــســـيـــمـــثـــل ذلــــــك ضــــربــــة قـــاســـيـــة لــلــبــنــاء 
تاريخه،  فــي  األوروبــــي، وسابقة خطيرة 
خــصــوصــًا بــالــنــظــر إلـــى حــجــم بريطانيا 
نــجــح  أوروبــــــيــــــًا ودولــــــيــــــًا. وإن  وثـــقـــلـــهـــا 
كــامــيــرون فــي الــحــصــول عــلــى الــتــنــازالت 
ــك ســيــكــون أيــضــًا  ــإن ذلــ الـــتـــي يـــريـــدهـــا، فــ
ــاء  ــنــ ــبــ ســــابــــقــــة خــــطــــيــــرة فــــــي تــــــاريــــــخ الــ
األوروبي، تضرب األسس التي قام عليها 
التعامل  االتــحــاد، وتخلق ازدواجــيــة فــي 
بـــــن أعــــضــــائــــه، مـــــا ســـيـــشـــجـــع بــعــضــهــم 
عــلــى انــتــهــاج ســيــاســة املــســاومــة نفسها، 
واالنسحاب منه، إن لم تلب مطالبهم. هذا 
الــراهــن، ألنه  املشهد األخير مستبعد في 
ال يوجد بلد عضو في االتحاد تتجاذبه 
ــاهــــات مـــســـانـــدة ألوروبــــــــــا، وأخـــــرى  اتــــجــ
معادية لها، كما الحال في بريطانيا. وإذا 
كان هناك انتقاد للبناء األوروبي بشكله 
ــالـــي، فـــي مــخــتــلــف هــــذه الـــــــدول، فــإن  الـــحـ
تمامًا.  مطروحة  غير  االنــســحــاب  مسألة 
ــه الــســاســة األوروبــــيــــون معضلة  ويـــواجـ
حقيقية: تقديم شيء ما لكاميرون، حتى 
رأيه  أمــام  املظفر  العائد  يتمظهر بمظهر 
العام من جهة، وعــدم التنازل عن أمهات 
األمور، حتى ال يرى الرأي العام األوروبي 
ــــي ذلــــــك رضـــوخـــًا  ــــي الـــــــــدول األخـــــــــرى فـ فـ
لــبــريــطــانــيــا، وحــتــى ال يجعلوا  ــًا  ــيـ أوروبـ
ــًا عـــلـــى كــل  ــتـــوحـ ــفـ ــاد مـ ــ ــحــ ــ مـــســـتـــقـــبـــل االتــ
االحتماالت، من جهة أخرى... من الواضح 
وبريطانيا،  ــا  أوروبـ بــن  أن هناك شرخًا 
إنها ال توجد لديها خطة  فاألولى تقول 
االتــحــاد  فــي  بريطانيا  مــكــان  وإن  بديلة، 
عضوًا بناًء وناشطًا. أما بريطانيا فتقول 
للبقاء  عليها  تــتــفــاوض  لــهــا شــروطــًا  إن 
فـــي االتــــحــــاد. وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا تعتبر 
عــضــويــتــهــا فــيــه غــيــر مــفــيــدة، بـــل مكلفة. 
االقتصادية تشير  الــدراســات  لكن معظم 
إلــــى أن بــريــطــانــيــا ســتــخــســر الــكــثــيــر من 
انسحابها من االتحاد. أما أوروبا فكانت 
بعد  وستبقى  انضمامها،  قبل  موجودة 

رحيلها.

 قتل أكثر من 1200 مواطن لبناني خالل 
الـــحـــرب الــثــانــيــة عــلــى لــبــنــان عــــام 2006، 
وجرح أكثر من 4200، وتدمير عدد كبير 
ــرافـــق الــعــامــة،  مـــن املـــنـــازل والــجــســور واملـ

والتسبب في تشريد أكثر من 600 ألف.
ومنهم  فلسطينيًا،   1440 مــن  أكــثــر  قــتــل   
 في الحرب على غزة عام 2008، 
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وجـــرح أكــثــر مــن 5500 شــخــص، وتدمير 
أربعة آالف منزل، وكذلك هدم 20 مسجدًا 
و67 مدرسة و34 مرفقًا صحيًا، والتسبب 

في تشريد 55 ألفًا.
 قــصــف األراضـــــي الــســوريــة بــالــطــائــرات، 

وقتل عدد من املواطنن.
 بناء عشرات آالف الوحدات السكنية في 
املــســتــوطــنــات، فــي أثــنــاء فــتــرتــي رئاسته 
بلدية القدس ورئاسته حكومة إسرائيل.

هـــذه الــتــهــم ال تعتبر جــريــمــة فــي الــعــرف 
ــل، يـــــؤدي تلقي  ــابـ ــقـ اإلســـرائـــيـــلـــي. فـــي املـ
بعض الرشاوى إلى الفضيحة واملحاكمة 
والــــســــجــــن. هـــــذا هــــو بـــالـــضـــبـــط »مــنــطــق 
لعضو  يمكن  بموجبه  الـــذي  الــعــصــابــة« 
بالتقدير،  ويــحــظــى  بــشــرًا  يقتل  أن  فيها 
ــال الـــعـــصـــابـــة، أو  ــ ــرق مــــن مــ ــ لـــكـــنـــه إن ســ
كــــذب عــلــيــهــا، فـــإنـــه يـــعـــّرض نــفــســه ألشــد 

العقوبات.
ــم يـــفـــت أوان مــحــاكــمــة أوملـــــــرت بــتــهــمــة  لــ
ارتــكــاب جــرائــم حــرب، وحتى جــرائــم ضد 
اإلنسانية. هناك تقارير حازمة وحقائق 
ــة، يـــمـــكـــن عـــلـــى أســـاســـهـــا الـــتـــوجـــه  ــ ــغـ ــ دامـ
إلـــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، املــكــان 
ستقوم  متى  أوملـــرت.  ملحاكمة  الصحيح 
الحكومة اللبنانية بهذه الخطوة؟ ومتى 
ذلك؟  على  الفلسطينية  القيادة  ستجرؤ 
ال بــد مــن الضغط بــهــذا االتــجــاه، وإذا لم 
جرائم  تتوقف  فلن  وأمثاله،  هو  يالحق، 

الحرب.
)نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي- 
فلسطني 1948(

اســـتـــفـــادوا مــنــه. ربــمــا هــــذا أول اعــتــراف 
ــــي فـــي تــنــظــيــم داعـــــش. وهـــذا  ــــدور روسـ بـ
الــروســي  الــطــيــران  يفّسر ملـــاذا ال يقصف 
التنظيم، حيث أن هذا »االختراق« هو من 
أجل استخدام التنظيم، كما تفعل أميركا 

تمامًا. 
ومن ذلك ما نشرته مجلة فورن بوليسي، 
أخيرًا، حول التعاون مع »داعــش«، فيما 
يخص النفط في املنطقة الشرقية. حيث 
ــــرت أن شـــركـــة »ســـتـــرويـــتـــرانـــســـجـــاز«  ذكــ
ــلـــى امـــتـــيـــاز  ــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عـ ــيــ الــــروســ
استأنفت  للغاز،  توينان  حقل  استثمار 
بعد سيطرة  الحقل  فــي  التشييد  أعــمــال 
»داعش« عليه في مطلع 2014، وبموافقة 
الــــروس ظلوا  الــتــنــظــيــم، وأن املــهــنــدســن 
يعملون هــنــاك إلكــمــال املــشــروع، مشيرة 
نــشــرتــه صحيفة تشرين  تــقــريــرًا  أن  إلـــى 
الــنــظــام، فــى يناير/كانون  الــتــى يــديــرهــا 

الثاني 2014، بدا معززًا لذلك«. 
»ونــقــلــت »تـــشـــريـــن« آنــــــذاك، عـــن مــصــادر 
حكومية سورية، إن »سترويترانسجاز« 
ــه ُيتوقع  أنــجــزت 80% مــن املـــشـــروع، وإنـ
النصف  فــى  للحكومة  املــنــشــأة  سلم 

ُ
ت أن 

الــعــام، مــن دون أن تذكر أنها  الثاني مــن 
خاضعة لسيطرة »داعـــش«. وال شك في 
الحكومية  السورية  أن إشــارة الصحيفة 
ذلــك، ألنها تشير  تعطي املصداقية على 
ــتـــرة ســيــطــرة  ــــى نـــشـــاط الـــشـــركـــة فــــي فـ إلـ

»داعش«.
ــة  ــيـ ــــارس الــــشــــركــــة الـــروسـ ــمـ ــ بــــالــــتــــالــــي، تـ

ارتباك  يفهم  أن  ويمكن  العالقة.  وأزماتها 
املشهد االنتقالي الليبي بمحدودية الثقافة 
البالد  الــنــاس، وتصحر  لــدى  الديمقراطية 
من الناحية السياسية على مدى عقود من 
املدنية،  املــؤســســات  فغياب  الــقــذافــي،  حكم 
واملنظمات  ــزاب  ــ واألحـ النقابية  والــهــيــاكــل 
ــنــــوات مــــن حــكــم  الـــحـــقـــوقـــيـــة عـــلـــى مـــــدى ســ
األحادية  التحول من  القامعة جعل  الدولة 
إلـــى الــتــعــدديــة أمــــرًا صــعــبــًا، واالنــتــقــال من 
أمــرًا عسيرًا، وجعل  التعايش  اإلقصاء إلى 
واالحتكام  السلطة،  على  السلمي  الــتــداول 
إلــــى صـــنـــاديـــق االقــــتــــراع أمـــــرًا غــيــر ُمــفــّعــل 

بالقدر الكافي في الحالة الليبية. 
ومــــــع أهـــمـــيـــة الـــتـــســـلـــيـــم بـــــاألثـــــر الــســلــبــي 
الليبي،  الراهن  في  الديكتاتوري  للماضي 
فإن ذلك ال يمنع من التنبيه إلى أن النخب 
مسؤولياتها  تتحمل  ليبيا  في  السياسية 
في ما آل إليه الوضع في البالد. فقد أهدرت 
وقـــتـــًا كــثــيــرًا فـــي الـــتـــنـــازع عــلــى املــنــاصــب، 
وانتظمت في تشكيالت مسلحة، بدل الدفع 
نــحــو مـــشـــروع الـــدولـــة املــدنــيــة املــمــأســســة، 
وهــو ما فتح الباب لتمدد داعــش، وظهور 
خيار التدخل األجنبي العسكري في الشأن 
اليوم  الليبين  بــالــفــرقــاء   وأحـــرى  الليبي. 
االجـــتـــمـــاع تــحــت رايـــــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
ــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى الـــتـــنـــافـــر خـــدمـــة  ــقــــديــ وتــ

للصالح العام، ودرءًا للتدخل الخارجي.
)كاتب تونسي(

الــــشــــركــــاء  يــــتــــوصــــل  أن  ــمــــل  ــتــ املــــحــ مــــــن 
األوروبـــــــــيـــــــــون إلـــــــى صـــيـــغـــة تـــوفـــيـــقـــيـــة، 
ــه مــخــتــلــف  ــ ــاء وجــ ــ كـــعـــادتـــهـــم، تـــحـــفـــظ مــ
ــر، تـــخـــص املـــطـــالـــب  ــيـ ــذكـ ــتـ ــلـ األطــــــــــــراف. لـ
ــًا مـــــن حـــــق الـــنـــقـــض  ــ ــــوعـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نـ
البريطاني، فيما يتعلق بشؤون منطقة 
الــيــورو، وإعــفــاء عالم املــال في بريطانيا 
مــن إجـــــراءات الــضــبــط والــتــنــظــيــم املــالــيــة 
عــلــى املـــســـتـــوى األوروبـــــــــي، وخــصــوصــًا 
املــهــاجــريــن األوروبــيــن  إمكانية حــرمــان 
ــنــــوات... وهـــي مطالب  مـــن املــنــح أربــــع ســ
ــعــــاهــــدات املــؤســســة  تــقــتــضــي تـــعـــديـــل املــ
لــالتــحــاد األوروبـــــي، لــكــن دواًل أوروبــيــة، 
فـــي مــقــدمــتــهــا فـــرنـــســـا، تـــرفـــض املــســاس 
بـــاملـــعـــاهـــدات األوروبــــــيــــــة. وتــــــرى أنـــــه ال 
يمكن لــســوق لــنــدن املــالــي أن يستمر في 
الــتــمــتــع بــمــعــامــلــة خـــاصـــة. كــمــا تــعــارض 
فرنسا هوالند وأملانيا ميركل بريطانيا 
كـــامـــيـــرون فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــي منطقة 
ــورو والــــهــــجــــرة. حـــيـــث تـــصـــر أملــانــيــا  ــيــ الــ
على ضــرورة احترام مبادئ حرية تنقل 
األشخاص داخل االتحاد األوروبي. فيما 
تتخوف دول أخرى، السيما املتوسطية، 
من عزم بريطانيا حرمان املهاجرين من 
بعض املنح، ما سيزيد من ضغط الهجرة 
ــبــــدو أن االتــــحــــاد األوروبـــــــي  عــلــيــهــا. ويــ
يدرس إجراًء أعد على املقاس لبريطانيا. 
لــكــن، يــمــكــن أن تــســتــخــدمــه دول أعــضــاء 
، وهو أنه في حال ضغط 

ً
أخرى مستقبال

االجتماعية  للرعاية  نظامه  على  شديد 
أن يتخذ  االتــحــاد  فــي  لبلد عضو  يمكن 
ــنـــح. لكن  ــراًء اســتــثــنــائــيــًا بــتــعــلــيــق املـ ــ ــ إجـ
الـــدول تتخوف مــن أن يــكــون ذلك  بعض 
على حساب رعاياها. لذا، تطالب بجعل 
اللجوء إلى هذه اآللية أمرًا صعبًا. وربما 
ــــون إلــى  ــيـ ــ قـــد يــتــوصــل الـــشـــركـــاء األوروبـ
النقطة  توفيقيٍة بخصوص هذه  صيغٍة 
تجعل هذه اآللية تخص غير األوروبين 
مع اشتراط مدة زمنية معينة من اإلقامة 

في تراب االتحاد األوروبي.
ويــطــالــب كــامــيــرون األوروبــــيــــن بــاتــفــاق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن  ــاع  ــ ــنـ ــ مـــصـــداقـــيـــة إلقـ ذي 
لم  بينما  األوروبــــي،  لــالتــحــاد  باالنتماء 
يــعــمــل هـــو إلقــنــاعــهــم. مـــا يــجــعــل مــوقــفــه 
غــيــر مــريــح ســيــاســيــًا. فــهــو مــتــردد حيال 
ــام. وإذا  ــعـ ــالـــرأي الـ ــا، ويــتــحــجــج بـ ــ ــ أوروبـ
كان البريطانيون بحاجة إلى إقناع، فإن 
الــحــاكــمــة بــالــدرجــة  ذلـــك مــهــمــة نخبتهم 
األولــى. لكنها مترددة هي األخــرى. ومن 
ثم ففاقد الشيء ال يعطيه. وكأن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــحــمــل األوروبـــيـــن مشكلة 
الفصل  بــاألســاس، عجزت عن  بريطانية 

فيها محليًا.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

داعش الروسية

االنقسام على السلطة الليبية

أوروبا والمعضلة البريطانية

متى تكون محكمة 
أولمرت الحقيقية؟

داعش شركة 
أمنية خاصة 

ومساهمة، يوّظف 
فيها أطراف كثيرون

أهدرت النخب 
السياسية في ليبيا 

وقتًا كثيرًا في التنازع 
على المناصب

كأن الحكومة 
البريطانية تحمل 

األوروبيين مشكلة 
بريطانية باألساس، 
عجزت عن الفصل 

فيها محليًا

آراء

ميشيل كيلو

أوروبــا  التي تدفقت على وسط  الهجرة املتالحقة  أمــواج  اعتبر أوروبيون كثيرون 
أقامتها  طبيعية ومصطنعة  قديمة  ، كسر حواجز  االخــتــراق  من  وغربها ضربًا 
متنوعة،  وحــروب  ومذهبية،  دينية  وأحكام مسبقة، وخالفات  عالقات مضطربة، 
البر  على  تدفقت  جموع  بغتة  تجاوزتها  وتــواريــخ  ومــقــاومــة،  استعمار  وحــمــالت 
الــخــارج، تنتمي إلــى ثــقــافــات وأديــــان وأعــــراق وتقاليد مختلفة عن  األوروبــــي مــن 
معظمها  في  سلبية  قديمة،  ذكريات  حضورها  أثــار  وأعراقها،  وأديانها  ثقافتها 
لدى قطاعات من الرأي العام، قابلتها ردود أفعال إنسانية النزعة، رحبت باملختلف 
املبتلى بظلٍم ال يحتمل في وطنه، هدد وجــوده، وقضى بال رحمة على  والغريب، 
أعداد كبيرة منه. رأى األميركيون في الهجرة الكثيفة إلى أوروبا التي ضمت أعدادًا 
أن  القلق، ويمكن  العربية والشرق األوســط حدثًا يثير  البلدان  كبيرة من مسلمي 
يهز األمــن األوروبـــي، ليس فقط بسبب صعوبة استيعاب قادمني من مجتمعات 
محتربة ومتخلفة في مجتمعاٍت يغلب عليها االستقرار والتقدم، وإنما كذلك بسبب 
الخوف من تسلل عناصر إرهابية إلى القارة العجوز، لم تدخل إليها طلبًا للجوء، 
بل لتنفذ عمليات عسكرية كالتي وقعت في باريس، وسقط فيها قرابة خمسمائة 
الديمقراطي،  املجتمع  بفاعلية  تتصل  داخلية،  أزمــة  فــي  وتسببت  وجــريــح،  قتيل 
ومقتضيات هويته املسيحية، وبما إذا كان عليه حقًا استيعاب غرباء، وإن كان ال 
ذنب له في محنتهم، إذا كان من املحتمل أن يكون مئات اإلرهابيني قد اندسوا فيه، 

وجعلوهم حاضنة مخاطر عديدة، حتى إن كانوا أبرياء وضحايا لإلرهاب. 
ــا يمثل مصلحة اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة، كــمــا قـــال وزيــر  ــ بــمــا أن اســتــقــرار أوروبـ
خارجيتها، جون كيري، في كلمة ألقاها في ميونيخ، فإن واشنطن تبدي خشيتها 
الدولي مع  أيــة أحــداث أمنية واسعة في بلد أوروبــي أو أكثر بالتوازن  من أن تخل 
التغلغل اإلرهــابــي، على  روســيــا، خصوصًا إن أخــذت صــورة عجز عــن مواجهة 
غرار ما شهده العام املاضي، وأخذ شكل هزيمة داخلية أمام عدو ال يقبل التحديد 
والرصد،  يخوض من داخل أوروبا معركة حياة وموت ضد بلداٍن ال تعرف كيف 
تبقيه خارجها. في رؤية واشنطن التي تلتقي مع مواقف األوساط املعادية لالجئني، 
ما  يعد  لم  إضافية،  خطورة  عليها  تضفي  استراتيجيٍة،  سياقات  في  وتدرجها 
بلدانه  في  نتائجه  يمكن حصر  تطور محلي،  والــعــراق مجرد  يجري في سورية 
األصلية أو مواجهة عقابيله بمعزل عن الصراع الدولي، املستعر اليوم بكل ضراوة 
عن  املتحدة  الــواليــات  تفصل  التي  الشاسعة،  السياسية  الجغرافيا  مساحات  في 

روسيا، في املشرق العربي، وعلى امتداد ثالثة أرباع الكون. 
هــل تــواصــل أمــيــركــا ســيــاســاتــهــا، فــي حـــال اهــتــز األمـــن واالســتــقــرار فــي نصفها 
الــصــراع  بـــؤرة  وتخمد  مــواقــفــهــا،  تطوير  على  مجبرة  نفسها  تجد  أم  ــي،  ــ األوروبـ
أميركا  إقناع نخبة  أوباما  انطالقًا من حساباٍت ال يستطيع  في سورية والعراق، 
الرئاسية  االنتخابات  معركة  تقدم  بينما  حيالها،  سلبيتها  بمواصلة  السياسية 
خطابًا مختلفًا إلى درجة التناقض عن خطابه، يحمله املسؤولية عن تنمر روسيا، 
النظام األســدي، وتراجع نفوذ أميركا ودورهــا قــوة أعظم،  إيــران، وإجــرام  وفلتان 
ويعلن عداءه املذهبي لكل ما ليس أميركيًا، ويتعهد بمواجهة بوتني بالقوة، وإخراج 
أميركا من »النكسة« األوبامية التي نزلت بها. هل ستتعامى إدارة أوباما عن الحدث 
األوروبــي بالطريقة التي تعامت بها عن الحدث السوري؟ وهل سيقتصر املوقف 
األوروبي من االختراق اإلرهابي على القارة وحدها أم سيتخطى ذلك إلى مصدر 
املشكالت جميعها، أي نظام األســد املدعوم بإرهاب إيراني روســي، يفرخ إرهابًا 
داعشيًا وغير داعشي، ينتشر في العالم ملقاتلة املختلف، من غير املجدي واملقبول 

مواجهة أعراضه الداعشية، بالتعاون مع مصدره األسدي، أو بالسكوت عنه. 
الــحــرب ضد  لــه  تركنا  لــأســد، كما  نتركها  أم  الفرصة ونعمل عليها،  نلتقط  هــل 

اإلرهاب؟

معن البياري

البلد دي«.. قائل  اش أكلنا عيش في 
ّ
الــروايــة، ما كن »لــو أن هيكل كتب 

ملكاٍت عديدٍة  إلى  ر 
ّ

تؤش الطريفة، نجيب محفوظ. وهي  العبارة،  هذه 
بشروطها  الـــروايـــة،  لكتابة  تــؤهــلــه  هيكل  محمد حسنن  لـــدى  ــرت 

ّ
تــوف

الفنية واألدبية، ومنها مرونة السرد املنبسط لديه، في مقاالته وكتبه، 
 بعضهم إن 

ُ
وفـــي إطـــالالتـــه الــتــلــفــزيــونــيــة. وعــلــى مــا فــيــه مــن تــزّيــد قـــول

هيكل روائـــيٌّ خسرته الــروايــة العربية، قــد يجوز الــقــول إنــه اقــتــرب، في 
أدبــيــًا. وربما بشيء  الــروايــة جنسًا  إلــى مبنى  ما كتب عن شخصياٍت، 
من »التحرير«، في الوسع أن يصير »خريف الغضب« عن أنور السادات 
 شائقة، فقد وازى، في هذا الكتاب، بن استبطان دواخل الرئيس 

ً
رواية

القتيل وجوانّيته مع تظهير سلوكه وأدائــه في غير شــأن، ذاتــي وعــام. 
ومعلوٌم أن هيكل كان يحرص على أن يقرأ في األدب، نحو ساعتن قبل 
نومه، بعد أن يكون قد أمضى قسطًا من نهاره في مطالعاٍت في التاريخ 
والسياسة واالستراتيجيات، في كتب وتقارير وصحف. وقد أوضح أن 
الكتابة، وترطيبها،  الدائمة لحماية لغته في  حرصه ذاك كان لحاجته 
 شيئًا من 

ًّ
ــازاٍت. ولــعــل وتسليحها بــمــا فــي األدب مــن اســتــعــاراٍت ومـــجـ

اإلفراط في االستنجاد بالتشبيهات والكنايات أصاَب تحليالته وقائع 
سياسية غير قليلة، في السنوات األخيرة خصوصًا، فتسّبب هذا األمر، 
إلى حدٍّ ما، في التعمية على موقفه في هذا الشأن أو ذاك، بدل تظهيره 

بالوضوح الالزم... واملطلوب.
كان هيكل يحفظ أكثر من عشرة آالف بيت من الشعر العربي، للمتنبي 
ار بن برد خصوصًا، عدا عن محفوظاته من الشعر 

ّ
وأحمد شوقي وبش

(. وفـــي حــلــقــات »مـــع هــيــكــل، تــجــربــة حــيــاة« في 
ً
األجــنــبــي )طـــاغـــور مـــثـــال

كــان مدهشًا فيها اســتــذكــاره أشــعــارًا غير قليلة، وهــو ما  »الــجــزيــرة«، 
لوحظ في أحاديثه التلفزيونية مع مليس الحديدي تاليًا )كما في آخر 
هــذه األحــاديــث فــي وداع 2015(. وقــد قــال، مـــّرة، إنــه، فــي حفظه الشعر، 
كان يدّرب ذاكرته التي كان فهمي هويدي صائبًا جدًا في وصفها بأنها 
ربانية، حماها هيكل   

ٌ
إنها هبة الــقــول، هنا،  فــي  مبالغة  »جــّبــارة«. وال 

بمثابرٍة ودأٍب استثنائين. وإلى هذه )الوظيفة؟( لحفظ الشعر، فإن األثر 
وإحاالتها، وسعة  باللغة ومترادفاتها،  تمكن معرفته  لذلك هو  األهــم 
معجمها )كتابته باالنجليزية لم تقل رقيًا(. وكذلك التسلح بثقافة أدبيٍة 
الرواية،  في  رفيعة، ساعدت، في حيازته قسطًا غزيرًا منها، مطالعاته 
اته في الفنون، وكان له رأي في  ومشاهداته العروض املسرحية، وقراء
 إحالته 

ً
الــتــاريــخ. وليست منسية اإلفـــادة مــن املنجزات األدبــيــة فــي فهم 

نهر  على  أنــدريــتــش، »جسر  إيفو  )البوسني(،  اليوغسالفي  روايـــة  إلــى 
الدرينا«، في مقالٍة له عن الحرب في البوسنة والهرسك قبل 17 عامًا. 

ــاذ الــــراحــــل بــاملــوســيــقــى واملـــســـرح  ــتــ ويـــطـــول الـــحـــديـــث عـــن شــغــف األســ
الــذي كان جــّواب متاحف ومسارح، وُينفق على شراء  والتشكيل، وهو 
اللوحات. ويطول الحديث عن صداقاته مع أدباء عديدين، عرب وعاملين، 
ومنهم نـــزار قباني ومحمود درويـــش، وفــي الــبــال أنــه الـــذي جـــاء، إّبــان 
رئاسته تحريرها، بنجوم مصر األدباء إلى »األهــرام«، كتابًا وموظفن 
فيها، نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ولويس عوض ويوسف إدريس 

.
ً
وعبد الرحمن الشرقاوي مثال

مـــؤّدى هــذا املـــرور املــوجــز، هــنــا، على بــعــٍض مــن حسنن هيكل، أن من 
أوجــب ما يلزم أن يتوفر عليه املشتغل في الصحافة، وفي السياسّية 
ــاألدب، ال   وتحليلية، ثــقــافــة كــافــيــة بــ

ً
 إخــبــاريــة

ً
مــنــهــا، تعليقًا ومــتــابــعــة

 مــن طه 
ً
ــة

ّ
لــتــكــون لــغــتــه الــصــحــافــيــة أدبـــّيـــة املــنــحــى والـــظـــالل، وال مــســتــل

ب 
ّ

والتخش الجفاف  مــن  ليحميها  وإنــمــا  وغيرهما،  والــجــاحــظ  حسن 
واملحدودية. ولتسعفه هذه الثقافة بأدواٍت مضافة في فهم العالم، وفي 
اإلحاطة بالجوهري في متغيرات الوقائع واألحداث.. فالصحافي شاهٌد 
على لحظٍة ستكون تاريخًا. وال غلوَّ في الصراحة، هنا، إن من أسباب 
الركاكة والرداءة والضحالة، في راهن الصحافة العربية، أن كثيرين من 
منتجيها ذوو خياٍل فقير، ويزهون بعدائهم الثقافة والقراءة واألدب، 
بــادعــاٍء مكشوف، وبأخطاء  اتفق،  ثم ُيحاضرون في أي شــأٍن، وكيفما 

نحوية وتعبيرية بال عدد. 

محمد أبو رمان

بت الدولة 
ّ
يرى مسؤولون أردنيون أّن السياسة الخارجية األردنية تجاه سورية جن

قــراءة  فــي  أخطأنا  ــنــا 
ّ
أن لــو  فيها،  كانت ستقع  ومنعرجات خطيرة،  كبيرة  أزمـــات 

الوضع السوري، أو توّرطنا، بشكل أو بآخر، فيما يجري وراء حدودنا الشمالية.
يبني املسؤولون هذه القراءة على التطورات األخيرة التي أعقبت التدخل العسكري 
النظام هناك،  القوى لصالح  أحدثه من تحوالت كبيرة في موازين  ومــا  الــســوري، 
 أّن املسؤولني أنفسهم يتجاهلون التطورات األخيرة في درعا املحاذية للحدود 

ّ
إال

قرية  على  بسيطرته  هناك،  كبيرًا  تقدمًا  السوري  النظام  أن حقق  بعد  الشمالية، 
الشيخ مسكني االستراتيجية، واندفاعه إلى درعا البلد، مهد الثورة السورية، ما قد 
يهدد بموجة كبيرة من الالجئني السوريني، بدت معاملها راهنًا عبر نزوح قرابة 70 
ح لالرتفاع، 

ّ
ألفًا هربًا من القصف إلى قرى محاذية للحدود األردنية، وهو عدد مرش

الشرقية،  الشمالية  الــحــدود  ألــف الجــئ في مــحــاذاة  بالتزامن مع وجــود قرابة 22 
ح لالرتفاع.

ّ
غالبيتهم من األطفال في مخيمي الحدالت والركبان، وهو عدد مرش

التدخل الروسي   ملا كانت عليه األحــوال قبل 
ً
مثل هذا الوضع يمثل انقالبًا كامال

في درعا، إذ كانت املحافظة السورية الجنوبية بصورة غير رسمية تحت »الرعاية 
األردنية«، عبر دعم الجيش الحّر )الجبهة الجنوبية التي تمثل الفصيل العسكري 
األكبر(، ما منح األردن ميزات استراتيجية مهمة، في مقدمتها ضمان عدم وصول 
داعش إلى هذه املنطقة، كما حدث في أغلب األراضي السورية، وعبر النفوذ الكبير، 

عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا، لأردن في درعا.
اليوم لم تعد درعا تحت الرعاية األردنية، وتالشى الخط األحمر الذي وضعه األردن 
ر 

ّ
لــدرعــا، وتنك الــســوري واإليــرانــيــني  النظام  أمــام أي اجتياح عسكري مــن  سابقًا 

إلــى تحييد  فــأدت  إليها مع األردن،  التي وصلوا  الرسمية  للتفاهمات غير  الــروس 
درعا في املواجهات العسكرية األخيرة، فأصبحت مهددة بسيناريو شبيه تمامًا ملا 
حدث في حلب. منذ التدخل الروسي، أعاد األردن تموضعه، واتجه إلى الحياد أكثر، 
وقام باستدارة غير معلنة، دفعت به إلى استراتيجية »النأي بالنفس«، وتزامن ذلك، 
 كبيرًا في االستراتيجية الغربية تجاه سورية، ما أدى، في الوقت 

ً
وربما عكس تحوال

طلق عليها املوك(.
ُ
نفسه، إلى إغالق غرفة إدارة العمليات العسكرية في درعا )التي أ

ل 
ّ
الــذي شك الـــدور السابق فــي درعـــا،  اآلن، مــا هــي خــيــارات األردن؟ فالتخلي عــن 

إلى  أدى  لــأردن،  األمنية والعسكرية  »الــوســادات«  أطلق عليه سياسيون كبار  ما 
حالٍة من الفوضى في املحافظة وارتباك الجبهة الجنوبية وتراجعها وتقدم النظام، 
الشمال وموجات  إلى  الفوضى  انتقال حالة  األردنــي، عبر  الوطني  وتهديد لأمن 
كبيرة من الالجئني. إذا كان الروس لم يحترموا تفاهماتهم مع األردن سابقًا، فأّي 
ضمانات لأردن بعدما فقد »رعايته« لدرعا من أخطار أمنية وعسكرية محتملة؟

ه ال يمكن لأردن أن يفعل أكثر مما يقوم به حاليًا 
ّ
يناقش سياسيون أردنيون بأن

من دور إنساني مقتصر على التعامل مع تداعيات األزمة السورية، بشأن الالجئني 
السوريني، وأّن الخيار اآلخر يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع الروس، الذين 
يتبنون سياسة »األرض املحروقة« في التعامل مع املعارضة السورية، كما حدث 
بة وجدلية؛ لكن السؤال املطروح هل سورية 

ّ
في شمال سورية. بالطبع، املسألة مرك

مهمًا  بعدًا  تمثل  ها 
ّ
أن أم  فقط،  وتمويل  أصبحت قضية الجئني  لــأردن  بالنسبة 

وأساسيًا من األمن الوطني األردني؟ وهل مصلحة األردن اليوم في النأي بالنفس 
الشمالية؟ وربما  اإليراني على حــدوده  الثوري  والحرس  الالجئني  أمــواج  بانتظار 
وصول داعش، بعد أن يتفكك الجيش الحّر وانتقال املواجهات إلى املنطقة الحدودية، 

بعدما كانت قبل ذلك على بعد مئات الكيلومترات؟
ال يوجد خيار سهل أو بسيط، وال يمكن القول إّن املخاطرة في كلتا الحالتني ليست 
موجودة. لكن، من قال إّن »خسارة درعا« أمر سهل أو ثانوي لأردن، وهل يمكن 

بالفعل النأي بالنفس في هذه الظروف التاريخية االنتقالية غير املسبوقة؟
مجرد أسئلة برسم العصف الفكري.

اختراق أوروبا، هل يقلب الحسابات؟ هيكل... األدب والفن

هل »النأي بالنفس« الخيار األفضل؟
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فضاء مفتوح

آراء

أسامة الرشيدي

ســمات  أبــرز  الواحــد  الصــوت  إعــام  أصبــح 
اإلعــام املصــري بعــد االنقــاب فــي 3 يوليــو/ 
تمــوز 2013، وهــذا الصــوت بالطبــع هــو رأي 
كل  لصــوت  كامــل  تغييــب  مــع  فقــط،  النظــام 
مــن يعارضــه. وقــد كان هــذا التوجــه واضحــا، 
منــذ الدقائــق األولــى ملــا بعــد إلقاء عبــد الفتاح 
السيســي خطابــه فــي مســاء ذلــك اليــوم الــذي 
إذ  مرســي،  محمــد  الرئيــس  عــزل  فيــه  أعلــن 
انطلقت قوات من الجيش والشــرطة ملحاصرة 
وســائل اإلعــام التــي مــن املحتمــل أن تعــارض 

ما حدث وإغاقها.
لكــن، علــى الرغــم من غيــاب معارضي االنقاب 
ذلــك،  مــع  املصــري،  اإلعــام  أن  إال  والسيســي، 
وصفحــات  بثــه  ســاعات  مــن  مســاحة  وجــد 
جرائــده الســتضافة معارضــن مــن نــوع آخــر، 
بصــورة مكثفــة في األســابيع األخيــرة. أحدهم 
الصحــف  تهافتــت  النبــوة،  يدعــي  شــخص 
وإجــراء  الســتضافته  الفضائيــة  والقنــوات 
حــوارات معــه، ليتحــدث عن خرافاتــه ويعرض 
خزعباتــه أمــام مايــن املصريــن، واملضحــك 
أن »النبي« الجديد لم يستطع تمالك أعصابه، 
في إحدى الحلقات التلفزيونية التي حل بها، 
ليعتدي بالضرب على الضيف املقابل له، بعد 
يحــدث  مثلمــا  الهــواء،  علــى  خلــع جلبابــه  أن 
فــي معــارك الشــوارع بن الفتــوات والبلطجية، 

منى عبد الفتاح

ُيعتبــر مشــهد التماســيح فــي جنــوب الــوادي 
وفــي  النيــل،  نهــر  انحســار  عنــد  طبيعيــا 
ظهورهــا،  لكــن  الســنة،  مــن  معلومــة  أوقــات 
وبشــكل الفت، في شــمال الوادي غريٌب بعض 
الشــيء، إلــى درجــة أن ربطــه بعضهــم بالحالة 
السياســية التي يمكن أن تظهر معها كائنات 

األرض مشاركة في االحتجاج.
د  تشــبه قصص التماســيح، هذه األيام، إلى حٍّ
بعيد، أســاطير الســحر قبل مئات الســنن في 
جزر وقرى ترقد على ضفاف النيل في شمال 
الظــروف  األســاطير  هــذه  صنعــت  الســودان. 
ارتيــاد  مــن  الصغــار  الصبيــة  لــردع  اليوميــة 
بســاتن النخــل واملانغــو فــي ســاعات النهــار، 
حينمــا يخلــد املزارعــون للنوم وقــت القيلولة. 
روى القصص عن مشاهدة أحدهم 

ُ
وعادة ما ت

طيفــا أســود، يركض فــي حقول الذرة الرفيعة، 
أو شبح امرأة بشعٍة، تمت مشاهدته في ظال 
بحربــة،  أحدهــم  ضربــه  تمســاح  أو  املغيــب، 
فتحول إلى كائن آخر، يظهر بن فينة وأخرى 
لينتقم، إن لم يقّدموا له القرابن، حتى صارت 
املنســوجة  القريــة  حــدود  تتعــدى  حكايــاٍت 

فيها، وتطير إلى قرى أخرى في املنطقة.
تعــّود الســودانيون علــى طــول ضفــاف النيــل، 
مرورًا بالعاصمة الخرطوم، والتي على الرغم 
 

ّ
مــن الضجيــج والكثافــة الســكانية العاليــة، إال

أماتــت  مضحكــٍة،  مشــاجرٍة  فــي  معــه  ودخــل 
مشــروع نبوته قبل أن يبدأ. لكن، من املؤكد أن 
أكثــر النــاس ســعادة بذلــك هم مســؤولو القناة 
نفســها التي حدثت فيها تلك املشــاجرة، فذلك 

ضمن لهم رواجا ونسبة مشاهدة كبيرة.
قبل ذلك »النبي« بأشهر، كانت هناك »هوجة« 
إعاميــة أخــرى مفاجئــة عــن مــّدٍع آخــر للنبــوة 
فــي محافظــة الشــرقية، هــو نجــل أحــد مشــايخ 
عيــان  شــهود  وتحــدث  الصوفيــة،  الطــرق 
أتباعــه  وأن  لــه،  شــرطة  ضبــاط  حمايــة  عــن 
وأن  والقضــاة،  واملستشــارين  الضبــاط  مــن 
مشــاهير كثيريــن مــن رجــال السياســة والفــن 
بركاتــه،  مــن  لينالــوا  إليــه،  يأتــون  والرياضــة 
وأنــه فــي أثنــاء صعــود الرجــل ملنزلــه، يكنــس 
اللــواءات ســالم العقــار خلفــه، ليتبــارك  أحــد 
به. وكان الفتا دفاع أحد أبرز األذرع اإلعامية 
عــن الرجــل، وإصــدار األخيــر بيانا لنفــي األمر، 
ليختفــي املوضــوع فجــأة مــن أجنــدة اإلعــام، 
أن  بعــد  أخــرى،  مــرة  الواجهــة  إلــى  يعــود  وال 
نوقــش أيامــا قليلــة. ظهــر أحــد الدعــاة في قناة 
الفضائيــة  القنــوات  بعــض  لينتقــد  فضائيــة، 
والســماح  النبــوة،  مّدعــي  اســتضافت  التــي 
لهــم بطــرح أفكارهــم علــى العامــة. لكــن، مــا هي 
إال أيــام قليلــة، حتــى كانــت القنــاة التــي ظهــر 
فيهــا ذلــك الشــيخ تســتضيف شــخصا يّدعــي 

األلوهية، وليس فقط النبوة.
لم يشعر مذيع القناة بأي قلق، وضيفه يّدعي 

ُمســتحبة  بيئــة  تضمــن  النهــر  انحنــاءات   
ّ
أن

الشــمال،  إلــى  صعــودًا  ثــم  التماســيح،  لهــذه 
وحتى الوصول إلى مصر. 

