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»إنهاء االحتالل«:
عودة إلى الصيغة الفلسطينية

المدنيون الضحايا األبرز في الصراع  )عبد دوماني/فرانس برس(

طرابلس ــ هشام الشلوي

لــم تسلم مــديــنــة مــصــراتــة، يـــوم األحـــد املــاضــي، 
الــراحــل  العقيد  نــظــام  األولـــى منذ ســقــوط  للمرة 
ذته طائرات 

ّ
القذافي، من قصف جوي، نف معمر 

ولم يستبعد  املتقاعد خليفة حفتر.  للواء  تابعة 
مــراقــبــون أن يــأتــي الــقــصــف فــي إطـــار »االنــتــقــام 
التي تزّعمت كتائب منها، متحالفة  املدينة«،  من 
 

ّ
مع قــوات أخــرى في غرب ليبيا، الحرب على كل

قــيــادات عسكرية  تــعــارض  كما  لحفتر،  املــوالــن 
وسياسية فيها، العمليات العسكرّية التي قادها 

حــفــتــر فــي نسختها األولــــى فــي شــهــر فــبــرايــر/
شباط املاضي، وفي نسختها الثانية في بنغازي 

في السادس عشر من شهر مايو/أيار املاضي.
وفي موازاة رفض كل نواب مصراتة، في مجلس 
، حضور جلساته في طبرق، 

ّ
النواب الليبي املنحل

أو  طبرق  مجلس  في  ســواء  الفيدراليون،  يحّمل 
خــارجــه، مــصــراتــة مــســؤولــّيــة فشل جــولــة حــوار 
غدامس األولى، برعاية مبعوث األمم املتحدة إلى 
ليبيا برناردينو ليون )الصورة(، على الرغم من 
ــا، أبـــرز ممثلي  حــضــور الــنــائــب فتحي بــاشــا آغـ

.
ّ

مصراتة في مجلس طبرق املنحل

أثـــرًا بالغًا  أّن للقصف األخــيــر  مــتــابــعــون  ويـــرى 
على دفع بعض القيادات السياسّية من مصراتة، 
إلــى رفــض الحوار والتفاوض بن أطــراف األزمــة 
القصف  قبل  يــؤيــدون،  كانوا  هم 

ّ
أن علمًا  الليبية، 

ليون في  الــذي حــّدده  الحوار  السير في  األخير، 
الخامس من شهر يناير/كانون الثاني املقبل.

املتحدث  أعلن  والتي  الوسطى،  درع  قــوات  ــعــّد 
ُ
وت

الــرســمــي بــاســمــهــا، أحــمــد هـــديـــة، فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة مــوافــقــة قـــواتـــه عــلــى مــبــدأ الـــحـــوار، مع 
بالوطنية،  التي وصفها  الثوابت  التمسك ببعض 
من أبرز الداعمن للحوار في مصراتة. ومن شأن 

العسكرّية  يــدفــع األجــنــحــة  أن  الــقــصــف األخــيــر، 
التشّدد  إلــى  االعــتــدال  معسكر  مــن  والسياسّية 
ــثــــر.  كـــذلـــك يــتــوقــع املـــتـــابـــعـــون أن تــــرد قـــوات  أكــ
الــجــوي،  الــقــصــف  مــصــراتــة بشكل عنيف عــلــى 
أو غــربــهــا، مــع تركيزها  ليبيا  ســـواء فــي شـــرق 
بشكل رئيس على شرق ليبيا، بسبب االعتقاد 
الــســائــد لــديــهــا بــــأّن هـــذه الــطــائــرات انــطــلــقــت من 
مطارات فيها، وقد يأتي الرد على صورة توسيع 
وعدم  واشــتــدادهــا،  النفطي  الهالل  في  العمليات 

مراعاة حماية املنشآت واملوانئ النفطّية.
]التفاصيل ص. 3[

ليبيا: قصف مصراتة يعرقل الحوار
الحدث

مواهب خارج الساحرة المستديرة
في  جدد  نجوم  والدة   2014 عام  شهد  القدم،  كرة  مالعب  عن  بعيدًا 

رياضتي التنس وسباقات فورموال 1، زادت من اإلثارة التنافسية. ]28ـ29[
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المنامة ـ العربي الجديد

األمني  اعتقال  البحرينية  السلطات  واصلت 
اإلسالمية  الوطني«  »الــوفــاق  لجمعية  العام 
املعارضة، الشيخ علي سلمان، لليوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وحــقــقــت مــعــه أمــــس اإلثــنــني 
أيضًا، لكن هذه املّرة بحضور محاميه، بتهم 
مرتبطة بالتحريض على النظام، في موجة 

تصعيد جديدة لألزمة.
ويــأتــي االعــتــقــال بــعــد أيـــام مــن عــقــد املؤتمر 
عيد خالله 

ُ
العام للجمعية املعارضة، والذي أ

انــتــخــاب سلمان أمينًا عــامــًا ألربـــع ســنــوات، 
نيابية وتشريعية  انتخابات  يأتي بعد  كما 

قاطعتها املعارضة.
ــــت الـــســـمـــاح  ــــضـ ــد رفـ ــ ــات قــ ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
بالحضور مع سلمان خالل  الــدفــاع  ملحامي 
الــيــوم األول مــن التحقيق، بحسب مــا ذكــرت 
 
ً
كال فريق محامي سلمان  »الــوفــاق«. ويضم 
من عبدالله الشمالوي وحسن رضي وجليلة 

السيد وعبدالجليل العرادي.
بــيــان مقتضب  الــداخــلــيــة  عـــن وزارة  ــدر  وصــ
يــتــيــم حـــول االعــتــقــال، مــفــاده أن  ســلــمــان تم 
اســتــدعــاؤه »لــســؤالــه فيما نــســب إلــيــه بشأن 
مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات 
لــلــقــوانــني«، مــن دون أن توضح  مؤثمة وفــقــًا 
 مصادر 

ّ
ماهية هذه »األفعال املؤثمة«. غير أن

لـ »العربي  مطلعة من داخــل »الــوفــاق« قالت 
 الــتــهــم املـــوجـــهـــة إلــــى ســلــمــان 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

تــســع، وهـــي: الــتــحــريــض عــلــى كــراهــيــة نظام 
الحكم، والدعوة إلسقاطه بالقوة، وتحريض 
واعتباره  النظام  الخروج على  الشباب على 
القضاء، وإهانة  وإهــانــة  أمــرًا جائزًا شرعيًا، 
بغض  على  والتحريض  التنفيذية،  السلطة 
طائفة من الناس، واالستقواء بالخارج، وبث 
بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر 
ــن، واملـــشـــاركـــة فـــي مــســيــرات  ــاألمـ واإلخــــــالل بـ
وتجمعات تتسبب في اإلضرار باالقتصاد«.