جعــل  منهــا  املفزعــة  حتــى  املشــاهد  ألفــة 
التمســاح يدخــل فــي فضــاء الثقافــة الشــعبية 
السودانية، على الرغم مما يشّكله ظهوره من 
اضطــراب كبيــر فــي حيــاة الســكان، خصوصــا 
علــى  عيشــهم،  كســب  فــي  يعتمــدون،  الذيــن 
الزراعة على ضفتي النيل. وتزداد خطورتها، 
حينمــا تظهــر أنــواع ضخمــة، يمكــن أن يصــل 
طــول الواحــد منهــا إلــى عشــرة أمتــار، وُيدعى 
التماســيح  أكثــر  مــن  وهــو  »الُعشــاري«، 
شــهرة فــي الســودان، لشراســته وقوتــه، وهــذا 

باملناسبة اسم متداول بن املواطنن. 
نســيج  فــي  يظهــر  التمســاح  نجــد  ولهــذا، 
الحكايــات واألمثــال، وُيشــّبه بــه الفــارس الذي 
هنيــة 

ّ
ال ُيهــزم، وهــو تشــبيه ينــّم عــن إدراك الذ

ــعبية العميــق خطورتــه وقوتــه. بــل وصــل 
ّ

الش
إلــى إدخالــه فــي كرامات األوليــاء، كما ورد في 
الدهــب«،  »قنديــل  ُيدعــى  لشــيخ  حــوار  قّصــة 
شــاطئ  علــى  مــن  مســاح 

ّ
الت اختطفــه  والــذي 

بلــدٍة مشــهورٍة بســادتها املتصوفــة، فأصبــح 
الناس يســتنجدون بذاك الشــيخ الذي تصّدى 
تغّيــر  وملــا  تلميــذه.  منــه  وأنقــذ  للتمســاح، 
الثقافــة.  لهــذه   

ً
بطــا التمســاح   

ّ
ظــل الزمــان، 

ولكــن، فــي إشــارة أخــرى إلــى حــاالت الفســاد 
فتحــّور  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  انتشــرت،  التــي 

الشــهرة  حــب  أجــل  مــن  املســتوى،  هــذا  إلــى 
عــن  واملدافعــن  الغيوريــن  بمظهــر  والظهــور 
الديــن، كأن املصريــن قد اتبعوا هؤالء أفواجا، 
حتــى يحتــاج األمــر كل هــذا كلــه، وكأن األمــر 
مــن  منحطــا  اســتغااًل  إال  ليــس  فــي حقيقتــه 
اإلعــام ألشــخاٍص مرضــى نفســين الجتــذاب 
مّدعــي  اســتضافة  بــن  املشــترك  املشــاهدين. 
اســتضافهما  مــن  أن  األرض«  و«دابــة  النبــوة 
علــى شاشــة القناة التــي يعمل فيها هو املذيع 
صاحب فضيحة أسر قائد األسطول السادس 
مثــار  جعلتــه  والتــي  الشــهيرة،  البريطانــي 
ســخرية واســتهزاء الجميــع، حتــى إنــه اضطــر 
إلــى االختفــاء عــدة أشــهر، قبــل أن يعــود بعــد 

تراجع الحديث عن فضيحته.
أما من استضاف مّدعي األلوهية فهو نصاب 
لبيــع  مراكــز  عــدة  ولديــه  طبيــب،  أنــه  يّدعــي 
أعشــاب مجهولــة، باعتبارهــا أدوية تعالج كل 
األمــراض، وقــد أمــرت النيابــة مــن قبل بضبطه 

معمــل تفريخ التماســيح، املتــداول هذه األيام. 
 الفيديو 

ّ
يقــول صاحــب املقطــع الــذي يّدعــي أن

املصريــة  املخابــرات  بمعرفــة  تصويــره  تــم 
ــق شــعارها على الشاشــة، طوال مدة 

ّ
التــي يعل

املقطع. يقول كتابة على شريط يمّر أيضا في 
 التصويــر مــن داخــل 

ّ
أثنــاء عــرض الفيديــو أن

املســلمن  لإلخــوان  الدولــي  التنظيــم  معامــل 
لتفريــخ التماســيح، وذلــك لنشــرها فــي التــرع 
لترويــع املواطنــن الشــرفاء. ولــم يكتــِف بذلــك، 
 مــن يقومــون بعمليــات التفريــخ 

ّ
بــل أضــاف إن

هــم مختصــون مــن التنظيــم الدولــي لإلخوان، 
تــم جلبهــم  مــن الخــارج من األنفــاق عن طريق 
غــزة، ويظهــر هــذا، حســب قولــه، مــن حديثهــم 

باللغة اإلنجليزية، حتى ال ينكشف أمرهم. 
 ناشر املقطع بلغ من عدم الوعي بما 

ّ
ال شّك أن

ه مبلغا عظيما، فاملشاهد العادي يدرك من 
ّ
بث

النصــب  بتهمــة  معــه  للتحقيــق  وإحضــاره، 
تجميــل  ومســتحضرات  أدويــة  وتصنيــع 
وزارة  مــن  مرخصــة  وغيــر  املصــدر،  مجهولــة 
فــي  للحــق  املصــري  املركــز  واتهمــه  الصحــة. 
الــدواء بأنــه أهــم املســاهمن فــي تعزيــز خــداع 
املواطنــن، وبيــع الوهــم لهــم واســتغالهم، عن 
طريــق منتجاتــه التي ســحبتها وزارة الصحة 
مــن األســواق، وهــي صفــات مشــرفة جــدًا كمــا 
نــرى، وأهلتــه بجــدارة للحصــول على عضوية 
مجلس النواب املصري في عهد السيسي، كما 

أنه يرأس القناة التي يقدم فيها برنامجه. 
اإلعــام  علــى   

ً
غريبــة الظواهــر  تلــك  ليســت 

الــذي يســلط الضــوء علــى مثــل تلــك  املصــري 
ســنوات،  منــذ  دوريــة  بصــورة  الشــخصيات، 
حتى إنها تضمنت عديدين من مّدعي النبوة، 
ومــن يّدعــي أنــه املهــدي املنتظــر وغيرهــم، لكن 
الجديــد اآلن هــو اقترانهــا بتجاهــل معارضــي 
الواحــد،  الصــوت  إعــام  وســيادة  السيســي 

مثلما أسلفنا.
تنحــي حســني  بعــد  للشــباب  يقولــون  كانــوا 
ميــدان  فــإن  املعارضــة،  يريــد  مــن  إن  مبــارك 
مغلــق  اآلن  امليــدان  لكــن  موجــود،  التحريــر 
بالدبابــات واملدرعــات والجنــود الذيــن لديهــم 
أوامــر بقتــل كل مــن يفكــر باالقتــراب. أمــا مــن 
اللــه، فلديــه اإلعــام املصــري،  يريــد معارضــة 

وسيجد فيه متسعا رحبا لذلك.
)كاتب مصري(

 هــذا املعمــل فــي 
ّ
طبيعــة التصويــر الهــادئ أن

مكان ما على هذه األرض، واملوظفة األجنبية 
مختصــة  التفريــخ  عمليــة  علــى  تعمــل  التــي 
ترتــدي زّيــا رســميا، يوضــح اســم مؤسســتها 
ج 

ّ
العلميــة فــي الغالــب. ولكــن الغريــب هــو الــز

باإلخــوان املســلمن، وبلــوغ درجــة مــن التوتر 
 ال مــع 

ّ
ج أيضــا بأنفــاق غــزة، مــا ال يتســق

ّ
بالــز

شكل املقطع، وال وظيفته الواضحة للعيان.
هذا املقطع املوتور ملجهوٍل لم يقابله تصريح 
رســمي ينفــي، علــى األقــل، وجــود املخابــرات 
فــي هــذا املوضــع، بــل على األرجــح وقع موقعا 
حسنا بإضافات أخرى من بعض االنتهازين 
ممــن يطمعــون في موقٍع ما في نظاٍم متهالٍك، 
يقتــات علــى هــذه الشــائعات التــي لــن تبقيــه 

.
ً
على قيد الحياة طويا

من يتأمل ميثولوجيا التماسيح هذه، يجدها 
ــل تحديــا أرعــن يشــبه، فــي 

ّ
فــي الســودان تمث

أحيــاٍن كثيــرة، قــرارات النظــام الحاكــم. بينمــا 
املنســوجة حــول  تأتــي األســطورة  فــي مصــر 
التماسيح  مثل بناٍء يتّم تشييده منذ انقاب 
مواجهــة  مــن  املصريــن  لتمكــن  السيســي، 
حيرتهم إزاء استشراء ظواهر الفساد والظلم. 
ولكي تتيح نسقا من الفهم والتفسير لوجود 
الوقــت  وفــي  النظــام.  فظائــع  تتحمــل  جهــاٍت 
نفســه، تزيــح عــن كاهلــه املســاءلة وتنتقــم مــن 

عدوه.
)كاتبة سودانية(

األلوهيــة )الــذي كان يتناقــض مــع نفســه تــارة 
أخــرى، ويقــول إنــه مرســل مــن اللــه، ويبــدو أنه 
ال يعــرف الفــرق بــن النبــوة واأللوهيــة(. لكنــه 
شعر بالذعر، عندما توعد السيد اإلله الرئيس 
هــو  السيســي، بحبســه  الفتــاح  عبــد  املصــري 
مجلــس  وحــل  العســكري،  املجلــس  وأعضــاء 
السياســين!  املعتقلــن  عــن  النــواب، واإلفــراج 
املذيــع أعصابــه، وطالــب مدعــي  فقــد  عندهــا، 
األلوهيــة بالحديــث »بالعقــل«، علــى حــد قوله، 
ثــم قــرر طــرده مــن الحلقــة، بعــد أن تجــرأ اإللــه 
علــى الرئيــس! كما اتهم املذيع مّدعي األلوهية 
بأنــه مــن »عبــدة الشــيطان«، فــي مشــهٍد عبثي، 
يليــق بإعــام مــن هذا النوع، حتــى إن صحيفة 
لــم تجــد غرابــة فــي نشــر خبــٍر يتحــدث عنوانــه 
عــن طــرد »مّدعــي األلوهية«، بعــد تطاوله على 
السيســي. آخــر هــذه الحــاالت مــن »املعارضــة« 
كانت ســيدة ادعت أنها »دابة الله في األرض« 
التــي ســتأتي فــي آخــر الزمــان، وأنهــا مذكــورة 
في اآلية 82 من ســورة النمل، وأن الله أرســلها 

لكي تنقذ البشرية من املسيح الدجال!
الغريب أنه كان هناك إصرار غريب من وسائل 
اإلعــام علــى »النفــخ« فــي هــؤالء األشــخاص، 
تمثــل  جديــة،  قضايــا  وكأنهــم  وتضخيمهــم 
املجتمــع، وخصصــت فضائيــات  علــى  خطــرًا 
حلقــات كاملــة ملناقشــة املوضــوع، واســتضافة 
شــيوخ للــرد عليهــم، وعمــل مناظــرات بينهــم 
انزلقــوا  األزهــر،  فــي  وشــيوخ  أســاتذة  وبــن 

اآلن ليصبــح رمــزًا للجشــع، وملن يعتدون على 
األموال ظلما وعدوانا.

 أّمــا فــي مصــر، فظهور التماســيح، وأشــهرها 
فقــد  الشــهر،  هــذا  بدايــة  »مســطرد«  تمســاح 
لذيــول  كثيــرة  نفســية  إســقاطات  صاحبتــه 
نظــام عبــد الفتــاح السيســي. وهــي ال تخــرج 
كثيــرًا عــن رؤيــة فرويــد لهــا باعتبارهــا حيلــة 
نفسية. وهنا، ينسب املوالون للنظام سماتهم 
التمســاح  فــي  امللتبســة  وميولهــم  الذاتيــة 
ككائــن وصلــوا إلــى درجة تغييب وعي الناس 
عنه، بقصة بلغت من الســذاجة شــأوًا عظيما، 
 جماعة اإلخوان املســلمن هم من ألقوا 

ّ
هي أن

بــه خــارج النيــل، إلحــداث الزعزعــة والفوضى. 
فاإلســقاط هنــا ال يقتصــر علــى كونــه حيلــة 
مــا ُيفهــم باملعنــى الواســع للفظه، 

ّ
دفاعيــة، وإن

أيضــا  وهنــا،  أيضــا.  فرويــد  يوضــح  كمــا 
تظهــر املحاولــة املســتميتة إلخفــاء الحكومــة 
قصورها وإهمالها في كل شــيء، مثل ســيول 
اإلســكندرية، لترّكــب التهمــة على عــدوٍّ جاهز. 
والقصــة ليســت إيهــام فقــط للــرأي العــام، بــل 
 خلّية إخوانية سّدت 

ّ
 صريح إن

ٌ
صاحبها قول

مصــارف امليــاه فــي اإلســكندرية، مــا عّرضهــا 
ترعــة  تمســاح   

ّ
وأن املطــر.  ميــاه  فــى  للغــرق 

منطقــة مســطرد وتماســيح  فــي  اإلســماعلية 
أخرى هي إخوانية باقتدار.

قصــة ممجوجــة. ولكــن، مــن يبحــث عــن تبريٍر 
يفعــل أكثــر ممــا فعلــه صاحــب مقطــع فيديــو 

»اإلله« يتطاول على »الزعيم«

كل هذه التماسيح في مصر والسودان

إعالم الصوت الواحد 
أبرز سمات اإلعالم 

المصري بعد االنقالب

تشبه قصص 
التماسيح، هذه 

د بعيد،  األيام، إلى ّحٍ
أساطير السحر
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لماذا هذا اإلخفاق؟

تجديد الخطاب الحكومي

لماذا يتأخر الحزم في تعز؟
فــي  الفلســطينيني  املســؤولني  لتصريحــات  املتتبــع  يــدرك 
جناحــي الوطــن تمامــا ميلهــم إلــى ثقافــة اإلجابــة، أكثــر بكثير 
من ثقافة السؤال والبحث، وكأنهم جاهزون ومستعدون ألي 
سؤال، يمكن أن يطرح عليهم، بل ويصل بهم األمر إلى تجريم 
الســؤال، وتحريــم التســاؤل، فإن ســألت عن مصيــر املصالحة 
بــني حركتــي فتــح وحمــاس، فأنــت فــي حقــل املحرمــات، وإن 
فتــح  مواعيــد  عــن  وتســأل  إنســانيتك،  تمــارس  أن  حاولــت 
معبــر رفــح، أو آليــات اختيــار  العابريــن عبره إلــى عالم ما وراء 
الوطــن. هكــذا  الحصــار، فأنــت كافــر متواطــىء متآمــر علــى 
هــي األمــور مــع قضايا عديدة متعلقة باإلنســان الفلســطيني، 
إذ تناســى القائمــون علــى حياتنــا أن كل أمــور  الشــأن العــام 
خاضعــة لحــق املواطــن بالســؤال، وواجــب املســؤول باإلجابــة، 
فحتــى القــرآن الكريــم منــذ نزولــه على ســيد األولــني واآلخرين 
فتــح بــاب ثقافــة الســؤال والتســاؤل علــى مصراعيــه، ونفــض 

عــن الوعــي والشــعور والعقــل كل مــا علــق بــه من أوهــام بيئات 
التخلــف، وصــار كل شــيء موضــع تســاؤل وتفهــم. لذلــك جاء 
األمر الرباني بالتفكر، والتدبر، والحوار، واملجادلة؛ في اإليمان، 
واألحكام، والعبر ) يســألونك عن الخمر وامليســير، عن األهلة 
وعن اليتامى، وعن األشهر الحرم، وعن املحيض، وعن الروح، 
وعن ذي القرنني، وأسألهم ما بال النسوة، وأسألهم عن القرية 
، وأسأل من أرسلنا من قبلك، واسألوا أهل الذكر...وهلم جرا. 
اعلــم أن مــا أطرحــه قــد يكــون قاســيا، لكننــا ولألســف عملنــا 
على تأصيل تجريم ثقافة السؤال، ابتداء من البيت و املدرسة 
وانتهــاءا بالقائمــني علــى حياتنــا الذيــن أجهــزوا علــى مــا تبقى 

من هذا الحق.
علــى  الفلســطيني،  الشــاهد  نســأل  أن  حقنــا  مــن  وختامــا، 

أحالمنا ودمائنا وإنساننا، ملاذا هذا اإلخفاق؟
محمد البريم )فلسطين(

هناك أمر مهم البد من لفت االنتباه إليه، لعله يفيد في القضاء 
علــى تلــك الفجــوة بني املواطن والحكومات املتعاقبة في مصر، 
والتي يشعر بوجودها كثيرون، وهو ببساطة يتعلق بالخطاب 
املوجه للمواطن من املسؤولني في الدولة واإلعالم، ألن الجميع 
مازال يتصرف مع املواطن بعقلية الراديو الترانزســتور، غير 
مدركني أننا نعيش في عصر اإلنترنت والفضاء املفتوح، وأن 
ذلك الخطاب لم يعد يقنع أحدًا، وإن كان ينطلي على بعضهم، 
إال أنــه ســرعان مــا يســقط بعــد فتــرة وجيــزة. أرى أن تلــك هي 
املشــكلة الكبــرى فــي بالدنــا، فالعالــم يتقــدم والحكومــات التــي 
تتعاقــب علينــا ترفــض اللحــاق به، ولم يكن لــدى املواطن خيار 
إال أنــه يركــض خلــف ذلــك التقــدم، ويتمنــى اللحــاق بــه، تــاركا 
حكومتــه تتحــدث مــع نفســها من خــالل صحافتها وإعالمها 
بعضهــم  يفهــم  وقــد  الخــاص.  اإلعــالم  وأيضــا  الحكومــي، 
أن صفــة خــاص تعنــي حــرًا، وغيــر تابــع للحكومــة، لكنــه فــي 

الحقيقة أصبح أكثر تابعية، ألنه إعالم خاص باملصالح، وهو 
املعنــى الحقيقــي لكلمــة إعــالم خــاص. إذن، البــد أن يعــي مــن 
بيدهم القرار أنه البد من تجديد الخطاب الحكومي، بل أصبح 
ذلــك األمــر ضــرورة ملحــة، حتــى تتمكــن الحكومــات مــن إزالــة 
تلــك الفجــوة التــي تتســع يومــا بعــد يــوم بينهــا وبــني الشــعب، 
وأيضــا البــد مــن االنتبــاه إلــى أمــر آخــر ال يقل خطــورة، هو أن 
العالم أيضا أصبح يرانا ويتابع ما نقول بالداخل. لذا، يجب أن 
تكون لهجتنا ومضمون ما نقوله بهذا املســتوى، حتى ينظر 
إلينا العالم نظرة احترام حقيقية، تترجمها املواقف الجادة، ال 
الشــعارات الرنانــة الجوفــاء التــي تكــون دائمــا صنيعتنا نحن، 

وربما ال أساس لها على أرض الواقع.
قــد تبــدو الحقائــق مؤملــة، فــي معظــم األحيــان، وربمــا ال تــروق 

لبعضهم، لكنها تظل أفضل من العيش في األوهام.
السعيد حمدي )مصر(

مختلــف  فــي  املعــارك  تتواصــل 
علــى  اليمــن  فــي  الوطنيــة  الجبهــات 
وتيــرة متســارعة، تشــتد فــي بعــض 
املحافظــات، بينمــا تخــف في  أخرى 
بنــاًء علــى الدعم الذي تجــده املقاومة 
مــن بيئتهــا، أو بالتعــاون مع التغطية 
بــني  مــن  التحالــف.  لقــوات  الجويــة 
مشــهد  يأتــي  املشــاهد  تلــك  كل 
 تعــز، بأســئلته الكبيــرة التــي تبحــث 
يتــم  لــم  ملــاذا  مقنعــة.  إجابــات  عــن 
مــا  غــرار  علــى  تعــز  معــارك  حســم 

حدث في عدن؟
مــا يحــدث فــي تعــز ملخص ملــا يحدث 
املعــارك  تلقــي  إذ  ككل،  اليمــن  فــي 
أســوار  خــارج  تحــدث  التــي  الكبيــرة 
تلــك  علــى  الثقيلــة  بظاللهــا  الوطــن، 
الحــرب التي تــدور رحاها في مختلف 
املناطق اليمنية. لكن، تشير آراء كثيرة 
أن الحســم الــذي طــال انتظــاره في تعز 
بالتخــوف  أساســي،  بشــكل  يرتبــط، 
الخليجي من التيار اإلسالمي املعتدل 
الــذي اعتبــر بمثابــة الخطــر الحقيقــي 
علــى املشــاريع امللكيــة القائمة في دول 
الخليــج. لكــن املــزاج الخليجي ليس هو 
الســبب الرئيــس فــي تأخر ذلــك الحزم، 
بــل ثمــة عوامــل أخــرى، تؤثــر بشــكل 
ترتبــط  اليمنــي.  املشــهد  فــي  ضليــع 
الشــرعي  بالجانــب  الداخليــة  العوامــل 
الضعيف الذي تمثله الحكومة املؤقتة، 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  فالرئيــس 
ينظــر إليــه بعــني الشــك والريبــة، ليــس 

بــل  وحســب،  الخليجيــني  الرعــاة  مــن 
حتــى مــن األطــراف السياســية اليمنية 
التــي تقــف فــي صفــه مضطــرة، كونــه 
النظــام  لبقــاء  األخيــرة  الورقــة  يمثــل 
إســقاطه  يحــاول  الــذي  الجمهــوري 
ناحيــة  مــن  اإللهــي.  الحــق  بدعــوى 
فــي  التوافــق  غيــاب  يلعــب  أخــرى، 
الصــف الداخلــي اليمنــي دورًا رئيســيًا 
فــي تشــتت القوى، والســبب الرئيســي 
تشــتت أهــداف األحــزاب والقــوى التــي 
تقــدم رؤيتهــا األيدولوجيــة أو الحزبية 
أن  يمكننــا  ال  الوطــن.  علــى مصلحــة 
نغفــل سياســة علــي صالــح )الرقــص 
علــى رؤوس الثعابــني(، والتــي أنتجــت 
الــذي نــراه  لنــا هــذا القــدر مــن الدمــار 
احترفــه،  الــذي  فالرقــص  اليمــن،  فــي 
فــي بدايــة حكمــه، أحــدث شــروخًا فــي 
البنية االجتماعية اليمنية والسياســية 
املكونــات  فأصبحــت  واالقتصاديــة، 
تتصــرف،  واالجتماعيــة  السياســية 
السياســة  وفــق  بأخــرى،  أو  بطريقــٍة 
اللئيمــة التــي انتهجهــا علــي عبــد اللــه 
صالح، فاســتمر األداء الفاســد واملقنع 
لســببني:  ســقوطه،  بعــد  باالســتمرار 
التــي بناهــا فــي فتــرة  الدولــة العميقــة 
الســلبي  السياســي  واألداء  حكمــه، 
كمــا  الثــورة،  أطــراف  بــه  قامــت  الــذي 
أوســاط  فــي  املتفشــي  الجهــل  لعــب 
املجتمــع دوره، ليكتمل املشــهد املدمر. 
باألمــن  الخارجيــة  العوامــل  ترتبــط  ال 
الخليجــي وحســب، بــل ترتبــط باألمن 

الدولــي، وفــق نظريــة )تــوازن التهديــد( 
لســتيفن والــت، إذ علــى الدول أن تتنبه 
للتهديــدات، وليس لقــوى حتى تحافظ 
ليــس  الخطــر  أن  بمعنــى  أمنهــا،  علــى 
بالضرورة يأتي من الدول القوية التي 
تمتلــك الســالح النــووي، أو مــا شــابه، 
بــل قــد تكــون الــدول الضعيفــة التــي ال 
تمتلــك الســالح بــل تســتورده، مصدر 
تهديــد حقيقــي ألمــن تلــك الــدول، وهو 
علــى  املطــل  اليمــن،  علــى  ينطبــق  مــا 
بــاب املنــدب، مــا يمثل تهديــدًا حقيقيًا، 
ليــس علــى مســتوى املنطقــة فقــط، بــل 
علــى مســتوى العالــم، خصوصــًا بعــد 
سقوط معسكرات في مناطق جنوبية 
في يد القاعدة التي تعتبر ضمن أكبر 
مصــادر اإلرهــاب الدولــي وفــق تقييــم 
العوامــل الخارجيــة  الواليــات املتحــدة. 
أيضــًا ممثلــة بالــدور الخليجي املتمثل 
بقــوات التحالــف، والتــي تعتبــر بمثابــة 
بــارزًا  تلعــب دورًا  ســالح ذي حديــن، 
الــذي  التحالــف  إن  إذ  أيضــا،  هنــا 
يهدف، بشكل أساسي، إلى قصقصة 
األظافــر اإليرانيــة فــي املنطقــة، يهــدف، 
فــي الوقــت نفســه، إلى أن تــؤول األمور 
كشــأن  وســلبي،  مهــذب  حاكــم  إلــى 
وهــو  صالــح،  علــي  الصغيــر،  املنتقــم 
مــا نــراه بالتلكــؤ والتــردد فــي دعم هذا 
الفصيــل أو ذاك، وفــي الحســم في هذه 
تلــك، ناهيــك عــن  املحافظــة، وتناســي 

عدم االتفاق فيما بينهم.
إلهام الحدابي )اليمن(
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كولن ـ سالم عبداهلل

اللجــوء،  لــدى النســاء املهاجــرات، طالبــات 
مــا  وكثيــرًا  كبيــرة.  نفســية  ضغوطــات 
لتحــرش  وأحيانــا  ملضايقــات  يتعرضــن 
فــي مراكــز اللجــوء، ويفتقــرن إلــى الخصوصيــة فــي 
يومياتهن. وكانت نساء كثيرات قد لجأن إلى أملانيا 
ظنا منهن أنهن سينعمن باألمن واألمان. مع الوقت، 
تغّيــرت أحامهــن، وقد عشــن أيامــا صعبة في مراكز 
اللجــوء. هــؤالء اللواتــي وصلن إلى أملانيا بعد رحلة 
مرعبــة، يحملــن ذكريــات مؤملــة وقلقــا مــن املســتقبل، 

وال يرغنب إال في عيش حياة طبيعية. 
االكتظــاظ.  مــن  أملانيــا  فــي  اللجــوء  مراكــز  عانــي 

ُ
ت

وبســبب أعــداد طالبــي اللجــوء الكبيــرة، لــم تتمكــن 
أملانيا من تأمن أماكن مخصصة للنساء للحصول 
مــن  الحــد  وبالتالــي  الخصوصيــة،  بعــض  علــى 
التحــرش بهــن واالعتــداء عليهــن. فــي معظــم مراكــز 
اللجوء، يعيش املهاجرون في غرف ضيقة ويصعب 
فــي  يعانــن  اللواتــي  وأكثــر  فصلهــم.  أو  توزيعهــم 
يســتطعن  ال  إذ  املحجبــات،   

ّ
هــن اللجــوء  مراكــز 

 ونهــارًا. أيضــا، تضطــر 
ً
البقــاء مــن دون حجــاب ليــا

الفتيات والنساء إلى استخدام دورات املياه ومرافق 
االستحمام نفسها التي يستخدمها الرجال.

وبحســب التقارير، تشــكل النســاء نحو 50 في املائة 
مــن أي مجموعــة مــن املهاجريــن. وتعــّد هــذه الفئــة 
األضعــف واألكثــر حاجــة إلــى املســاعدة )وخصوصا 
عائلتهــا(،  مــع  تــأِت  ولــم  وحيــدة  الفتــاة  كانــت  إذا 
عامــا(:   24( ســهام  وتقــول  األطفــال.  إلــى  باإلضافــة 
»ما يحدث في املركز الذي أقيم فيه منذ ســتة أشــهر 
مخيف جدًا. كذلك، فإن النظرة إلينا كفتيات من قبل 
بعــض الرجــال مرعبة، عدا عــن الكلمات النابية التي 

.»
ً
نسمعها. أحيانا، أخاف أن أغمض عيني ليا

ملشــاكل  حلــول  إيجــاد  األملانيــة  الســلطات   
ُ

تحــاول
التحــرش التــي تحصــل فــي مراكــز اللجــوء مــن خــال 
أطفالهــن  مــع  األمهــات  ووضــع  الحراســة،  تشــديد 
 هذه التدابير لم تنجح في منع املشاكل 

ّ
وغيرها. إال أن

بشــكل كامــل. ثّمــة صعوبــة فــي توفير مســاكن خاصة 
للنســاء، وقــد يجــد طالبــو اللجــوء صعوبــة فــي قبــول 

فكرة املراكز املختلطة بسبب االختاف الثقافي.
تحتــاج هــؤالء النســاء والفتيــات إلى حمايــة، تتمثل 
اإلنــاث، ومرافــق  أماكــن خاصــة بســكن  فــي تجهيــز 
أطفالهــن  مــع  لألمهــات  صحيــة، ومســاكن مســتقلة 
الصغــار. تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة األملانيــة 
خصصــت برنامجــا اســتثماريا بقيمــة 200 مليــون 
يورو )نحو 224 مليون دوالر( ملعالجة هذه املسألة، 

ومن املقرر إطاقه بدءًا من شهر مارس/آذار املقبل.

يمكــن  ســاخنا  هاتفّيــا  خطــا  الدولــة  وخصصــت 
للنســاء االتصال به على مدار الســاعة، بهدف تقديم 
النصائــح للمتضــررات مــن خــال 15 لغــة مختلفــة. 
االندمــاج،  دورات  خــال  مــن  الدولــة،  تســعى  كذلــك، 
إلــى الحديــث عن مفهوم املســاواة بــن الرجل واملرأة، 
علــى  وتحفيزهــن  بحقوقهــن،  املهاجــرات  وتعريــف 
 على مختلف طرق املساعدة 

ّ
املطالبة بها، وإطاعهن

الحكومية واملجتمعية، وتوفير استشارات لهن.
فــي هــذا الســياق، تقــول ميســاء إنهــا تريــد »بعــض 
الخصوصيــة«. هــذه الفتــاة التــي جــاءت مــع والدتها 
ووالدهــا مــن حلــب منــذ نحــو خمســة أشــهر، تقيــم 
اليــوم فــي أحــد مخيمــات اللجــوء فــي مدينــة كولــن 
األملانيــة. تشــير إلــى أنهــا تفتقــر إلــى الخصوصيــة. 
املراحيض موجودة في أماكن مفتوحة، ما يعرضنا 
ملضايقــات. أخشــى الذهــاب وحــدي، وصرنــا نمشــي 

كمجموعات لنحمي بعضنا بعضا«.
أما فاطمة، التي تقيم في إحدى الصاالت الرياضية 
التــي تحولــت إلــى مركــز اســتقبال لطالبــي اللجــوء، 
فتشــير إلــى أنــه ال يمكنهــا أن تتصــرف علــى راحتها 
ألنهــا محجبــة. ال أســتطيع النــوم. أتمنــى الحصــول 

على حق اللجوء وغرفة«.
مانويــا  األملانيــة،  املــرأة  وزيــرة  تقــول  ذلــك،  إلــى 
النســاء  أوضــاع  عــن  حديثهــا  خــال  شفيســيغ، 

تقاريــر  هنــاك  إن  اللجــوء،  مخيمــات  فــي  والفتيــات 
عــن اعتــداءات جنســية على النســاء، اللواتي يشــكلن 
ثلــث طالبــي اللجــوء. فــي الوقت نفســه، ال إحصاءات 
حول العدد الفعلي لاعتداءات الجنسية. تضيف أن 
الثابــت واملؤكــد هــو أن مــا مــن اهتمــام كاٍف بتلبيــة 
االحتياجــات الخاصــة بالنســاء املهاجــرات طالبــات 
اللجوء في مراكز إقامتهن حتى اآلن، مشيرة إلى أن 

هؤالء الناس بحاجة إلى الحماية.

مجتمع
أعلــن املتحــدث الرســمي فــي دائــرة الهجــرة واللجــوء واملواطنــة الكنديــة، ميشــال ســمبي، أن بــاده 
اســتقبلت 8 آالف و40 الجئــا ســوريا مــن األردن، فــي إطــار حملــة »إعــادة التوطــن« لـــ 25 ألفــا منهــم، 
وذلك منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي وحتى 17 فبراير/شباط الجاري. وقد وصل إلى كندا 
7 آالف و331 منهم بمســاعدة الحكومة، و221 برعاية خاصة، و488 بتأشــيرات متنوعة«. وأوضح 
ســيمبي أن »كندا طلبت من املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الاجئن تحديد األولويات 
)األناضول( مثل العائات الكاملة، والنساء املعرضات للخطر، واألشخاص الضعفاء«. 

بــدأ تاميــذ فــي الصــف األول االبتدائــي، فــي مدرســة فــي واليــة قونيــا وســط تركيا، حملــة لتخفيف 
آالم أقرانهم السورين، في املدرسة، من خال تقديم ليرة واحدة من مصروفهم اليومي لصالحهم.
قــررت إطــاق حملــة جمــع تبرعــات لصالــح التاميــذ  وقالــت املدّرســة عريفــة يلتشــن قايــا إنهــا 
الســورين املســجلن لــدى املدرســة. وجمــع التاميــذ مــا يقدمونه فــي حصالة وأطلقــوا على الحملة 
 الحملة تهدف إلى 

ّ
اسم »ساهم بمساعدة أخيك السوري بليرة تركية من مصروفك«. ولفتت إلى أن

)األناضول( زرع خصلة حب تقديم املساعدة خصوصا للسورين. 

تالميذ أتراك يساعدون زمالءهم السوريينأكثر من 8 آالف الجئ سوري من األردن في كندا

نحو  ألمانيا  إلــى  يدخل  أنــه  رسمية  بيانات  تقّدر 
وبحسب  يوميًا.  لجوء،  طالب  مهاجر  آالف  ثالثة 
ألمانيا  تستقبل  أن  يمكن  المعنية،  المؤّسسات 
وصول  بعد   ،2016 عام  إضافي  مهاجر  مليون 
عــدد  فـــإن  ــك،  ــذل ك  .2015 عـــام  مــلــيــون  نــحــو 
الشهر  خالل  ألمانيا  استقبلتهم  الذين  المهاجرين 
في  سجلته  الــذي  العدد  من  أكثر  كان  الماضي 

الشهر نفسه من العام الماضي.

مليون طالب لجوء

عامليــًا  يومــًا  املتحــدة  األمــم  خصــص 
ُ
ت

للعدالــة االجتماعيــة. اليــوم الذي صادف 
املنظمــة  لــه  خصصــت  الســبت،  أمــس 
إلــى »تحقيــق  يهــدف  الدوليــة برنامجــًا 
املســاواة وإزالــة الحواجز التــي تواجهها 
الشعوب بسبب النوع أو السن أو العرق 
أو االنتمــاء اإلثنــي أو الديــن أو الثقافــة أو 

العجز«.
تخطط األمم املتحدة لكثير من املشاريع 
الهادفــة إلى القضاء على عدم املســاواة. 
وتشــارك منظماتهــا تلــك املشــاريع مــع 
»العالــم  دول  فــي  املحليــة  املجتمعــات 
املســافات  لكــّن  خصوصــًا.  الثالــث« 
بعيــدة جــدًا عــن التحقيــق الفعلــي لحلــم 

العدالة االجتماعية.
فــي لبنــان، حيث يكشــف طفــل من بلدة 
العبــدة فــي عــكار، شــمالي البــالد، عــن 
يديه امللوثتني بآثار الفحم الذي يمضي 
للحديــث  مجــال  ال  فيــه،   

ً
عامــال نهــاره 

حتى عن عدالة اجتماعية.
وعدا عن مئات آالف النازحني السوريني، 
الالجئــون  ومعهــم  اللبنانيــون  يصــارع 
بــني  الالمســاواة  تلــك  الفلســطينيون، 

األغنياء والفقراء خصوصًا.
الفقــراء كالعادة هــم األكثرية، بل أكثرية 
هــم فــي لبنــان ال يطالبــون 

ّ
األكثريــة. لكن

جــرى  فعلــوا،  وإن  بحقوقهــم.  كثيــرًا 
تصنيفهــم مباشــرة فــي خانــة طائفيــة 
أو حزبيــة تنتقــص مــن أّي تحــرك لهــم 

وتؤدي بهم إلى تهلكة ال عودة منها.
 شــيء فــي بالدهــم فاســد وملــّوث. 

ّ
كل

وبحرهــم  ومياههــم  كذلــك  غذاؤهــم 
إليهــم.  تصــل  بالــكاد  التــي  والخدمــات 
فســاد فــي فســاد يعتادونــه ويعيشــون 
فــي ظلــه ويشــتكون منــه طــوال الوقــت. 
بيــوم،  يومــًا  حياتهــم  يتابعــون  هــم 

ّ
لكن

بانعــدام عدالــة اجتماعية، شــأنهم شــأن 
مئات املاليني حول العالم.
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أو في لجوء الزوج إلى التأهل من امرأة ثانية.