سلمان  استدعت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
للحضور يوم األحد إلى وزارة الداخلية، من 
دون أن تــوضــح أســبــاب االســتــدعــاء، ولكنها 

ه »خطير«.
ّ
ذكرت أن

وكـــانـــت مـــصـــادر مـــقـــّربـــة مـــن األمـــــني الــعــام 
ـــ »الــعــربــي  ــرت لـ ــ لــجــمــعــيــة »الــــوفــــاق« قـــد ذكـ
 عــائــلــة األخـــيـــر تــلــقــت اتــصــااًل 

ّ
الــجــديــد« أن

هاتفيًا مــنــه ملـــدة ثـــوان أخــبــرهــم خــاللــه أنــه 
تم اعتقاله، وال يعلم في أي مكان ُيحتجز، 
وانقطع االتصال قبل أن يعطي أية تفاصيل 

إضافية«.
 سلمان احتجز أول 

ّ
فيما ذكــرت »الوفاق« أن

ــاعـــات فـــي مبنى  ــثـــر مـــن 10 سـ مـــن أمــــس »أكـ
املــبــاحــث الــجــنــائــيــة، بــحــجــة الــتــحــقــيــق، بعد 
ــم يــرحــل  تــوجــيــه اتـــهـــامـــات كــيــديــة بــحــقــه ولــ
فــي عهدة   

ً
مــعــتــقــال يـــزال  الــعــامــة وال  للنيابة 

 توقيف األمني 
ّ
وزارة الداخلية«. واعتبرت أن

العام »مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد 
املشهد السياسي واألمني في البحرين«.

ــلـــمـــان مــــوجــــة انـــتـــقـــادات  ــقــــي اعـــتـــقـــال سـ ولــ
الوطنية  الــقــوى  محلية ودولــيــة، وأصــــدرت 

جمعيات(  )خــمــس  املــعــارضــة  الديمقراطية 
ــال »يـــشـــكـــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه إن االعـ ــيــ ــــت فــ ــالـ ــ ــًا قـ ــانــ ــيــ بــ
األهلي  السلم  تستهدف  تصعيدية  خــطــوة 
ــرار االجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــبـــحـــريـــن،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــي، تـــمـــهـــيـــدًا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وتـــــــقـــــــّوض الــــعــــمــــل الـ
لــالنــقــضــاض عــلــيــه، وإعــــادة عجلة الــتــاريــخ 
إلـــى مــا قــبــل الــتــصــويــت عــلــى مــيــثــاق العمل 
بقانون  العمل  وإعــــادة  عــام 2001،  الــوطــنــي 
وتعزيز  الصيت،  السيئ  الدولة  أمن  تدابير 
الــدولــة األمــنــيــة ومــصــادرة الــحــل السياسي 
الـــذي مــن شــأنــه وضــع حــّد لــهــذا التغول في 
االنــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــّرض لــهــا املــواطــنــون 
االعتقاالت  واســتــمــرار  املناطق  مختلف  فــي 
ــــن األزمــــــة  ــا مـ ــ ــــالدنـ الـــتـــعـــســـفـــيـــة، وإخــــــــــراج بـ
الــخــانــقــة«. وطــالــبــت عــقــب اجــتــمــاع عــقــدتــه 
أمــس »بــاإلفــراج الــفــوري وغير املــشــروط عن 
ـــهـــا »فــي 

ّ
األمــــني الـــعـــام لـــلـــوفـــاق«. وأعــلــنــت أن

حالة انعقاد دائم ملتابعة تطورات الوضع«.
ــّددة  ــنـ ــارع، خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات مـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ وفـ
باالعتقال في مناطق متفرقة، فيما توّجهت 

مسيرة إلى منزل سلمان.

 
ّ

األمن املعنية بالشأن السوري، كأساس للحل
الــســيــاســي فــي ســوريــة، وعــلــى عملية جنيف 
مع  والسلطة،  املعارضة  بني  تفاوضي  كإطار 
الــدولــي واإلقليمي  الــتــوافــق   

ّ
الــتــأكــيــد عــلــى أن

ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية«.
ويــتــبــنــى الـــطـــرفـــان، بــمــوجــب الــبــنــد الــثــانــي، 
ــّيــــة لــلــتــســويــة  ــان املــــبــــادئ األســــاســ ــيـ وثـــيـــقـــة بـ
وخــارطــة  للسالم  جنيف2  ملؤتمر  السياسّية 
الطريق إلنقاذ سورية التي أقرتها عــّدة قوى 
مـــعـــارضـــة، عــلــى أن يــعــمــال مـــعـــًا، انــطــالقــًا من 
الــوثــيــقــتــني، إلنـــتـــاج وثــيــقــة ســيــاســّيــة تجمع 
كــافــة الــقــوى املــعــارضــة. ويــنــص البند الثالث 
على »تعاون الطرفني، لعقد لقاءات تشاورّية 
الــديــمــقــراطــيــة«،  الــســوريــة  للمعارضة  وطــنــّيــة 
على أن يؤّكد الجانبان، بموجب البند الرابع، 
 »القضاء على الهمجّية واإلرهــاب يفترض 

ّ
أن

ــداد وتـــغـــيـــيـــر الــنــظــام  ــبــ ــتــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى االســ
السياسي، بشكل جذري وشامل، من أجل قيام 

نظام ديمقراطي تعددي شامل«.
وفـــي مـــــوازاة ذلـــك تــعــّهــد الــطــرفــان، بموجب 
الــبــنــد الــخــامــس، بــعــمــل »الــهــيــئــات الوطنية 
قاعدة  والهيئة على  االئــتــالف  املشتركة بني 
ــتـــســـاويـــة«،  املـــشـــاركـــة الـــفـــاعـــلـــة الـــكـــامـــلـــة واملـ
فــإنــهــمــا تــوافــقــا، وفـــق الــبــنــد الـــســـادس، على 
تــشــكــيــل »لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــتــواصــل وإدارة 
ــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل  الـــعـــالقـــات بــيــنــهــمــا، والـ

املعارضة الوطنية األخرى«.

 دمشق ـ ريان محمد 
اسطنبول ـ عبسي سميسم

علمت »العربي الجديد« من مصادر 
 الــســفــارة الـــروســـّيـــة في 

ّ
خــاصــة أن

دمــشــق، بــاشــرت بــتــوزيــع الــدعــوات 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات فــــي املــــعــــارضــــة واملـــــــــواالة، 
تعتزم دعوتها للمشاركة في لقاء تستضيفه 
إبــالغ املدعوين بتحديد موعده،  تــّم  موسكو، 
في السادس والعشرين من الشهر املقبل، على 
أن يستمّر ثالثة أيام. وتقول مصادر معارضة 
 
ّ
مــطــلــعــة فـــي دمــشــق لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن
ــل  ــن داخــ ــا ســـتـــدعـــو 12 شــخــصــّيــة مــ ــ ــيـ ــ »روسـ
سورية، و18 شخصّية من خارجها«، موضحة 
»املــدعــويــن، بوصفهم شخصيات  بــني  مــن   

ّ
أن

معارضة، شخصيات معروفة بوالئها للنظام 
السورية،  االســتــخــبــارات  بأجهزة  وارتباطها 
وسبق أن أعلنت دعمها ترشيح الرئيس بشار 

األسد لرئاسة الجمهورّية«.
»اللقاء سيضّم   

ّ
أن إلــى  املــصــادر  وتشير هــذه 

أطــيــاف املــعــارضــة يــومــي 26 و27 مــن الشهر 
املقبل، ليلتقي املشاركون في اليوم الثالث وفد 
ــع أن يكون منخفض 

ّ
الــنــظــام، الــذي مــن املــتــوق

 »الدبلوماسّية 
ّ
التمثيل«. وتوضح املصادر أن

 اللقاء 
ّ
الروسّية أبلغت من تّمت دعوتهم، بأن

ــات روســـي، ولن  سيكون بــرعــايــة مــركــز دراســ
ــه ال أجــنــدة مــحــّددة لــه«، 

ّ
يكون رسميًا، كما أن

ـــــه ســيــكــون عـــبـــارة عـــن مــســاحــة لـ 
ّ
مــضــيــفــة أن

لتقريب وجــهــات  مــحــاولــة  فــي  اآلراء،  »تــبــادل 
 لألزمة السورّية«.

ّ
النظر للوصول إلى حل

نائب وزير  الروسي،  الرئيس  وسبق ملبعوث 
بــوغــدانــوف،  الــروســيــة، ميخائيل  الــخــارجــيــة 
أن أجرى جولة مكوكّية خالل الشهر الحالي، 
القوى والشخصّيات  عــددًا من  التقى خاللها 
املعارضة واملــوالــيــة، إضافة إلــى زيــارتــه عددًا 
من الدول اإلقليمّية، لبحث عقد هذه اللقاءات.

دبلوماسيًا  نشاطًا  املــاضــيــة  األيـــام  وشــهــدت 
بــني أطــيــاف املــعــارضــة الـــســـورّيـــة، إذ صاغت 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــوطــــنــــيــــة« و«االئـــــتـــــالف  ــئـ ــيـ »هـ
السورية«،  واملعارضة  الــثــورة  لقوى  الوطني 
ورقــة تفاهم فــي الــقــاهــرة، تنتظر إقــرارهــا من 
الــطــرفــني، فــي حــني يلتقي تــيــار »بــنــاء الــدولــة 
قوى سياسّية ومدنّية  السورية«، من جهته، 
البالد وخارجها، بهدف تحديد أسس  داخــل 

ومبادئ التفاوض مع النظام.
ــصــل، يــقــول مــصــدر مــعــارض 

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

»املــبــادرة   
ّ
إن الجديد«،  لـ »العربي  الــداخــل  في 

ــر دعـــوة  الـــروســـّيـــة، فـــقـــدت رونـــقـــهـــا بــــاكــــرًا، إثــ
واستخباراته،  بالنظام  مرتبطة  شخصّيات 
وتقزيم مستوى اللقاء عبر إبعاده عن رعاية 
ه سيكون 

ّ
الخارجّية الروسّية، واإلعالن عن أن

إلى غياب جدول  لقاء غير رسمي، باإلضافة 
 
ّ
أن ويستنتج  بالنظام«.  املعارضة  لقاء  عمل 
 

ّ
»هـــذا الــلــقــاء لــن ُيــنــتــج تــوصــيــات فعلية لحل

ــه »لــن نذهب إلى 
ّ
األزمـــة الــســورّيــة«. ويــؤّكــد أن

تبادل وجهات النظر مع النظام«. 
 مــعــارضــة الــخــارج 

َ
فــي مـــــوازاة ذلــــك، لــم تــتــلــق

قصف مصراتة يعّقد الحوارحوار موسكو »غير رسمي«

يربط مراقبون بين القصف الجوي على مصراتة الليبية 
ما  السياسية،  قيادييها  خيارات  من  باالنتقام  والرغبة 

يهدد بعرقلة جولة الحوار المقبلة

باشرت السفارة الروسيّة في دمشق، وفق مصادر »العربي الجديد«، 
بدعوة شخصيات سورية للمشاركة في الحوار الروسي غير الرسمي

يتوقع المتابعون 
أن ترد قوات مصراتة 

بشكل عنيف

يشعر أبناء األحمر اليوم 
بخذالن كبير من قبل الرئيس 

اليمني تجاههم
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اليمن: تحديات استثنائية تقلّص نفوذ آل األحمرالبحرين: اعتقال زعيم »الوفاق« يجدد األزمة

والــزهــراء،  نبّل  بلدتي  على  هجومها  السورية  المعارضة  جــددت 
في  جهات  ثالث  من  تحاصرهما  واللتين  السوري،  للنظام  المواليتين 
أقّل من شهر على  المعارضة بعد  الشمالي. ويأتي هجوم  ريف حلب 
تقّدمها النوعي، جنوب بلدة الزهراء، وبعد أيام قليلة من تمكنها من 
استعادة المبادرة على جبهتي حندرات والمالح، شمالي حلب. وتسعى 

المعارضة للسيطرة على الحي الشرقي من الزهراء، لتأمين اإلمدادات.