¶ لماذا تكون عمليات الوضع تلك صعبة؟
يــعــود ذلــــك إلــــى أنــهــا تــجــري بــحــســب شـــروط 
النائية وحتى  البوادي والمناطق  مزرية، في 
عام  منذ  أنجز  ومــا  المستشفيات.  فــي بعض 
األمــم  )مؤتمر  نيروبي  مؤتمر  منذ  أي   ،1978
المتحدة بشأن التصحر في كينيا( إلى اآلن، 
، ألننا لم نهتمَّ بالعنصر البشري 

ً
كان ضعيفا

اإلقليمي الذي يستطيع مساعدتنا في األخذ 

بيد هذه النساء. وفي أفريقيا كما في عالمنا 
الــعــربــي، مــن يمتلك إمــكــانــيــات مــاديــة يقصد 
في  الــرشــى  يــقــّدم  أو  الــخــاصــة  المستشفيات 
المساكين  ُيعاَمل  فيما  العامة،  المستشفيات 
ــأل هــنــا: أيـــن هـــم هـــؤالء  ــ مــعــامــلــة دونـــيـــة. وأسـ
الــمــدافــعــون عــن الـــمـــرأة؟ أول حــق لــلــمــرأة هو 
كـــانـــت حـــيـــة، عليها  الـــحـــيـــاة. وإذا  فـــي  الـــحـــق 
ــخــب 

ّ
أن تــعــيــش حــيــاة شــريــفــة وكـــريـــمـــة. والــن

العربية ال تدافع إال عن حقوق المرأة المثقفة 
والمتعلمة، أي نساء العالم الحضري.

أحــد مستشفيات باريس، كان  في 
ْهنا، يعّد 

َ
الطبيب المغربي، زهير ل

مــــع مـــمـــرضـــات تـــولـــيـــد فــرنــســيــات 
من أصــول مغاربية، لرحلة تدريب تستهدف 
شابات مغربيات في جبال الجنوب المغربي. 
ما  فــي حين  ال مستشفيات حكومية،  هــنــاك، 
زالــــت عــمــلــيــات الــوضــع تــعــانــي مــن تعقيدات 
وخـــطـــورة. الــتــقــتــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وكـــان 
حديث عن مواضيع كثيرة حول عمله الطبي، 

 الجانب اإلنساني واإلغاثي.
ً
خصوصا

إلــى سورية، حيث  للتوجه  لهنا  اليوم يتهيأ 
 
ً
ا الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي والـــصـــحـــي يــــــزداد ســــوء
 بعد يوم. هذه ليست رحلته األولى إلى 

ً
يوما

يملك  ال  هو  إليه،  بالنسبة  المشتعلة.  البالد 
 
ً
عالجا المستضعفين،  مساعدة  سوى   

ً
خيارا

ــر واجـــــب«. ويــحــمــل على  ، »ألن األمــ
ً
وتـــدريـــبـــا

 
ً
»العرب والمسلمين الذين ال يحركون ساكنا

وهم يشاهدون محنة الشعب السوري«.

حّدثتنا  هال  اإلنساني،  المجال  في  اليوم  تنشط   ¶
عن ذلك؟

ــــوم، أعـــمـــل مــــن ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة األطـــبـــاء  ــيـ ــ الـ
والقابالت الذين يهدفون إلى تقليص وفيات 
األمهات في أفريقيا، باإلضافة إلى المعالجة 
التي  الصعبة  الــــوالدات  لمخلفات  الجراحية 
ــة 

ّ
ــة، لــلــنــســاء. وألن قــل ــّمـ تــتــســبــب بــمــشــاكــل جـ

ــــذا الــــنــــوع مــن  ــاء الــــذيــــن يــــجــــرون هـ ــبــ هــــم األطــ
الجراحات، كان قراري السفر إلى تلك البلدان، 
ــهــن 

ّ
ــذلـــك تـــدريـــب الـــنـــســـاء وتــوعــيــتــهــن لــعــل وكـ

 حــيــاة الــمــرأة بعد 
ّ
يستفدن مــن ذلـــك. ُيــذكــر أن

 ال سّيما 
ً
عملية وضع صعبة، قد تتأثر سلبا

، حتى أن ذلك قد يتسبب في الطالق 
ً
اجتماعيا

طلبت  »هــل  العمل:  فــي  زميلي  سألني 
مساعدة تقنية؟

»نعم«. أجبت. »لكن كيف عرفت«؟
ــه إلــــــى مــكــتــب  ــ ــوّجـ ــ ــد تـ ــ ــقـــنـــي قـ ــتـ كــــــان الـ
زميلتي شانزي. ملاذا كان صعبًا عليه 
نفسه،  للسبب  وبينها؟  بيني  التمييز 
ــــى مــكــتــبــي،  تـــصـــل شـــيـــكـــات شــــانــــزي إلـ
أو يــســألــنــي املـــســـؤول عــن رحــلــتــي إلــى 
كانت  الرحلة  هــذه  أن  نــيــويــورك، علمًا 
ــذا فــقــط ألنــنــا  مـــن نــصــيــب زمــيــلــتــي. هــ

فتاتان آسيويتان. 
ــبـــت الـــصـــحـــافـــيـــة آريــــــــس كــــيــــو عــن  ــتـ كـ
ــا كـــآســـيـــويـــة فـــــي صــحــيــفــة  ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ مـ
بــوســت«. ال نشبه بعضنا  »واشــنــطــن 
بعضًا. وال يحدث هذا األمر معنا فقط. 
قــبــل فـــتـــرة، ظـــن صــحــافــيــان أمــيــركــيــان 
بــشــرتــهــمــا بــيــضــاء أن صــديــقــتــي روث 
ــا، عــلــمــًا أنــنــا لــم نــعــد نــقــطــن في  هــي أنــ
ــرة أخــــــــرى، نــــادى  ــ املــــديــــنــــة نـــفـــســـهـــا. مــ
ــًا. وقــبــل  صــحــافــي روث بــاســمــي أيـــضـ
ائتمان  بطاقة  نادلة  أعطتني  سنوات، 
تعود إلى امرأة أخرى، ملجرد أنها قرأت 

اسمًا آسيويًا.  
ــــون  ــة ألكـ ــنـــت عــــرضــ ــيــــاتــــي، كـ طـــــــوال حــ
أشــخــاصــًا آخـــريـــن مـــن الــجــنــس نفسه. 
ــــتــــي   مــــهــــن يــــغــــّيــــر هــــوّي

ٌ
وهــــــــــذا خـــــطـــــأ

ويــخــتــصــرنــي بـــ »اآلســـيـــويـــة«. بــرأيــهــا، 
قـــد يـــكـــون الــســبــب مــتــعــلــقــًا بــقــلــة عــدد 
اآلسيوين الذين يصلون إلى مناصب 
بارزة. من جهة أخرى، قد يختار مخرج 
 أبيض البشرة ليؤدي 

ً
سينمائي ممثال

دور شخص صيني. ينظُر الناس إلينا 
مـــن دون أن يـــرونـــا حـــقـــًا. بــبــســاطــة، ال 

يرون إال جنسنا.
ــمـــى هــــذه  ــسـ ــم الــــنــــفــــس، تـ ــلــ ــســـب عــ ــحـ بـ
الظاهرة »أثر األعراق املتداخلة«، أي أن 
الــنــاس أكــثــر قـــدرة عــلــى  تفريق وجــوه 
جنسهم. وفي املحاكم، تصبح املشكلة 

أكبر.
بعدما وضع شيكًا يعود لشانزي على 
مكتبي عن طريق الخطأ، بعثت ببريد 
إلــكــتــرونــي إلـــى قــســم املـــــوارد البشرية 
ومـــديـــر الـــتـــحـــريـــر، جــــاء فــيــه أن »هـــذه 
مقبولة«.  وغــيــر  جـــدًا  األخــطــاء مسيئة 
ــذر مــــديــــر الـــتـــحـــريـــر مــــنــــي، لــكــنــه  ــ ــتـ ــ اعـ
يــحــصــل عن  هـــذا  أن  أعــتــقــد  »ال  أردف: 
الناس  قصد«. وهــذا جــزء من املشكلة: 
األمر  يرفضون  اآلسيويون  أو  البيض 

ويضحكون ألن ال خبث فيه.
ال أعرف فصل نفسي عن اآلسيويات في 
عــيــون الــبــيــض. كيف أصــنــع شخصية 
إنجاز  ُيمنح  أن  أخشى  فيها؟  لبس  ال 
العمل ملجرد كونها  إلــى زميلة فــي  مــا 

آسيوية. 
فـــي إحــــدى الــحــفــالت، قــالــت لـــي ســيــدة 
ــدًا«. أضــافــت: »تـــزوج  إنــنــي »جميلة جــ
ابــنــي مــن فــتــاة فيتنامية. هــل أنـــت من 
»أنــــت  ــا:  ــهـ لـ ــول  ــ أقــ أن  أردت  فـــيـــتـــنـــام«؟ 
متزوجة  قريباتي  إحــدى  جــدًا.  جميلة 
من رجل أبيض من والية تينيسي. هل 

أنت من هناك«؟ لكنني لم أقل شيئًا.
)إعداد: ربى أبو عمو(

الفرنسيين  السوريين  األطباء  قريبًا، دعوة من جمعية  لَْهنا  زهير  يلبّي 
ومديري مستشفيات الداخل السوري، لتدريب نظراء له في مستشفيات 

على الحدود السورية. بالنسبة إليه، »التدريب ينقذ من الموت«

مصريّون تحت عجالت المترو

هوية تختصرني كشرق 
آسيوية؟

أستطيع القول إّن أحّب 
شيء إلى قلبي هو 

ابتسامة مريضة بعد 
جراحة ما ودعاؤها لي

اليمنيون اعتادوا حمل 
السالح منذ الطفولة، 

لكنهم ال يستخدمونه 
إال عند الضرورة

في عام 1998، حصل الطبيب المغربي زهير لَْهنا على شهادة جامعية 
في طب النساء والتوليد من باريس. ومذ تخرّج، راح ينشط في العمل 
القيام  على  قــادرًا  كان  أنه  إلى  يشير  اختصاصه.  ضمن  من  اإلنساني، 
سنوات  في  كان  لكنه  قبل،  من  بذلك 
بالسفر.  ــه  ل يـُـســَمــح  ولــم  التخصص، 
جمعيات  مع  يعمل  راح  بدأ،  وعندما 
»أطباء  كمنظمة  الشأن،  بهذا  تهتم 
بلدان  إلى  معهم  وسافر  ــدود«.  ح بال 
وإثيوبيا  القمر  كجزر  ــدة،  ع أفريقية 
ل  تسجَّ حيث  سابقًا(،  )زائير  والكونغو 

نسب كبيرة في وفيات األمهات.

طبيب بال حدود
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محمد أحمد الفيالبي

السودان بسبب  البيئة في  اعترت  التي  التحوالت  الكثير من  الخبراء  رصد 
إلــى شهر أغسطس/ آب  يتأخر  بــات  األمــطــار  أّن هطول  املــنــاخ. منها  تغير 

بعدما كان يبدأ في يونيو/ حزيران.
يؤكد مستشار وزارة الزراعة فتح الرحمن أحمد أّن »املوقف اختلف تمامًا 
الفول  مثل  الزيتية  الحبوب  فباتت محاصيل  املــطــري،  الــزراعــي  املوسم  في 
وإنــتــاج محددة.  إنــبــات  فترة  لديها  ألّن  تــواجــه مشاكل خــاصــة،  والسمسم 

واحتلت الذرة مساحة السمسم«. 
واملعروف أّن أكثر املتأثرين بتغير املناخ هي الدول النامية خصوصًا الفقيرة 
التكيف  على  مقدرتها  ومــحــدوديــة  الطبيعية  املــــوارد  على  الكلي  العتمادها 
بحسب تقرير املعهد العاملي للموارد لعام 2005. يعتبر السودان أحد املناطق 
الرئيسية املتأثرة بتغير املناخ بسبب نظامه البيئي الهش، فمعظم أراضيه ذات 
حساسية تهيئها للتغير في درجات الحرارة والترسيب. كما أّن األمن الغذائي 
السكان يعتمدون  املائة من  األمطار. وأكثر من 70 في  يحدد بمعدل هطول 
بطريقة مباشرة على املصادر ذات الحساسية للمناخ في سبيل كسب الرزق.
يشير الخبير محمد عبد الحميد إلى أّن التغيرات املناخية باتت حقيقة واقعة 
 مناحي الحياة في السودان من 

ّ
وماثلة للعيان، وباتت انعكاساتها تمس كل

يصنفون  كــوارث  كخبراء  أنهم  يؤكد  والسياسة.  االجتماع  إلــى  االقتصاد 
اإلنــســان.  مــن صنع  وأخـــرى  بالطبيعة،  متعلقة  أخــطــار  األخــطــار صنفني: 
ه خطر 

ّ
أن التصنيفني معًا. كما  املناخي خطرًا داهمًا يشمل  التغير  ويعتبر 

متحرك عبر القارات، ويؤثر في كل األقطار بمختلف الدرجات. يؤكد وجود 
مؤشرات على حدوث فجوة أعالف في السودان، بسبب الجفاف في مناطق 
اإلنتاج. يتابع أّن من مؤشرات ذلك بدء السكان بالتخلص من املاشية مقابل 
الغذاء والحبوب. وكلما تفاقمت فجوة األعالف سيجري التخلص من املاشية 

بوتيرة أسرع ما ينبئ بكارثة. 
املتكاملة  اإلدارة  في  تتمثل  ممكنة   

ً
حلوال هناك  أّن  الخبراء  يؤكد  ذلــك،  مع 

الزراعة وإداراتها، وتحسني  الطبيعية وتنميتها، وتحسني وتطوير  للموارد 
وزرع  املحاصيل،  تركيبة  وتنويع  املياه،  من  القصوى  واالستفادة  املــراعــي، 
ل كثيرًا على برامج التوعية والتدريب  أنواع تقاوم آثار تغير املناخ. كما يعوَّ
املشاركة. يضيف  أعلى مستوى من  لها من دور في تحقيق  ملا  والتعليم، 
البعض إلى االستراتيجيات ضرورة إشراك املنظمات القاعدية في التخطيط 
والتنفيذ، وتحسني وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وإداراتها، وإحياء وتجديد 

وترميم األراضي املتدهورة.
نــتــســاءل هــنــا: ملــــاذا ال نــقــابــل تــغــيــر املـــنـــاخ بــتــغــيــيــر اســتــخــدامــاتــنــا للطاقة 

والتكنولوجيات البديلة األخرى؟
)متخصص في شؤون البيئة(

هكذا نتدارك تغير المناخ 
في السودان

¶ وماذا بخصوص العالم العربي؟
فــي عـــام 2000، انــطــلــقــت مــن وطــنــي األصــلــي، 
المهبلية  الجراحة  على  أدّرب  بــدأت  المغرب. 
لــم يتعلمها  المستشفيات، وهــي جــراحــة  فــي 
ــبـــاء فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة. وفــي  األطـ
الــغــربــيــة  ــفـــة  الـــضـ ــى  ــ إلــ ســــافــــرت  ــام 2002،  ــ عــ
تدع  ال  اإلسرائيلية  الحواجز  كانت  المحتلة. 
 يضعن 

ّ
النساء يصلن إلى المستشفيات، فكن

 ما كان هؤالء 
ً
مواليدهن عند المعابر، وكثيرا

لالرتقاء  برنامج  استحداث  ارتأينا  يموتون. 
النائية  المناطق  في  الصحّيات  بالمرشدات 
لــضــمــان الــصــحــة اإلنــجــابــيــة. وكــانــت مفاجأة 
النساء  بالنساء وطــب  االهتمام  إن  إذ  ســـارة، 
هو  مــمــا  بكثير  أكــبــر  المحتلة،  فلسطين  فــي 
. وقد وجدنا أن 98 

ً
في البلدان العربية عموما

في المائة من النساء يلدن في المستشفيات، 
ونسبة المتابعة الصحية هناك كانت أفضل 
والجزائر  المغرب  فــي  الــحــال  هــي  بكثير مما 
وتـــونـــس وغــيــرهــا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة. وفــي 
عاَمي 2004 و2005، انتقلت إلى مدينة جنين 
)شمال الضفة(، ألدّرب نظرائي الفلسطينيين 
ــا أول لـــقـــاء لي  عــلــى الـــجـــراحـــة بــالــمــنــظــار. أمــ
مــع غـــزة، فــكــان فــي عــام 2009. وقــد عملت في 
مــســتــشــفــى لــلــهــالل األحـــمـــر فـــي خــــان يــونــس. 
الــجــراحــة  وفـــي عـــام 2013، عـــدت ألدّرب عــلــى 
رفح،  اإلماراتي في  المستشفى  بالمنظار في 
ومــــن ثـــم عــــدت خــــالل الــــعــــدوان األخـــيـــر على 

القطاع في عام 2014. 

¶ هل يأتي نشاطك في إطار العمل التطوعي؟
ــــن بــمــصــطــلــح الــعــمــل الــتــطــوعــي وال  ال أومـ
اإلنــســانــي، بــل أرى إنـــه واجـــب عــلــى كــل من 

ــَســم 
َ
 ويــحــمــل ق

ً
يحمل رســالــة ويــحــمــل عــلــمــا

»علمي وسيلة إلنقاذ  أستخدم  أن  أبــقــراط. 
كـــرامـــة«، هـــذا هــو الشعار  الــنــاس ومنحهم 
الــــذي ُيــحــّركــنــي. وكــــان لــتــجــربــة 2014 وقــع 
 فــي غــزة، 

ً
كبير عــلــّي ألنــي قضيُت 51 يــومــا

إذ لم يستطع الطاقم البديل الدخول. هكذا 
فرنسا  في  التزاماتي  وألغيت  البقاء  قــررت 

والمغرب. 

استطعت  لكنني  بكثير.   
ّ

أخـــف الــشــغــل  ــان  وكـ
 الشارع المصري.

َ
جّس نبض

¶ وتجربتك في سورية؟
فــي عــام 2012، توّجهت مــع أطــبــاء بــال حــدود 
ــن فـــرنـــســـا إلــــــى مـــخـــيـــم الـــزعـــتـــري  ــ ــاء مـ ــ ــسـ ــ ونـ
هــنــاك، كنت  األردن.  فــي  الــســوريــيــن  لالجئين 
ــذيــــن عـــمـــلـــوا فــــي مـــركـــز صــحــّي  مــــن أوائـــــــل الــ
للوالدة. وقد أجريت أول عملية توليد هناك، 
المرأة من درعا. حاولُت الدخول إلى سورية، 
لكنني لم أنجح، قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــاء  ــّبـ أطـ اتـــصـــلـــت بــجــمــعــيــة  ــك،  ــ قـــبـــل ذلــ  .2014
سوريين فرنسيين يملكون مركز تدريب في 
 
ً
بــاب الــهــوى )شــمــال(، وكــانــوا يــعــّدون تدريبا

حـــول طـــب الـــحـــروب. وبــمــا أن الـــحـــرب طــالــت 
 ،

ً
جــدا الوضع سيئة  وعمليات  النساء  وحالة 

وقــابــالت  طبيبات  تــدريــب  على  معهم  اتفقت 
أكثرهم  الجّراحون  وكــان  مهاراتهن.  لتطوير 
د الحرب حــاالت صعبة 

ّ
قد غـــادروا، فيما تول

ومــعــقــدة ال تــســتــطــيــع الـــقـــابـــالت مــعــالــجــتــهــا. 
 
ً
أسبوعا نظمنا   ،2015 أيلول  وفــي سبتمبر/ 

إلــى حلب، حيث تهتم  التوجه  للتدريب، قبل 
طبيبة نسائية واحدة بنحو 400 ألف شخص 
لــم تكن  الــمــعــارضــة. هــي  فــي مناطق سيطرة 
ــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة معقدة  ــادرة عــلــى إجــ قــ
بعضها.  على  ودّربــتــهــا  فساعدتها  للنساء، 
وامتدت تجربتي في حلب، قبل أن أنتقل إلى 

مناطق أخرى.

¶ أنت طبيب إغاثي وإنساني، وتصدر من حين إلى 
 ،

ً
أيضا آخر تصريحات غاضبة. هل يمكن وصفك، 

بالطبيب المناضل؟
»المناضل«  ألن  مــلــتــزم.  طبيب  تعبير  ــل 

ّ
أفــض

 
ً
 يوم، وأنا أوجد في العمل. وأحيانا

ّ
يصيح  كل

ما تــراه من غضب يصدر مني، هو ضــروري، 
ــــداس. لمعالجة 

ُ
ت كــرامــة  يــأتــي على خلفية  إذ 

ــصــه. وفــي 
ّ

كــل مـــرض، ال بـــّد للطبيب أن يــشــخ
 فـــي ســوريــة، 

ً
تــشــخــيــص الـــحـــروب، خــصــوصــا

ثّمة ظلم قائم. كيف تعالج من دون تشخيص؟ 
األمر غير معقول. على سبيل المثال، الطبيب 
النرويجي مادس فريدريك جيلبرت الذي كان 
يــصــرخ فــي غـــزة خـــالل الـــعـــدوان األخـــيـــر. أنــت 
 بــالــصــراخ، بــل ضد 

ً
تعرف أنــه لــم يصرخ حبا

 أعزل. 
ً
الظلم، ظلم إسرائيل التي تقصف شعبا

ه أن 
ّ
أراد القول، إن هذا الشعب األعزل، من حق

ــا أغــضــب ألن الــطــّب هو  يــدافــع عــن نــفــســه. وأنـ
علم إنساني بامتياز. وفي جراحتي النسائية 
وثيق.  بشكل  والحياة  الــمــوت  أرى  والتوليد، 
الــمــرأة يمكنها أن تلد ويــزغــرد كــل الحضور، 
ومن ثم يصيبها نزيف فيتحول الموقف إلى 
ــرى، أســتــطــيــع الـــقـــول، إن  جـــنـــازة. مــن جــهــة أخــ
أحـــّب شــيء إلــى قلبي هــو دعـــاء مريضة بعد 

جراحة ما وابتسامتها.

¶ وماذا عن مهماتك في بلدان الربيع العربي؟ 
إلى ذلك، عملت في عديد من البلدان العربية 
ــد قـــصـــدت تــونــس  ــاء الــربــيــع الـــعـــربـــي، وقــ ــنـ أثـ
ولــيــبــيــا مــرتــيــن. كــذلــك قــصــدت الــيــمــن بعدما 
أنجزت مهمة سريعة في مصر. قصدتها مع 
منظمة أطّباء بال حدود التي كانت تود العمل 
مع المسعفين المصريين في ميدان التحرير. 
وصـــلـــت بــعــد خــلــع الــرئــيــس حــســنــي مـــبـــارك، 

إيكولوجيا

أسباب كثيرة تدفع 
المصريين إلى االنتحار. ربما 

تكون معروفة، لكن 
األخطر هو تحول االنتحار 

إلى ظاهرة في البالد

القاهرة ـ العربي الجديد

خــالل شهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
شهدت مصر نحو 18 حالة انتحار، بينها 
أربــــع حــــاالت انــتــحــار تــحــت عــجــالت مــتــرو 
ــقــــاهــــرة. وتـــشـــيـــر »الــتــنــســيــقــيــة املــصــريــة  الــ
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات«، وهــــي مــنــظــمــة غير 
حكومية، إلــى ارتــفــاع حـــاالت االنــتــحــار في 
مصر خالل هذا الشهر، باملقارنة مع الشهر 
نفسه مــن الــعــام املــاضــي، الــذي سجل عشر 

حاالت فقط. 
ــــالم املــصــريــة  ووصـــفـــت بــعــض وســـائـــل اإلعـ

وتــرتــبــط بــالــظــروف االقــتــصــاديــة الصعبة 
في ظل األزمات املعيشية، وارتفاع معدالت 
الــزواج،  القدرة على  والفقر، وعــدم  البطالة 
حاالت  أن  ويؤكد  االكتئاب.  إلــى  باإلضافة 
االنتحار تزداد عامًا بعد عام، وقد تحّولت 
مـــن حــــاالت فـــرديـــة إلــــى ظـــاهـــرة تستوجب 
ف عندها، مضيفًا أن وسائل االنتحار 

ّ
التوق

والغرق  النار  وإطــالق  الشنق  بن  اختلفت 
املنومة  واألقـــراص  الفئران  سم  واستخدام 
والــقــفــز مــن أمــاكــن شــاهــقــة وقــطــع شــرايــن 

اليد، وغيرها.
السياسي  القمع  أن  التقرير  يوضح  كــذلــك، 
ــــرّدي األمــنــي  ــتـ ــ ــادي والـ ــتـــصـ ــع االقـ ــراجـ ــتـ والـ
أصاب عددًا كبيرًا من الشباب باليأس، ولم 
يعد لــدى هــؤالء أمــل بغد أفضل، فاختاروا 
الــرحــيــل عــن الـــواقـــع املــؤلــم الــــذي يعيشون 
فيه. ويرى التقرير أن »ِوزر هؤالء في عنق 
الظاهرة  أن هــذه  ر من 

ّ
الحكومة«. كما يحذ

ــكـــون مــــؤشــــرًا خـــطـــيـــرًا عـــلـــى مــســتــقــبــل  قــــد تـ
الشباب في مصر.

واســتــنــادًا إلـــى عـــدد مــن مــحــاضــر الــشــرطــة 
خــالل شهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 

العوامل تساهم في انتشار ظاهرة االنتحار 
في مصر. ويشير إمام إلى أن معظم حاالت 
االنتحار يقدم عليها شباب، ما يشير إلى 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها 

الشاب قبل إقدامه على االنتحار. 
وتــؤكــد أســتــاذة علم االجــتــمــاع فــي جامعة 
عـــن شــمــس، ســامــيــة الــســاعــاتــي، أن مصر 
ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة،  ــ ــروقـ ــ تـــعـــانـــي مــــن فـ
مشيرة إلى أنه لدى البعض ثروة وسلطة، 
فيما تعاني الغالبية من الفقر والقهر، األمر 
الــذي أدى إلــى قيام ثــورة 25 يناير/كانون 

الثاني، والتي حلم بها الشعب. 
تــضــيــف: »صــــارت األمــــور أســــوأ مــمــا كانت 
ـــل فـــي حــيــاة  ــد فــقــد كـــثـــيـــرون األمــ عــلــيــه، وقــ
كريمة. فزادت حاالت االنتحار كونها مالذًا 
آمنًا للخروج من الحياة«. وتتابع الساعاتي 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن حــرمــة االنــتــحــار، إال أن 
كــثــيــريــن ال يـــعـــرفـــون مــعــانــاتــهــم وحــقــيــقــة 
ــم، الـــتـــي قـــادتـــهـــم إلــى  ــهـ مــشــاعــرهــم وظـــروفـ
التفكير فــي االنــتــحــار. وتـــرى أنـــه لــو شعر 
أحد املسؤولن بهؤالء، لربما تغيرت أمور 

كثيرة.

الــقــريــبــة مــن الــنــظــام حــــاالت االنــتــحــار هــذه 
بــالـــ »اســتــعــراضــيــة«، الفــتــة إلـــى أنـــه »ليس 
هناك ما يستدعي االنتحار. قد يكون األمر 

مرتبطًا بحالة املنتحر النفسية«. 
حاالت  جميع  أن  التنسيقية  تقرير  ويؤكد 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــالد الــشــهــر  االنــــتــــحــــار، الـ
املــــاضــــي، أقــــــدم عــلــيــهــا شـــبـــاب بــــن الــعــقــد 
ـــن الـــعـــمـــر، بــاســتــثــنــاء  ــثــــالــــث مـ الـــثـــانـــي والــ
ــنـــاك  ــيــــســــت هـ ــيــــف أنـــــــه »لــ حــــالــــتــــن. ويــــضــ
الصحة  قبل وزارة  إحصائيات رسمية من 
حــول حـــاالت االنــتــحــار«. وعـــادة ال تتعاون 
األجهزة األمنية، التي تملك املعلومات، مع 
حكومية  كــانــت  ســـواء  الحقوقية  املنظمات 
أرقــام االنتحار  بــأن  أو غير حكومية، علمًا 
ربما تكون مفزعة. كذلك، يرى أهل الضحية 
يــتــعــاونــون  »فـــضـــيـــحـــة«، وال  االنـــتـــحـــار  أن 
املــنــظــمــات. ويلفت  بــدورهــم مــع الكثير مــن 
الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن التعتيم 
عــلــى بـــيـــانـــات االنـــتـــحـــار فـــي مـــصـــر، تحتل 

البالد مراكز متقدمة«. 
ــاق نـــفـــســـه، يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر إلـــى  ــيـ فــــي الـــسـ
ــار فــــي مـــصـــر كـــثـــيـــرة،  ــتــــحــ أن أســــبــــاب االنــ

فقد ألقى شاب نفسه من أعلى كوبري قصر 
النيل، بعدما وجد نفسه عاجزًا عن الزواج، 
إلقاء نفسه تحت عجالت  آخــر  اختار  فيما 
املترو بسبب البطالة. أيضًا، عمد ثالث إلى 
بسبب  اإلسماعيلية  ترعة  فــي  نفسه  إلــقــاء 
الحياة  تــوفــيــر متطلبات  عــلــى  قــدرتــه  عـــدم 

ألوالده.
إلــى ذلــك، يعزو باحثون في علم االجتماع 
وخــبــراء فــي علم النفس هــذه الــظــاهــرة إلى 
األزمــات النفسية واالجتماعية، التي عانى 
االنتحار.  على  يقدمون  الذين  هــؤالء  منها 
ــــات  وعـــــادة تــرتــبــط األســـبـــاب بــتــفــاقــم األزمـ
املــعــيــشــيــة، وخـــصـــوصـــًا الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، 

باإلضافة إلى كثرة ضغوط الحياة. 
ويؤكد الباحث في املركز القومي لألبحاث 
االجتماعية والجنائية، سيد إمام، أن إقدام 
الــشــبــاب بصفة خــاصــة عــلــى االنــتــحــار في 
املعيشة،  مستويات  بتدني  يرتبط  مــصــر، 
وقـــلـــة فــــرص الـــعـــمـــل، والـــحـــاجـــة إلــــى املــــال، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــــظــــروف الــســيــاســيــة غير 
املستقرة، والفقر، والقمع، وعدم القدرة على 
تحمل املسؤولية. ويلفت إلى أن جميع هذه 

مقابلة

زهير لَْهنا
أين النخب العربية المدافعة عن حقوق المرأة؟

أجراها
محمد المزديوي

صنعاء ـ العربي الجديد

ف الــحــروب آثــارًا سلبية كثيرة 
ّ
 ما تخل

ً
عــادة

في نفوس األطفال، وهذا ما يحدث في اليمن. 
ثقافة  ــدت 

ّ
ول البلد  منها  يعاني  التي  الحرب 

عنفّية لدى األطفال، هم الذين يــرون مشاهد 
عنف يومّية. 

 
ّ
ــدون مـــا يــبــث

ّ
ــات الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال يــقــل وبــ

اإلعــالم من مشاهد عنف، وذلك  عبر وسائل 
من خالل ألعاب تعكس ما يحدث في الواقع 
ــمــــات وتــفــجــيــرات  مــــن عــمــلــيــات قـــتـــل ومــــداهــ
واغــتــيــاالت وتــعــذيــب. هــكــذا، يــخــتــار األطــفــال 
الفتيات  تجسد  فيما  قتالية،  ألعابًا  الــذكــور 
أدوار أمـــهـــات فــقــدن أطــفــالــهــن أو أحـــد أفـــراد 

األسرة. 
فــي الــســيــاق، يــقــول عــبــد الــســالم الــســقــاف إن 
الحرب  تــأثــروا كثيرًا بسبب  الــثــالثــة  أطــفــالــه 
ومشاهد العنف التي يتابعونها قبل أكثر من 
عام. ويشير إلى أنهم »يختارون ألعابًا قتالية 
ويقتلون بعضهم بعضًا«، األمر الذي أخافه. 
األزواج  لعبنا  لطاملا  »فــي طفولتنا،  يضيف: 
أطفالي  لكن  )العريس والعروس(.  واألحباب 
القتال  حــول  تتمحور  ألعابًا  يبتكرون  اليوم 
ــزان«. ويــشــيــر إلـــى أنــه  ــ واملــــوت والـــعـــزاء واألحــ
في أحد املساءات، عرض عليه أطفاله مشهدًا 
فيما  شقيقه،  أطــفــالــه  أحــد  فيه  قتل  تمثيليًا 

بكت شقيقتهم ودعت على القاتل بالسوء. 
ويــشــيــر الــســقــاف إلـــى أن الــقــنــوات اإلخــبــاريــة 
اليمنية ساهمت في تكريس هذه االهتمامات 
لـــدى األطـــفـــال. يضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
القنوات بث  أن تكرر  »ال تمر ساعة من دون 
مشاهد أشالء وآثار القصف الجوي والبيوت 
أنــه يرغب في  إلــى  املهدمة وغيرها«. ويشير 
اليمنية واإلخبارية، واإلبقاء  القنوات  حجب 
الخاصة  وتلك  الدينية  الــقــنــوات  بعض  على 
األخــبــار  بمتابعة  يكتفي  أن  على  بــاألطــفــال، 

عبر شبكة اإلنترنت. 

مــع ذلــك، يــشــارك الكثير مــن اآلبـــاء فــي تعزيز 
ســلــوكــيــات الــعــنــف لــــدى أبـــنـــائـــهـــم. أكـــثـــر من 
ذلك، يرى البعض أن »هذه األلعاب ضرورية 
لــتــكــويــن الــشــخــصــيــة وتــنــشــئــة الـــذكـــور على 
وجه الخصوص على الشجاعة والقوة وحب 
الـــســـالح، فــيــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى الـــدفـــاع عن 
يــقــول عبدالله مصلح  أوطــانــهــم وأنــفــســهــم«. 
إنـــــه ُيــــبــــدي حــــرصــــه عـــلـــى شـــــــراء مـــســـدســـات 
بالستيكية ومالبس عسكرية لطفله، الذي لم 

يتجاوز عمره تسع سنوات.  
في السياق، يقول مصلح لـ »العربي الجديد« 
ــى أن يـــكـــون قــــــادرًا على  إن طــفــلــه يــحــتــاج إلــ
ــــى األســـلـــحـــة والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  الـــتـــعـــرف إلــ
ــعـــوبـــات  ــاكـــل وصـ لــيــســتــطــيــع مــــواجــــهــــة مـــشـ
املستقبل. ويشير إلى أنه يحرص على اقتناء 
ألـــعـــاب قــتــالــيــة مــثــل مـــســـدســـات ورشـــاشـــات 
ـــل من 

ّ
وخـــنـــاجـــر وقـــنـــابـــل بــالســتــيــكــيــة. ويـــقـــل

خــطــورة الــتــحــذيــرات املتعلقة بــهــذه األلــعــاب، 
اعــتــادوا حمل السالح  اليمنين  إلــى أن  الفتًا 
منذ الطفولة، لكنهم ال يستخدمونه إال عند 

الضرورة.
كـــذلـــك، يــعــمــد الــبــعــض إلــــى إشــــــراك األطـــفـــال 
فـــي الــتــظــاهــرات الــســيــاســيــة، ووضــــع أقمشة 
عــلــى جــبــاهــهــم كــتــب عليها »مـــجـــاهـــدون« أو 
»شــهــداء«، والتقاط صــور لهم وهــم يحملون 
وسائل  على  ونشرها  الكالشينكوف،  ســالح 
التواصل االجتماعي. ويــرى هــؤالء اآلبــاء أن 

الــصــور يساهم فــي جعل هــذا السلوك  »نشر 
ثقافة  والصغار، وترسيخ  الكبار  لدى  عاديًا 

العنف والسالح«.
ــا يـــقـــولـــونـــه  ــ ــال مـ ــ ــفــ ــ ــي املــــقــــابــــل، لــــــدى األطــ ــ فـ
أيضًا. تــرى سيناء تقي )13 عامًا( أن لجوء 
أصدقائها إلى العنف خالل اللعب هو تعبير 
عـــن شـــعـــورهـــم بـــالـــخـــوف فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الحرب. وكانت قد كتبت رسالة إلى والدها 
نشرها على صفحته على »فيسبوك«، جاء 
ــفــــال هــــذه األيــــــام ألــعــابــًا  فــيــهــا: »يــلــعــب األطــ
يــتــظــاهــرون فيها بــأنــهــم مــاتــوا بــعــد هجوم 
يتظاهر  كما  وأســلــحــة.  بمسدسات  قتال  أو 
آخـــرون بأنهم جــرحــوا أو يتأملون مــن جــراء 
إصــابــاتــهــم«. وتــخــاطــب املــتــحــاربــن قــائــلــة: 
»هل سألتم أنفسكم عن الذي يدفعهم لفعل 

ذلك؟«.
تقول سيناء إن »األطفال، ومن خالل ألعابهم، 
يشرحون لكم ما يعانون منه من بؤس وحزن 
وخــــــوف. هـــكـــذا يــحــكــون عـــن أوجـــاعـــهـــم وقــد 

اختفت املناسبات السعيدة«. 
من جهته، يؤّكد رئيس املدرسة الديمقراطية 
الــشــامــي، أن  املعنية بحقوق األطــفــال، جــمــال 
الحرب تنعكس سلبًا على األطفال، وتجعلهم 
أكثر عنفًا في سلوكهم. ويشير إلى أن األطفال 
املجتمع  عامًا يشكلون نصف   16 تحت ســن 

اليمني، وهم األكثر تضررًا بسبب الحرب. 
يــضــيــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــكــثــيــر من 
ــعـــّرضـــون لــخــطــر الـــتـــعـــامـــل مــع  ــتـ األطــــفــــال »يـ
القتالية  األلعاب  أو بسبب  الحقيقي  السالح 
األجهزة  النارية«. ويطالب  املفرقعات  وحتى 
النوع  بيع هذا  بدورها ومنع  القيام  األمنية 
الحكومية  األجــهــزة  األلــعــاب. كما يحّمل  مــن 
ــــدم الـــتـــحـــرك لــلــحــد مــــن تــنــامــي  مـــســـؤولـــيـــة عـ
الــظــاهــرة، مشيرًا إلــى أنــه يتوجب على  هــذه 
أولياء األمور الحرص على مستقبل أبنائهم، 
وخصوصًا أن هــذه األلــعــاب قد تقودهم إلى 

التطرف في املستقبل.