نبّل والزهراء 

E E

طرابلس ـ هشام الشلوي

تعّرضت مدينة مصراتة، يوم األحد املاضي، 
للمرة األولى بعد سقوط نظام العقيد الراحل 
ته طائرات 

ّ
معمر القذافي، إلى قصف جوي شن

تابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر، على الرغم 
ــــوات فــيــهــا إلــــى عــمــلــّيــة »فــجــر  مـــن انــضــمــام قـ
ليبيا«، في معارك مع كتائب الزنتان و«جيش 
الــقــبــائــل«، وخـــوض قـــوات منها مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، اشـــتـــبـــاكـــات تــحــت مــســمــى »عــمــلــيــة 

الشروق« لتحرير املوانئ النفطّية.
 اســتــهــداف مــصــراتــة يأتي 

ّ
ويـــرى مــراقــبــون أن

فــي إطـــار االنــتــقــام مــن املــديــنــة، الــتــي تزّعمت 
كــتــائــب مــنــهــا، متحالفة مــع قــــوات أخــــرى في 
املوالني لحفتر.   

ّ
كــل الحرب على  ليبيا،  غربي 

وبرزت قيادات عسكرية وسياسية من املدينة، 
يقودها  التي  العسكرية  للعمليات  معارضة 
حفتر منذ شهر فبراير/شباط املاضي، وأعلن 
تــوســيــعــهــا الحــقــًا فـــي بــنــغــازي فـــي الــســادس 
عشر من شهر مايو/أيار املاضي تحت دعوى 
»محاربة اإلرهاب«. ورفض كل نواب مصراتة، 
، الحضور إلى مقر 

ّ
في مجلس النواب املنحل

مجلس طــبــرق، ســـواء أكـــان ذلــك عــن قناعة أم 
تــحــت تــأثــيــر الــضــغــط الــشــعــبــي الــــذي مــارســه 

سكان املدينة على نوابهم في برملان طبرق.
ويعتقد الفيدراليون، سواء في مجلس نواب 
 مــصــراتــة كانت 

ّ
أن أو خــارجــه،  طــبــرق املنحل 

سببًا في إفشال جولة حــوار غدامس األولــى، 
عــلــى الــرغــم مــن حــضــور الــنــائــب فتحي باشا 
آغــا، أبــرز ممثلي مصراتة في مجلس النواب 
صل، يتهم أنصار حفتر 

ّ
املنحل. وفي سياق مت

مصراتة بتزويد مقاتلي »مجلس شورى ثوار 
بــنــغــازي« بأسلحة، وتــوفــيــر جــرافــات بحرّية 
تــحــمــل مــقــاتــلــني مـــن غـــربـــي لــيــبــيــا، يــدعــمــون 
بــشــكــل مــبــاشــر ويــقــاتــلــون فـــي بــنــغــازي ضــّد 

قوات حفتر.
كــمــا أيـــــدت تـــظـــاهـــرات فـــي مـــصـــراتـــة، وكــذلــك 
ســيــاســيــون وقـــــادة كــتــائــب مــســلــحــة، أبــرزهــم 
 

ّ
صــالح بـــادي، حكم الــدائــرة الــدســتــورّيــة بحل

مجلس طــبــرق، ودعــمــوا بــقــوة عـــودة املؤتمر 
ــــراط  ــتـ ــ ــــل واشـ ــام وانـــــعـــــقـــــاده، بـ ــ ــعـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ
االعـــتـــراف بــشــرعــّيــتــه لــلــدخــول فـــي حــــوار مع 

مؤيدي حفتر، ومجلس نواب طبرق املنحل.
الــجــوي  الــقــصــف   لعملية 

ّ
ويـــرى مــتــابــعــون أن

أثــــــرًا بـــالـــغـــًا عـــلـــى دفـــــع بـــعـــض الــشــخــصــّيــات 
والقيادات السياسّية من مدينة مصراتة، إلى 
رفض الحوار والتفاوض والحلول السياسّية 
ــهــم كانوا 

ّ
أن الليبية، علمًا  ــة  أطـــراف األزمـ بــني 

يـــؤيـــدون، قــبــل الــقــصــف الــجــوي عــلــى املــديــنــة، 
الــســيــر فـــي طــريــق الــتــفــاوض والـــحـــوار الـــذي 
حّدده ممثل األمم املتحدة في ليبيا رناردينو 
لــيــون فـــي الــخــامــس مـــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
ـــعـــّد قــــوات درع الــوســطــى، 

ُ
الــثــانــي املــقــبــل. وت

والتي أعلن املتحدث الرسمي باسمها، أحمد 
هدية، في أكثر من مناسبة موافقة قواته على 
مــبــدأ الـــحـــوار، مــع الــتــمــســك بــبــعــض الــثــوابــت 
الــتــي وصــفــهــا بــالــوطــنــيــة، مــن أبـــرز الــداعــمــني 

للحوار في مصراتة. 
ــقـــصـــف  ــن شـــــــــأن عــــمــــلــــيــــة الـ ــ ــ ــــي، مـ ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ

وتمتلك هذه الكتائب مجتمعة ما يزيد على 
الــطــائــرات  بــمــضــادات  3500 ســّيــارة مجهزة 
وراجـــمـــات الــصــواريــخ، ومـــا يــزيــد عــلــى 200 
دبابة يتمركز معظمها في معسكرات تابعة 
للنظام السابق، فيما تتمركز بقّية الكتائب 
فـــي ضـــواحـــي املـــديـــنـــة. ويـــتـــوقـــع املــتــابــعــون 
أن تــــرد قــــوات مــصــراتــة بــشــكــل عــنــيــف على 
القصف الجوي الذي تعرضت له، سواء في 
شـــرق ليبيا أو غــربــهــا، مــع تــركــيــزهــا بشكل 
رئــيــس عــلــى شــــرق لــيــبــيــا، بــســبــب االعــتــقــاد 
 الـــطـــائـــرات انــطــلــقــت من 

ّ
ــأن الــســائــد لــديــهــا بــ

مــطــارات فيها، وقــد يــأتــي الـــرد على صــورة 
ــــالل الــنــفــطــي  ــهـ ــ ــي الـ ــ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ ــعـ تـــوســـيـــع الـ
واشــتــدادهــا، وعـــدم مــراعــاة حماية املنشآت 
كــانــت تضعه في  النفطّية، والـــذي  واملــوانــئ 

حسبانها قوات »عملية الشروق«.

النظام  من  عليها  حصلت  جويّة  دفاعات  مصراتة  مدينة  تمتلك 
السابق، على غرار رادارات رصد وصواريخ مضادة للطائرات، لكنّها 
يوم  فيها  مواقع  قصفت  التي  للطائرات  التصدي  عن  عجزت 
من  القصف  بحصول  مرتبط  ذلك  إّن  عسكريون  ويقول  األحــد. 
ارتفاعات ال تطالها الدفاعات األرضيّة في مصراتة، ولذا جاء ضرب 

األهداف وإصابتها بشكل دقيق ضعيفًا.

عجز الدفاعات الجويّة

صنعاء ـ عادل األحمدي

مـــّرت الــذكــرى الــســابــعــة لــوفــاة الــشــيــخ عــبــد الــلــه األحــمــر 
السابق وشــيــخ مشائخ  اليمني  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
قبيلة حــاشــد، والــرئــيــس الــســابــق لــحــزب اإلصــــالح، يوم 
األحد املاضي، بهدوء على عكس سنوات سابقة كان يتم 
كبيرة  ولوحات  خطابي  بمهرجان  الذكرى  إحياء  فيها 

في الشوارع تحمل صوره وعبارات الوفاء له.
هذا الهدوء له سبب رئيسي يتمثل في سيطرة جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيني( على العاصمة صنعاء وقبلها 
 آلل األحمر، وما تخللها 

ً
محافظة عمران  التي تعد معقال

من تفجير منازل تابعة لهم.
 الشيخ عبد الــلــه األحــمــر على مــدى أكــثــر مــن أربعة 

ّ
ظــل

ــرز الــــوجــــوه املــــؤثــــرة فــــي املــشــهــد  ــ ــقــــود، واحـــــــدًا مــــن أبــ عــ
السياسي واالجتماعي اليمني. ويوصف نظام الرئيس 
كــان حاصل  بأنه  عبدالله صــالــح،  علي  السابق  اليمني 

تحالف الرجلني، وأنه تدهور بتدهور العالقة بينهما.
ينحدر األحمر )مواليد 1932(، من أسرة مشيخة عريقة 
فــي شــمــال اليمن عــاصــرت عــهــود اإلمــامــة والجمهورية 
وظلت تؤدي دورًا مهمًا في األحداث. ووجد نفسه يتزّعم 
يد  1961، على  العام  في  وأخيه  أبيه  مقتل  بعد  القبيلة 
اإلمام أحمد يحيى حميد الدين. وبعد عام، قامت ثورة 
26 سبتمبر/أيلول الــتــي أقــصــت نــظــام اإلمــامــة وجــاءت 

بالنظام الجمهوري.
وقف الشيخ األحمر وقبيلة حاشد في وجه محاوالت 
ــعــــودة لــلــحــكــم، وأســـهـــم مـــع الــرئــيــس  ــة الــ ــامــ نـــظـــام اإلمــ
األســـبـــق عــبــد الــرحــمــن اإلريـــانـــي فـــي إنـــجـــاز مصالحة 
اعــتــرف بموجبها األخــيــرون  املــلــكــيــني، عـــام 1970،  مــع 
بالنظام الجمهوري وعــودة موظفي اإلمامة عدا أسرة 

حميد الدين.
ــى األحــمــر رئــاســة أول مــجــلــس لــلــشــورى فــي اليمن 

ّ
تــول

ــام 1971 وعـــنـــد قـــيـــام حـــركـــة الــتــصــحــيــح  الــجــمــهــوري عــ
للرئيس  املــجــلــس  اســتــقــالــة  قـــدم   ،1974 الــعــام  منتصف 

األول  أكتوبر/تشرين  اغتيل في  الــذي  الحمدي  إبراهيم 
هم األحمر بالضلوع في املؤامرة ضد الحمدي. 

ّ
1977. ات

وهــو مــا نــفــاه األخــيــر مـــرارًا عــديــدة، مــؤكــدًا تـــوّرط أحمد 
الغشمي نائب الحمدي.

وبــعــد مــقــتــل الــغــشــمــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 1978 كــان 
ي علي عبدالله صالح 

ّ
األحمر في طليعة معارضي تول

ــــدة، مـــن بــيــنــهــا عــالقــتــه الــوثــيــقــة  الــحــكــم، لــكــن عـــوامـــل عـ
 

ّ
بالسعودية، دفعته للتحالف مع صالح الذي كان محل

رضا الرياض.
استمّر األحمر وفّيًا لتحالفه مع صالح حتى وفاته في 
كــان  إذ  األول 2007،  ديــســمــبــر/كــانــون   28 فــي  الـــريـــاض 
صالح مرشحه في رئاسيات العام 2006، خالفًا لتوّجه 
تأسيسه  العليا منذ  رأس هيئته  الـــذي  اإلصـــالح  حــزب 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1990. وقـــد ســانــد الــحــزب فــي تلك 

االنتخابات فيصل بن شمالن في مواجهة صالح، وهي 
إحدى املفارقات النادرة الحدوث في تاريخ السياسة.