ار، 55 عامًا(
ّ
بشير أبو زكي )عط

¶  الوقاية هي األهّم. أعتمد خلطتني 
في هذا السبيل. أوالهما شرب الليمون 

الحامض مع زيت الزيتون. ثانيتهما 
خلطة تحتوي خمس ليمونات حامضة 

بقشرها، مع رأَسي ثوم، و200 غرام من 
غلى مع كوب 

ُ
الزنجبيل األخضر بقشره. ت

ماء. يضاف العسل بعد أن تبرد ويخلط 
املزيج. وبعد وضعه ثالثة أيام في البراد، 
تؤخذ منه ملعقة صباحًا وأخرى مساًء. 

ومن املمكن أيضًا تناول منقوع عشبة 
القّراص.

محمد بو حمدان )عّداء، 65 عامًا(
¶ أصبت باإلنفلونزا قبل أشهر وطلب 
الطبيب إدخالي إلى املستشفى، لكنني 

كنت سأشارك في سباق العشرة آالف 
متر في »ماراثون بيروت« في اليوم 

التالي، فرفضت الدخول. وبالفعل ركضت 
وشفيت من بعدها على الرغم من ألم 

رجلّي. الرياضة خير وقاية.

رانيا معروف )خبيرة تجميل، 21 عامًا(
ه مصاب. 

ّ
¶ ال أقترب من شخص أشّك أن

أغسل يدّي بالصابون مرات عّدة خالل 
اليوم. كذلك أخصص أغراضي، فأمنع أّي 

شخص من استخدامها.

خلود حدرج )مدّرسة لغات، 32 عامًا(
¶ كنُت سابقًا أتحّصن بلقاح اإلنفلونزا، 

لكنني توقفت. اآلن أشرب الشاي 
بالزنجبيل عندما أشعر باقتراب الزكام، 

وأتناول الكيوي من أجل الفيتامني سي، 
ي 

ّ
ك من

ّ
فهو أقوى من البرتقال. وإذا تمل

نات، وأستخدم رذاذ 
ّ
املرض أتناول املسك

األنف.

ان، 38 عامًا(
ّ
محمد فتوني )مالك دك

¶ ال أصافح أحدًا. أكره ذلك تمامًا. عندما 
أصاب باإلنفلونزا أغطي نفسي بشكل 
جيد بغطاء سميك وأنام بهدف التعّرق. 

آخذ حمامًا في الصباح، فأشفى من 
املرض.

روبير غطاس )مالك فرن، 50 عامًا(
¶ أتدفأ بشكل جيد، وآخذ الدواء الذي 
يصفه الطبيب لي. نحن مجبرون على 

االلتزام بتعليماته.

إعداد عصام سحمرانيفوكس بوب

ما هي اإلجراءات التي يتخذها اللبنانيون ضّد اإلنفلونزا؟

روبير غطاسمحمد فتونيخلود حدرجرانيا معروفبشير أبو زكي محمد بو 
حمدان

األرض ال تسع هؤالء رسم أنس عوض
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)رسم أنس عوض(

يختار لعبة )العربي الجديد(

)Getty( أخشى أن يُنسب إنجاز ما إلى زميلة في العمل

أطفال ال يلعبون »عريس وعروس«
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قضايا

ليس ما يحصل في 
المنطقة من صنع 
األحقاد المدفونة 
والظاهرة في 
موسكو أو طهران 
أو دمشق، لكن 
أغلبه جزء من 
تداعيات السياسات 
األميركية والغربية

سورية في منظور أوباما

برهان غليون

مــن الواضــح أن الحــرب الســورية 
والرهانــات  األبعــاد  املتعــددة 
منــذ  جديــدة  مرحلــة  دخلــت 
املكاســب  وأن   ،3 جنيــف  مفاوضــات  فشــل 
اإليرانــي  الروســي  التحالــف  التــي يحققهــا 
وتمهــد  جديــدًا،  وضعــا  تخلــق  امليــدان  فــي 
قــد  وجيوسياســية،  سياســية  لتحــوالت 
تكــون لهــا مضاعفــات عميقــة علــى ســورية 
ومستقبل املنطقة والنظام الدولي بعمومه. 
التاريخيــة،  حلــب  مدينــة  بحصارهــا 
بعــد  التركيــة،  الســورية  الحــدود  وإغالقهــا 
املقاتلــن  مواقــع  علــى  املتواصــل  ضغطهــا 
الســورين، تضرب روسيا أكثر من عصفور 
الثــورة  قــوى  علــى  تقضــي  واحــدة.  بحجــر 
الســورية املســلحة التــي كانــت، منــذ البداية، 
هــدف تدخالتها الدبلوماســية والعســكرية، 
وتهدد أوروبا التي فرضت العقوبات عليها 
الالجئــن  طوفــان  ضغــط  تحــت  بالتفــكك 
للوصــول  املخاطــر  كل  لركــوب  املســتعدين 
للواليــات  تبقــى  مــا  آخــر  وتدمــر  إليهــا، 
املتحــدة والغــرب من صدقيٍة لدى حلفائهما 
اإلقليميــن، وبالتالــي، مــن نفــوذ في الشــرق 

األوسط والعالم.  
جــزءًا  حققــت  موســكو  أن  فــي  شــك  وال 
كبيــرًا مــن هــذه األهــداف، وأنهــا قــادرة علــى 
اســتكمالها إذا أصــرت. لكــن نتائــج ذلــك لــن 
 ملــا تتوقعه روســيا 

ً
تكــون بالتأكيــد مطابقــة

نفسها من استعراض قوتها العسكرية، وال 
مــا تراهــن عليــه الكتلــة الغربيــة مــن إمكانية 
وضع حد ملسلسل االنهيارات املتوالية التي 
يقود إليها اســتمرار الحرب، ســواء ما تعلق 
منهــا باإلرهــاب أو الالجئــن، أو االســتقرار 

اإلقليمي والدولي. 
امليدانــي  التطــور  هــذا  مثــل  يســاعد  فلــن 
حــل  أي  إيجــاد  علــى  والجيوســتراتيجي 
للمشــكالت التــي فجــرت الحرب في ســورية، 
وسّعرت من نيرانها، وأمدت بأجلها، وال في 
إنقاذ املنطقة املشرقية من جحيم املواجهات 
بتخليــص  وال  تتهددهــا،  التــي  الدمويــة 
اإلرهــاب  مــن  والعالــم  األوروبيــة  القــارة 
املتنامــي علــى هامــش هــذه املواجهــات، وال 
مــن بــاب أولــى اســتعادة األمــن والســالم فــي 
الدولــي  النظــام  وترميــم  األوســط  الشــرق 
الــذي قّوضتــه الحــرب، وإعــادة بنائــه علــى 
أســس أكثر تماســكا وصالبة. إنما ســتفاقم 
والتناقضــات  التصدعــات  مــن  بالعكــس 
والشروخ التي تكمن في أساس االنفجارات 

والصراعات املستمرة منذ سنوات. 
ففي سورية، تهدد سياسة األرض املحروقة 
والتــي  الروســية،  الحكومــة  تتبناهــا  التــي 
فــي  اإلنســان  لحيــاة  اهتمــام  أي  تعيــر  ال 
بكارثــة  والخارجيــة،  الداخليــة  معاركهــا 
إنسانية محققة، تتجاوز كل ما نجم سابقا 
وبلــدات  مدنــا  الســوري  النظــام  تدميــر  عــن 
ودفعهــم  أهلهــا،  وتجويــع  عديــدة،  ســورية 
إلــى الهجــرة القســرية في الســنوات الخمس 
تشــنها  التــي  الحملــة  وتقــود  املاضيــة. 
القــوى  الطائــرات الروســية، بالتنســيق مــع 
اإليرانيــة إلعــادة احتــالل الشــمال الســوري، 
وحصــار منطقــة حلــب وإخضاعهــا، والتــي 
واملــدارس  املستشــفيات  عمــدًا  تســتهدف 
والخدمــات العامــة، مــن أجــل إفــراغ املدينــة 
عمرانهــا  وتســوية  ســكانها،  مــن  وريفهــا 
وتســهيل  منهــا،  املقاتلــن  لطــرد  بــاألرض، 

ســوف يخلــق شــروط حرٍب طويلــٍة ومدمرة، 
القتلــى  ماليــن  اإلقليــم  شــعوب  تكلــف  قــد 
واملنكوبــن، كمــا هــي حــال الحــروب الدينية 
التي عرفتها أوروبا في القرن السابع عشر، 
وكلفــت بعــض دولهــا إبــادة أكثــر مــن ثلــث 

سكانها. 
وفــي النهايــة، لــن يكــون الرابــح ســوى املوت 
والخــراب وحدهمــا. وال ينبغــي أن نقلــل مــن 
نظــام  وجــود  مــع  االحتمــال،  هــذا  مخاطــر 
سياســي بابــوي، باملعنــى الحرفــي للكلمــة 
فــي طهــران، مــن جهــة أولــى، يحتــل فيــه آيــة 
الله، أو رئيس الهيئة الدينية، قمة الســلطة. 
املحافظــة  فــي  الدينيــة  للنخبــة  أمــل  وال 
علــى ســيطرتها علــى الدولــة واملجتمــع، إال 
بالحفــاظ علــى تعبئــة دينية قويــة، وتهييج 
املرجعيــة  وانهيــار  املذهبيــة،  املشــاعر 
الدينيــة الرســمية للعالــم الســني، وصعــود 
التيارات والحركات السياســية الدينية غير 
املســيطر عليهــا، والخاضعة لقيادات دينية 
وسياسية شعبوية الطابع، من جهة ثانية.  
الــذي  النصــر  مــن  إيــران  تفــرح  أن  بــدل 
دم،  مــن  طبــق  علــى  روســيا  لهــا  تقدمــه 
ينبغــي عليهــا بالعكــس أن تــرى فيــه هديــة 
لهــا  يبــدو نصــرًا  مــا  للمســتقبل.  مســمومة 
املذهبيــة ودعــم  مليشــياتها  بفضــل  اليــوم، 
روســيا الالمحــدود املوجــه أساســا ملعاقبــة 
بــد  قــد يتحــول، وال  الغــرب واالنتقــام منــه، 
املــدى  علــى  عليهــا  كارثــة  إلــى  يتحــول،  أن 
املتوســط. ومهمــا نجحــت سياســة النخبــة 
فــي  »الشــيعوية« الحاكمــة، الضيقــة األفــق، 

تهجيــر ماليــن املســلمن الســنة، أو زعزعــة 
فيهــا،  الخــراب  وزرع  بلدانهــم  اســتقرار 
فســوف يأتــي وقــت ينقلب فيه اتجــاه الريح، 
السياســات  نفســها ضحيــة  طهــران  وتجــد 
املذهبيــة الضيقــة األفــق واالنتحاريــة التــي 
األربــع  العقــود  فــي  غذتهــا وراهنــت عليهــا 
املاضية. ولن تكون النتيجة انتصار مذهٍب 
علــى آخــر وإنمــا إخــراج املنطقــة، بمــا فيهــا 
إيران املعتدة بنفســها اليوم، بسبب ثروتها 
النفطيــة وتحالفاتهــا الالأخالقيــة، بأكملهــا 

من التاريخ والحضارة. 
املســتوى  علــى  ذلــك  عــن  األمــر  يختلــف  ال 
غيــر  البــالد  أول  أوروبــا  ســتكون  الدولــي. 
التــي  وحدهــا  وهــي  الخاســرة.  املشــرقية 
يكــون  لــن  تحديــاٍت  أمــام  نفســها  ســتجد 
لديها القدرة وحدها على مواجهتها، سواء 
املهاجريــن  مــا يتعلــق بزحــف موجــات  فــي 
البــر  عبــر  إليهــا،  أمــل  أي  الفاقديــن  الجــدد 
والبحــر والجــو، أو فــي مــا يتعلــق بتنامــي 
القوى الظالمية واملتطرفة املنتجة لإلرهاب 
ى مــن اآلخر، 

ّ
علــى أراضيهــا. وكالهمــا يتغــذ

التطــرف،  يغذيــان  والضيــاع  فاليــأس 
الــدول  خــوف  التطــرف  ي 

ّ
يغــذ كمــا  تمامــا 

الغربيــة مــن  الالجئــن، ورفض اســتقبالهم، 
وبالتالــي، تعزيــز مشــاعر الكراهيــة والحقــد 
لــدى هــؤالء علــى الدول التــي تغلق حدودها 
أمامهــم، وبالتالــي من مخاطر انتقامهم. في 
املقابــل، بمقــدار مــا يقــّوض الحــل الروســي 
القائــم علــى إقصاء حلفاء واشــنطن صدقية 
األميركيــة  والقيــادة  الغربــي  التحالــف 
الحــرب  منــذ  األوروبيــون  لهــا  ســلم  التــي 
أوروبــا،  يضعــف  ســوف  الثانيــة،  العامليــة 
ويزيــد مــن رغبــة الــروس فــي التحــّرش بهــا 
وزعزعة اســتقرارها، ويعّرض الغرب كتكتل 

جيوستراتيجي لزلزال التفكك واالنقسام. 
وكما أن ربح إيران من إقصاء العرب واألتراك 
قيمــة  دون  مــن  ربحــا  ســيكون  ســورية  فــي 
جديــدة  لحــروب  ومقدمــة  املــدى،  وقصيــر 
تفجيــر  علــى  روســيا  رهــان  يشــكل  قادمــة، 
التحالــف الغربــي، بدل التعــاون معه إلصالح 
نظــام العالقــات الدولية، خيــارًا قصير النظر، 
روســيا  علــى  ســلبية  نتائــج  لــه  وســتكون 
نفســها التــي كانــت، وال تــزال، علــى الرغــم مــن 
كل الصراعــات التــي ميزت تاريخها الحديث، 
شــريكا رئيســيا ألوروبــا وجــزءًا منهــا، حتــى 
لــو كانــت األقــل حظــا مــن نهضتهــا وتقدمهــا. 
فبضغطهــا املتواصــل علــى أوروبــا، ودفعهــا 
مــن  مزيــد  إلــى  املتوســطي  وملحيطهــا  لهــا 
ال  واالســتقرار،  األمــن  وانعــدام  الفوضــى 
حقيقيــة  مصالــح  لنفســها  موســكو  تضمــن 
مهمة، وإنما تدفع، بالعكس، إلى إيجاد بيئة 
لالســتثمارات  طــاردة  صحيــة  غيــر  إقليميــة 
واملواهب واملوارد البشرية واملادية من عموم 
بحماقتهــا  روســيا،  تلعــب  وهكــذا،  القــارة. 
مــن  النابعــة  واالســتراتيجية،  السياســية 
مشاعر الحقد والغيرة واالنتقام، الدور األكبر 
فــي غروب املدنية األوروبية املتوســطية التي 
وتبادالتهــا  أفضالهــا  علــى  روســيا  عاشــت 
معهــا قرونــا طويلــة ماضيــة، لصالــح انتقــال 
واالســتثمار  واملدنيــة  الحضــارة  مركــز 
واإلبداع نحو آسيا والصن التي تتفّرج على 
املأســاة مــن بعيــد، وتربت على كتف موســكو 

من وقت إلى آخر. 
املنطقــة  فــي  يحصــل  مــا  ليــس  ذلــك،  ومــع 
مــن صنــع األحقــاد املدفونــة والظاهــرة فــي 
موســكو أو طهــران أو دمشــق، ولكــن أغلبــه 
األميركيــة  السياســات  تداعيــات  مــن  جــزء 
االســتعمارية  املــدى،  الطويلــة  والغربيــة 
التــي  واملدروســة،  العقالنيــة  والهيمنيــة، 
نفســها،  هــي  ووصلــت  املنطقــة،  أوصلــت 
ردود  سياســة  لكــن  مســدود.  طريــق  إلــى 
والتشــفي  التحــّدي  فــي  والرغبــة  الفعــل، 
ســوءًا،  أكثــر  بنتائــج  تأتــي  قــد  واالنتقــام، 
مــن  أنفســهم،  ألصحابهــا  بالنســبة  حتــى 
عليهــا.  املــردود  الســيئة  األصليــة  األفعــال 
وإذا كان اســتبداد الحماقــة ببعــض النظــم 
املأزومــة والشــخصيات العديمــة املســؤولية 
فــي منطقتنــا قــد أودى بنــا إلــى مــا نعرفــه 
مــا تحــول خيــار  إذا  بالــك  فمــا  مــن مهالــك، 
شمشون إلى خيار استراتيجي لواحدٍة من 
أعظــم القــوى العســكرية فــي العالــم، وقطــب 

رئيسي من أقطابه. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

بقــوات  بعــد،  مــا  فــي  عليهــا  الســيطرة 
محــدودة، إلــى زيادة عــدد القتلى والجرحى 
واملعطوبن من املدنين، وإلى إطالق موجة 
التركيــة  الحــدود  نحــو  المحــدودة،  هجــرٍة 
املغلقة، والتي ستزداد إغالقا في املستقبل. 
وعلى املستوى السياسي، لن يساهم حصار 
حلــب وتدميرهــا فــي زيــادة فــرص التوصــل 
يفكــر  كمــا  بالقــوة،  مفروضــٍة  تســوية  إلــى 
بعضهــم، لكنــه ســيفقد نظام األســد صوابه، 
ســحق  فــي  ورغبتــه  تعنتــه  مــن  ويضاعــف 
املعارضــة  تصلــب  مــن  ويزيــد  معارضيــه، 
ثقتهــا  فقــدت  التــي  واملســلحة  السياســية 
تماما بنيات روســيا وسياســاتها. وبدل أن 
يعمــل هــذا الحســم العكســري الروســي علــى 
عزل املنظمات املتطرفة املقاتلة على األرض، 
ســوف يســاهم في توســيع قاعدتهــا، وصب 
مزيد من الزيت على نار روح االنتقام والثأر 
وتحركهــا.  أعضائهــا  مشــاعر  تلهــب  التــي 
التحــول  هــذا  مثــل  يعطــي  أن  وعــوض 
أمــل للســورين، ســوف يزيــد مــن  بصيــص 
شــقائهم ويأســهم وضياع ثقتهم بأنفســهم 
األفعــال  ذلــك،  بســبب  وســتتفاقم،  والعالــم. 
بــن  اليائســة والالعقالنيــة  وردود األفعــال 

جميع أطرافهم، املوالية واملعارضة.
يســاهم  فلــن  اإلقليمــي،  املســتوى  علــى  أمــا 
الحســم العســكري الــذي يبحــث عنــه الروس 
عمومــا،  وســورية  حلــب،  فــي  واإليرانيــون 
فــي وضــع حــد للحرب اإلقليميــة التي تدور، 
منــذ ثــالث ســنوات، علــى الســاحة الســورية، 
وعمرانهــم  الســورين  دمــاء  حســاب  وعلــى 

ومســتقبلهم، وإنمــا ســوف يدفــع إلــى مزيــد 
بالحــرب،  اإلقليميــة  األطــراف  انخــراط  مــن 
رهاناتهــا  بخســارة  تقبــل  لــن  التــي  وهــي 
واستثماراتها الكبيرة في السنوات الخمس 
بالتســليم إلمــالءات موســكو  املاضيــة، وال 
ومصيــر  مصيرهــا  تحديــد  فــي  وطهــران، 
هــذا  فمثــل  املنطقــة.  فــي  الدوليــة  العالقــات 
املوقــف ال يعنــي خســارتها مصالحهــا فــي 
ســورية فحســب، وإنمــا زعزعــة اســتقرارها 
الداخليــة،  أزماتهــا  وتفجيــر  السياســي، 
وربمــا دفعهــا علــى الرغم منهــا إلى االنزالق 
إلى الحرب، من دون حســاب للمخاطر، أمال 
بانقــاذ نفســها واســتثماراتها والدفــاع عــن 
يزيــد  وممــا  خياراتهــا.  وصدقيــة  موقعهــا 
مــن هــذا االحتمــال التداخــل الــذي اشــتغلت 
عليــه طهــران نفســها فــي هــذه الحــرب بــن 
الدينيــة،  واملذهبيــة  اإلقليميــة  الهيمنتــن، 
انتصــارًا  طهــران  انتصــار  ســيبدو  بحيــث 
خســارة  والعــرب  تركيــا  وخســارة  للشــيعة 
مقدســة«،  »حــرب  بــذور  يضــع  مــا  للســنة. 
هائلــة  صعوبــات  املنطقــة  نخــب  ســتجد 
وإعــادة  منهــا،  الشــعبي  الجمهــور  إلخــراج 
نحــو  والشــعبي  الجماعــي  الجهــد  توجيــه 
إعادة بناء الدولة واملجتمع، وإطالق الحياة 

املدنية الطبيعية.  
حلــب  فــي  املعركــة  حســم  أن  يعنــي  وهــذا 
لصالح املحور اإليراني الروســي لن يســاهم 
إقليمــي،  لتفاهــم  أفضــل  فــرص  إيجــاد  فــي 
أصبح شرطا للخروج من املحرقة السورية، 
للســورين ولجميــع شــعوب املنطقــة، لكنــه 

دمار في مستشفى في أعزاز أحدثه قصف روسي في 17 فبراير 2016 )األناضول(

غازي دحمان

انتقلــت  مضــت،  ســنوات  خمــس  مــدار  علــى 
األميركــي،  الرئيــس  إدارة  إدراك  فــي  ســورية 
بــاراك أوبامــا، مــن موقــع إلــى آخــر، مــّرة جــرى 
البــؤرة  وصــارت  العالــم،  قلــب  فــي  وضعهــا 
التــي تحّدد ســالمه واســتقراره، ومــّرة صارت 
علــى هامــش العالــم، وحينــذاك لــم يكــن ثّمــة 
داع سياســي وأخالقــي للتمييــز بينهــا وبــن 
يعــرف  يعــد  ولــم  تاهــت،  وأخيــرًا،  الكونغــو. 
أوباما نفســه أين صارت. ربما تحتاج إدارته 
هــذه الديناميكيــة اإلدراكيــة املتطــّورة دائمــا، 
وقراراتهــا،  سياســاتها  ترتيــب  مــن  لتتمكــن 
ســورية عائمــة فــي فضــاء غيــر محــّدد أفضــل 
بســهولة  يمكــن  املعالــم  محــّددة  ســورية  مــن 
االلتزامــات  وتظهيــر  كارثتهــا،  أبعــاد  قــراءة 
هــذه  وفــق  ســورية،  لكــن  تجاههــا،  الواجبــة 
»ثــورة  كالســيكية  قضيــة  تصبــح  الشــاكلة، 
عاينتهــا  التــي  القضايــا  تلــك  مــن  حرّيــة« 
اإلدارات األميركيــة املتعاقبــة، ولــم تنطو على 
قة، تســاعد واشنطن، 

ّ
فرص اســتراتيجية خال

عالــم  فــي  مختلــٍف،  زمــن  إلــى  نقلتهــا  فــي 
العالقات الدولية.

النمــط  هــذا  علــى  وأطلــق  تســّرع،  مــن  ثّمــة 
الرؤيــة  »غيــاب  السياســات  خليــط  مــن 
اإلســتراتيجية«، بحيث تتقزم اإلستراتيجية 

ذاتيــا، أو كأن تنســق إســرائيل عســكريا مــع 
روسيا. 

هــذا الشــعور بعــدم اإللحاجيــة هــو مــا يظهــر 
السياســة األميركية بمظهر القادر على إدارة 
التجريــب  حــد  إلــى  يصــل  بــارد،  بــدم  األزمــة 
البعيــدة  واملســاومة  السياســي  والتــدرب 
األمــد، بــل تحــّول ســورية إلى مختبــٍر لفحص 
توجهــات العالــم فــي املرحلــة املقبلــة، ومعرفة 
أنمــاط القــوة، وطبيعــة اإلســتراتيجيات التي 
يفكر بها الخصوم. على ذلك، بقدر ما تصبح 
لنمــاذج  مختبــرًا  لروســيا  بالنســبة  ســورية 
واشــنطن  تعتبــر  لديهــا،  الحديثــة  األســلحة 
ســورية أيضــا مختبــرًا ملعرفة فعالية الســالح 
مــا  واكتشــاف  قادمــة،  حــرب  أي  فــي  روســيا 
تخبئــه مــن أســرار عســكرية، إن على مســتوى 
تقنيــات األســلحة، أو علــى مســتوى الخطــط 

واإلستراتيجيات.
وفق ذلك، تبدو سورية في مدرك إدارة أوباما 

وغيــر  مترابطــة،  غيــر  سياســاٍت  جملــة  إلــى 
طــف بعضهــم 

ّ
الوقــت نفســه. ويل فــي  هادفــة، 

هــذا التوصيــف بالقــول بـــ »ضبابيــة الرؤيــة 
القــرار  صانــع  حالــة  وهــي  اإلســتراتيجية«، 
علــى  قدرتــه  وعــدم  قضيــٍة،  تجــاه  املرتبــك 
معهــا.  للتعاطــي  املناســب  الخيــار  تحديــد 
إســتراتيجية  يســتحيل وضــع  الواقــع،  وفــي 
واضحــة مــع غيــاب وجــود حالــة ثبــات يمكــن 
االنطــالق منهــا، بحيــث يمكــن وضــع ركائــز 
اإلســتراتيجية تلــك، وإمكانية تطويرها وفق 

مقتضيات تطّور الحالة نفسها.
أوبامــا  إدارة  منظــور  فــي  ســورية  ليســت 
جغرافيــا وال ديمغرافيــا، هــي قطــع من أزمات 
عديــدة، يجــري التعامــل مــع كل واحدة بشــكل 
منفصــل. مــّرة تكــون علــى شــكل أزمــة ســالح 
كيماوي يهّدد أمن إسرائيل، ومّرة أخرى على 
االتحــاد  بتفكيــك  تهــّدد  أزمــة الجئــن،  شــكل 
اإلدراك  رفــض  الحــاالت،  كل  وفــي  األوروبــي. 
األميركي توصيف الحالة السورية على أنها 
قضيــة أمــن قومــي، بقــدر مــا هــي التــزام تجاه 
شــركاء خارجيــن، يمكــن إلجــراءات بســيطة 
ومحــّددة أن تعــدل مــن آثــار التداعيــات التــي 
تنتجها. وحتى تلك اإلجراءات تشمل مروحة 
تســتدعي  ال  التــي  التصرفــات  مــن  واســعة 
 أميركيــا مباشــرًا، مثــل تكيــف أوروبــا 

ً
تدخــال

مــع أزمــة الالجئــن، وإيجاد الحلول املناســبة 

طائــرة.  أو  ســفينة  علــى  محمولــة  جغرافيــا 
متحركــة  طبيعــة  ذات  هــي  الحالتــن،  وفــي 
التخــوم  تمــاس  مــّرة تصبــح علــى  ومتنقلــة، 
األوروبيــة، عندمــا تشــتكي أوروبــا مــن أزمــة 
الجغرافيــا  تلــك  تضــع  حينهــا  املهاجريــن. 
رحاها بالقرب من أوروبا، ومّرة تصبح على 
الروســية، وعلــى مشــارف موســكو،  الحــدود 
إزاءهــا.  الروســي  الســلوك  يتــم تفهــم  عندمــا 
 من دول آســيا 

ً
وحينها، تغدو ســورية واحدة

الوســطى التي تقع في الحرم الروســي، ومّرة 
تحــط علــى حــدود الكونغو وتتأفــرق أزمتها، 
فيطلــب أوبامــا مــن  الذيــن ينتقــدون تراخيــه 
عــن التدخــل التفريــق بــن أزمــة اإلنســان فــي 
الكونغــو وأزمــة نظيــره الســوري، وبالتالــي، 
عدم إمكانية تفضيل أحد عن اآلخر، والتدخل 

لصالح هذا وعدم التدخل لصالح ذلك.
ولعل ما يسلط الضوء على حقيقة أن سورية 
هــي جغرافيــا متحركــة، تغيــب، أحيانــا، عــن 
الرئيــس  اكتشــاف  أوبامــا،  إدارة  مراصــد 
الروســي  التدخــل  أن  أخيــرًا،  نفســه،  أوبامــا 
عالمــة علــى ضعــف األســد! أو كأنــه ليــس مــن 
البديهــي أن يتــم هــذا التدخــل نتيجــة ضعــف 
األســد. وليس رفاهية تمارســها روسيا، على 
الرغــم مــن أن ســكان جبــال اإلكــوادور وصــل 
األســد  نظــام  أن  بعيــدة،  فتــرة  منــذ  إليهــم، 
متهالــك، ويســتعن حتــى بأفــراد يتم جمعهم 

مــن مخيمــات األفغــان فــي إيــران، ومــن جبــال 
باكستان، واملغامرين العراقين الباحثن عن 
ساحاٍت لتنفيس احتقاناتهم، وهذا يثبت أن 
أوبامــا غائــب عــن تفاعــالت امليــدان الســوري، 
ومنــذ عشــية الليلــة التــي أنجــز فيهــا االتفــاق 
مع بوتن، لتسليم األسد سالحه الكيماوي. 

دراســة  الحقيقــة  هــذه  يؤكــد  مــا  وأيضــا، 
أن  تكشــف  بروكنجــز  أبحــاث  مركــز  نشــرها 
أوبامــا يصــم آذانــه عــن كل ما يخص ســورية، 
لتنبيهــه  ملستشــاريه،  فرصــة  يعطــي  وال 
باملتغيــرات الخطيــرة التــي تحصــل فــي ذلــك 
أوليــة  افتراضــات  مــن  ينطلــق  وإنــه  البلــد، 
مطلــق  بشــكل  ويرفــض  لألزمــة،  وتبســيطية 

مغادرتها، أو بناء بدائل منطقية لها.
دائمــة  ســتبقى  ســورية  أن  الواضــح  ومــن 
أشــكال  مــن  بــأي شــكل  ولــن تحظــى  التنقــل، 
بــل  باقيــة،  أوبامــا  إدارة  دامــت  مــا  اإلقامــة، 
إنــه ســيفرض علــى أي إدارة قادمــة التعاطــي 
اإلجــراءات  مــن  نفســه  الخليــط  بهــذا  معهــا 
أحــد  األمــر  هــذا  شــّكل  وربمــا  والسياســات، 
املحركات التي تنطلق منها الحملة الروسية 
اإليرانية األخيرة على سورية، حيث تتسارع 
إمكانيــة  خــارج  حقيقــة  لجعلهــا  الخطــى، 
القــدرة علــى التعاطــي، بعــد أن يتــم تشــكيلها 

بمقاسات وتصاميم خاصة.
)كاتب فلسطيني(

اكتشف أوباما أن 
التدخل الروسي عالمة 

على ضعف األسد
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هيكل بعيون سعودية: ال يُختصر بسنواته األخيرة
بدر الراشد، خالد الشايع

اإلنســان  علــى  الحكــم  يتأثــر  مــا  غالبــا 
بمواقفه في ســنواته األخيرة. فهي األقرب 
أذهــان  فــي  رســوخا  واألكثــر  للذاكــرة، 
عــن  الحديــث  عنــد  خاصــة  لــه،  املتابعــن 
الشــخصيات العامــة. وموقــف الخليجين 
هيــكل،  حســنن  محمــد  مــن  عــام،  بشــكل 
القاعــدة،  هــذه  مــن  اســتثناء  يكــون  لــن 
وهنــا الحديــث عــن عموميــات املوقــف، ال 
يعــرف  ال  قــد  الشــاب  فالجيــل  تفاصيلــه. 
إال  الراحــل،  املصــري  الصحافــي  الكاتــب 
»الجزيــرة«،  قنــاة  فــي  اتــه  لقاء خــالل  مــن 
قبــل أقــل مــن عقــد مــن الزمــن. تلــك اللقاءات 
التــي يمكــن اعتبارهــا ســرد هيــكل لنفســه، 
ورؤيتــه، وتتويجــا لهــا، وإال فـــ »األســتاذ« 
بحســب تســميته فــي الصحافــة العربيــة، 
، لرجــل مــات 

ً
 وطويــال

ً
يملــك تاريخــا حافــال

تجليــات  جــل  عاصــر  أن  بعــد  تســعينيا 
التحــوالت الكبــرى فــي العالــم العربــي فــي 

القرن املنصرم. 
الحكــم  فــي  بؤســا  األكثــر  ســيكون  ربمــا 
فــي  مواقفــه  علــى  االقتصــار  هيــكل،  علــى 
ســنواته األخيــرة، ســنوات مــا بعــد الربيــع 
العربــي، والتــي كان أبرزهــا، دعــم انقــالب 
عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر، ودعواته 
لتقــارب مصــري مــع إيــران )وهــذا موقــف 
لــم يكــن جديــدًا لــه( واعتبــاره األمــن العــام 
لـ«حــزب اللــه« اللبنانــي، حســن نصــر اللــه 
تدخــل  وتبريــر  مقاومــا«،  عربيــا  »قوميــا 
 
ً
»حزب الله« في سورية، باعتباره »تدخال

السياســي  الصعــود  وتجاهلــه  دفاعيــا«، 
املتكــررة  وانتقاداتــه  الخليــج،  لــدول 

للسعودية وسياساتها في املنطقة. 
ربمــا تلخص إحــدى عبارات هيكل، رؤيته 
للعالــم العربــي، قبيــل مغادرتــه عاملنــا، إذ 
شــر منتصــف العــام 

ُ
قــال فــي حــوار معــه، ن

املاضــي، في صحيفة »الســفير« اللبنانية: 
»لقــد دخــل العالــم العربــي كلــه فــي فــراغ. 
هنــاك فكــرة انهــارت وهنــاك قــوى إقليميــة 
ظهــرت، لــم تظهــر لدينا قوة بديلة أو فكرة 
بديلــة«. لكنــه ربمــا، لم يكن يريــد أن يحدد 
الفكــرة التــي انهــارت، وال القــوى اإلقليمية 
االعتــراف  لــه  يــروق  لــن  حيــث  الصاعــدة، 
الــذي مــا  بهــذا التغيــر فــي املنطقــة، وهــو 
يزال يرى املنطقة باعتبارها منطقة توازن 
 الدور 

ً
إيرانــي – تركــي – مصــري، متجاهال

أهميــة  مــن   
ً
ومقلــال جهــة،  مــن  الخليجــي 

الصــراع مــع إيــران علــى العــراق وســورية، 
من جهة أخرى، وهذه هي ســمة السياســة 
سياســات  دعــم  برفــض  اليــوم،  املصريــة 

السعودية في سورية. 
الســعودي،  هيــكل  ســياق  فــي  املثيــر  مــن 
أنــه كتــب فــي 1997 مقدمــة واحــد مــن أهــم 
الكتب السعودية التي تتناول تاريخ امللك 
الرحمــن،  بــن عبــد  العزيــز  املؤســس، عبــد 
وهــو كتــاب عبــد العزيــز بــن عبــد املحســن 
التويجــري »لســراة الليــل هتــف الصباح«. 
الشــخصيات  أهــم  مــن  واحــد  التويجــري 
الســعودية املؤثــرة فــي الدولة، وكان مقربا 
للملــك الراحــل، عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز، 
وقــد جمعتــه عالقــة وثيقــة بهيــكل، أشــار 

إليها األخير في مقدمة الكتاب.
لكتــاب  هيــكل  مقدمــة  فــي  جــاء  وممــا 
التويجري: »إن امللك عبد العزيز آل سعود 
مهمــة  وتلــك  نظامــا،  وأنشــأ  دولــة  أســس 
يتكــررون  ال  لرجــال  املقاديــر  بهــا  تعهــد 
بســهولة«. وأضاف: »وربما أن جزءًا كبيرًا 
مــن شــرعية الــدور الــذي قــام بــه امللــك عبــد 
والفطــري  التلقائــي  انحيــازه  هــو  العزيــز 
وفــي  األمــة،  لقضايــا  األحيــان  بعــض  فــي 
مقدمتهــا قضيــة فلســطن. وهــذا االنحياز 
العزيــز  عبــد  للملــك  والفطــري  التلقائــي 
لقضية فلسطن حقيقة تشهد بها املواقف 
والوقائــع وتســجلها الوثائــق الدولية بما 

منوعات

رصد

ال يتــرك ســببا للشــك«. وكتــب هيكل أيضا: 
قضيــة  ســعود  آل  العزيــز  عبــد  امللــك  »إن 
متفــق عليهــا ودور معتــرف بــه، فهــو بــكل 
املعاييــر شــخصية تاريخيــة كبيــرة ضمن 
مؤسســي الــدول ومنشــئي النظــام في هذا 
العالــم العربــي«.  االستشــهاد بكالم هيكل 
مــن  موقفــه  أن  لتأكيــد  الســياق،  هــذا  فــي 

الخليــج لــم يكــن صلبــا رافضــا لــه باملطلــق 
حساســية  مــن  الرغــم  علــى  يشــاع،  كمــا 
العالقــة بــن مصر والســعودية في الحقبة 
الناصريــة، والتــي كان هيكل أحد رموزها. 
كمــا أن هــذا املوقــف، لــم يمنــع رجــل دولــة 
اإلقــرار  مــن  التويجــري،  مثــل  ســعودي، 
أن  منــه  والطلــب  عربيــا،  هيــكل  بمكانــة 

يكتب مقدمة »لسراة الليل هتف الصباح« 
عن مؤسس اململكة. 

والكاتــب  اإلعالمــي  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
الســعودي، رئيــس التحرير الســابق ملجلة 
»املجلــة« عبدالعزيــز الخضــر، بــأن هيــكل 
احتفــظ بمدرســة صحافيــة خاصــة، وبقلم 
متفــرد بمواقــف وســمات جدليــة فــي رؤية 
ويضيــف  وتحوالتــه،  العربــي  املشــهد 
الخضــر، فــي حديثــه لـــ »العربــي الجديــد«: 
»ومــع ذلــك فهيكل ليس واحدًا من الناحية 
والظــروف  املراحــل  فتغيــر  التاريخيــة، 
العربــي،  الزمــن  وتحــوالت  السياســية 
نســخة  مــن  بأكثــر  هيــكل  نــرى  يجعلنــا 
وأكثــر مــن قصــة وموقــف. مــا كان يكتبــه 
هيــكل: »هــو نــوع مــن الخيــال السياســي .. 
نعــم هيــكل ســاحر منــوم، يدغــدغ عواطــف 
كمــا  األعــداء؟«  أم  شــعبه  أم  رئيســه  مــن؟ 

يقول عبد الله العروي عنه«.
هيــكل  حســنن  »ملحمــد  الخضــر:  يقــول 
قصــة طويلــة مــع الســعودين عمرهــا أكثــر 
مــن نصــف قــرن، مليئــة بالتفاصيــل، لكــن 
جــزءًا كبيــرًا منهــا دفــن مــع مــرور الســنوات 
ورحيل أجيال الخمســينيات والســتينيات 
املتتابــع، ولــم يــدون تأثيــره وإبهــاره لذلــك 
الجيل كما يجب.  فإلى أي مدى تأثروا به، 
مع املرحلة الناصرية التي يعد هيكل أحد 
تجلياتهــا. ومــن خــالل اطالعــي علــى كثيــر 
ممــا كتــب أولئــك األجيــال بصــور متقطعــة 
ومتفرقــة فــي لقــاءات صحافيــة أو كتابــات 
هنا وهناك، فإن أغلب ما طرحه ذلك الجيل 
لــم يقــدم تفاصيــل هــذا التأثــر واإلعجــاب، 
وجزء منه حديث مجالس، والبعض اآلخر 
قدمه في سياق مرحلة تالية أصبحوا فيها 
ضــد هيــكل«. ويضيــف الخضــر: »لــم يظهر 
فــي صحفنــا إال املوقــف املتســق مــع املوقف 
الحمــالت  هــذه  اســتمرت  حيــث  الرســمي 
لعدة عقود إلى وقت قريب جدًا. جزء كبير 
مــن هــذه الكتابــة رديء فــي الهجــاء والنقــد 
ملا يقدمه، فهو مجرد كالم إنشائي، ينتهي 
أثــره بعــد أيــام. وقــد يصاحــب هــذا الطــرح 
تجهيــل للقــارئ بقــدرات هيكل، ويدخل في 
نقــده كتــاب يحاولــون االنتفــاع مــن نقــده 
وتحقيق بعض املنافع الصحافية، فيكون 
طرحهــم أقــل من مســتوى مغالطــات هيكل.  
كان يأتــي هــذا النقــد علــى صــورة حمــالت 
ويمكــن  وأخــرى،  مرحلــة  بــن  متفرقــة 
تتبعهــا عنــد بعــض املحطــات السياســية 
واملواقــف التــي دائمــا يتحامــل فيهــا هيكل 

على السعودية والخليج«.
يحاول الخضر تفسير اهتمام السعودين 
بمــا يكتــب هيــكل، علــى الرغــم مــن انتقــاد 
ــاب ومثقفــن كثــر للســعودية والخليج، 

ّ
كت

بأنه ليس »غوغائيا« كما يحاول خصومه 
تصويــره. ويقــول الخضــر: »هيــكل مهمــا 
كثــرت مغالطاتــه، ومواقفــه املتحاملة، فإن 
قدراتــه ليســت كمــا يصفــه مهاجمــوه بأنه 
غوغائــي ومهــرج وفاقــد للذاكرة وتجاوزه 
الزمن .. فالواقع أن له أســلوبا يتفوق على 
غيــره، وقــد يؤثــر على جمهــور عريض في 
العالــم العربــي حينها، فقــراء هيكل وكتبه 
الســعودية  ضــد  تحاملــه  رائجــة.  كانــت 
والخليج أحد ثوابت هيكل التي اســتمرت 
معــه، ولم يســتطع التخلــص منها، بالرغم 
مــن كل املتغيــرات التــي حدثــت والنتائــج 
التــي أظهــرت مغالطتــه فــي تصوير بعض 
الخضــر:  ويضيــف  السياســية«.  األزمــات 
»لقــد أثــر هيــكل على كثير من الســعودين 
حتــى مــن هــم ضــده، فقــد كان لــه قــراء إلــى 
وقــد  التســعينيات،  منتصــف  مرحلــة 
حــاول بعــض الصحافيــن قديمــا محــاكاة 
هيــكل فــي الكتابــة السياســية، بصفحتــن 
كاملتن لكنها فشلت ومنهم فهد العرابي 
بمجلــة  الســبعينات  آواخــر  فــي  الحارثــي 
األقــل  التحريــر  رؤســاء  وبعــض  اليمامــة، 

كفاءة«. 

عبدالعزيز الخضر: 
هيكل احتفظ بمدرسة 

صحافية خاصة

لعّل مواقف الراحل محمد حسنين هيكل هي األقرب إلى الذاكرة، لكن كتّابًا سعوديين 
يرون أن للصحافي والكاتب المصري تاريخًا ال يمكن اختزاله بهذه الطريقة

لتاريــخ  منصفــا  يكــن  لــم  املحلــي  الســعودي  »اإلعــالم 
رئيــس  يقــول  هكــذا  هيــكل«،  حســنن  محمــد  الراحــل 
تحريــر جريــدة عرب نيوز الســابق والكاتــب الصحافي 
الذيــن  مــن  كثيــرًا  أن  علــى  ويشــدد  املعينــا.  خالــد  د. 
يقــرأوا  لــم  مماتــه  بعــد  حتــى  وهاجمــوه  انتقــدوه 
كتبــه، أو مقاالتــه، وال يعرفــون حقيقــة الرجــل، ويقــول 
لـ«العربــي الجديــد«: »يظــل هيــكل أحــد أســاطير اإلعالم 
العربــي، وال بــد أن نحتــرم مــن يختلــف معنــا فــي الرأي، 
فكتاباتــه ممتــازة وهــو مــؤرخ مهم حتــى ولو أخطأ في 
بعــض األمــور، ال أقــول إنــه ال يخطــئ، ولكــن ال يســتحق 
الهجــوم الكبيــر عليــه، فــال بــد أن نكــون واقعيــن معــه 
ومــع تاريخــه«، ويضيــف: »ال يوجــد كاتــب ضــدك، هــذه 
مشــكلة اإلعــالم الســعودي وبعــض املســؤولن، عندمــا 

كنــت فــي عــرب نيــوز كانــوا يقولــون إننــي أســتضيف 
كتابــا ضــد الســعودية، وهــذا غيــر صحيــح، فــكل كاتــب 
حــر فــي أن يكتــب مــا يعتقــد، وأســلوب هيــكل وكلماتــه 
ولكــن ال  كان يختلــف معنــا  كانــت محترمــة، صحيــح 
هيــكل  ينتقــد  مــن  بعــض  ذلــك،  نهينــه ألجــل  أن  يجــب 
وصفه بأنه مطبالتي، هذا خطأ كبير، فالشتم ال يصل 

لهذه الطريقة«. 
ويســتغرب املعينــا مــن أن هناك البعــض ممن ينتقدون 
ويقــول:  اإلعالمــي،  الرجــل  تاريــخ  يعرفــون  ال  هيــكل 
»لألســف بعــض صغــار الصحافيــن دخلــوا فــي خــط 
قــرأوا كتابــا  النقــد، وهاجمــوا هيــكل، دون أن يكونــوا 
واحــدًا لــه، أو حتــى مقــااًل، علينــا أن نكــون موضوعــن، 

وأن نبتعد عن مثل هذه األلفاظ الجارحة«.

كلمة للتاريخ
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)Getty( محمد حسنين هيكل

انتشر وسم«#الكليك_بتوصل_مياه« بعد تغريد
حملة جديدة أطلقتها »يونيسف« مصر 

تخطط من خاللها الستخدام تقنية التبّرع 
بكبسة زر في حمالتها ألول مرة، وتسعى 

من خاللها إليصال المياه لـ1000 بيت في 
مصر. ورّوجت »يونيسف« للحملة من خالل 

فيديو تحفيزي القى إعجاب رواد شبكات 
التواصل الذين أعادوا نشره بهدف التبرّع 

افتراضيًا دعمًا للحملة المصرية.

بعد قرار السعودية إيقاف مساعدتها 
الداعمة للجيش اللبناني، تداول رواد 

مواقع التواصل الخبر، حيث نشروا 
تعليقاتهم وسط ترحيب البعض بالخطوة، 

فيما عارضها وانتقدها آخرون. وشهدت 
التغريدات التي لقيت انتشارًا واسعا انقسامًا 

واضحًا بين رواد مواقع التواصل، وعكست 
المنشورات حقيقة وقوف كل طرف خلف 

موقف فريقه السياسي.

عالميًا، انتشر وسم »#FreeKesha« حيث 
انتقد المغردون قرار المحكمة الذي يلزم 

المغنية كيشا إتمام عقد عمل يجمعها 
بشركة »سوني« وتسجيل 6 ألبومات 

إضافية على الرغم من محاوالتها فسخ 
العقد بسبب طبيعته التي تجبرها على العمل 

مع المنتج لوكاس غوتوالد، الذي اتهمته 
كيشا بالتحرش بها ودفعها إلى تعاطي 

الممنوعات على مدى سنوات عديدة.



استطاعت أصالة أن تنافسها بشكل كبير، 
نِتَج ألصالة ثالثة مواسم 

ُ
وبعناية شديدة أ

ــــوال«، والـــتـــي ُعـــرضـــت في  مـــن بــرنــامــج »صــ
ــواء مـــآى بــالــغــنــاء  ــ الــســنــوات الــســابــقــة، أجـ
 عن اختيار أصالة 

ً
والـ«نوستالجيا«، فضال

ملواضع مختلفة، تظهرها كمقدمة محترفة، 
توازي نجاحها الفني أو شخصيتها التي 
ال تخلو مــن »الــثــورة« فــي داخــلــهــا، إضافة 
إلى طروحات إنسانية نابعة من تجاربها 
فــي الــحــيــاة مــن زواج وطـــالق وُســبــل عيش 
إلى األلحان، ومحاكاة جيل آخر من األجيال 
في »ديوهات«، مع عدد من الفنانني الذين 
استضافتهم في جلسات برنامج »صوال«.

قــد تكون تجربة أصــالــة ناجحة جــدًا، أمــام 
لزميلتها  والنقاد  املشاهد  رؤيــة  أو  تباين 
 ،MBC اكــتــشــفــتــهــا  الـــتـــي  أروى.  الــيــمــنــيــة 
ــنــــدت إلــيــهــا تــقــيــم بـــرنـــامـــج »آخـــــر من  وأســ

بيروت ـ ربيع فران

لــم تــعــد وظــيــفــة بــعــض املحطات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إعــــــــداد املـــذيـــعـــني 
واملــــذيــــعــــات. الــــوقــــائــــع الــيــومــيــة 
لــإعــالم املـــرئـــي، تــغــيــرت كــثــيــرًا فــي األلــفــيــة 
الــجــديــدة. تـــســـاؤالت كــثــيــرة، ال إجــابــة لها، 
سوى استثمار محطات التلفزة ألي شيء، 
الجمهور  على  والحفاظ  الترويج  بإمكانه 
الذي يتابع هذه املحطة أو تلك. في السنوات 
األخــيــرة، درجـــت مــوضــة اســتــخــدام املغنني 
لــتــقــديــم بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة. تــلــك الــقــفــزة، 
أنفسهم  املغنني  توظيف  نجاح  بعد  كانت 
 
َّ
فــي سلسلة مــن بــرامــج املــنــوعــات، ورغـــم أن
البرامج، كانت  وظيفتهم في جــزء من هــذه 
فقط لجان تحكيم على مواهب فنية تبحث 
عــن فـــرص. واتــجــه االســتــثــمــار التلفزيوني 
بفرصة  أن يحظوا  املغنني،  مــن  الطلب  إلــى 
 وفـــق نجوميته 

ّ
ــل تــقــديــم بــرنــامــج كــامــل، كـ

ــتــــدراج مـــزيـــد مـــن الــنــاس  الــقــائــمــة عــلــى اســ
واملــتــابــعــة. الــفــكــرة أصبحت مــألــوفــة الــيــوم، 
األخــيــر مفاجأة  العقد  بــدايــة  بعدما شكلت 
لــم يعهدها الــنــاس فــي الــعــالــم الــعــربــي من 
قــبــل، حــتــى اســتــطــاع بــعــض املــغــنــني إبــــراز 
موهبتهم في التقديم أكثر من الغناء نفسه. 
اليمنية،  الفنانة  املثال،  سبيل  على  ومنهم 
التقديم  فــي  بـــأشـــواط  تــقــدمــت  الــتــي  أروى، 
على الغناء. واستطاعت أن تبني اسمها في 
العمل التلفزيوني، أكثر من كونها مطربة، 

أو تشارك في املناسبات والحفالت.
مـــن فتح  أول  الــيــمــنــيــة هـــي  أروى  أن  ــم  ورغــ
الـــبـــاب فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة عــلــى الــتــقــديــم، 

قام ورثة زكي ناصيف 
بالتبرع بكل أرشيفه 

الموسيقي والغنائي

تعتبر أروى اليمنية أول من 
فتح باب الجمع بين الغناء 

والتقديم التلفزيوني

2223
منوعات

يعلم«، لتبدأ مجموعة من البرامج األخرى، 
خـــصـــوصـــا، بــعــد زواجــــهــــا بــاملــنــتــج املــنــفــذ، 
الـــذي يــحــاول، أيضا،  املــصــري،  الفتاح  عبد 
الــذي حققته زوجته  النجاح  استغالل هــذا 

في عالم تقديم البرامج.
بلغ عدد البرامج التي قدمتها أروى حوالى 
ــــورت  ــر مـــن يــعــلــم«، و«نـ ــ خــمــســة مــنــهــا: »آخـ
بجزئني«، و«خليها علينا«، ومؤخرًا »الليلة 
دي«، الذي ذهب ملحطة CBC املصرية، بعد 
املمثلة   .MBCو أروى  بــني  التعاقد  انــتــهــاء 
قّسم إقامتها 

ُ
اللبنانية، نيكول سابا، التي ت

ــروت، اســتــطــاعــت أن  ــيــ ــا بـــني الـــقـــاهـــرة وبــ مـ
ببرنامج  أيضا  التلفزيوني  العمل  تقتحم 
»الــتــفــاحــة«، الــــذي ُعــــرض ملــوســم واحــــد في 
رمــــضــــان. ســـابـــا الـــتـــي عــمــلــت فـــي الــتــمــثــيــل 
ــا مــع  ــهـ ــرتـ ــبـ ـــــفـــــت خـ

ّ
ــة، وظ ــلــ ــويــ ــوات طــ ــنــ ــســ لــ

لب منها، 
ُ
األضواء في »التفاحة«، وفق ما ط

لكن ذلك لم يجعلها تتقدم في عالم التقديم 
والبرامج كثيرًا.

املغنية، مايا دياب، التي دخلت عالم الغناء 
مــن الــتــقــديــم، تــعــود بــني الــحــني واآلخـــر إلى 
»هيك  برنامجها  بعد  كمذيعة  التلفزيون 
ــدم لــثــالثــة مـــواســـم على  ــ ـ

ُ
ــذي ق ــ مــنــغــنــي«، الـ

بــرنــامــج  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــو   MTV مــحــطــة
مـــن الـــنـــوع الــغــنــائــي املـــتـــبـــادل بـــني املــقــدمــة 
وضيوفها. نجحت دياب في هذا النمط من 
ية 

ّ
نفسها كمغن والغناء، وكّرست  املشاركة 

مقّدمة في بنية البرنامج. لكنها تعود اليوم 
فــي برنامج جــدّي بعنوان »اســـأل الــعــرب«، 
الــذي تنتجه محطة MBC، وذلــك لتوظيف 
ــل الـــتـــســـويـــق  ــ ــ شــــهــــرة مــــايــــا ديــــــــاب مـــــن أجـ
وبعد  التونسية،  لطيفة  الفنانة  للبرنامج. 
عــرض املــوســم األول مــن بــرنــامــج »صـــوال«، 

جمالتلفزيون

حرفةذكرى

القاهرة ـ محمد كريم

 تـــزيـــني بــعــض األســطــح 
ّ
ــن الـــديـــكـــوبـــاج هـــو فــ

الصلبة باستخدام الصمغ واألوراق امللونة، 
ــى مــنــطــقــة شـــرق  ــ ــه الــــقــــديــــم إلــ ــلــ ويــــعــــود أصــ
سيبيريا، منذ القرن الثاني عشر قبل امليالد، 
ــد كــتــب لـــه الـــــــّرواج والـــشـــهـــرة فـــي فــرنــســا  وقــ
فــي الــقــرن الــســابــع عشر والــثــامــن عــشــر. وقد 
 )découpage( الــفــرنــســيــة الــفــن مــن  أخـــذ اســـم 
فــي إشــــارة إلـــى الــقــطــع الــصــغــيــرة أو تجميع 
القصاصات، إذ يتم وضعها متراكبة، ثم يتم 
دهنها باألصباغ )الورنيش(، لتعطي منظرًا 

 ثالثي األبعاد.
ً
بارزًا أو شكال

يصلح الديكوباج للعمل على أسطح األثاث 
ــــدران  ــــجـ الـــخـــشـــبـــي والـــــزجـــــاج واألوانــــــــــي والـ
ــمـــاش والـــــــورق املــــقــــّوى، حــيــث يشتغل  ــقـ والـ
الديكوباج لوحات األطفال، وأوراق التغليف 
املــلــونــة وأغــلــفــة الــهــدايــا املــبــهــجــة، وبــطــاقــات 

هو اإلضاءة على التراث املوسيقي الذي تركه 
زكي ناصيف، وسيكون للفرقة حفالت عّدة في 
ث حّرو عن ما يميز الفرقة  هذا العام«. ويتحدَّ
: »إن هـــذا الــعــام يــصــادف مئوية 

ً
ــا قــائــال

ً
أيــض

زكـــي نــاصــيــف، فــلــو كـــان حــيــا لبلغ املــئــة عــام، 
كما يصادف العيد الـ 150 لتأسيس الجامعة. 
مــمــا يــجــعــل هــــذه املــنــاســبــة مـــمـــيـــزة«. تضمن 
الــحــفــل 12 أغــنــيــة مـــن ألـــحـــان زكــــي نــاصــيــف 
كـــ«تــركــونــي أهــلــي بهالليل« بصوت  وغــنــائــه، 
الطالبة شيرين إبراهيم يرافقها الكورال. كما 
»وسحرتنا البسمات« بصوت عفاف صليبا. 
بدأ الحفل بأغنية »رقصة األباريق«، وانتهى 
الفرقة،  تتألف  لبنان«.  يتعّمر  »راجــع  بأغنية 
كما يقول حرو، من طالب وأساتذة وموظفني 
من الجامعة األميركية، بقيادة منال بو ملهب، 
ا تتألف من طالب الجامعة 

ً
واألوركسترا أيض

خلف آالت موسيقية مختلفة.
ــامـــج زكـــــي نـــاصـــيـــف لــلــمــوســيــقــى فــي  ــرنـ ــبـ ولـ
ــس عــام 2004  الجامعة األمــيــركــيــة، الـــذي تــأسَّ
الــــتــــراث  ــلـــى  عـ املـــحـــافـــظـــة  مـــنـــهـــا  عـــــــدة،  أدوار 

جوزيف سلوم

نستذكر في مئوّية زكي ناصيف األولى، فرقته 
»فرقة  انطلقت  اسمه.  تحمل  التي  املوسيقية 
زكي ناصيف للموسيقى الشرقية« في حفلة 
الجامعة  هــول«، في  الـــ »أسمبلي  أحيتها في 
األمـــيـــركـــّيـــة فـــي بـــيـــروت. الــفــرقــة املــنــبــثــقــة من 
برنامج زكي ناصيف الذي بدأ في 11 مايو/ 
أيــار 2004 بعد شهرين على رحيله، ترأسها 
اللبناني،  الــجــيــش  الــســابــق ملــوســيــقــى  املــديــر 
ورافــقــتــه منال  املتقاعد جـــورج حـــرو،  العميد 
أبــو ملهب فــي تنظيم الـــكـــورال. يــقــول حــرو لـ 
»العربي الجديد«: »إن فكرة إنشاء فرقة لزكي 
نــاصــيــف قـــديـــمـــة، فــلــبــرنــامــج زكــــي نــاصــيــف 
مـــهـــرجـــانـــات طـــــوال الــســنــة الــــدراســــيــــة. ولــكــن 
املميز هــذا الــعــام، هــو إطــالق فرقة مخصصة 
لــهــذه الــحــفــالت، تــحــت شــعــار »مــلــتــزمــون مئة 
جديدة«. ويضيف حرو : »إن هدف هذه الفرقة 

الـــدعـــوات وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر. ويختلف 
 الثاني 

َّ
فــن الــديــكــوبــاج عــن فــن الــكــوالج، بـــأن

ــــق، عــبــر  ــــصـ ــلـ ــ ــدم تـــقـــنـــيـــة الــــقــــص والـ ــخـ ــتـ ــسـ يـ
ــن الــقــطــع الــخــشــبــيــة، أو  ــج مــجــمــوعــات مـ دمــ
الــورقــيــة، أو الــصــدف أو األحـــجـــار، وغــيــرهــا 
من الخامات، بترتيب معني على أرضية من 
ذوق  الخشب، وحسب  أو  القماش  أو  الـــورق 
من  اشتهرت مجموعة  وقــد  ورؤيــتــه.  الفنان 

أعمال بيكاسو باستخدام هذه التقنية.
ل مع الديكوباج فنون أخرى، مثل فن 

َ
وتتداخ

فة واملضغوطة، 
َّ
جف

ُ
صناعة لوحات الزهور امل

ــِهــر في 
ُ
ــت

ْ
والــــذي عــرفــتــه الــيــابــان قــديــمــا، واش

العصر الفيكتوري، حيث يتم تجفيف بتالت 
شبه  لتصبح  ضغطها  ثم  واألوراق،  الزهور 
ــص مـــن الـــرطـــوبـــة. وفــي 

َّ
مــســطــحــة، ولــتــتــخــل

واألوراق  الــــزهــــور  تــلــصــق  ــة،  ــقــ الحــ مـــرحـــلـــة 
ثّم يتّم  املجففة على لوحات خشبية ملّونة، 
طــــالء الـــزهـــور بــاســتــخــدام عــــدة طــبــقــات من 
الورنيش، لتتحول تلك األوراق والزهور إلى 

لوحات فنية زاهية تحاكي الطبيعة.
مـــؤخـــرًا، أصــبــح الــديــكــوبــاج رائــجــا تــجــاريــا، 
فــي بـــــازارات الــصــنــاعــات الــيــدويــة والــتــحــف، 
بعد  نسبيا،  رائجة   

ً
حرفة أعماله  وأصبحت 

ز الهوايات املنزلّية   في حيِّ
ً
أن كانت محصورة

واألنشطة املدرسّية التي تلجأ إلى االستفادة 
ــادة تـــدويـــرهـــا. بل  ــإعـ ــفــات بـ

ّ
مـــن بــعــض املــخــل

ــتـــخـــدمـــون خـــامـــات  ــح مـــنـــتـــجـــوهـــا يـــسـ ــبــ أصــ
جديدة لضمان الحصول على األشكال التي 

يتطلبها السوق.

املــوســيــقــي لـــزكـــي نـــاصـــيـــف، عـــن طـــريـــق نشر 
أعــمــالــه وضــمــان اســتــمــراريــتــهــا، حــيــث وضــع 
ــة الــراحــل أرشــيــفــه فــي مــتــنــاول الجامعة،  ورثـ
القانونية  املــؤلــف  حقوق  بالتالي  نالت  التي 
والفكرية كلها. حيث استلمت مكتبة »يافث« 
فــي 10 كــانــون الــثــانــي/ يناير عــام 2008  في 
الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي بــــيــــروت، صــنــاديــق 
كـــافـــة أوراق أرشـــيـــف زكــــي نــاصــيــف  تـــحـــوي 
األرشيف  الذين سعوا لوضع هــذا  من ورثته 
في متناول الجميع. وقــد تمت في عــام 2011 
أرشـــفـــة هـــذه األوراق الــتــي تــحــتــوي أكــثــر من 
البرنامج  ويــقــيــم  مــوســيــقــيــة.  مقطوعة   1100
ا، باإلضافة إلى الحفالت على مدار العام، 

ً
أيض

مسابقة مهرجان زكي ناصيف السنوية »من 
كل مــدارس الــكــورال« التي تقام على مستوى 
املــــدارس اللبنانية كــافــة. يــقــول حــرو فــي هذا 
السياق: »للفرقة دور مهم في إقامة اإلضاءة 
على التراث املوسيقي من خالل إقامة حفالت 
أو مرافقة فنانني يرغبون بذلك،  خاصة بها، 
ــة أمــســيــات  ــامـ كــمــا وســتــعــمــل الـــفـــرقـــة عــلــى إقـ
اللبنانيني  الــفــنــانــني  كــبــار  لــكــافــة  مــوســيــقــيــة 

الذين واكبوا الفنان زكي ناصيف«.
الفرقة، فيقع على عاتق لجنة  أما عن تمويل 
ــــي نـــاصـــيـــف. حـــيـــث يـــتـــم تــمــويــل  أصــــدقــــاء زكـ
بــرنــامــج زكــــي نــاصــيــف عــبــر »صـــنـــدوق زكــي 
ناصيف للموسيقى«، في الجامعة األميركية 
ــــالل الـــهـــبـــات والـــتـــبـــرعـــات  ــيــــروت مــــن خـ فــــي بــ
تعتبر  والتي  السنوية،  املوسيقية  والحفالت 

الفرقة الحديثة جزءًا من هذا البرنامج.

»ديكوباج«... فن الفقراء واألغنياء معًا»فرقة زكي ناصيف« في مئويته األولى
انطلقت »فرقة زكي 

ناصيف للموسيقى 
الشرقية«، في حفلة 

أحيتها في الـ »أسمبلي 
هول«، في الجامعة 

األميركيّة في بيروت

ألوان أحمر الشفاه 
الخفيفة ُتناسب جميع 

الوجوه، ومختلف أشكال 
الشفاه سواء النحيفة أو 

الممتلئة، بالرغم من أّن 
شكل الشفاه هو المحدد

الديكوباج هو فّن تزيين 
بعض األسطح الصلبة 

باستخدام الصمغ 
واألوراق الملونة، ويعود 
أصله القديم إلى منطقة 

شرق سيبيريا

عتاب شمس الدين

تختلف أنواع البشرة وألوانها، كما تختلف 
 سيدة عن غيرها. ويصعب على 

ّ
مالمح كل

ــان وضــــع مــاكــيــاج  ــقـ الــكــثــيــرات اخــتــيــار وإتـ
. لـــكـــن هـــنـــاك مــســتــحــضــرات 

ّ
ــن ــهــ مـــنـــاســـب لــ

أّي  ــة  ــبـ ــيـ ــقـ حـ تـــخـــلـــو  أال  يـــمـــكـــن  مــــشــــتــــركــــة 
ــســتــخــدم مهما 

ُ
ســيــدة مــنــهــا، إذ يــمــكــن أن ت

اختلفت مــالمــح هــذه املـــرأة عــن تــلــك، وهــذه 
املــســتــحــضــرات تــنــاســب كـــل ألـــــوان الــبــشــرة 
تــقــريــًبــا، وتــشــّكــل مــشــتــرًكــا بــني كــل األذواق 

الجمالية املعاصرة.
تــقــول خــبــيــرة الــتــجــمــيــل، ريـــهـــام الــخــطــيــب: 
 املــــرأة تعشق املــاكــيــاج، لــكــن فــي بعض 

ّ
»إن

األحـــيـــان نـــوع املــاكــيــاج قــد ال ُيــحــّبــهــا، كما 
بألوانه  ــه، 

ّ
يقال. فُيظهرها باهتة، وذلــك ألن

املــخــتــلــفــة عــمــا يــنــاســب وجــهــهــا، ونــوعــيــتــه 
الـــتـــي قـــد ال تــلــيــق بــجــمــيــع أنــــــواع الــبــشــرة 
ــة  واملــــالمــــح، خــصــوصــا فـــي حــــال عــــدم درايــ

املرأة بتفاصيل عالم املاكياج«.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ وتـــعـــتـــبـــر ريـــــهـــــام، فــــي حــــديــــث لـ
 »اختيار الظالل املناسبة للون 

ّ
الجديد«، أن

اب، 
ّ
الجذ املاكياج  إتقان  مفتاح  هو  العيون 

وإظـــهـــار الــجــمــال الــحــقــيــقــي لــلــســيــدة، وهــو 
مــســتــحــضــر تــســتــخــدمــه جــمــيــع الـــســـيـــدات 
 واحــــدة بحسب 

ّ
لــكــن بــألــوان مختلفة، وكـــل

الــزرقــاء  الــعــيــون  لـــون عينيها. فــصــاحــبــات 
البرتقالي  التالية:  األلــوان  اختيار   

ّ
يمكنهن

األلــوان  كذلك  والذهبي،  والخوخي  والبني 
الوردية، وُيمكن وضع األلوان الداكنة على 
الــــزاويــــة الــخــارجــيــة لــلــعــيــنــني. وصــاحــبــات 
 ألوان الخوخي 

ّ
ناسبهن

ُ
العيون الخضراء ت

ــذلــــك األلــــــــــوان الـــــورديـــــة،  ــفـــســـجـــي، كــ ــنـ ــبـ والـ
ــود، من  والـــعـــيـــون الـــداكـــنـــة، كــالــبــنــي واألســـــ

األفضل وضع الظالل باأللوان املعدنية«.
ر بشكل 

ّ
 لون البشرة يؤث

ّ
ضيف: »كما أن

ُ
وت

ــاج.  ــيـ ــاكـ ــار املـ ــيـ ــتـ ــاســــي عـــلـــى طـــريـــقـــة اخـ أســ
 ألــــوان الــبــشــرة ثــالثــة، البيضاء 

ّ
ونــعــرف أن

الجلد  أي  الدافئة،  أو  والحنطية،  والسمراء 
الــذي تبدو تحته خلفية صفراء أو ذهبية، 
والباردة، أي البشرة التي يميل لونها إلى 
ــــوردي، ومـــا هــو مــشــتــرك بــني هــذه  الــلــون الــ
 لون البالش الوردي والبرونزي 

ّ
البشرات أن

ها«. 
ّ
 بها كل

ُ
يليق

ــٌر يــجــب أن تــعــرفــه الــســيــدة. وتــشــرح  هـــذا أمـ
ــر الـــشـــفـــاه الــخــفــيــف  ــمـ  ألـــــــوان أحـ

ّ
ريــــهــــام أن

أشــكــال  الـــوجـــوه، ومختلف  ــنــاســب جميع 
ُ
ت

بالرغم  املمتلئة،  أو  النحيفة  ســواء  الشفاه 
 شكل الشفاه هــو الــذي ُيــحــّدد اللون 

ّ
مــن أن

األنسب. فالشفاه النحيفة تليق بها األلوان 
 ،GLOSS ،الخفيفة مع إضافة ملّمع الشفاه
 لون 

ّ
الذي ُيعطي الشفاه حجما أكبر. كما أن

املناسب،  الشفاه  أحمر  لــون  ُيــحــدد  البشرة 
ــا األلــــــــوان  ــهـ ــبـ ــنـــاسـ ـ

ُ
 فـــالـــبـــشـــرة الـــحـــنـــطـــيـــة ت

 
ّ
الداكنة، وصاحبات البشرة البيضاء عليهن

اخـــتـــيـــار األلـــــــوان الــخــفــيــفــة واالبـــتـــعـــاد عن 
الـــبـــوردو والــفــوشــيــا واألحـــمـــر، وصــاحــبــات 
 أحمر 

ّ
الــبــشــرة الــســمــراء، الــالتــي يليق بــهــن

الــشــفــاه الــداكــن الــلــون، كــالــبــوردو واألحــمــر 
الداكن«.

ــــر  ــتـ ــ ــــاليـ ــايـ ــ ــهـ ــ »الـ  
ّ
أن ــــد  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ وتـــــخـــــتـــــم 

الذي  الـــالمـــع« Highlighter، هو املستحضر 
ــزيـــد مـــن جــمــال  ُيــضــيــف ملــعــة طــبــيــعــّيــة، ويـ
ــّيـــة الـــوجـــه، مــهــمــا اخــتــلــف لـــونـــه أو  وجـــاذبـ
شــكــلــه، فــهــو يـــوضـــع عــلــى مــنــاطــق معينة 
مـــن الـــوجـــه، مــثــل كـــرســـي الـــخـــدود وعــظــمــة 
ــة الــداخــلــّيــة للعني  ــزاويـ الــحــاجــب، وعــلــى الـ
واألنف، ويجب أن يكون في حقيبة ماكياج 

 سيدة«.
ّ

كل

من أصالة إلى 
محمد اسكندر

)Getty( مجسم ديكوباج لحفظ األوراق

هل ال يزال موسم استثمار شهرة الفنانين الغنائية وجعلهم مقدمين للبرامج التلفزيونية 
يقطف النجاح؟ خصوصًا بعد تجارب أروى وأصالة ولطيفة وعلي الديك

الفنانون   
كمذيعين

ألوان لكل الوجوه

اصطباحة

بالل فضل

الكبير األستاذ محمد  الصحافي  الكاتب  رثــاء  لعل من أعجب ما تقرأ في 
الفصل بني  يتم  أن  إلــى ضـــرورة  هــو دعـــوة بعض مريديه  حسنني هيكل، 
قيمته الصحافية وبني دوره السياسي وارتباطه بالسلطة، وهو ما يجعلك 
الرجل جيدا وحقيقة  كــان هــؤالء يفهمون طبيعة مشوار  إذا  تشك في ما 
البليغ وعمله  بأسلوبه  لو ظل صحافيا فقط، مكتفيا  مسيرته، ألن هيكل 
الدؤوب دون أن يكون له دور سياسي، لكان قد وصل في نهاية املطاف إلى 
أقصى درجات الترقي املهني التي وصل إليها رؤساء تحرير من جيله مثل 
حلمي سالم أو مصطفى بهجت بــدوي أو في أحسن األحــوال أحمد بهاء 
الدين، لكن ما جعل محمد حسنني هيكل ما هو عليه، كان باألساس ارتباطه 
الوثيق بسلطة عبد الناصر، وهو االرتباط الذي ظل هيكل مستفيدا منه بعد 
رحيل عبد الناصر، بوصفه حائز وثائق العهد الناصري وكاتم أسراره، ولو 

نزعت عنه ذلك، لنزعت عنه الكثير من أسباب هالته وهيلمانه. 
باركوا/استسلموا  ســانــدوا/  الــذيــن  الصحافيني  مــن  جيله  أبــنــاء  أغلب  مثل 
يدرك  هيكل  األســتــاذ  كــان  الصحافة،  على  الحاكمة  يوليو  لسيطرة سلطة 
أن نجاحه املهني لن يتحقق إال من خالل وجود عالقات وثيقة له بسلطة 
يوليو ورجالها، لكن هيكل كان وحده من بني أبناء جيله، الذي نجح في وقت 
قياسي في التحول من كاتب سلطة، إلى كاتب صاحب سلطة، وذلك بفضل 
الــنــاصــر، بشكل ســرعــان مــا جعله  ــراءة مفاتيح جــمــال عبد  قــدرتــه على قـ
يصبح صوتا مشاركا لعبد الناصر، بدال من أن يكون فقط ناقال لصوت 
الخاصة  العالقة  تلك  أن  ليتوقع  يكن  لم  هيكل  األســتــاذ  لكن  الناصر،  عبد 
الــتــي أفــادتــه طيلة ســنــوات عــمــره، لــن تــكــون مفيدة لــه أبـــدا فــي خــتــام عمره 
ـ متحررة  والتي ستنشأ  ـ  التي نشأت  الجديدة  األجــيــال  وبعد رحيله، ألن 
من سطوة حضوره ومن صخب مريديه، ستحاسبه بالضرورة على كونه 
مسؤوال عن خطايا كثيرة، حدثت في وقت كان مؤثرا على صانع القرار، بل 
ومشاركا في صنع القرار، خاصة أن تلك الخطايا التي شارك في صنعها 
هيكل، لم تصبح جزءا من املاضي، بل ما زالت حاضرة في حياة األجيال 

الجديدة، وكابسة على أنفاسها، وقاتلة ألحالمها.
الشيء في  الجديدة مع هيكل سيختلف بعض  األجــيــال  تعامل  كــان  ربما 
ظني، لو كان قد التزم فعال بقراره الجريء الذي اتخذه في عام 2003 مع 
الثمانني، حني أعلن فجأة »استئذانه في االنصراف«، فقد كان  بلوغه سن 
ت في أذهان األجيال الجديدة  من شأن ذلك االنسحاب لو تحقق فعال، أن يثبِّ
صورة ختامية لهيكل، ككاتب تغير موقفه من السلطة العسكرية الحاكمة، 
الـــســـادات وخليفته حسني مــبــارك، وكــان  فــأصــبــح أبـــرز مــعــارضــي أنـــور 
سيظل محسوبا له أنه أبرز من قام بتشخيص أزمة نظام مبارك، وفي وقت 
مبكر هو عام 1995، حني صك في رسالته إلى الصحافيني املحتجني على 
مشروع قانون لتقييد حرية الصحافة، تعبيره الشهير »سلطة شاخت على 
مواقعها«، ثم قام في محاضرته الشهيرة في الجامعة األميركية بالقاهرة، 
وفي وقت مبكر أيضا هو خريف 2002 بإثارة ما كان يتحدث عنه الناس 
همسا، عن مشروع توريث السلطة لجمال نجل حسني مبارك، وكان من 
شأن تلك املشاهد الهامة أن تكون مؤثرة للغاية، في لحظة الحساب الختامي 

التي يجريها الناس ألي كاتب مهم ومؤثر وإشكالي. 
لكن »انصراف« األستاذ هيكل لم يكن في األصل حقيقيا، بل كان خطوة 
مسرحية متقنة الصنع من شخص شديد الذكاء، بدأ حياته املهنية محررا 
الــلــدود في  ـ خصمه  التابعي  أســتــاذه محمد  بناء على نصيحة  مسرحيا، 
أنــه كــان انصرافا عــن أعــبــاء الكتابة التي لم  ـ  فسرعان مــا اتضح  مــا بعد 
تعد تحتملها سنه املتقدمة، وليس انصرافا عن ملء املجال العام حضورا 
القرار  لذلك  كــان  إذا  وحديثا ومشاركة، وهــو ما يطرح تساؤالت حــول ما 
عالقة بانحسار الصحافة مهنته األثيرة ملصلحة وسيط التلفزيون األكثر 
انتشارا وتأثيرا، وهو ما يؤكده قرار هيكل أن يبدأ بعد فترة ليست بالبعيدة 
ظهورا أسبوعيا من خالل قناة )الجزيرة(، عبر برنامج )مع هيكل ـ تجربة 
اللحظة  تلك  ليدمن هيكل منذ  أيضا،  إنتاجه  كــان شريكا في  الــذي  حياة( 
تعرف هيكل  لــم  أجــيــال  لتنشأ  أيــام حياته،  آخــر  التلفزيوني حتى  الظهور 
كما عرفه جيلي واألجيال السابقة له، في صورة الكاتب املبهر بمعلوماته 
في  األجيال  هــذه  عرفته  فقد  الساحر،  وأسلوبه  املفاجئة  ووثائقه  املتفردة 
دور جديد لم يبهر إال بعض عشاقه القدامى، دور الجد الذي تمتلئ جعبته 
بحكايات ال أول لها وال آخر، دون أن يقاطعه أحد، أو يوجه له أحد محاوريه 

أسئلة حقيقية.