ترك األحمر عشرة من األوالد أكبرهم صادق الذي تزّعم 
النواب،  رئيس مجلس  نائب  بعده، وحمَير  من  القبيلة 
إثـــارة للجدل. وقد  ورجــل األعــمــال حميد، وهــو أكثرهم 
أبــنــاء األحــمــر، وفــي مقدمهم حميد، موقفًا مؤيدًا  اتخذ 
لثورة فبراير 2011 التي أجبرت علي عبدالله صالح على 
منصور  عــبــدربــه  بنائبه  وجــــاءت  السلطة  عــن  التنحي 

هادي خلفًا له.
ظـــن الــكــثــيــرون فـــي الــيــمــن أن دورًا كــبــيــرًا يــنــتــظــر أبــنــاء 
األحــمــر فــي عهد مــا بعد صــالــح بسبب وقــوفــهــم القوي 
ضده، لكن األحــداث جاءت بما لم يكن في الحسبان، إذ 
مناطق  في  )الحوثيني(  الله«  »أنــصــار  جماعة  توسعت 
نفوذ آل األحمر التقليدية، وقامت بتفجير منازل تابعة 
لهم، وصواًل إلى اقتحام عناصرها منزل الشيخ صادق 
األحمر قبل نحو شهر، وهو الحدث الذي عّده مراقبون 
فارقًا ومفصليًا، حاز بسببه أبناء األحمر على تضامن 
ــّر مــعــه زعــيــم  ــطــ كــبــيــر حــتــى مـــن قــبــل خــصــومــهــم. واضــ
ــال وفـــد إلـــى الشيخ  الــجــمــاعــة عــبــد املــلــك الــحــوثــي، إلرســ

صادق، السبت املاضي، يقّدم له االعتذار و
يحّكمه حول ما بدر من أفراد جماعته.

يشعر أبناء األحمر اليوم بخذالن كبير من قبل الرئيس 
هم  ضدهم  بالتواطؤ  ويتهم  تجاههم،  الحالي  اليمني 
الذين ساندوه للوصول إلى الحكم، لكنهم لم ُيظهروا له 
بًا لشماتة صالح. 

ّ
حتى اآلن، معارضة علنية وذلك تجن

غير أن حالة الصمت هذه ستجد طريقها إلى االنقشاع 
بشكل تدريجي ظهرت أولى مؤشراته مع منشور غاضب 
الشيخ حميد األحمر على موقع »فايسبوك« قبل  كتبه 
ــهــم فيه هــادي بالتفريط بــالــبــالد. وخاطب 

ّ
أســابــيــع، وات

هادي من دون أن يسّميه بالقول: »لقد أؤتمنَت فخنت، 
وتحّدثت فكذبت، وخاصمَت ففجرت، فكانت النتيجة أن 
مك 

ّ
أضعت اليمن، وعضضت يد الشعب اليمني الذي سل

 لحملها«.
ً

أمانة لم تكن أهال

منذ رحيل شيخ مشائخ قبيلة 
حاشد، عبد اهلل األحمر، واجهت العائلة 
صاحبة النفوذ السياسي والقبلي الواسع 

في اليمن، تحديات عديدة تفاقمت 
بعد الثورة

تقرير إخباري تقرير

العسكرّية  األجنحة  تدفع  أن  األخيرة، 
إلى  االعــتــدال  والسياسّية من معسكر 
الــتــشــّدد أكـــثـــر، وهـــو مـــا ســيــؤثــر على 
عملّية الحوار والتفاوض من األساس. 
وُيــــقــــّدر عــــدد املــقــاتــلــني الــفــعــلــيــني في 
مـــصـــراتـــة بـــحـــوالـــي 25 ألـــــف مـــقـــاتـــل، 
موزعني على قرابة 230 كتيبة، شّكلت 
ما ُيعرف بـ »قوة درع ليبيا الوسطى«. 

إثـــر مــجــزرة الــكــيــمــاوي«. ويــضــيــف »يــــرون أن 
ــوأ أيــــامــــه، وخـــصـــوصـــًا من  ــأسـ الـــنـــظـــام يـــمـــّر بـ
الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة، لــذلــك يــحــاولــون منعه 
ــار«. ويـــوضـــح بـــدلـــة، تــعــلــيــقــًا على  ــيـ ــهـ مـــن االنـ
التنسيق  هيئة  من  املقترحة  التفاهم  مــبــادرة 
ــــف بــــني مـــعـــارضـــة  ــواقـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــوحـــيـــد املـ
ــد االئـــتـــالف الـــذي  ــ  »وفـ

ّ
الـــداخـــل والــــخــــارج، أن

ــرة، األســــبــــوع املــــاضــــي، كــان  ــاهـ ــقـ ــى الـ ــب إلــ ذهــ
مـــخـــواًل بـــالـــتـــشـــاور فـــقـــط، مـــن دون أن يــكــون 
 الوفد ناقش 

ّ
مخواًل بالتوقيع«. ويلفت إلى أن

مـــع مـــعـــارضـــة الــــداخــــل ورقـــــة الـــتـــفـــاهـــم، الــتــي 
مؤكدًا  االلــتــقــاء«،  نــقــاط  مــن  »الكثير  تتضّمن 
لــالئــتــالف، ستناقش  الــســيــاســّيــة  »الــهــيــئــة   

ّ
أن

خــالل اجــتــمــاع الهيئة الــعــامــة فــي الــثــانــي من 
الشهر املقبل، كل تفاصيل الورقة القائمة على 
املقترحات املقدمة من قبل هيئة التنسيق، مع 
في  االئــتــالف  اقترحها  بندًا  بـــ24  االستئناس 

مؤتمر جنيف2«.
ويـــرّجـــح بــدلــة أن يــتــّم الــتــوّصــل إلـــى »تــفــاهــم 
مــع قـــوى املــعــارضــة الــداخــلــّيــة، بــشــأن توحيد 
مــواقــفــهــا مــع املــعــارضــة الــخــارجــّيــة، وتشكيل 
املقبلة،  املؤتمرات  في  للمشاركة  مشترك  وفد 
كــمــا ســيــتــم خـــالل االجــتــمــاع نــفــســه، انــتــخــاب 

رئيس جديد لالئتالف«.
وتــتــضــّمــن مــســودة الــتــفــاهــم، بــعــد التعديالت 
»توافق  أّولها  أساسّية،  بنود  ة 

ّ
ست النهائية، 

ــرارات مجلس  ــ الــطــرفــني عــلــى بــيــان جنيف وقـ

ــتـــى الـــلـــحـــظـــة،  ــو حـ ــكـ ــاء مـــوسـ ــقـ ــلـ أيــــــة دعـــــــوة لـ
في  السياسّية  الهيئة  يــؤّكــده عضو  مــا  وفــق 
االئـــتـــالف الـــســـوري املـــعـــارض خــطــيــب بــدلــة لـ 
»بوغدانوف   