رحيل المستولي على الرؤوس

belalfadl@hotmail.com
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الــقــفــز إلـــى محطة MBC، وذلــك  اســتــطــاعــت 
العــتــقــاد MBC بـــضـــرورة مــنــافــســة أصــالــة 
نــال شهرة واسعة على قنوات  في برنامج 
خليجية تنافس املحطة السعودية األولى. 
في املضمون لم يأت يومها برنامج لطيفة 
بأي جديد. املحطة كانت قدمت قبل سنوات، 
صورة طبق األصل عن »يال نغني« للطيفة 
فــي بــرنــامــج آخـــر بــعــنــوان »الــدنــيــا غــنــوة«، 
قياسا  مــا  نــوعــا  الــفــكــرة مستهلكة  فــكــانــت 
إلى فكرة أصالة، التي تقوم على استضافة  
مجموعة من الفنانني وتغني إلى جانبهم. 
ــان غـــنـــاء لــطــيــفــة مـــع ضــيــوفــهــا في  فــيــمــا كــ
»يال نغني« خجواًل، ولم يأت بجديد حتى 
تــوقــف بــعــد مــوســم واحـــد فــقــط، ولـــم تجدد 

املحطة التعاقد مع لطيفة ملوسم آخر.
الفنان، غسان الرحباني، دخل أيضا مقدما 
ي مع غسان«. الفنان الذي 

ّ
للبرامج في »غن

حمل إرثا رحبانيا من والده، حاول تجربة 
اكــتــشــافــه لــلــمــواهــب الــفــنــيــة، فــظــهــر مــقــدمــا 
أكثر منه مدربا، وتولى مع بعض أصدقائه 
ــيـــة  ــقـ ــيـ تــــوظــــيــــف خــــبــــراتــــه الـــفـــنـــيـــة واملـــوسـ
النتخاب املشتركني املؤهلني للغناء. تجربة 
كــانــت خجولة واقتصرت  االبـــن  الــرحــبــانــي 
على بعدها املحلي في لبنان، ربما بسبب 
ــاج مــــن قـــبـــل مــحــطــة الــجــديــد  ــ ــتـ ــ ضـــآلـــة اإلنـ
»اللبنانية«، التي قدمت البرنامج ملوسمني 
متتاليني. وقدم الفنان السوري، علي الديك، 
برنامجا حقق نسبة مشاهدة عالية، وهو 
ــائـــد بــصــيــغــة جــــديــــدة لـــ«غــنــيــلــلــي  الــــيــــوم عـ
تغنيلك«. وُيــْحــَكــى أيــضــا عــن بــرنــامــج آخر 
تــحــضــره قــنــاة الــجــديــد الــلــبــنــانــيــة، للفنان 
محمد إســكــنــدر، واملــغــنــيــة الـــني خــلــف، بعد 
بــرنــامــج عــلــي الـــديـــك املــتــوقــع عــرضــه خــال 

األسبوعني املقبلني.

مواسم رمضان
ُيْعتَبر شهر رمضان من أكثر شهور السنة 
ني 

ّ
التي تستعني بها محطات التلفزة باملغن

أو باملمثلني، من أجل تقديم حلقات خاصة  
للشهر الفضيل. املخرجة، إيناس الدغيدي، 
دخلت عالم التقديم التلفزيوني بعد مشكلة 
الــعــام 2009،  فــي  هــالــة ســرحــان  صديقتها 
واستطاعت أن تثبت أنها محاورة ذكية في 
بــرامــج »تـــوك شـــو«. عــدد كبير مــن املمثلني 
املصريني اختيروا خالل السنوات السابقة 
البرامج  تقديم  »مجموعة«  ضمن  ليكونوا 
قــدم عــدة برامج  الــذي  منهم، أحمد حلمي، 
مــنــوّعــة، مــنــهــا »لــعــب عـــيـــال« و«بـــونـــبـــون«. 
وكـــان أيــضــا حــضــور رامـــز جــالل مــؤثــرًا في 
برنامج »مقالب«، جالل يتولى فيها املمثل 
النوع  فــي تجسيد هــذا  التقديم واملــشــاركــة 

من البرامج.

أصالة )Getty(مايا دياب )العربي الجديد(



)تمثيل لــيــونــاردو دي كــابــريــو( الـــذي عمل 
مرشدًا لفرقة صيد كبيرة. أثناء قيام غالس 
أنثى  تهاجمه  وحــيــدًا،  استطالعية  بجولة 
نحو  بندقيته  صـــّوب  أن  بــعــد  ضخمة  دب 
صــغــيــرهــا. وفـــي مشهد ربــمــا يــكــون األكــثــر 
قــيــمــة وقــســوة فــي الــفــيــلــم، يــتــعــّرض غــالس 
املفترس،  الــحــيــوان  هــذا  مــن  لهجوم عنيف 
ويستطيع بعد جــوالت من العراك أن يقتل 
الــــدب، ثــم يسقط بــن الــحــيــاة واملــــوت، غير 
قادر على الحركة أو الكالم، مكّسر األطراف، 

وفقط يستطيع تحريك عينيه. 
ــيـــؤوس مـــن نــجــاتــه، أحــيــت  حــالــة غــــالس املـ
فيتزجيرالد  جـــون  لـــدى  عليه  دفــيــنــا  حــقــدًا 
)تمثيل تــوم هــــاردي( الـــذي أصـــّر على قتل 
غالس لتخليصه من آالمه، ولوال معارضة 
الــكــابــن أنـــــدرو )تــمــثــيــل دونـــــال غــلــيــســون( 
لفعل ذلك وهو سعيد. تناوب الجنود على 
حمل غــالس، وبعد ازديــاد صعوبة الرحلة 
ــــدرو قــتــلــه، لــكــنــه فـــي لحظة  ــّرر الــكــابــن أنـ قــ
سيتراجع ويتركه برفقة هوك؛ نجل غالس، 
وبريدجر وفيتزجيرالد. خوف فيتزجيرالد 
جعله  املقاتلن،  الهنود  من  مطارديهم  من 
ــن غــــالس حـــيـــا، بــعــد أن قتل  يـــســـرع فـــي دفــ
ــام عــيــنــيــه، ثـــم تـــركـــه وســــط الــغــابــة  ــ ابـــنـــه أمـ
ملصير مجهول. من هنا، بدأ غالس رحلته 
عصا  إلـــى  مستندًا  الــنــجــاة  مــع  املستحيلة 
الـــذي قتله؛ فيشاركه  الـــدب  فـــروة  ومــرتــديــا 
هــنــدي وجــبــة لحم نيئة ويــنــقــذه مــن املــوت 
بردًا، وحن يجده غالس مشنوقا، يستعمل 
حــصــانــه لـــلـــهـــرب. وفــــي مــشــهــد آخــــر الفـــت، 

يسقط غالس مع الحصان من حافة عالية، 
يـــمـــوت الـــحـــصـــان ويـــبـــقـــى غــــــالس، فــيــفــرغ 
في  داخــلــه  ويختبئ  أحشائه  مــن  الحصان 
ــبــــرودة. يــســتــمــر غـــالس في  لــيــلــة شـــديـــدة الــ
الـــزحـــف حــتــى يــصــل إلـــى حــــدود مــعــســكــره، 

ويطارد فيتزجيرالد، انتقاما ملقتل ابنه.
سيناريو فيلم »العائد« الذي كتبه إيناريتو 
بالشراكة مع مارك لي سميث، يختار مسارًا 
ســـرديـــا بــســيــطــا، قــيــاســا لــنــوعــيــة القصص 
املتشابكة التي عمل عليها صاحب »بابل« 
فــي الــســابــق، ليست هــنــاك مــداخــل متعددة 
السير  خــط  تغني  تشعبات  أو  مباغتة،  أو 
ــر  ــا فـــي األمـ ــل مـ األحـــــــادي لــرحــلــة غـــــالس، كـ
لــحــركــات وســكــنــات الشخصية  تــتــّبــع  هـــو 
من  معركتها  لتفاصيل  والتقاط  املحورية 

أجل البقاء. 
ــائــــق فــــي بـــدايـــة  وإذا اســتــثــنــيــنــا بـــضـــع دقــ
الــفــيــلــم عـــن هـــجـــوم مــجــمــوعــة مـــن الــهــنــود 
ــداث  عــلــى مــعــســكــر فــرقــة الــصــيــد، فــكــل األحــ
مــّدة  فــي  فقط،  تتعلق بغالس  لذلك   التالية 
طــويــلــة )ســاعــتــان و36 دقــيــقــة(. مــا يالحظ 
هــنــا حــــول الــحــبــكــة، يــمــكــن تــعــمــيــمــه أيــضــا 
على جوانب فيلمية أخــرى، كالفضاء الذي 
الثلج  قمم  غير  تنوع جغرافي  أي  يوفر  لم 
ــار، وهــــو مـــا حــــّد أيــضــا مـــن تــنــّوع  ــجــ واألشــ
مصدر األلوان. رغم ذلك، استطاعت القّصة 
يــتــرشــح  الــــخــــاص، وأن  تــمــلــك ســحــرهــا  أن 

سليمان الحقيوي

املـــكـــســـيـــكـــي  املــــــخــــــرج  أن  يـــــبـــــدو 
إيناريتو،  غونزاليز  أليخاندرو 
عــــاد هــــذا الـــعـــام لــتــحــقــيــق قصة 
ــــالل فــيــلــمــه الـــجـــديـــد  نــــجــــاح أخـــــــرى مــــن خــ
»العائد«، في وقت لم ينته فيه بعد الحديث 
عن فيلمه »الرجل الطير« الذي أخرجه العام 

املاضي. 
اخــتــار إيــنــاريــتــو هــذه املـــرة قــّصــة ملحمية، 
عن أحداث حقيقية تصف رحلة العودة من 
املوت، التي قام بها تاجر الفراء هيو غالس 
ــروف مــمــيــتــة، واملــقــتــبــســة عــــن عــمــل  ــ فــــي ظــ
بــونــك، مقتبسة  األمــيــركــي مايكل  لــلــروائــي 
أحداثها  عــن قصة حقيقية وقعت  بــدورهــا 
التفصيل  مــن  بالكثير  وتحكي   ،1823 عــام 
ــا غـــالس  ــابـــدهـ ــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي كـ ــــظـ الـ

فوزي باكير

ــلــــؤوا صــــــاالت الــســيــنــمــا  ــيـــرون مــ ــثـ إن كـــــان كـ
ملـــشـــاهـــدة لــــيــــونــــاردو دي كـــابـــريـــو فــــي فــيــلــم 
»العائد«، متسائلن عن الــدور الذي قد ينال 
األول في حياته؛ فهناك، من  األوســكــار  عليه 
جهٍة أخرى، من ذهب من أجل أن يرى صنيعة 
املخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو )1963( 
ــديــــدة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فــيــلــمــه »الـــرجـــل  الــــجــ
الطير« )2015( الذي حاز عّدة جوائز أوسكار 
فــي الــعــام املـــاضـــي. هــل ســيــكــّررهــا إيــنــاريــتــو 

ح »عائده« إلى 12 جائزة؟
ّ

الذي يترش
أفــالم   

ّ
اإلجــابــة، فثّمة سجل النظر عــن   

ّ
بغض

 
ً
ــوقــــوف قــلــيــال حـــافـــل لـــلـــمـــخـــرج، يــســتــدعــي الــ
عــنــد تــجــربــتــه، خــصــوصــا مــنــذ فــيــلــم »الــحــب 
قد  »الـــعـــائـــد«.  إلــــى  ــواًل  ــ )2000(، وصــ غــــــّدار« 
ــيــــر مــن  ــّيـــة األخــ ــنــــان عـــلـــى أهـــمـ ال يــخــتــلــف اثــ
الــذي  تصويره  تحديدًا  اإلخــراجــيــة،  الناحية 

الفيلم  ومونتاج  لوبيسكي،  إيمانويل  أداره 
مــاذا عن  القّصة بــصــرّيــا. لكن،  وطريقة ســرد 

الحكاية نفسها؟
خذ قّصة الفيلم مشروعّيتها األساسية 

ّ
قد تت

مــن كونها مــأخــوذة عــن قّصة حقيقية حول 
ــّيــــاد يــــحــــاول الـــنـــجـــاة مــــن ظـــــــروٍف بــالــغــة  صــ
القسوة، كــادت أن تــودي به إلــى املــوت مــّرات 
سابقة  بــأفــالم  العمل  يذّكرنا  باملقابل،  عـــّدة. 
حول هؤالء الذين قادتهم الظروف إلى أماكن 
ــرة، قــاســيــة املـــنـــاخ والــطــبــيــعــة،  ــ جــغــرافــّيــة وعـ
 

ّ
وكـــــان عــلــيــهــم تــحــّديــهــا ومـــواجـــهـــتـــهـــا، وإال

ســيــكــون املــــوت مــصــيــرهــم. مـــن هـــذه األفــــالم، 
لــي  لـــلـــمـــخـــرج   ،)1997( ــــــة« 

ّ
»الــــــحــــــاف نــــذكــــر 

تـــمـــاهـــوري، مـــن بــطــولــة أنـــتـــونـــي هــوبــكــيــنــز 
ــنـــان في  وألـــيـــك بـــولـــدويـــن؛ حــيــث يــســقــط االثـ
غـــابـــة نـــائـــيـــة، ويـــمـــضـــيـــان بــحــثــا عــــن طــريــق 
 مشهد الـــدّب الـــذي هــاجــم هيو 

ّ
الــعــودة. لــعــل

ــائـــد«، يــذّكــرنــا  ــعـ غــــالس )ديـــكـــابـــريـــو( فـــي »الـ
ــع الــــــدب فــي  ــراع الــبــطــلــن الـــســـابـــقـــن مــ بــــصــ
الغابة، مع تفاوٍت في براعة صناعة املشهد، 

حسب لـ إيناريتو. 
ُ
ت

العائد فانتازيا 
االنتقام والبقاء

بات المخرج المكسيكي 
صاحب سجّل أفالم 
حافل، ما يستدعي 
الوقوف قليًال عند 

تجربته، منذ فيلم »الحب 
غدار« )2000(، وصوًال 

إلى »العائد«

اختار المخرج المكسيكي 
أليخاندرو غونزاليز إيناريتو 
أحداثًا ملحميّة حقيقية 
تصف رحلة العودة من 

الموت التي قام بها تاجر 
فراء مستندًا على عصا 
ومرتديًا فروة دب قتله

في شريطه الوثائقي 
الذي يصّوره اآلن،  

يرصد وسام الدويك 
حياة سلسلة محالت 

الحلوى و«اآليس كريم« 
المصرية والتي تقلبت 

مع تقلّب األنظمة 
السياسية وعالقتها 

بالنخب

أليخاندرو إيناريتو ماذا عن الحكاية؟

جروبي تحّدد مصيره بحجم والئه للسلطة

فيلم عن اإلفالت من فم الموت

آخر نزهة

تحّول الفضاء والطبيعة 
إلى مكان معاٍد في 

وجه المستعِمر

هل باتت غواية الجوائز 
متحكمة في أفالم 

المخرج واختيار حكاياته؟

استطاع صاحبه كسب 
رضا الملك واألجانب 

ونظام ثورة يوليو

عمل مرّشح في اثني 
عشر فئة من جوائز 

أوسكار هذا العام
أجل  من  والصراع  االنتقام  عن  قّصة  هو  »العائد«  أن  من  الرغم  على 
البقاء، إلّا أنه لم يخل من تذكير بما تعرّض له األميركيون األصليون. الفيلم 
ومشاهده  ــه  ــوارات ح عبر  قــّدم 
بتلك  المستعِمر  عبث  عن  صورة 
أحقية  أيضًا،  وبرّر،  األرض وأهلها، 
هذه  والعائلة.  األرض  عن  الدفاع 
دي  الفيلم،  بطل  حملها  فكرة 
الـ »غولدن  إلى حفل  كابرو، معه 
تسلّمه  وخـــالل  ــر،  األخــي غــلــوب« 
يفته  ــم  ل ممثل،  أفــضــل  ــزة  جــائ
إلى  السينما  التفات  وجوب  تأكيد 

قصص السكان األصليين.

صورة عن عبث المستعِمر

2425
ثقافة

سينما

تجربة

مشروع

فعاليات

»الـــعـــائـــد« لــــ 12 فــئــة مـــن جـــوائـــز األوســـكـــار 
املــقــبــلــة، مـــن بــيــنــهــا أفــضــل مــخــرج وأفــضــل 
ممثل وأفضل فيلم، إضافة إلى فوزه بثالث 

جوائز غولدن غلوب.
وفــــي ضــــوء رؤيــــة إيــنــاريــتــو الــفــنــيــة، حـــّول 
)الذي  لوبيسكي  إيمانويل  التصوير  مدير 
ــال أخــــــرى بـــايـــنـــاريـــتـــو مــنــهــا  ــمــ جــمــعــتــه أعــ
عملهما األخير »الرجل الطير«( الفيلم إلى 
ملحمة بصرية، تتفّوق فيه تعبيرية املشهد 
ــرى، فــااللــتــقــاطــات  ــ عــلــى كـــل الــجــوانــب األخــ
العبقرية للفضاء؛ كوطن للهنود بطبيعته 
التي تشبه براءة السكان األصلين، ظهرت 
عبر انسيابية الكاميرا وتجولها بن املياه 

يــرجــعــنــا »الــعــائــد« أيــضــا إلـــى فيلم »كــاســت 
زمــكــيــس  روبـــــــرت  لــلــمــخــرج   )2000( أواي« 
 ،

ً
أصــال مقتبس،   

ٌ
عمل هانكس.  تــوم  وبطولة 

ــا الفيلم  ــروزو«. أّمــ ــ عــن روايــــة »روبــنــســون كــ
األقـــرب، رّبــمــا، إلــى »الــعــائــد«، هو »الــّرمــادي« 
)2011( للمخرج جو كارانان، من بطولة ليام 
نيسون. يحكي العمل قّصة صّيادين سقطت 
ــذوا  ــ بـــهـــم طــــائــــرة فــــي صــــحــــراء ثــلــجــيــة، وأخــ
يموتون الواحد تلو اآلخــر، فيما بقي واحٌد 
فقط، عليه أن يواجه قطيعا من الذئاب التي 

التهمت بعض رفاقه.
ــشــاهــد 

ُ
ــــع امل

ّ
عــــادّيــــة حــكــايــة »الـــعـــائـــد«، وتــــوق

ملـــصـــيـــره »الـــــهـــــولـــــيـــــوودي«، وهــــــو الـــنـــجـــاة، 
أخرجها  أفــالم  ثالثة  عــن  نتساءل  يجعالننا 
إيناريتو، وكتبها غّييرمو أرياغا؛ هي »الحب 
و«بــيــوتــيــفــل«   )2003( غـــرامـــا«  و«21  غــــــّدار« 
الــحــكــايــات، واألفــــالم أيضا،  تــبــدو  )2011(. ال 
كما  ع 

ّ
املتوق الهوليوودي  القالب  ذلــك  ضمن 

، ينسج 
ً
في »العائد«. في »الحب غــّدار«، مثال

العمل عّدة حكايات واقعّية وراهنة للمجتمع 
املكسيكي وبنيته الطبقية والظلم االجتماعي 
فــيــه. وهـــذا مــا اشتغل عليه فــي »21 غــرامــا«، 
وفلسفته  املـــوت  تتأّمل  قّصة/قصص  ضمن 
في قالٍب وجودّي. أما في »بيوتيفل«، فنعود 
إلـــى الــطــبــقــات املــســحــوقــة، واملــهــاجــريــن »غير 
الــشــرعــيــن« فـــي بــرشــلــونــة، وكـــيـــف يسيطر 

عليها تّجار املخّدرات ورجال الشرطة.
مــاذا عن هــذه الحكايات األقــرب إلــى اإلنسان 
 غواية الجوائز باتت متحكمة 

ّ
وواقعه؟ أم أن

في خيارات املخرج؟

ــار. الــفــضــاء أيــضــا تــحــّول بــصــورة  واألشـــجـ
معكوسة إلى مكان معاٍد في وجه املستعمر. 
لوبيسكي ساهم كثيرًا في إبراز قوة الدور 
الذي لعبه ديكابريو، خصوصا في لحظات 
تذّكر زوجته، أو صراعه مع الــّدب، أو هربه 
من  سقوطه  مشهد  أو  الــنــهــر،  عبر  سباحة 
الحافة، فظهر من فوق، هو وحصانه امليت 
مثل لوحة فنية يشكل فيها اللونن األبيض 
واألسود حوارًا متناغما بن الحياة واملوت. 
ــائـــد« بن  جــمــع عـــمـــل  لــوبــيــســكــي فـــي »الـــعـ
الكيفية التي أدار بها تصوير فيلم »شجرة 
جمعاه  اللذين  الجديد«  و«العالم  الحياة« 

مع املخرج ترينس ماليك سابقا.
ــا يـــخـــص دي كـــابـــريـــو، فـــقـــد حــظــي  ــــي مــ وفـ
باهتمام بالغ بعد نزول الفيلم إلى صاالت 
أّداه  الــذي  السينما، بل إن االهتمام بالدور 
فوزه  واحتمالية  بالفيلم.  االهتمام  تجاوز 
سابقة،  ترشيحات  خمس  بعد  باألوسكار 
تبدو طاغية هذه املّرة، لعدم حضور أسماء 
قــــادرة عــلــى حــرمــانــه مــن الــجــائــزة كــمــا في 
ديمون  مــات  وباستثناء  السابقة.  املــواســم 
كمنافس مــزعــج، ليس هناك اســم آخــر. دي 
كابريو كابد مصاعب كثيرة أثناء تصوير 
الــفــيــلــم، خــصــوصــا عــمــل الــطــاقــم فــي نسبة 
ــــروف  درجـــــــة حــــــــرارة مــنــخــفــضــة جـــــــدًا، وظــ
استثنائيا  عمله  جعلت  حقيقة،  طبيعية 

هذه املرة.

تصويب

شوقي بن حسن

»النص آلة كسولة، يطلب من قارئه 
تــعــاونــا كــبــيــرًا«. ســيــرة حــيــاة هي 
أيــضــا نـــص، وهـــي تــطــلــب تــعــاونــا 
د 

ّ
كــبــيــرًا مـــن قــارئــهــا. ربــمــا تتعق

ــتــعــاون مــتــى تكون  ــذا ال صــيــغــة هـ
هـــذه الــســيــرة ملــن وضـــع األضــــواء 
حول العالقات الخفية بني القارئ 

والنصوص واألشياء. 
ــاب كـــــان إيـــكـــو.  ــعــ ـــك ألــ

ّ
مـــثـــل مـــفـــك

العالمات كانت صنعته، يلتقطها 
ــــوص وفــــــــي الــــصــــور  ــــصـ ــنـ ــ فــــــي الـ
والــحــركــات، ومــن ثــم يــقــّدم أســرار 
تحّركها  وميكانيزمات  تكوينها 
 
ً
ومــــــا تـــصـــبـــو لـــقـــولـــه مــســتــعــمــال
استعارات وتخييالت لذيذة. طاملا 
العوالم  كانت  »إذا  ســؤالــه  أبهرني 
ــة كــبــرى،  ــ الـــســـرديـــة تــمــنــحــنــا راحـ
فلم ال نحاول قراءة العالم الواقعي 
باعتباره رواية؟«. حياة إيكو كانت 
رواية متشّعبة، لقد كان يعرف أن 
»األعمال الكبيرة« هي التي تسعى 
الحياة  مــن  تستعير  ألن  جــاهــدة 
املعقلنة،  صفاتها، حتى تلك غير 
والتشّعب.  والظلم  الغموض  مثل 
هذا التشّعب في حياة إيكو كانت 
لـــه مـــعـــادالتـــه، إذ لـــم يــظــلــم املــفــكــُر 
السيميولوجي  كــان  وال   ، الــروائــيَّ
عنه  لينزع  األكاديمية  بالتزاماته 
مــرحــه فـــي الــتــقــاط ملــحــات الــكــون 
وإعادة تركيبها. كانت كلها أنهارًا 
تصّب في األخير في اسمه، إيكو، 
الــذي تحّول هو اآلخــر إلــى عالمة 

سيميولوجية مستقلة.
كـــتـــب بـــــأن »قــــــــراءة نــــص ســــردي 
ــارئ مــيــثــاقــا  ــقــ ــ يــعــنــي أن يــعــقــد ال
ــــف يـــــــؤّدي إلـــى  ــؤل ــع املــ ضــمــنــيــا مــ
تــعــطــيــل اإلحـــســـاس بـــاالرتـــيـــاب«. 
يكتمل  انتهت سيرة حياة  وكلما 
نص، ويعود إلى القارئ إحساسه 
ــو يــعــيــش وحشته  بـــاالرتـــيـــاب وهـ
العالم، فال تلطفها سوى  في هذا 

الحكايات وقراءتها.

فلتات من القالب الهوليوودي

تاريخ مصر في قالب غاتوه

على خشبة مسرح »بابل« في بيروت، تبدأ عروض مسرحية دريم ما بين 24 وحتى 
الذي  مصطفى  ساري  وإخراج  تأليف  من  السورية  المسرحية  الجاري.  الشهر   28
من  مستمدة  المسرحية  الجباعي.  عمر  المسرحي  جانب  إلى  التمثيل  في  يشارك 

قصص »غير واقعية« لكنها معاشة. 

بعنوان إيه حكايتك يقيم فضاء »رووم« الثقافي في القاهرة في 23 الشهر الجاري 
ليلة مفتوحًا لهواة السرد الشفاهي الراغبين بمشاركة الجمهور في حكاياتهم. 
إبداعية  بطريقة  المحكية  واستعمال  السرد  ثقافة  تربية  إلى  المنظمون  يسعى 

وااللتفات إلى أهمية تاريخ األفراد الشخصي وغير المدّون وتقاطعه مع العام.

الجاري  الشهر  من   24 في  الدولي  مراكش  بينالي  من  السادسة  الــدورة  تنطلق 
وتستمر حتى الثامن من آذار/ مارس المقبل. يشارك في البينالي خمسون فنانًا من 
سورية وفلسطين ولبنان والمغرب والسعودية واليابان واألرجنتين وبريطانيا وغيرها. 
)الصورة(،  عطية  وقادر  قريشي  ورشيد  حاطوم  منى  المشاركة  األسماء  من 

وترّكز األعمال المشاركة على الموضوع السوسيوثقافي والسوسيوسياسي.  

يتواصل معرض بديل المكان للفنان العراقي رسمي الخفاجي )1945( الذي افتتح 
منذ أيام، في غاليري »األورفلي« في عّمان حتى 29 الشهر الجاري. الفنان المقيم 
في إيطاليا منذ السبعينيات يعمل باللونين األبيض واألسود فقط، كما اشتغل على 

فن الفيديو في أعمال كانت هي أيضًا باألسود واألبيض. 

القاهرة - إيمان عادل

ارتبط اســم »جــروبــي« بــأذهــان املصرين 
ــم« فــي  ــ ــريـ ــ ـــ »اآليـــــــــس كـ ــ ــة، بـ ــلــ ــويــ لـــفـــتـــرة طــ
ــوه« لــــــدى أهـــل  ـــاتـــ ــغــ ــ ـــ«الـ ــات، وبـــ ــظــ ــافــ ــحــ املــ
التي تحمل صندوقا  العاصمة، فالعجلة 
كريم«  »اآليـــس  قطع  على  يحتوي  كبيرًا 
ـــعـــّد أحــد 

ُ
الـــطـــازجـــة بــنــكــهــات مــتــنــوعــة، ت

الجمعية  بـــالـــذاكـــرة  املــتــعــلــقــة  الــتــفــاصــيــل 
لدى أجيال من املصرين، حيث استحدث 
»جروبي« هذه العجلة الشهيرة، لتجوب 
الــــشــــوارع وتـــوصـــل اآليـــــس كـــريـــم املــثــلــج 

للمناطق البعيدة.  
ــم  ــ ــي مـــــــع اسـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــــؤخـــــــرًا أصــــــبــــــح الـ
»جـــروبـــي« - الـــذي كـــان ذائـــع الــصــيــت في 
- كتاريخ،  التاسع عشر  القرن  مصر منذ 
وشـــاهـــد مــكــانــي مـــن خـــاللـــه يــمــكــن رصــد 
والثقافية  االجتماعية  التغيرات  عدد من 
والسياسية التي طرأت على مصر، وألقت 
بــظــاللــهــا الــواضــحــة عــلــى هـــذه املــؤســســة 
رصد  فقد  الحلويات.  لصناعة  الشهيرة 
فــيــلــم »رحـــلـــة نــجــاح جــاكــومــي جـــروبـــي«، 
عام  السويسري  التليفزيون  أنتجه  الــذي 
املقهى،  التي طــرأت على  التغّيرات   ،2009
ويمكن من خاللها رصد الحياة في مصر 
منذ أن أّسسه صاحبه جاكومي جروبي 
سنة 1890 وكان عمره 27 عاما. وبالفعل 
نجح »جروبي« سريعا، وأصبح صاحبه 
مــقــّربــا مــن الطبقة الــثــريــة مــن الــبــاشــوات، 
بالنخبة  عــلــيــهــم  يــطــلــق  أن  يــمــكــن  مـــا  أو 

السياسية في ذلك الوقت. 
ــيــــة األولـــــــى  وبــــعــــد قــــيــــام الـــــحـــــرب الــــعــــاملــ
اخــتــلــطــت بـــهـــذه الــنــخــبــة مـــن الـــبـــاشـــوات 
املــصــريــن نــخــبــة أخـــــرى، وهــــم األجـــانـــب، 
حيث قامت بريطانيا خالل الحرب بنقل 
الــشــرق  قــيــادة جيوشها فــي  جميع مــقــار 
األوســـط  واألقــصــى إلــى مصر، مما جلب 
الربح أكثر لـ »جروبي«، فاتسعت شريحة 
الــوقــت حتى  ذلــك  فــي  السياسية  النخبة 
ــانــــب تــحــل محل  أصــبــحــت شــريــحــة األجــ
النخبة السياسية املصرية شيئا فشيئا، 

باعتبارها األكثر قربا من امللك. 
وجاءت ثورة يوليو، ومع هذه املوجة من 
اإلطــاحــة بنظام كــامــل، تــعــّرضــت سلسلة 
املــــحــــالت الـــشـــهـــيـــرة لــلــتــهــشــيــم والــــحــــرق، 
ومجالس  امللكية  مظاهر  لهدم  كمحاولة 
اإلقــطــاعــيــن والــحــيــاة الــرغــدة الــتــي ينعم 

ع الفائض اليومي من املنتجات على 
ّ
يوز

ــــرور ودور  ــال املـ ــ دوريـــــات الــبــولــيــس ورجـ
األيـــتـــام«. كــانــت مــحــالت »جــروبــي« أثناء 
حــكــم الـــســـادات شــاهــدًا عــلــى تــحــّول شكل 
لم  االنفتاح،  بعد عصر  املصري  املجتمع 
الشريحة  تلك  هــي  األثــريــاء  تعد شريحة 
التي تدخل »جروبي« من أجل الرقص في 
وتناول  الحلوى  وأكــل  الرئيسية  صالته 
الخمور، كان هناك اتجاه للتدّين ورفض 
بيع  أحفاد »جــروبــي«  فقّرر  املظاهر،  تلك 

التجار  العزيز لقمة أحــد  لـــ عبد  املــحــالت 
الــذيــن اســتــفــادوا مــن االنــفــتــاح عــلــى دول 
فترة  السعودية  فــي  عمل  حيث  الخليج، 
حكم السادات، واشترط أحفاد »جروبي« 
ــم  ــ ــــالت تـــحـــمـــل نـــفـــس االسـ ــحـ ــ أن تـــظـــل املـ
واشترط  الحلويات،  إنــتــاج  فــي  وتستمر 
تقديم  عــن  يمتنع »جــروبــي«  أن  املشتري 

الخمور وإقامة حفالت الرقص. 
ــك إن أحــــــد أحـــفـــاد  ــ ــدويــ ــ يــــقــــول وســــــــام الــ
ــا زال يــعــيــش فـــي الـــزمـــالـــك،  ــروبــــي« مـ »جــ
وهو أحد املتحدثن في الفيلم الذي يقوم 
بإعداده. يحاول الشريط أيضا االستعانة 
الــتــي صــــّورت في  بــكــل مــشــاهــد السينما 
 عن 

ً
املــقــهــى، أو الــتــي تتحدث عــنــه، فــضــال

تصوير املعمار الكوسموبوليتاني الذي 
تتميز به املــحــالت، ومــا طــرأ عليها حتى 

قيام ثورة يناير. 

ــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة مــن  بـــهـــا األثـــــريـــــاء والـ
امللك واألجانب، وحاول »جروبي«  أرباب 
للريح وسرعان ما جاء   

ً
أن ينحني قليال

والؤه لــلــثــورة. فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
ــك الــكــاتــب  الـــجـــديـــد« يـــقـــول وســـــام الــــدويــ
والــصــحــافــي املــصــري والــــذي يــعــدُّ فيلما 
وثائقيا عن املكان، إن »جروبي« كان ذكيا 
فــي الــتــعــامــل مــع نــظــام يــولــيــو، حــيــث أّكــد 
أقــدم عامل في املحالت أنها كانت ترسل 
خــمــســة آالف وجـــبـــة بــالــطــيــران الــحــربــي 
يــومــيــا لــلــعــامــلــن فـــي الـــســـد الـــعـــالـــي في 
أســوان، لذا حظَي على رضا نظام يوليو 
ولـــم يـــؤّمـــم«. واعــتــبــر الـــدويـــك »جـــروبـــي« 
والـــذكـــاء،  بــالــعــصــامــيــة  تتمتع  شخصية 
امللك واألجانب  استطاع كسب رضــا  فقد 
له لفتات يمكن  ونظام يوليو، كما كانت 
من خاللها كسب رضا الجميع، فقد كان 
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إيناريتو وخافيير بارديم في كواليس »بيوتيُفل«

مقهى »جروبي« في القاهرة )تصوير: كليسلي(

مشهد من الفيلم



صحة

ســمعت  أو  عرفــت  أنــك  بــد  ال 
ألتفــه  يتعرقــون  بأشــخاص 
األسباب، حتى في األجواء الباردة، 
نومهــم  وثيــاب  يســتيقظون  مــا  كثيــرا  بــل 
هــو  فمــا  بالعــرق..  فراشــهم منقوعــة  وأغطيــة 
ســبب التعــرق املفــرط عنــد هــؤالء النــاس؟ قــد 
يكــون التعــرق الشــديد hyperhidrosis بالنســبة 
مزعجــة،  ظاهــرة  مجــرد  األشــخاص  لبعــض 
تســتوجب منهــم اســتخدام مناديــل التنظيــف 
بكثــرة، وربمــا االســتحمام أكثــر مــن مــرة فــي 
وراءهــا  يكــون  قــد  الظاهــرة  هــذه  لكــن  اليــوم. 
كذلــك علــة صحيــة تحتاج لرعايــة طبية، بل قد 

تحتاج أحيانا لدخول املستشفى!
وفيما يلي نوجز آخر ما توصل إليه الطب عن 

أسباب هذه الشكوى وعالجها.

■ هل هناك أنواع لفرط التعرق؟
نعم.. ففرط التعرق:

- إمــا أن يكــون متوضعــا فــي منطقة واحدة من 
الجســم )مثــال فــي اليديــن أو القدمــن أو الوجه 
أو اإلبطــن أو فــي منطقــة العانــة(، وهــذا يقــع 
عادة تحت تصنيف »فرط التعرق البدئي« )أي 

.primary hyperhidrosis )مجهول السبب
ويســمى  كلــه،  للجســم  شــامال  يكــون  أو   -
يكــون عندهــا  )ألنــه  الثانــوي«  التعــرق  »فــرط 
 secondary مرضيــة(  أو  صحيــة  لحالــة  تاليــا 

.hyperhidrosis
ابتــداء  البدئــي«  التعــرق  »فــرط  ويتظاهــر   -1
مــن  أبكــر  )وأحيانــا  عــادة  املراهقــة  ســني  مــن 
ذلــك فــي مرحلــة الطفولــة(، ويصيــب حوالي % 
3 مــن البشــر، ويشــمل طرفــي الجســم )األيمــن 
واأليســر( بشــكل متناظــر. وال يعــرف لــه ســبب 
أن  يعتقــدون  الخبــراء  لكــن  محــدد،  واضــح 
وراءه اضطرابــا عصبيــا تعمــل فيــه األعصــاب 
املســؤولة عــن حــث الغدد العرقية إلفــراز العرق 
فــوق طاقتهــا، وأن هــذا االضطــراب لــه صبغــة 
وراثيــة. ومــع أن فــرط التعــرق البدئــي ال يشــكل 
خطــرا علــى حيــاة املصــاب، إال أنــه يســبب لــه 
الكثير من اإلزعاج، ويمكننا أن نتصور الحرج 
الذي يصيب االنسان اذا ما اضطر ملسح وجهه 
مــن العــرق كل بضــع دقائق خــالل اجتماع هام، 
أو إن كان عليه استخدام املحارم الورقية كلما 

أراد أن يصافح شخصا غريبا. 
وقــد يصــل الخجــل واإلحــراج بالذيــن يعانــون 
أيــة لقــاءات أو  مــن هــذه املشــكلة أن يتجنبــوا 

اجتماعات في العلن.
تشــمل  الــذي  الثانــوي«  التعــرق  »فــرط  أمــا   -2
أعراضــه الجســم كلــه، فله عادة مدلــوالت طبية 
اكثر أهمية، وهو -من حسن الحظ- اقل انتشارا 
أعراضــه  أحــد  ولعــل  »البدئــي«،  صنــوه  مــن  

املميزة التعرق الشديد خالل الليل. 
الصحيــة  الحــاالت  أهــم  يلــي  فيمــا  ونعــرض 
واملرضيــة التــي يمكــن ان تمهــد لظهور التعرق 
ثــم  الطبيعيــة،  بالحــاالت  مبتدئــن  الثانــوي، 

املرضية األقل، فاألكثر خطورة:
■ الحمل

■ سن األياس )سن اليأس(
■ القلق والشدة النفسية

املجهــول  )الحمــى(  الجســم  حــرارة  ارتفــاع   ■
السبب

■ إدمان الكحول
■ بعــض األدويــة، مثــل بعض األدوية النفســية 
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وأدوية الضغط
■ فرط نشاط الغدة الدرقية

■ داء الســكري )عندمــا ينخفــض تركيــز ســكر 
الدم(

■ بعض االلتهابات الجرثومية )كالسل(
■ املالريا

 rheumatoid الرثيانــي  املفاصــل  التهــاب   ■
arthritis

Parkinson›s disease مرض باركنسون ■
■ النوبات القلبية

■ التهاب شغاف القلب
■ السكتة الدماغية

■ مرض اإليدز
الــدم  ســرطانات  مثــل  األورام،  بعــض   ■

والسرطانات اللمفية.