ّ
أن إلــى  الفتًا  الجديد«،  »العربي 

فــي لقائه األخــيــر مــع االئــتــالف لــم يعرض أي 
البحث على موضوع  ورقــة رسمّية، واقتصر 
التشاور مع جميع األطراف، وصواًل إلى عقد 

مؤتمر إما في موسكو أو في القاهرة«.
 من ُوّجهت إليهم الدعوات 

ّ
ويشير بدلة إلى أن

للنظام،  املوالني  السوري هم »من  الداخل  في 
ــــوة مــرتــبــطــة  ــــدعـ ومـــوافـــقـــتـــهـــم عـــلـــى تــلــبــيــة الـ
 
ّ
بــمــوافــقــة الـــنـــظـــام«، مــعــربــًا عـــن اعـــتـــقـــاده بـــأن
»الــــروس يــهــدفــون مــن خــالل تحّركهم األخير 
إلى إعادة تأهيل النظام وحمايته، كما حموه 

أكد وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، 
أمس االثنين، أن »االئتالف 

الوطني السوري، هو 
الممثل الشرعي للشعب 

السوري«، حسب ما نقلت 
عنه وكالة »األناضول«. 
وأضاف جاويش أوغلو 
أنه »عند إجراء تحول 

سياسي في سورية، ينبغي 
عدم استبعاد روسيا 

وإيران«، وذلك تعليقًا على 
اللقاءات المقرر عقدها 
في موسكو بخصوص 

األزمة السورية. وأشار إلى أن 
»لقاءات المعارضة السورية 

مع روسيا طبيعية«.

المبعوث الروسي أجرى لقاءات مع النظام والمعارضة تحضيرًا للحوار )فابريس كوفريني/فرانس برس(
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قصف مصراتة هو األول بعد سقوط القذافي )فرانس برس(

مسيرة منّددة باالعتقال )أيمن يعقوب/األناضول(

الجيش السوري يتآكل
لندن ـ العربي الجديد

 عــن تــقــريــر أصــــدره في 
ً
أشــــارت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« األمــيــركــيــة ، نــقــال

ديسمبر/كانون األول الجاري  معهد »دراســة الحرب« األميركي، إلى أن عديد 
الجيش النظامي السوري قد انخفض إلى أكثر من النصف منذ بدء النزاع، إذ 
تراجع عدد أفراده من حوالي 325 ألفًا إلى 150 ألفًا بسبب الخسائر واالنشقاقات 

وتزايد حاالت الفرار.
الــذي نشرته أول من أمــس، عن محلل الشؤون  ونقلت الصحيفة، في تقريرها 
السورية في املعهد، كريستوفر كــوزاك، إن تعبئة االحتياط والجهود املبذولة 
من قبل النظام تصاعدت بعد مغادرة الكثير من املقاتلني املوالني للنظام. وقال 
كوزاك إن العشرات من هؤالء املقاتلني هم من الشيعة، الذين قدموا من العراق 
وإيران وأفغانستان، ومن مقاتلي حزب الله في لبنان، وقد غادروا إلى العراق 

في الصيف املاضي ملواجهة قوات تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي أعّده مراسلها في بيروت، هيو نايلور، أن 
النظام السوري كثف أخيرًا من جهوده للتغلب على خسائر جيشه البشرية، إذ 
 عن حمالت اعتقال 

ً
عمد إلى تعبئة واسعة النطاق من جنود االحتياط، فضال

فني عــن الــخــدمــة« وفـــرض أنظمة وقــوانــني جديدة 
ّ
واســعــة فــي صــفــوف »املتخل

لوقف فرار الجنود وردع من تراوده نفسه للهرب من الخدمة. 
 نــظــام بــشــار األســـد فـــرض في 

ّ
ونــقــل مــراســل الصحيفة عــن محللني قــولــهــم إن

في صفوف  البشرية  الخسائر  ارتــفــاع  تدابير صارمة بسبب  األخــيــرة  األشهر 
 عــن الـــزيـــادة الــواضــحــة فــي عـــدد حـــاالت الــفــرار 

ً
الــقــوات املــوالــيــة لــلــنــظــام، فــضــال

والتهّرب من الخدمة العسكرية اإللزامية. وبحسب التقرير، فإن »هناك من يظن 
 اإلجــــراءات األخــيــرة قــد تكون جــزءًا مــن الجهود العسكرية التي يحشدها 

ّ
بــأن

الجيش السوري ملعركة مقبلة تهدف الى كسب املزيد من األرض من الجماعات 
املعارضة تحسبًا ملحادثات سالم محتملة، أعلنت عنها روسيا بهدف إنهاء ما 

يقرب من أربع سنوات من الصراع«.
التي اتخذها نظام األســد قد   اإلجـــراءات 

ّ
إن التقرير عن محللني قولهم  وينقل 

تؤّجج الغضب بني أنصار النظام، وال سيما أنهم يشهدون تزايد أعداد ضحايا 
الجيش السوري خالل الصراع. وبحسب هؤالء املحللني، قد يؤدي الغضب إلى 

رّد فعل عنيف، وهذا بدوره يمكن أن يقّوض أهداف األسد في الحرب.
ــارت الصحيفة إلـــى أن الــنــظــام الــســوري كــثــف فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول  وأشــ
املاضي من نشاطه في استدعاء قوات االحتياط. وقد تم استدعاء عشرات اآلالف 
بــوادر تذمر وانشقاق  من جنود االحتياط. وقــال تقرير »واشنطن بوست« إن 
ظهرت أخيرًا بني أبناء الطائفتني العلوية والدرزية، وقد رفضت معظم العائالت 
الدرزية السماح ألبنائها باالنضمام إلى الجيش، وقد وصل األمر إلى ذروته في 
حادث خطف القرويني الدروز ضباطًا في مخابرات النظام السوري في محاولة 

إلطالق سراح رجل اعتقل لرفضه الخدمة في الجيش.