معالجة فرط التعرق
التعــرق  بفــرط  املصابــون  يهمــل  مــا  كثيــرا 
شــكواهم لســنوات، وهذا تصرف سيئ للغاية، 
هــذه  وراء  الكامنــة  األســباب  بعــض  ألن  أوال 
كشــفها  ويحســن  خطــرة،  تكــون  قــد  الشــكوى 
تهديــدا  تشــكل  ال  حتــى  بســرعة  ومعالجتهــا 
لحيــاة املريــض، وثانيــا ألن فــرط التعرق كثيرا 
عــن  منعزلــة  حيــاة  املصــاب  علــى  يفــرض  مــا 
الثقــة بالنفــس،  اآلخريــن، ويفقــده الكثيــر مــن 
مــا يحــول حياتــه إلــى جحيم. ويصــرح األطباء 
أن مرضــى فــرط التعــرق الذيــن خضعــوا لطرق 

- يمكن للطبيب وصف بعض األدوية املضادة 
العقاقيــر  زمــرة  مــن  عــادة  )وهــي  للتعــرق 
غليكوبيروميــوم  أمثــال  للكولــن(  املضــادة 
واوكســيبيوتينن   ،Glycopyrromium
 ،Pro-Banthine وبروبانثــن   ،Oxybutynin
لكن هذه األدوية لها مضاعفات جانبية مثل 
جفــاف الفــم والعطــش واإلمســاك واحتبــاس 

البول وصعوبة النوم.
يدعــى  للمعالجــة  أســلوب   هنــاك   -
Iontophoresis تطبقــه بعــض املراكــز الطبيــة، 
خفيفــة  كهربائيــة  تيــارات  فيــه  ويســتخدم  
تطلــق فــي مغطــس مائــي تغمــس فيــه اليــدان 
أو القدمــان املصابتــان بفــرط التعرق لحوالي 
عشــرين دقيقــة، لتثبيط إفــراز الغدد العرقية.. 
هذه املعالجة يجب أن تكرر 3 مرات أسبوعيا 
ثــم  مرضيــة،  نتائــج  إلــى  التوصــل  حتــى 

أسبوعيا بعد ذلك.
- يمكــن اســتخدام حقــن مــادة Botox لتوقيــف 
اإليعازات العصبية املرسلة الى غدد التعرق، 
فــي  خاصــة  الطريقــة  هــذه  اســتخدمت  وقــد 

منطقة اإلبطن.
جراحيــة  عمليــات  إجــراء  يمكــن  أخيــرا،   -
الســتئصال العقــد الوديــة التــي تتفــرع عنهــا 
فــي  أمــا  التعــرق،  لغــدد  الواصلــة  األعصــاب 
الصدر )ملعالجة فرط تعرق اليدين( أو البطن 
)ملعالجة فرط تعرق القدمن(، أو الســتئصال 

غدد التعرق نفسها )في اإلبطن(.

بعض األسباب الكامنة 
وراء التعرق المفرط قد 

تكون خطرة

بسام،
فــي  تقريبــا  الــرأس،  فــي  صــداع  عنــدي 
آالم  مــرات.  ثــاث  أو  مرتــن  الشــهر 
شديدة جدًا في النصف األمامي. عندما 
يأتــي الوجــع أرغب في النــوم، زرت أطباء 
أخبروني إنها الشقيقة، وال عاج لها.  

حضرة السيد بسام؛
صــداع الشــقيقة )الــذي تعــزوه آخر 
النظريــات ملزيج مــن عوامل وراثية 
املعالجــة  صعــب  زال  مــا  وبيئيــة( 
علــى األطبــاء، لكــن يمكــن للطبيــب 
أن يخفــف مــن وطأتــه بتعديــل فــي 
جانــب  إلــى  املصــاب،  حيــاة  نمــط 

الخيارات املناسبة من األدوية.
ويجب أن تعلم من البدء أن ما يفيد 
زيدًا من الناس قد ال يفيد عمرًا، وأن 
كثيــرة،  وأطيافــا  درجــات  للمــرض 
تحاشــي  العامــة  النصائــح  ومــن 
اإلرهــاق، وأخــذ قســط ضــروري مــن 
الراحــة والنــوم، كما يمكــن أن تدون 
بــدء  فــي  لــه دورًا  كل مــا تعتقــد أن 
عــادات  أو  أغذيــة  مــن  األلــم  نوبــات 
أمــا  املســتقبل.   فــي  لتتحاشــاها 
األدويــة، فمنهــا مــا يهدف لتخفيف 
حــدة النوبــة عند حصولها، ومنها 
ما يؤخذ وقائيا ملنع النوبات، وكما 
بمســاعدة   - عليــك  مســبقا  ذكرنــا 
طبيبــك - وذلــك بتجريب عدد منها 
لتعــرف أيهــا األجــدى بالنســبة لــك. 
وفــي الحــاالت القليلــة التــي ال تنفع 
يمكــن  يكفــي،  بمــا  األدويــة  فيهــا 
اللجــوء للمعالجــات الرديفة كاإلبر 
بعــض  أو  التدليــك،  أو  الصينيــة، 
طــرق املعالجــة النفســية الحديثــة، 
تفقــد  أال  املهــم  األعشــاب.  وبعــض 
دواء،  داء  فلــكل  بســام،  يــا  األمــل 
وهناك مالين املصابن بالشــقيقة 
طبيعيــة  حيــاة  يعيشــون  الذيــن 

ومنتجة.
أجاب عن االستشارة
د. سامي القباني

سؤال

ســعادة  املرضــى  أكثــر  هــم  الناجعــة  العــالج 
وامتنانا. ونوجز فيما يلي أهم الطرق املتوفرة 

لعالج هذه الحالة:
1- فرط التعرق البدئي

- خفف من لبس الثياب حول املنطقة املعرضة 
لفــرط التعــرق قــدر املســتطاع، واختــر الثيــاب 
الداخليــة القطنيــة، وغيرهــا مرتــن فــي اليــوم  
علــى األقــل، وال تلبــس الثيــاب الجديدة إال بعد 

إزالة كل آثار التعرق.
- اســتخدم مضــادات التعــرق التــي تتوفــر فــي 
الصيدليات، وتأتي على شكل مراهم أو رذاذات 

)مثل تلك الحاوية على كلور األلومنيوم(.
- يمكــن تجريــب النبتــة الطبيعيــة »امليرميــة« 
sage التــي يرشــحها أخصائيــو الصحة األملان 
لحــاالت فــرط التعــرق، )ســواء منــه البدئــي أو 
الــذي يصيــب املــرأة فــي ســن األيــاس ويترافــق 
مــع الهبــات الســاخنة(، ويحبــذ األخصائيــون 
تناول 1000مغ من ورق امليرمية املجفف )أو ما 
يعادلها من الحبوب املكملة( مرتن في اليوم.

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

)Getty( إحدى طرق اختبار التعرق المفرط

التعرق عملية فيزيولوجية طبيعية يستخدمها الجسم لتبريد الجلد، 
لكن هذه العملية قد يعتريها االضطراب عندما تزداد كمية التعرق 

لحدود غير طبيعية

التعرق
     المفرط

هل هو مرض يحتاج للعالج؟

متى تحتاج الستشارة الطبيب؟

معلومة تهمك

■ متى يكون التعرق غير طبيعي؟
هناك اختالف بن الناس -وال شك- في درجة التعرق، كما 

أن هناك اختالفا في أي وظيفة من وظائف الجسم األخرى، 
فكلنا الحظ أشخاصا يباشرون بالتعرق بعد تطبيق أخف 
التمارين البدنية في الصاالت الرياضية، بينما تبقى ثياب 

اآلخرين جافة خالل معظم فعالياتهم الرياضية. ومن املعروف 
أن البدينن، وقليلي النشاط والحركة، هم أكثر عرضة للتعرق 
من سواهم. لكن التعرق يصبح غير طبيعي وبحاجة للعالج، 

عندما يحدث دون مقدمات ودون أسباب ظاهرة.
فإذا كنت تتعرق بشدة في جو غير حار، ولم تكن تشكو من 

حمى، ولم تكن قلقا أو معرضا ملوقف مخجل أو مربك، فمن 
األفضل أن تسرع في تحري أسباب التعرق لديك.

■ متى تجب استشارة الطبيب؟
ينصح باستشارة الطبيب إذا كان التعرق:

- شامال لكل نواحي الجسم املكشوفة، خاصة إن ازدادت حدته 
في الفترات األخيرة.

- كثيرا، فتستيقظ وأنت منقوع بالعرق البارد، إضافة لثيابك 
وأغطية فراشك.

- مترافقا مع إعراض اخرى هامة، كالسعال أو ألم الصدر أو 
صعوبة النوم أو العرواء أو التشوش الذهني أو اإلرهاق.
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تابعونا..صحتك في..
www.alaraby.co.uk/sehatok
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يتسابق 
العمالقان 
تشلسي 
ومانشستر 
سيتي على 
خطف البطاقة 
المؤهلة للدور 
ربع النهائي 
من مسابقة 
كأس إنجلترا 
لكرة القدم، إذ 
يلتقيان مساء 
اليوم األحد 
على ملعب 
»ستامفورد 
بريدج«، ويسعى 
تشيلسي إلى 
الثأر من ضيفه 
الذي كان 
هزمه بثالثية 
نظيفة في 
المرحلة الثانية 
من الدوري في 
أغسطس/ آب 
الماضي.

)Getty( تشلسي يريد إنقاذ موسمه والسيتي للمضي بثقة

تشلسي والسيتي
أكد العب كرة القدم البرازيلي املعتزل رونالدو 
أن »ميسي وكريستيانو رونالدو فوق البقية«، 
مشيرًا إلى أن نجم برشلونة يتميز »بقليل من 

اإلبداع« على مهاجم ريال مدريد. وقال رونالدو 
»كالهما جيد للغاية )ميسي وكريستيانو( 

إنهما فوق البقية، ولكنني سأقول إن ميسي 
يتميز على كريستيانو بقليل من اإلبداع. 

الطريقة التي يتحكم فيها بالكرة وحركاته 
السريعة وتغيير االتجاه. 

أثارت التصريحات التي أدلى بها اإلسباني 
رافائيل بنيتيز، املدير الفني السابق لريال مدريد 

بشأن إدارة الفريق امللكي عاصفة من االنتقادات.
وقوبلت التصريحات بانتقادات واسعة، إذ قال 

مدرب ريال مدريد السابق خوسيه أنطونيو 
كاماتشو »أنا متمسك بما أفعله. الرحيل والتزام 

حل. لو كنت مكانه 
ُ
الصمت وترك األمور لت

سأصمت، فإما أن تصمت تماما أو ترد على كل 
شيء. قد يكون مغتاظا من بعض األمور. 

كشفت قائمة تعدها مجلة »ليكيب« أن العب 
السلة توني باركر، املحترف في صفوف )سان 

أنطونيو سبيرز( األميركي أعلى الرياضين 
 خالل العام املاضي بـ19.9 مليون 

ً
الفرنسين دخال

يورو، متفوقا على مهاجم ريال مدريد اإلسباني، 
كريم بنزيمة )15.3 مليونا( والعب وسط بايرن 

ميونخ فرانك ريبيري )14 مليونا(. وبهذا يحتفظ 
الالعبون الثالثة باملراكز األولى في صدارة قائمة 
الرياضين الفرنسين للعام الثاني على التوالي.

رونالدو: ميسي يتميز 
على كريستيانو 

بقليل من اإلبداع

انتقادات حادة 
لبنيتيز بعد تصريحاته 

النارية بشأن الريال

توني باركر
أعلى الرياضيين 
الفرنسيين دخًال
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ينافس  الــذي  ماكالرين  فريق  أعلن 
ــارات  ــيــ ــلــــســ فــــــي بــــطــــولــــة الـــــعـــــالـــــم لــ
نوبوهارو  الياباني  أن   1 فــورمــوال 
مــاتــســوشــيــتــا ســيــصــبــح ســـائـــق الـــتـــجـــارب 
والتطوير بالفريق بداية من املوسم الجديد، 
ويــمــلــك مــاكــالريــن الــبــطــل الــســابــق لــفــورمــوال 
1، الــــذي مـــر بـــأســـوأ مــواســمــه عــلــى اإلطــــالق 
فـــي 2015 ســائــقــا احــتــيــاطــيــا بــالــفــعــل وهــو 

البلجيكي شتوفل فاندورن.
وسيركز ماتسوشيتا )22 عامًا( على العمل 
على جهاز املحاكاة بالفريق لدعم السائقني 
جــنــســون بــاتــون وفــرنــانــدو ألــونــســو إضــافــة 
ملــنــافــســتــه فــــي نـــفـــس الــــوقــــت ضـــمـــن بــطــولــة 
يــابــانــي  ســـائـــق  أي  يـــوجـــد  وال   ،2 ــي  ــي.بــ جــ
يــنــافــس حــالــيــًا فــي بــطــولــة الــعــالــم لــفــورمــوال 
ــال مــاتــســوشــيــتــا »الــــدخــــول إلــــى عــالــم  ــ 1، وقـ
ســـبـــاقـــات فــــورمــــوال 1 يــمــثــل تــحــقــيــقــا لحلم 
الطفولة ويشكل خطوة كبيرة إلى األمام في 

مسيرتي«.
ولم يفز ماكالرين ثاني أكثر فرق فورموال 1 
نجاحا عبر التاريخ بعد فيراري بأي سباق 
مــنــذ عــــام 2012 وكـــــان يــســتــخــدم مــحــركــات 
مرسيدس حتى بدأ شراكة جديدة مع هوندا 

العام املاضي.
كبيرة  واجهت هوندا صعوبات  املقابل،  في 
عقب عودتها لفورموال 1 بعد عام واحد من 
بدء استخدام املحركات التوربينية الجديدة 
ــتـــي كــانــت  املــكــونــة مـــن ســـت أســـطـــوانـــات والـ
بــدايــة هيمنة مــرســيــدس، واحــتــل مــاكــالريــن 
املركز التاسع بني عشرة فرق املوسم املاضي.
وبالنسبة ملرسيدس ظهر لويس هاميلتون 
الجديدة والتي يأمل  مع سيارته مرسيدس 
املقبل أن يصبح أول  من خاللها في املوسم 
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قضية

بــريــطــانــي يـــفـــوز بــبــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات 
فــــورمــــوال 1 لـــلـــســـيـــارات أربـــــع مــــــرات. ورافــــق 
نيكو  األملــانــي  زمــيــلــه  عــامــا(   31( هاميلتون 
روزبـــــــــرغ فــــي حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون لــعــرض 
الــســيــارة الــجــديــدة فــي حـــدث دعــائــي قــبــل أن 
في  املوسم  قبل  ما  وتــجــارب  اختبارات  تبدأ 

برشلونة اإلسبانية غدًا االثنني.
ــال روزبــــرغ ملحطة ســكــاي ســبــورتــس عن  وقـ
لــلــمــوســم املــاضــي »ينتابني  الــخــتــام الــجــيــد 
شــعــور جــيــد قــبــل بـــدايـــة املـــوســـم، ويمكنني 

C

ارتفع رصيد السد إلى 32 
نقطة بفارق 19 نقطة 

عن الريان المتصدر

دوغ ماكدرموت سجل 
30 نقطة لشيكاغو بولز 

كأعلى رصيد في مسيرته

طوالن يعود لقيادة سموحة المصري 
قال سموحة املنافس في الدوري املمتاز املصري لكرة القدم إن املدرب حلمي 
طوالن عاد لقيادة الفريق خلفًا مليمي عبد الرازق. واستقال عبد الرازق قبل 
الخسارة  لتكون  الـــدوري  فــي  بتروجيت  أمــام   1-3 الهزيمة  بعد  أيــام  ثالثة 
األولى للفريق املنتمي ملدينة اإلسكندرية خالل 16 مباراة في الدوري املمتاز 
هذا املوسم. وقال محمد فرج عامر رئيس النادي إن عودة طوالن طبيعية 

ومنطقية ألن العالقة بني الطرفني »طيبة منذ البداية«.
وأقــــال ســمــوحــة طـــوالن فــي يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي بسبب خـــالف حــول 
التعاقد مع العبني جدد في فترة االنتقاالت الصيفية. وشهدت الفترة التالية 

إلقالة طوالن مناوشات كالمية بينه وبني رئيس النادي.

القادسية يتخطى الفحيحيل في الدوري الكويتي
فاز القادسية الكويتي على الفحيحيل 3-1 كما واصل الكويت حامل اللقب 
القادسية  الساحل. ورفــع  بالتغلب 1-0 على  الكويتي  الــدوري  مطاردته في 
رصــيــده إلــى 44 نقطة مــن 17 مــبــاراة بــفــارق ثــالث نقاط عــن الكويت ثالث 
وفي  نقطة.   18 برصيد  السابع  املركز  في  الفحيحيل  بقي  بينما  الترتيب 
ــفــوز على  مـــبـــاراة أخــــرى ســجــل يــاســني الــصــالــحــي هــدفــًا لــلــكــويــت مــنــحــه ال

الساحل صاحب 16 نقطة في املركز التاسع. 

الهالل يفوز بكأس ولي العهد السعودي 
على حساب األهلي

تــوج نـــادي الــهــالل بلقب بطولة كــأس ولــي العهد الــســعــودي بعد فـــوزه في 
النهائي على غريمه األهلي بهدفني لواحد، في املباراة التي أقيمت على ملعب 

امللك فهد الدولي.
العام املاضي أمام  التي مني بها في نهائي  الهزيمة  وبهذا يثأر الهالل من 
العهد  ولــي  الثالث عشر بكأس  بلقبه  )الــزعــيــم(  ويــتــوج  أيضًا 2-1.  األهــلــي 

السعودي، الذي توج به للمرة األولى في 1964، ولم يرفعه منذ 2013. 

األهلي ينتزع صدارة دوري اإلمارات
انتزع األهلي صدارة دوري املحترفني اإلماراتي لكرة القدم من العني بفوزه 
3-0 على الوحدة الذي خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة العبني. وخسر 
العني حامل اللقب 2-1 أمام الشباب في اللحظات األخيرة ليفسح املجال أمام 

األهلي وصيف بطل آسيا لتصدر املسابقة بفارق نقطة واحدة. 
ورفع األهلي الطامح الستعادة اللقب بعد غياب عامني رصيده إلى 47 نقطة 
من 19 مباراة مقابل 46 للعني مع تبقي سبع جوالت على نهاية املسابقة. 
وعجز الــوحــدة بطل 2010 عــن املــقــاومــة بعد طــرد العــب الــوســط التشيلي 
خورخي فالديفيا قبل انتهاء الشوط األول ليتجمد رصيده عند 29 نقطة 

في املركز الخامس.
لــيــفــوز 2-صــفــر على  بــعــد هزيمتني متتاليتني  تــوازنــه  الــشــارقــة  واســتــعــاد 

الشعب متذيل الترتيب.

مانشستر يونايتد ينفي تلقي عروض لروني 
من الصين

دوري  أنــديــة  أحــد  مــن  كبيرًا  عــرضــًا  تلقيه  يونايتد  مانشستر  نـــادي  نفى 
السوبر الصيني لشراء مهاجمه اإلنجليزي الدولي واين روني.

وأكدت قناة )سكاي سبورتس( أن واين روني الذي سيغيب األسابيع الستة 
القادمة لإلصابة، قد يكون الالعب التالي من مشاهير كرة القدم في االنتقال 

للعب بالصني، حيث يستمر سوق االنتقاالت حتى 26 من الشهر الجاري.
 وجــــذب دوري الــســوبــر الــصــيــنــي فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الــشــتــويــة عــــددًا من 
ــواري  ــفــ  الـــنـــجـــوم مــثــل الــبــرازيــلــيــني الــيــكــس تــيــكــســيــيــرا ورامـــيـــريـــس، واإليــ
والفرنسي  مارتينيز وفريدي جوارين  والكولومبيني جاكسون  جيرفينيو 

جايل كاكوتا.

حقق السد أول انتصار له في مسابقات عام 
2016، بفوزه على الخور 3-1 في دوري نجوم 
قطر لكرة القدم. وفشل السد في تحقيق أي 
فوز تحت قيادة املدرب البرتغالي جيزوالدو 
فـــيـــريـــرا فـــي كـــل املــســابــقــات مــنــذ بـــدايـــة هــذا 
الـــعـــام، كــمــا لــم يحقق أي فـــوز فــي آخـــر أربــع 
فـــــوزه 5-1 على  بــــالــــدوري ومـــنـــذ  ــاريـــات  ــبـ مـ
ديسمبر/   20 فــي  الترتيب  متذيل  مسيمير 
كــانــون األول املــاضــي. كما ودع الــســد دوري 
أبطال آسيا املتوج بلقبه في 2011 بالخسارة 
أمام الجزيرة اإلماراتي في الدور التمهيدي 
الترجيح في وقت سابق من الشهر  بركالت 
الــحــالــي، وفــقــد قبلها كــأس الــســوبــر املحلية 

بالخسارة 4-1 أمام لخويا.
قــيــادة فريقه  فــي  الهيدوس نجح  لكن حسن 
بــتــســجــيــلــه هـــدفـــني  الـــــعـــــام  فــــــوز هــــــذا  ألول 
وصناعة الثالث، ليرفع رصيد السد إلى 32 
نقطة فــي املــركــز الــرابــع بــفــارق 19 نقطة عن 
الريان املتصدر. وبقي رصيد الخور 22 نقطة 

في املركز التاسع.
 36 الدقيقة  في  التسجيل  الهيدوس  وافتتح 

تعملق داميان ليالرد وسجل 51 نقطة قادت 
بورتالند ترايل باليزرز إلى الحاق الخسارة 
الخامسة هذا املوسم بضيفه غولدن ستايت 
في  الجمعة   ،105-137 الــلــقــب  حــامــل  ــرز  ووريــ

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وتــعــرض حــامــل لــقــب الــــدوري ألســـوأ خــســارة 
منذ سقوط ميامي هيت بفارق 42 نقطة امام 
شيكاغو بولز في افتتاح موسم 2007-2006. 
ــم يــســتــســلــم ووريـــــــرز، املـــعـــروف بــمــهــاراتــه  ولــ
في  الشكل  بهذا  الهجومي،  وعمقه  الدفاعية 
املوسمني األخيرين. وقــال ليالرد: »كــان األمر 
كانت  جيدا.  ودافعنا  ومررنا  سددنا  ممتعا. 
الجميل مشاهدتها  مــن  مــبــاراة سريعة جــدا، 
واملشاركة فيها ايــضــا«. وهــذا رابــع فــوز على 
الغربية،  املنطقة  ســابــع  لــبــورتــالنــد،  الــتــوالــي 
والثالث عشر في 16 مباراة، فيما مني غولدن 
الخامسة  الــدوري بخسارته  ستايت متصدر 
مقابل 48 فـــوزا. وعلق مــدرب غــولــدن ستايت 
ستيف كير على أداء ليالرد: »كان خارقا اليوم. 
بدا رائعا على امللعب«. وكــان غولدن ستايت 

الثاني  الهدف  من ركلة جــزاء قبل أن يصنع 
لزميله حمزة الصنهاجي بتمريرة من داخل 
من مدى  الشباك  في  األخير  تابعها  املنطقة 
بعشر  النهاية  وقــبــل   .73 الدقيقة  فــي  قــريــب 
ــهــــدف الــثــالــث  ــائــــق أضــــــاف الـــهـــيـــدوس الــ دقــ
ــل املنطقة لكن  مــن تــســديــدة أرضــيــة مــن داخـ
تــســديــدة هــائــلــة مــن ولــيــد مــحــيــي الــديــن في 

الدقيقة األخيرة جعلت النتيجة 1-3.
وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى ســجــل أم صـــالل هــدفــني 
ــر عـــلـــى الــســيــلــيــة.  ــفــ مـــتـــأخـــريـــن لـــيـــفـــوز 2-صــ
ليفتتح   74 الدقيقة  أم صــالل حتى  وانــتــظــر 
الـــفـــرنـــســـي يـــانـــيـــك ســـاجـــبـــو الـــتـــســـجـــيـــل ثــم 
ضاعف رامي فايز التقدم في الدقيقة األخيرة 
ليتجمد رصيد السيلية عند 25 نقطة ويظل 
األرجنتيني  كذلك سجل  السابع.  املــركــز  فــي 
إيميليانو فيكيو هدفني لقطر في فوز فريقه 
املـــغـــربـــي محسن  ــلــــي. وتـــقـــدم  3-2 عــلــى األهــ
يـــاجـــور لــأهــلــي بــعــد 11 دقــيــقــة مـــن الــبــدايــة 
عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء 
وتعادل الكوري الجنوبي كيوكي يونج قبل 
نــهــايــة الــشــوط بــخــمــس دقــائــق مــن تــســديــدة 

يسير بشكل جيد لتحطيم رقم شيكاغو بولز 
في موسم 1995-1996 عندما حقق  القياسي 

72 فوزا و10 خسارات في الدوري املنتظم.
وأضاف ليالرد: »أنت تواجه حامل اللقب لذا 
تــكــون جاهزا  أن  يجب  كبيرا.  يــكــون  التحدي 
ــيـــوم.  ــك الـ ــذلـ ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي وأنــــــا كـــنـــت كـ
فريقهم صعب ويجب ان تلعب جيدا ضدهم«.

وأصبح ليالرد اول العب في تاريخ الــدوري 
يــســجــل 50 نــقــطــة و5 تــمــريــرات حــاســمــة و5 
الــلــقــب، فيما حقق  ســرقــات بمواجهة حــامــل 
ــاراة كـــل مـــن مــايــكــل  ــبـ ــاز فـــي أي مـ ــجـ هــــذا اإلنـ
جـــوردان والـــن ايــفــرســون وريـــك بـــاري. وعلق 
ــذا األمــــر: »اســمــي إلـــى جانب  لــيــالرد عــلــى هـ
ــــوردان، هـــذا أمـــر جــنــونــي لكن  اســـم مــايــكــل جـ

يشرفني ذلك«.
وأضاف للفائز سي جاي ماكولوم 21 نقطة 
و7 تمريرات حاسمة، فيما كان ستيفن كوري، 
أفضل العب في الدوري، أبرز مسجلي غولدن 
ستايت مع 31 نقطة وأضاف كالي تومسون 
لـــوول دنــغ 30  البريطاني  23 نقطة. وســجــل 
ليقود  املوسم،  أعلى رصيد هذا  نقطة، وهو 

قـــويـــة مـــن خـــــارج املــنــطــقــة. وأضــــــاف فيكيو 
الهدف الثاني لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 
71 وبعدها بدقيقة أضاف الهدف الثاني له 

عندما استغل خطأ من دفاع األهلي.
الفارق  األهلي  قائد  الله  عبد  وقلص مشعل 
الدقيقة 75 من ضربة رأس رائعة لكنها  في 
املركز  فــي  نقطة   19 عند  فريقه  أبقت رصيد 
الــثــانــي عــشــر بــفــارق نقطتني فــقــط عــن قطر 

صاحب املركز قبل األخير.
وفــــي املـــغـــرب واصــــل فــريــق الــفــتــح الــربــاطــي 
مــســلــســل إهــــــــدار الـــنـــقـــاط وعــــجــــز لـــلـــمـــبـــاراة 
ــن انــــتــــزاع الــفــوز  الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي عـ
ــام ضيفه  أمــ ــداف  ــ أهـ ــدون  بــ بــتــعــادل  مكتفيا 
املــتــعــثــر املـــغـــرب الــفــاســي فـــي مــلــعــب مـــوالي 
الحسن بالرباط في افتتاح الجولة السابعة 
عـــشـــرة مـــن دوري املــحــتــرفــني املــغــربــي لــكــرة 

القدم.
وفـــرط الــفــتــح الــربــاطــي فــي فــرصــة اســتــعــادة 
الثاني  املركز  ليظل في  الصدارة ولو مؤقتا 
ــــدة عن  بــرصــيــد 30 نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــة واحـ
الـــذي تــأكــد مــن بقائه في  الـــوداد البيضاوي 
ــام  ــد أمـ ــ ــدارة فـــي انـــتـــظـــار مـــبـــاراتـــه األحـ الــــصــ
ضــيــفــه مــتــذيــل الــتــرتــيــب أوملـــبـــيـــك خــريــبــكــة 
والـــتـــي ســتــقــام بــــدون جــمــهــور. ولــــم يستفد 
التعادل  الفاسي كثيرًا من هذا  فريق املغرب 
التوالي بعد أن استمر  الثامن والثاني على 
فـــي املـــركـــز الــثــالــث عــشــر فـــي الــتــرتــيــب الــعــام 

برصيد 17 نقطة.
)رويترز(

الفوز على مضيفه اتالنتا  ميامي هيت إلى 
الــفــرنــســي  املــــــوزع  وبـــــرز   .111-115 هـــوكـــس 
طوني باركر خالل فوز سان انتونيو سبيرز 
الــــدوري على مصيفه لوس  ترتيب  وصــيــف 
الــبــديــل  119-113. وســجــل  لــيــكــرز  أنــجــلــيــس 

دوغ ماكدرموت 30 نقطة وهو أعلى رصيد 
إلى  بــولــز  قــاد شيكاغو  عندما  فــي مسيرته 
الــفــوز عــلــى ضيفه تــورونــتــو رابـــتـــورز ثاني 
املنطقة الشرقية 116-106، ليحقق فوزه االول 
وتألق مونتا  متتالية.  بعد خمس خسارات 

انــديــانــا  نــقــطــة وقـــيـــادة  الــيــس بتسجيله 27 
بــيــســرز إلـــى الـــفـــوز عــلــى اوكـــالهـــومـــا سيتي 
نــجــمــه كيفن  لــلــخــاســر  فــيــمــا ســجــل   ،98-101
دورانت 31 نقطة وراسل وستبروك 23 نقطة 
الثنائي جيمس  و18 تمريرة حاسمة. وبــرز 
هاردن )27 نقطة( وتريفور اريزا )25( خالل 
فوز هيوسنت روكتس على مضيفه فينيكس 
وصيف  فــيــنــيــكــس،  وخــســر   .100-116 صــنــز 
الـــ 27  الغربية، 25 من مبارياته  قــاع املنطقة 

األخيرة.
وســجــل العــبــو مــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز 31 
رمــيــة حــرة مــن أصــل 31، لكنهم سقطوا أمــام 
الــذي   ،104-109 غــريــزلــيــز  ممفيس  مضيفهم 

تألق في صفوفه مايك كونلي )25 نقطة(.
ــاد املــونــتــيــنــيــغــري نـــيـــكـــوال فــوســيــفــيــتــش  ــ وقــ
اورالنــــــــــدو مـــاجـــيـــك إلـــــى الــــفــــوز عـــلـــى داالس 
بتسجيله  التمديد  بعد   104-110 مافريكس 
25 نقطة. وحقق بــروك لوبيز اعلى رصيد له 
لبروكلني  نقطة سمحت   33 مــع  املــوســم  هـــذا 
 ،98-109 نــيــكــس  نـــيـــويـــورك  بــتــخــطــي  نـــتـــس 
فــي أول مــبــاراة لــه تحت اشـــراف املــديــر العام 

الجديد النيوزيلندي شون ماركس.
وضــــرب الــنــجــم انــتــونــي ديــفــيــس مــســجــال 34 
نقطة و7 مــتــابــعــات خـــالل فـــوز نــيــواورلــيــانــز 
بــيــلــيــكــانــز عـــلـــى ضــيــفــه فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي 
سيكسرز 121-114، فيما سجل ديريك فيفورز 
23 نــقــطــة فـــي فــــوز يـــوتـــا جــــاز عــلــى بــوســطــن 

سلتيكس 93-111.
)فرانس برس(

داميان ليالرد يقود بورتالند للفوز في الـ NBAالسد يهتدي أخيرًا لطريق االنتصارات

ــم  ســبــاقــات  ــ ــوس ــ ــق م ــل ــط ــن ي
مارس  آذار/   20 في   1 الفورموال 
ستكون  حيُث   ،2016 العام  من 
أستراليا  جائزة  من  األولى  المرحلة 
ــك يــخــوض  ــ ــد ذل ــع الـــكـــبـــرى، ب
وهي  الثانية  المرحلة  السائقون 
الصين  سباق  ثم  البحرين،  سباق 
وروسيا، قبل أن يخوض السائقون 
وموناكو  إسبانيا  سباق  منافسة 
فصل  ــة  ــدايـ بـ ــع  ــ وم ــدا،  ــ ــن ــ وك
السباق  السائقون  الصيف يخوض 
األوروبي الكبير، من بعدها النمسا 

وبريطانيا 

موسم السباقات

السد القطري يعود إلى 
درب اإلنتصارات من جديد 

والفتح المغربي يُهدر 
نقاط جديدة في الدوري

يقول ليالرد: »كان األمر 
ممتعا. سددنا ومررنا 
ودافعنا جيدا. كانت 

مباراة سريعة جدا، من 
الجميل مشاهدتها 

)Getty( ستوفل فان دورم سائق ماكالرين

)Getty( نيكو روزبرغ السائق األلماني في فريق مرسيدس)Getty( المدير التكنولوجي في فريق مرسيدس

)Getty( سياراة مرسيدس الخاصة بلويس هاملتون)Getty( سائق مرسيديس هاميلتون)Getty( بروس ماكالرين مؤسس الفريق

)Getty( الهيدوس يقود السد إلى الفوز)Getty( داميان ليالرد النجم المتألق

تحضيرات الفورموال

بالتحضير للموسم الجديد 2016، فقد بدأ  الفورموال 1  بدأت فرق 
السباق،  منافسات  ستخوض  التي  الجديدة  السيارات  عن  الكشف 

انطالقًا من شهر مارس/آذار 2016

ماكالرين بسائق تطويري ومرسيدس تكشف عن سيارتها

االنطالق كما لو أنني خضت سباق أبوظبي 
)الـــخـــتـــامـــي(«، وفـــــاز مـــرســـيـــدس فـــي جميع 
السباقات في 2015 باستثناء ثالثة وانتصر 
في 32 من آخــر 38 سباقًا. وحــذر بــادي لوي 
املــديــر الــفــنــي ملــرســيــدس مــن ضــغــط منافسه 
اإليطالي فيراري الذي أنهى املوسم املاضي 
فــي الــوصــافــة وقـــدم سيارته الــجــديــدة، وقــال 
لـــوي »نعتبر فــيــراري أكــبــر تــهــديــد لــنــا وهــو 

منافس قوي بالفعل«.
)العربي الجديد، رويترز(

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

ــى املـــديـــنـــة. تـــشـــُم رائـــحـــة  ــ تـــصـــل إلـ
الـــحـــرب. الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــا زالـــت 
القصف واملعارك.  متأثرة بقساوة 
يعيش الــزائــر وكــأنــه عــاد فــي الــزمــن إلــى أيــام 
الحرب العاملية الثانية. تصل إلى امللعب الذي 
يــقــع فــي أقــصــى شـــرق أملــانــيــا، وفــجــأة تشعر 
أنك تــدوس على أراضــي أملانيا الشرقية. يوم 
حكم النصف الشرقي من البالد جيوش سرية 
ــتـــاســـي«، لـــم تحكم  ــن »شـ ــ ــرفـــت بــجــهــاز األمـ ُعـ
سياسيًا فقط ألنها حكمت كرويًا أيضًا. أهاًل 

وسهاًل في فريق دينامو برلني »العسكري«.
الــقــصــة تــنــاولــنــا كيف  الـــجـــزء األول مـــن  فـــي 
أصبح هذا الفريق مملوكًا من الجهاز األملاني 
ــــرورًا بقصة  ــــدأت الــقــصــة، مــ الـــســـري وكـــيـــف بـ
التالعب بالتحكيم وأشهر كلمة لرئيس جهاز 
 على 

ُ
»شتاسي« وهي أوالدي، الكلمة التي تدل

الــفــريــق وهـــو بــمــثــابــة عائلته،  أنـــه يملك هـــذا 
الـــيـــوم ســنــتــابــع الــقــصــة الــشــهــيــرة والــحــديــث 
سيكون حول االتهامات باستعمال املنشطات 
وملــــــاذا أطـــلـــق عــلــى الـــالعـــبـــني اســــم »خــنــازيــر 

شتاسي«. 

اتهامات المنشطات
فـــي تــلــك الــفــتــرة الــتــي كــانــت أملــانــيــا الــشــرقــيــة 

فريق ألمانيا 
]2/ العسكري ]

من القصص الرياضية الُمميزة، والتي تتحدث عن فريق كرة قدم ألماني 
خرج عددًا من نجوم كرة القدم في المالعب األلمانية، لكنه كان مكروهًا؛ 
ألن جيشًا سريًا اسمه »شتاسي« كان يحكمه ويحكم ألمانيا الشرقية، دينامو 

برلين فريق كرة قدم يمكن تسميته بفريق ألمانيا العسكري

3031
رياضة

قضية

تــعــيــش فــيــهــا تــحــت تــأثــيــر الـــحـــرب وســيــطــرة 
برلني،  على  للشيوعيني  التابعة  »شــتــاســي« 
تعرض العبو فريق يونيون برلني التهامات 
بــتــعــاطــيــهــم املـــنـــشـــطـــات الــــتــــي ســـمـــحـــت لــهــم 
بــالــتــتــويــج بــاأللــقــاب فـــي تــلــك الــحــقــبــة. حتى 
أوروبــيــة تؤكد ظهور  تقارير من بطوالت  إن 
تــحــالــيــل طــبــيــة إيــجــابــيــة تــؤكــد وجــــود مـــواد 

منشطة في أجساد بعض الالعبني.
املنشطات، هو ما كشفه  املثير في قصة  لكن 
أحد نجوم يونيون برلني، جوتز فريديريش، 
والذي أكد أن الالعبني كانوا يشربون العصير 
ليتضح بعد فترة أن مواد منشطة توضع في 
العبوات، لذلك ال يعرف الالعبون وجود هذه 
ــدًا. حــتــى إن جــوتــز يصف  ــ ــواد املــنــشــطــة أبـ ــ املـ
فريق يونيون برلني في تلك الفترة بـ »الفريق 

العسكري«.
ويعتبر الالعب جوتز أن الفريق عندما كان 
األوروبــيــة،  البطوالت  في  للمشاركة  يسافر 

كــان يكتشف وجــود عناصر من »شتاسي« 
تراقب البعثة في كل مكان، خصوصًا عندما 
ــنـــدق، فــالــعــنــاصــر  ــفـ ــبـــون فـــي الـ يـــكـــون الـــالعـ
يجلسون على الدرج ويراقبون الالعبني عن 

كثب.

الحياة الجميلة
رغــم وجـــود الكثير مــن الــقــســاوة والــحــزن في 
قصة هــذا الفريق األملــانــي، إال أنــه شهد على 
مشرفًا.  كــرويــًا  تــاريــخــًا  صنعت  جميلة  أيـــام 
برلني  يونيون  مثلوا  الــذي  الالعبني  فبعض 
كــانــوا يعشقون كــرة الــقــدم، وحــقــقــوا النجاح 
الـــبـــاهـــر ولـــــم يـــمـــنـــحـــوا أي اهـــتـــمـــام لـــأمـــور 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــحـــدث مـــن حـــولـــهـــم. حتى 
االتهامات  لكل  يكترثوا  لــم  الفريق  نجوم  إن 
املــتــعــلــقــة بــتــعــاطــي الــالعــبــني املــنــشــطــات وأن 
ــل هـــذه  ــ الـــحـــكـــام يــتــعــاطــفــون مــــع الـــفـــريـــق وكـ
األخبار. ويقول الالعب جورن لينز إن الحكام 
ــالـــة مــــن الــــخــــوف عــنــدمــا  كــــانــــوا يــعــيــشــون حـ
قرارتهم  بعض  ألن  امللعب،  أرض  على  نكون 
الــتــحــكــيــمــيــة مـــراقـــبـــة مـــن الــــخــــارج وال يجب 
الفريق، لكن هذا األمر  ارتكاب األخطاء بحق 
ال يعني أن كل البطوالت التي حققها يونيون 
بــرلــني جـــاءت نتيجة مــســاعــدة الــحــكــام، فهذا 
ظــلــم؛ ألن الــفــريــق كـــان يــمــلــك عــنــاصــر رائــعــة 
قدمت لكرة القدم الكثير. حتى إنه من الصعب 
أن تتالعب بعشر بطوالت وتحسمها لصالح 
أحدهم عبر التالعب التحكيمي، فاألمر صعب 
ومستحيل. حتى إن الفريق كان يعيش أجمل 
ــور مــالــيــة عالية  أيـــامـــه، لــنــاحــيــة تــقــاضــي أجــ
والعيش برفاهية، واألهم أن الفريق كان بطاًل 
فــي نظر الجماهير، وكــل األنــديــة تخاف منه 
ومـــن قــدراتــه الفنية عــلــى أرض املــلــعــب. ومــن 
أكثر الــعــبــارات التي ُتعبر عــن ســعــادة هــؤالء 
الالعبني في تلك الفترة ما قاله لينز »في هذا 
الذي  األمــر  الفواكه،  كنا نحصل على  الفريق 
كـــان مــن الــصــعــب الــحــصــول عليها فــي قطاع 

أملانيا الديمقراطية«.
لذلك ورغــم كل األمــور التي كــان يعاني منها 
ــفــــريــــق عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي بــســبــب  الــ
لعناصر  تابع  الفريق  واعتبار  الناس  ضغط 
»شتاسي«، إال أن نجوم الفريق يؤكدون مدى 
قوة هذه الفريق، وأن األيام التي عاشوها في 
تلك الحقبة هي من األجمل في حياتهم على 

الصعيد الكروي.

خنازير شتاسي
الشعبي على  الــضــغــط  ارتــفــع  عـــام 1980،  فــي 
برلني،  يونيون  فريق  وعلى  الشرقية،  أملانيا 
وذلــك ألن الشعب بدأ يصب جام غضبه على 
الــفــريــق نــتــيــجــة الـــوضـــع الــســيــاســي املــحــتــقــن، 
وتـــصـــرفـــات عــنــاصــر »شـــتـــاســـي« الـــذيـــن كــان 
يعاملون الشعب بقسوة واستبداد. ليتعرض 
ــات،  ــ ــدرجــ ــ ــي املــ ــ الــــالعــــبــــون لـــهـــجـــوم عـــنـــيـــف فـ
وأصــبــح الــفــريــق املــكــروه فــي أملــانــيــا الشعبية 

الجماهير األلمانية 
لقبت يونيون برلين 
بـ »خنازير شتاسي« 

زيادة قيمة كيلور نافاس السوقية بنسبة %93
كشفت تقارير إخبارية أن القيمة السوقية للكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى 
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي زادت خــال املــوســم الــجــاري بنسبة 93%. فبعد أن كــان على 
الصيفية  االنتقاالت  موسم  في  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  إلــى  االنتقال  مشارف 
املاضي، تمكن بتألقه خال األشهر الستة املاضية مع الريال من رفع قيمته السوقية، 
لنافاس  القيمة السوقية  أن  إلى  وفقا ملوقع )ترانسفيرماركت( األملاني. وأشــار املصدر 
الــريــال ضمه من  قبل املــوســم الــجــاري وصلت إلــى ثمانية عشر مليون يـــورو، رغــم أن 
ليفانتي مقابل عشرة مايني يورو.  وخال أول مواسمه مع الفريق امللكي 2014- 2015 
خاض 11 مباراة فقط ومني فيها مرماه بثمانية أهداف، في ظل مشاركة اإلسباني إيكر 

كاسياس أساسيا مع الفريق امللكي.

نوليتو سينضم لصفوف البرسا في يوليو
كشفت تقارير إخبارية أن نوليتو، العب سلتا 
فيغو سينضم إلى صفوف برشلونة اإلسباني 
فــي يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، بعد أن أخــفــق الفريق 
الكتالوني في حسم الصفقة موسم االنتقاالت 
الشتوية املنصرم. وأشارت صحيفة )سبورت( 
نوليتو  مع  البرسا سيتعاقد  أن  إلى  الكتالونية 
في يوليو/تموز املقبل بناء على طلب من لويس 
إنريكي، املدير الفني للفريق، وذلك ضمن خطة 
وضعها الباوغرانا ملوسم االنتقاالت الصيفية 
املــقــبــل. وتــبــرز مــن بــني أبـــرز بــنــود تــلــك الخطة 
التعاقد مع العب قلب دفاع يمكنه املشاركة كأساسي، إضافة إلى مهاجم يقبل الجلوس 
على مقاعد البدالء، وفقا للمصدر. وأوضحت الصحيفة أن اإلدارة الفنية بحثت خيارات 

كثيرة في السوق األوروبي، ولكن املدرب متمسك بالتعاقد مع نوليتو لعدة أسباب.

القضاء اإلسباني: صافرات االستهجان ليست إهانة للملك
أكـــد الــقــاضــي اإلســبــانــي فــرنــانــدو أنــــدرو أن إطـــاق صــافــرات االســتــهــجــان أثــنــاء عــزف 
امللك بني  املــاضــي فــي نهائي كــأس  نــو 30 مــايــو/أيــار  الوطني فــي ملعب كامب  النشيد 
يعد جرما. صدر  ال  الــســادس،  فيليب  امللك  بلباو وبحضور  وأثلتيك  برشلونة  فريقي 
أن إطــاق صافرات  »أيـــٍد نظيفة«، على  رابــطــة  التي رفعتها  الــدعــوى  فــي  القاضي  حكم 
أن  اعتبرت  الوطنية  املحكمة  نيابة  أن  من  بالرغم  تمثل مخالفة جنائية،  ال  االستهجان 
وبني  للدولة.  الوطنية  والرموز  امللك  إهانة ضد  تمثل جريمة  قد  االستهجان  صافرات 
القاضي حكمه بحفظ القضية علي واقعة مماثلة حدثت في 2009 بملعب »ميستايا« 
معقل نادي فالنسيا في نهائي كأس امللك وفي حضور العاهل اإلسباني، وحينها لم تر 
النيابة في صافرات االستهجان جريمة تستحق العقوبة، وهو ما جعل قاضي املحكمة 

الوطنية اإلسبانية سانتياغو بيدراز يحفظ القضية.

عائلة القاضي األردنية تشتري ناٍد إنجليزي 
القدم  الرابعة لكرة  الدرجة اإلنجليزية  نــادي بريستول روفــرز املشارك في دوري  أعلن 
أن عائلة القاضي األردنية حصلت على ملكيته. وأصبح وائل القاضي، عضو االتحاد 
األردنــي لكرة القدم، رئيسا للنادي، فيما حل ستيف هامر رئيسا ملجلس اإلدارة، بدال 
من نيك هيغز. وأشارت الصحف البريطانية ؟أن عائلة القاضي اشترت 92% من أسهم 
العقد  فــي  كانت جدلية  وهــي قضية  للنادي،  ملعب جديد  بناء  العائلة  وتــنــوي  الــنــادي. 
األخير. ويلعب بريستول في ملعب ميموريال ستاديوم الذي يتسع إلى 11916 متفرجا، 
وينوي االنتقال إلى ملعب يتسع إلى 21700 مقعد، لكن خططه تعرقلت بسبب نقص 

في التمويل.

دورة مرسيليا: خروج فافرينكا وغاسكيه
 فــجــر الــفــرنــســي بـــنـــوا بــيــر مــفــاجــأة بــإقــصــائــه 
املصنف  فافرينكا  ستانيساس  الــســويــســري 
الفرنسية  مرسيليا  دورة  نــهــائــي  ربـــع  مــن  أواًل 
ألف  البالغة جوائزها 665  املضرب  لكرة  الدولية 

يورو، إثر فوزه عليه 6-4 و1-6 و5-7.
الكرواتي  الكرواتي  ويلتقي بير املصنف ثامنا، 
على  والفائز  رابــعــا،  املصنف  مــاريــن سيليتش 
أنـــدري كــوزنــتــســوف 6-3 و6-4. كما  الــروســي 
ثالثا  الفرنسي ريشار غاسكيه املصنف  خرج 
ــام األســتــرالــي  ــ ــع الــنــهــائــي لــخــســارتــه امـ مـــن ربــ
غاسكيه،  وكــان  و4-6.  6-صــفــر  كيريوس  نيك 
املصنف عاشرا عامليا، غاب عن دورة روتردام 
ــك بعد  ــ ــــرض، وذلـ األســــبــــوع املـــاضـــي بــســبــب املــ
أســبــوعــني على  قــبــل  ــدورة مونبلييه  بــ تــتــويــجــه 

حساب مواطنه بول هنري ماتيو.

في الفريق. رياض بودبوز هو أحد نجوم الدوري الفرنسي 
بدأ مسيرته  الــذي  الجزائري  الاعب  منذ عام 2008، فهو 
مع سوشو في موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق 
حتى عام 2013، حيُث لعب 164 مباراة وسجل 24 هدفًا. 
بعد ذلك انتقل إلى باستيا الفريق الذي لعب معه 66 مباراة 
وسجل ستة أهداف فقط، وحاليًا يلعب مع مونبيلييه منذ 
عام 2015، حيُث وصلت مبارياته إلى 25 لقاًء، وهو أحد 

أهم عناصر املنتخب الجزائري حاليًا.
وســيــكــون بـــودبـــوز مـــن املـــواهـــب الــجــزائــريــة الــشــابــة الــتــي 
مع  ُمميزة  بصمة  وتــتــرك  املستقبل،  فــي  بــقــوة  ستحضر 
املــنــتــخــب الــجــزائــري ربــمــا فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2018 
فــي روســيــا، حــيــُث سيلعب بــودبــوز إلــى جــانــب مجموعة 
القارة  فــي  أنفسهم  فــرضــوا  الــذي  الجزائريني  النجوم  مــن 
األوروبية، وأصبحوا أهدافًا ألكبر أندية كرة القدم في العالم.

ــم أن  يملك الــشــاب الــجــزائــري مــوهــبــة كــرويــة ُمــمــيــزة، ورغـ
اإلعام الرياضي ال يلقي الضوء عليها كثيرًا، إال أن لقطات 
السير  قــادر على  الجزائري  النجم  هــذا  أن  ُتظهر  لبودبوز 
ــدوري اإلنــجــلــيــزي ريــاض  ــ ال املــتــألــق حاليًا فــي  النجم  مثل 
محرز. فرياض بودبوز قادر على مراوغة أكثر من العب 

وتخطيهم بدون مشاكل مثلما يفعل نيمار في »البرسا«.
األندية،  لن يكون بعيدًا عن رادادرات هــذه  ريــاض بودبوز 
ألنه يقدم كرة ساحرة في فرنسا، ومستواه الفني أصبح 
الــدوري الفرنسي وعند الجماهير  يأخذ رواجــًا كبيرًا في 
التي تحتشد في املدرجات، بودبوز ليس هدافًا وال يمكن 
منحه لقب »ميسي« الجزائر، فهو بكل بساطة نجم جزائري 
يملك موهبة كروية ويشق طريقه في املاعب الفرنسية من 
أجل أن يصبح نجم الجزائر األول في املستقبل، فهو حاليًا 

»نيمار« الكرة الجزائرية عن جدارة واستحقاق.

الجزائر ـ العربي الجديد

ــددًا من  أنــجــبــت الــكــرة الــجــزائــريــة فــي الــســنــوات األخــيــرة عـ
النجوم الذين أصبحوا اليوم رواد الكرة في املاعب العاملية، 
وأحد هؤالء النجوم الجزائريني هو رياض بودبوز، »نيمار« 
ـــ 26، ويــقــدم  ــــذي أصــبــح فــي عــامــه الـ املــاعــب الــفــرنــســيــة ال

عروضًا كروية ُمميزة في فرنسا.
أو طــريــقــة تسجيله  بـــأهـــدافـــه  األنـــظـــار  بـــودبـــوز  يــلــفــت  ال 
القدم بطريقة تمريراته  ُيبهر جماهير كرة  لألهداف، لكنه 
وأســلــوب لعبه عــلــى أرض املــلــعــب، والــتــي ُتــشــبــه كــثــيــرًا ما 
ال  اإلســبــانــي،  برشلونة  مــع  نيمار  الــبــرازيــلــي  النجم  يفعله 
النجوم  يخاف من مراوغة أكثر من العب وهو من نوعية 
الذين ال يمررون الكرات بطريقة عادية، بل دائمًا ما يبحث 
بودبوز عن طريقة فنية جميلة في تمريره للكرة لزمائه 

رياض بودبوز

على هامش الحدث

بعد رياض محرز 
وسفيان فغولي، 

هناك العب جزائري 
ُمميز اسمه رياض 

بودبوز

الالعبون عانوا 
كثيرًا في فترة 
سيطرة جهاز 
»شتاسي« 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

عاشته  الذي  األسود  العصر  برلين  دينامو  جماهير  تتذكر  عام  كل  في 
المدينة وفريق كرة القدم بسبب وجود جهاز ألمانيا السري »شتاسي«، 
هذا  بانتهاء  المدرجات  في  الجماهير  هذه  تحتفل  مرة  كل  وفي 
زال  ما  شيء  كل  بإزالة  المدينة  سكان  يقوم  وقت  في  السيئ،  العصر 
السكنية  واألحياء  الملعب  حّول  مثًال  السرية،  المنظمة  بهذه  يتعلق 
وغيرها، في حين أن فريق الكرة أصبح يملك إدارة منفصلة والجماهير 

تدعمه كثيرًا ونسيت قصة »فريق شتاسي«.

دينامو برلين والجماهير

وجه رياضي

الــديــمــقــراطــيــة، والــــذي يــجــب أن يخسر نكاية 
بجهاز »شتاسي« السري.

حتى إن جماهير الفريق املنافس كانت تهاجم 
بـ »خنازير شتاسي«، األمر  الفريق وتنعتهم 
الذي كان صعبًا على الالعبني في تلك املرحلة 
أملانيا  فــي  السياسية  الــحــيــاة  مــن  الحساسة 
الفريق  يهاجم  الــذي  املشجع  وكــان  الشرقية. 

الــعــمــالق الـــذي أصــبــح مــن الــتــاريــخ.  وسقط 
الفريق إلى الدرجات األملانية املتدنية، واليوم 
يعاني من أجل الصعود إلى الدرجة األولى، 
إذ صعد إلــى الــدرجــة الرابعة في عــام 2014، 
ومـــن املــتــوقــع أن يــعــود الــفــريــق الـــذي أصبح 
الثالثة  الــدرجــة  إلــى  برلني«  »دينامو  ُيسمى 
ــة قـــريـــبـــًا. وهـــنـــاك عــمــل كــبــيــر داخـــل  ــيـ ــانـ األملـ

عناصر  قبل  مــن  مــبــاشــرًة  لالعتقال  يتعرض 
»شتاسي« املندسة في املدرجات.

بعد سقوط جــدار برلني بدأ فريق يونينون 
تدريجيًا،  بــرلــني« يسقط  »ديــنــامــو  أو  برلني 
ــــري  ــــسـ ــاز الـ ــ ــهــ ــ  جــ

ّ
ــا ُحـــــــــــل ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــًا بـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

»البوندسليغا«،  هناك  وأصبح  »شتاسي«، 
لتخطف أنــديــة الـــــدوري نــجــوم هـــذا الــفــريــق 

الـــنـــادي بــغــيــة اســتــعــادة األمـــجـــاد الــتــي كــان 
إلى  أيــام حكم »شتاسي«، والــوصــول  عليها 
الــدرجــة الثالثة هــو الــهــدف األســاســي إلدارة 
الفريق حاليًا، ألنها الخطوة الكبيرة من أجل 
صــنــاعــة املــســتــقــبــل الــجــديــد، والــــذي سيعيد 
النادي إلى الواجهة من جديد ويضعه على 

خريطة كرة القدم األملانية.

كشف فريق »فيراري« عن سيارته الجديدة »H-SF16« التي سُتنافس في موسم 2016 
السيارة هي  أن هــذه  إلــى  الرياضية  الفورموال 1، وأشــارت الصحف واملــواقــع  لسباقات 
األجمل في تاريخ »فيراري« التي شاركت في سباقات الفورموال 1، واستغرقت عملية 
صناعة السيارة الجديدة »H-SF16« نحو 250 ألف ساعة، وتم استخدام قطع للسيارة 
من 300 مورد في 15 بلدًا، في وقت أن محرك السيارة مؤلف من نحو 20 ألف قطعة، 
وعمل على هذا املشروع الكبير نحو 700 شخص داخل مصانع فيراري. واعتبر مدير 
التصميم سيموني ريستا أن هذه السيارة هي األجمل في تاريخ سيارات فيراري في 

الفورموال 1.

صورة في خبر

سيارة فيراري الفاخرة
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وصاية فرنسية
نصب تذكاري للمحاربين المغاربة ال يسّدد الّدين

باريس ـ محمد المزديوي

تـــجـــد فـــرنـــســـا الـــرســـمـــيـــة صــعــوبــة 
كــبــيــرة و»جــيــوب ُمــقــاَومــة كثيرة« 
فـــي الــتــصــالــح مـــع تــاريــخــهــا، على 
األقل، العربي منه. إذ فيما يخص العالقات 
مع اليهود، يبدو أن كل شيء قد وجد نهاية 
ســـعـــيـــدة، بــعــدمــا اعـــتـــرف الـــرئـــيـــس شــيــراك 
ــن مــآســي  بــمــســؤولــيــة الــــدولــــة الــفــرنــســيــة عـ
اليهود أثناء االحتالل األملاني لفرنسا. ولكن 
 هـــو الـــعـــرب، وخـــاصـــة املــغــرب 

ّ
املــشــكــل يــظــل

العربي، وبدرجة أقل أفريقيا السوداء. 
طويلة  عــقــودا  فرنسا  تنتظر  أن  يعقل  فهل 
قبل أن تعترف بإسهامات العرب واملسلمني 
ــنـــاء  ــا أثـ الـــحـــاســـمـــة فــــي الـــــدفـــــاع عــــن فـــرنـــسـ
الـــحـــربـــني الــكــونــيــتــني، وفــــي أن تــعــوضــهــم، 
ماليا، كما تعّوض محاربيها السابقني من 

ُمُهم؟! 
َ
ى معظ

َ
ض

َ
الفرنسيني، لكن بعد أن ق

ومع كل حكومة فرنسية جديدة، يمينية أو 
يسارية، تعود األمــور إلــى نقطة الصفر، أو 
أقـــرب. أي إلــى الــزمــن الــغــابــر، بكل حموالته 
ــة. فــبــعــد وزارة  ــزيــ ــركــ الــعــنــصــريــة واألورو-مــ
»الــهــويــة الــوطــنــيــة«، الــتــي فــرضــهــا الرئيس 
نيكوال ســاركــوزي، صــاحــب »خــطــاب دكــار« 
الشهير، والذي أعلن فيه أن »الرجل األسود 

النصب التذكاري لـ »الكوم« في ساحة دنيس كوشان في باريس بمقابل نصب ليوطي )العربي الجديد(

ــم يـــدخـــل الـــتـــاريـــخ بــــعــــُد«، والـــــــذي صــــّوت  لــ
ـــــــــّواٌب بــرملــانــيــون 

ُ
ــة، ن ــيـ ــاسـ ــرئـ ــتــــه الـ فــــي واليــ

يمتدح  قــانــون  عــلــى  اليمينية  أغلبيته  مــن 
»الجوانب اإليجابية« لالستعمار الفرنسي، 
حمل االشتراكيون مشروع »تجريد حاملي 
ــــن ُوِلـــــــــدوا  ــذيـ ــ ــــن الـ ــة، مـ ــ ــ ــزدوجـ ــ ــ الـــجـــنـــســـيـــة املـ
ــدًا ســـــــواه، مــن  ــلـ فــــي فـــرنـــســـا وال يـــعـــرفـــون بـ
في  في حالة ضلوعهم  الفرنسية  الجنسية 
نشاط إرهــابــي«. وبــدل أن ُيطّبقوا وعودهم 
االنــتــخــابــيــة الـــتـــي بـــدأهـــا فــرنــســوا مــيــتــران 
ــا لــيــونــيــل جــوســبــان وشـــــّدد عليها  ــّدهــ وأكــ
فرانسوا هوالند، والقاضية بمنح األجانب 
حـــق الــتــصــويــت فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، 
ليس وقتها وألن  »الوقت  تخلوا عنها، ألن 
يــريــدونــهــا«،  ال  غالبيتهم،  فــي  الــفــرنــســيــني، 
فالس،  مانويل  الحكومة،  رئيس  كما حسم 

األمر.
ــــذي تــعــّرض  ــزال الــشــعــب الـــجـــزائـــري، الـ ــ ال يـ
ألبــــشــــع حـــــرب كـــولـــونـــيـــالـــيـــة، فــــي الـــتـــاريـــخ 
فــرنــســيــا رسميا  اعــتــرافــا  ينتظر  الــحــديــث، 
اقترفها  التي  واإلبـــادات  والجرائم  باملآسي 
 الــرئــيــس فرانسوا 

ّ
االحــتــالل الــفــرنــســي، لــكــن

هوالند، وله صداقات كثيرة في الجزائر، ال 
يزال مترددا في فعل ذلك. والجميع يعرف أن 
االعتراف والــذي يستوجب تعويضات  هذا 

)كان اإليطالي بيرلوسكوني قد فتح بابها 
البائد(،  القذافي  نظام  مــع  ــد 

َّ
ــعــق

ُ
وامل الطويل 

سيفتح الطريق التفاق شراكة استراتيجية 
بني البلدين. 

من حني آلخر، يفتح هذا املسؤول الفرنسي 
أو ذاك كـــّوة فــي جـــدار »املــســكــوت عــنــه« بني 
 آخرها تدشني 

ّ
فرنسا ومستعمراتها، ولعل

نــصــب تـــذكـــاري فـــي ســاحــة دنــيــس كــوشــان 
ــاريــــس، بــحــضــور شــكــيــب بــنــمــوســى،  فـــي بــ
هيدالغو،  وآن  بــاريــس  فــي  املغربي  السفير 
رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة بــــاريــــس، »تـــمـــجـــيـــدا لــلــفــرق 
املــخــتــلــطــة املـــغـــاربـــة املـــحـــدثـــة بـــمـــبـــادرة من 
املــارشــال ليوطي«، ونــقــرأ فــي النصب »إلــى 
ــكـــوم واملـــعـــاونـــني واملـــقـــدمـــني وإلـــى  ــال الـ ــ رجـ
رؤسائهم الذين سقطوا في ساحة الشرف«، 
وإلــى»الــذيــن سجلوا ملحمة خــالــدة تشرف 
علمهم وألويتهم، بتضحياتهم في ساحات 
الــــشــــرف، يـــذكـــر مــنــهــا تــألــقــهــم فــــي املـــغـــرب 
استرجاع  أجــل  من  واندفاعهم  وحماستهم 
ــن رؤســــــاء  ــ ــراب الـــفـــرنـــســـي بـــتـــحـــفـــيـــز مـ ــ ــتــ ــ ــ ال
مــرمــوقــني«، ولـــم يــتــّم إغــفــال تسجيل شعار 
هذه الفرق املختلطة وهو »زيدوا لكّدام: إلى 

األمام، هذا هو شعارهم«.     
ــوم 13 أكـــتـــوبـــر/ ــ ــتـــظـــار يـ ـــب األمــــــر انـ

ّ
ــل وتـــطـ

تشرين األول 2015، من أجل تذّكر إسهامات 

بــني  مــــا  ــة  ــلـ ــويـ ــطـ )الـ  Goums ــــوم ــُكـ ــ الـ هــــــؤالء 
الــحــديــث  أصـــبـــح  والــــذيــــن  و1956(،   1908
ــوم، يـــشـــبـــه األســــــطــــــورة، هــــؤالء  ــ ــيـ ــ عـــنـــهـــم، الـ
»املـــحـــاربـــني فـــي جــالبــيــبــهــم املــصــنــوعــة من 
صـــــوف«، الـــذيـــن قــضــى مــعــظــمــهــم، مـــن دون 
ــن أجـــــل اســتــحــضــار  ــا مــ أدنــــــى شـــــك، وأيــــضــ
ــــب الـــذاكـــرة تــجــاهــهــم«، والـــذيـــن يــقــول  »واجـ
عــنــهــم الــكــولــونــيــل الــفــرنــســي هـــنـــري ألــبــي 
التضحية  وبــروح  »إنهم شــاركــوا بحماسة 
فــي نــزاعــات عاملية، وأبــانــوا عــن استشراس 
وحمية في »تطهير« )أي سحق كل مقاومة 
محمد  املــغــرب«.  الفرنسي(  االستعمار  ضد 
زروليت، رئيس فدرالية الجمعيات املغربية 
فـــي فـــرنـــســـا، امـــتـــدح هــــذه االلـــتـــفـــاتـــة، حتى 
لفتح  بــادرة  وإن كانت متأخرة. ورأى فيها 
مشترك  تاريخ  ولكتابة  املاضي،  ملفات  كل 
بـــــني فـــرنـــســـا ومـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا، »يـــتـــطـــلـــب، 
التي  األرشيفات  بكل  استعانة  بــالــضــرورة، 
غب 

َ
عــالهــا الــغــبــار«. ومـــن جــهــة أخــــرى، لــم ت

مــالمــح »األبـــويـــة« فــي تــصــّرفــات املــســؤولــني 
الفرنسيني السابقني والحاليني، عن الباحث 
ــول، الـــذي يعمل في 

ّ
الــفــرنــســي، إلــيــامــني ســت

أطروحة  وصاحب  الفرنسية،  الدفاع  وزارة 
ــدة عــن »املــســلــمــني فــي الجيش  دكـــتـــوراه رائــ
الــجــديــد«: »تــّم  لـــ »الــعــربــي  الفرنسي«، يقول 
اختيار وضع هذا النصب التذكاري بالقرب 
 ليوطي، 

ّ
من نصب املاريشال ليوطي«، و«كأن

املقيم العام الفرنسي، الذي حاول كثير من 
تقديمه  ــَرب  وَعــ فرنسيني  مــن  املستشرقني، 
لــلــجــمــهــور، بــاعــتــبــاره مــتــســامــحــا وعــاشــقــا 
ــة، إلــــى درجـــــة تــصــويــره  ــيـ لــلــثــقــافــة اإلســـالمـ
وهو يتناول الشاي املغربي ويرتدي األزياء 
يــحــرس هــــؤالء بعنايته  يــــزال  املــغــربــيــة، ال 

وُيحّملهم، من حني آلخر، أوامَرُه«.

يعيش معظم املحاربني 
املغاربيني القدامي 

في صفوف الجيش 
الفرنسي أوضاعا 

إنسانية صعبة، وال 
تصرف لهم معاشات 
مجزية من قبل فرنسا.

■ ■ ■
أبان هؤالء الذين 

يلقبون بـ »الكوم« عن 
شراسة في القتال، 

أبهرت قيادات الجيش 
الفرنسي وحيكت 
حولهم الروايات.

■ ■ ■
تخشى الحكومات 

الفرنسية من االعتراف 
الصريح بجهودهم، من 

مطالبات التعويض.

باختصار

طريق تصفية اإلرث الكولونيالي الفرنسي في مستعمراتها السابقة ال يزال بطيئا. فاستفراد باريس يغطي بالملف على مأساة 
هؤالء المحاربين الذين »حرروا« فرنسا وتبّقى قليل منهم على قيد الحياة

هوامش

خطيب بدلة

عندي جهاز  أصبح  حــوالــى خمس عشرة سنة،  قبل 
ــــى عـــالـــم اإلنــتــرنــت،   إل

َ
ــــدخــــول كــومــبــيــوتــر، وتــعــلــمــُت ال

 فـــي عـــالـــم املـــواقـــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة... ووقــتــهــا 
َ

ــتـــجـــول والـ
ها 

ْ
َعت

َ
أحسسُت؛ بل أيقنُت أن الجدران السميكة التي َرف

 الــعــربــيــة، بشقيها املــنــاضــل والــرجــعــي، أمـــاَم 
ُ
األنــظــمــة

شعوبها قد بدأت تتصدع، وتؤول إلى السقوط، ومن 
جملة تلك الجدران جداُرنا الكتيم، نحن السوريني.

ــدة، قــواُمــهــا  ــديـ وأصـــبـــحـــُت، بــعــد هــــذا، أعــيــش حــيــاة جـ
فتاحو  كان  مثلما  الكومبيوتر،  في شاشة  »التبحير« 
ُرون في الصينية اململوءة بالرمل، من أجل أن  الفال ُيَبحِّ
يوهموك بأنهم يرون ما يراه الجان، ويعجُز عن رؤيته 
، وأردُّ على 

ُ
، وأكتُب، وأنشُر، وأعلق

ُ
البشر!.. فكنُت أقرأ

التعليقات، وأنا في غاية االندماج مع الذات، واالستمتاع.
، أن هــذا 

ً
ــن لــيــس طـــويـــا ولــكــنــنــي اكــتــشــفــُت؛ بــعــد زمــ

الــوقــت نفسه، عالم  فــي  املمتع، هــو،  االفــتــراضــي  العالم 
باإلنترنت،  تحّررنا،  أننا  فصحيٌح  َوِقــح.  الحياء،   

ُ
قليل

الذين يتخذون من دوائر  املخابرات  من سطوة رجــال 
بها  ويعبثون  رسائلنا،  ويفتحون  لهم،  مقراٍت  البريد 
على هواهم.. وأن كتاباتنا ما عادت تمر على مديرية 

اإلعــام،  وزارة  تتبع  التي  واملطبوعات  الصحف  رقابة 
ــلــوائــح واملــمــنــوعــات والــثــوابــت  لــتــوضــع تــحــت مــجــهــر ال
القومية والنضالية الكاذبة... وأننا أصبحنا قادرين أن 
 )

ْ
ْرِسل

َ
نؤلف، وننضدد، ونصحح، ثم نضغط على زر )أ

لنرى كتابتنا قد أصبحت منشورة أمامنا... إال أن هذه 
الناس  من  قسمًا  قد حولت  املكتسبة  الجديدة  الحرية 
إلــى صــيــادي أخــطــاء، ومفتعلي مشاكل، وقــادريــن أن 
الناس، فتراهم  َمــْن يشاؤون من  تاريخ  يتطاولوا على 
ـــون فـــانـــًا، ويــشــتــمــون عـــانـــًا، ويــتــهــمــون زيـــدًا  يـــســـبُّ
ــارة،  ــْيــدًا بكفر أو دعـ ــَب بــاخــتــاس، وَعـــْمـــَرًا بــفــســاد، وُع
أدلـــٍة أو براهني،  إلــى  وهــم ليسوا، فــي هــذا كله، بحاجة 
يقيمون  أو  مستعارة،  بأسماء  يكتبون  معظمهم  ألن 
 
ٌ
، أو إمكانية

ٌ
في دول بعيدة ال يطاولها قانوٌن، أو سلطة

للعتاب فــي بلد املنشأ. وقــد خــرجــُت عــن طـــوري، ذات 
أقذع  الناشطني، مستخدمًا  أحــُد  مــرة، حينما شتمني 
الصاع صاعني، ولعنت سنسفيل  له  فـــرددُت  األلــفــاظ، 
أجداده.. وإذا بصديقي األديب غازي أبو عقل )عم أبو 
صبحي( يقول لي: ما بك؟ ملاذا ترد على الرجل بهذه 

الفجاجة؟ 
قلت: ألم تَر أنه يسبني؟ هل ترضى أن يسبك أنت؟ 

فقال لي: أي نعم أرضى. يا أخي دعهم يسبونا. يعني 

أنت تريد حرية معقمة، مهذبة، طالعة لتوها من تحت 
يدي رقيب الصحف األزلي؟

 الديكتاتورية، وفي مقدمتها 
ُ
ِت األنظمة َحسَّ

َ
فيما بعد.. أ

هذه  وأن  انكشف،  قد  هرها 
َ
ظ أن  األســد،  نظام حافظ 

فقدها 
ُ
الحرية الصحفية االفتراضية العظيمة سوف ت

َزْعِزُع استقراَرها، فسارعت إلى تنفيذ 
ُ
ها، وقد ت

َ
هيبت

سلسلة من اإلجراءات، بقصد استعادة زمام املبادرة.. 
قــادرة على مراقبة  أنها  الناس  أخــذت تشيع بني  فقد 
املواقع اإللكترونية، وأنها تعرف كل شيء عن إداراتها، 
أقل  أن تحاسب على  بإمكانها  وأن  فيها،  والناشطني 

خــطــأ يــرتــكــبــه املـــواطـــن، حــتــى ولـــو كـــان يقتصر على 
وضع )اليك( على منشوٍر تفوح منه رائحة معارضة 
وتمارس  الناشطني،  هــؤالء  تستدعي  وبــدأت  للنظام.. 
حتى  والهيمنة..  والضغوط  والتوعيد  التهديد  عليهم 
وصل األمــر بأحد ضباط األمــن السياسي في مدينة 
إدلب أن استدعى مديَر موقع إلكتروني محلي، والَمُه 
 لــه: 

ً
 هــاتــف املــديــنــة عــلــى املــوقــع، قــائــا

َ
ألنـــه نــشــر دلــيــل

الناس، ويــراه كل  َن رقــُم هاتفك على 
َ
ُيْعل أترضاها أن 
أهل املدينة؟     

الـــنـــاَس مــن عقدة  الــســوريــة العظيمة   
ُ
الـــثـــورة ــّررت  حــ

ــوة املـــــخـــــابـــــرات، ومــــــن هــيــمــنــة  ــطــ الـــــخـــــوف، ومــــــن ســ
ويجولون  يصولون  وأصــبــحــوا  النخبويني،  املثقفني 
وفضحوه،  إال  ديكتاتورًا  يتركوا  لــم  اإلنــتــرنــت،  على 
الحياء  وقليلو  املتسكعون  أمــا  أوه..  ــزَّ ــ وَهـ وســخــفــوه، 
فــقــد حــولــوا صــفــحــات اإلنــتــرنــت إلـــى مــعــرٍض يفتح 
أبـــوابـــه لـــلـــزوار عــلــى مـــدى األربــــع والــعــشــريــن ســاعــة، 
ْيل االتهامات با أدلة، 

َ
للقذف، والتشهير، والسباب، وك

والتخوين.. واملشكلة أننا مضطرون للسكوت عنهم، 
فلو خرجنا عن أطوارنا واصطدمنا بهم، سيقول لنا 
عمو أبو صبحي، أو غيره: هذا ثمن الحرية.. أفكنتم 

تريدون حرية با ثمن؟ 

دعهم يسبونا ويشتمونا!
وأخيرًا

حرّرت الثورُة السورية 
العظيمة الناَس من سطوة 

المخابرات، ومن هيمنة 
المثقفين النخبويين
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