وائل قنديل

تــلــعــب الـــنـــظـــم املـــســـتـــبـــدة والــــثــــورات 
ــار  ــوقـــت عــلــى أوتــ ــوال الـ ــ املــــضــــادة طـ
النعرات  واستثارة  الطائفية،  الفتنة 
السيطرة  إحكام  لضمان  املتعصبة 
على الجميع بإنهاكهم في تصادمات 
عقدية مصنوعة بعناية، إلثارة فزع 
الكل من الكل، ومن ثم إيجاد البيئة 

املالئمة لالستثمار في الخوف.
مــن مــصــر إلـــى ســوريــة إلـــى الــعــراق 
ــيـــمـــن ولــيــبــيــا ســتــجــد أن الــقــتــل  والـ
ــة كـــــان مــنــهــج األنــظــمــة  ــويـ ــهـ عـــلـــى الـ
وما  املنصرم  العام  في  والتنظيمات 
قبله، حتى صارت القاعدة تقول »إذا 
ثــــورة اســتــحــضــر لها  أردت هــزيــمــة 

ترسانة طائفية«.
في هذا العام يتزامن االحتفال بعيد 
ــن مــريــم  مــــيــــالد املـــســـيـــح عـــيـــســـى بــ
مــع االحــتــفــال بــمــولــد خــاتــم األنــبــيــاء 
الله، عليهما الصالة  محمد بن عبد 
البهجة  مــظــاهــر  لتتعانق  والـــســـالم، 
واملسيحيني  املسلمني  بني  الخاطفة 
ــاء  ــ ــدمــ ــ ــ ــط هـــــــــــادر مـــــــن ال ــيــ ــحــ  فـــــــي مــ

والقتل والقمع.
أسبوع واحد يجمع عيدين، ومعهما 
إنسانية مروعة، هي  ذكــرى مأساة 
كارثة تسونامي التي حصدت أرواح 
300 ألــــف إنـــســـان فـــي إنــدونــيــســيــا 
ودول أخــرى.. لم يكن املــوت طائفيا 
ــدد مــن  ــعــ ــل هـــــذا الــ وهـــــو يــخــطــف كــ

البشر، فهل ثمة من يتدبر؟
نعم هناك من فكر وتدبر قبل أكثر 
من نصف قرن، هو املفكر املصري 
الذي  لوقا  نظمي  الدكتور  املسيحي 
كتب  مــا  أروع  العربية  للمكتبة  قــدم 

في عالقة اإلسالم باملسيحية.
يــصــّدر نــظــمــي لــوقــا كــتــابــه »محمد 
لإلنسان  بإهداء  والرسول«  الرسالة 
»إلــــى الــســائــريــن فـــي الــظــلــمــة، وإلـــى 
ــــ فجر  ــــ مــن أنفسهم  مــن يــلــوح لهم 
جـــديـــد.. وأيــضــا إلـــى الــــروح العظيم 
ــذي كـــان يصلي  ــ املــهــاتــمــا غـــانـــدي ال
بــصــفــحــات مـــن بــراهــمــا وآيـــــات من 
التوراة واإلنجيل والقرآن ومات بيد 
دفاعه  شهيد  متعصب،  هــنــدوســي 
الــصــادق املــجــيــد عــن حــريــة الــعــبــادة 

ألتباع محمد«.
ــى مــن  ــ ــ ــدرت الــطــبــعــة األولـ ــ ــــد صــ  وقـ
ــذا الـــكـــتـــاب فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن  ــ هـ
ــتــربــيــة  ال وزارة  وقــــــــررت  ــي،  ــ ــاضـ ــ املـ
والتعليم في عام 1959 حني صدرت 
إقليمي  فى  تدريسه  الثانية،  طبعته 
»مصر  املتحدة  العربية  الجمهورية 
وســـوريـــة« وقـــد جــــاءت هـــذه الطبعة 
بــثــالث مــقــدمــات تحتفي بـــه، األولـــى 
ــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــصـــاغ  ــوزيــ ــ ل
كمال الدين حسني، والثانية للمفكر 
الراحل الكبير الدكتور أمني الخولي، 
والثالثة لوزير الثقافة األستاذ فتحي 

رضوان.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أمــــني الــخــولــي في 
ـــى الــعــقــول  ــ ــه »إل تــقــديــمــه لــلــكــتــاب إنــ
تــدرك  التي  الكبيرة  والــقــلــوب  القوية 
مـــن الـــتـــديـــن أســـمـــى مــعــانــيــه وأنــبــل 

أغراضه«.
 ويـــضـــيـــف: »يـــشـــعـــر قــــــارئ كــتــاب 
ــة والــــــرســــــول« أن  ــ ــال ــرســ ــ ــد ال ــمـ »مـــحـ
املحلق  الــتــرفــع  البشرية  باستطاعة 
عن وراثاتها ورواسبها الصلبة من 
واستهواءاتها  األجيال..  آالف  أفعال 
العنيفة، وضعفها املتهافت أمام هذا 
دون  ويحول  يثقلها،  مما  وأشباهه 

كل استعالء منها«.
 هــذا عــن املــقــدمــات، أمــا الكتاب ذاتــه 
فهو رحلة في عالم أكثر نظافة ورقيا 
الفلسفي  بالفكر  يفيض  وتحضرا، 

املدهش، والشاعرية الخالبة.
ما أحوجنا إلعادة تدريس مثل هذا 
الكتاب بما يحمله من قيم إنسانية 
رفــيــعــة، فــي عــالــم يعج بتجار املــوت 
وصناع الكراهية، تحت رعاية حكام 
وجــودهــم فــي حياتنا بحد ذاتــه هو 

أكبر جريمة ضد اإلنسانية.
عليه  يــحــاكــم  أن  ينبغي  مــا  أول  إن 
ــوا مــجــتــمــعــا  ــعــ ــنــ ــهـــــم صــ هـــــــــؤالء أنـــ
لـــلـــوحـــوش الــبــشــريــة، ونـــجـــحـــوا في 
مضاعفة محصول البالدة والرداءة، 
ــاس يـــطـــربـــون للقتل  ــنـ الـ حــتــى بــــات 
ويرقصون كلما شموا رائحة دماء.

وفي بداية عام جديد يجدر أن يهدى 
هذا الكتاب ملطرب الرومانسية علي 
التي تقطر  األغنية  الحجار صاحب 
عــذوبــة »احــنــا شعب وانــتــم شعب .. 
لكم رب ولنا رب« ويمكن له أن يعيره 
لكل مشايخ الجنرال الذين حرضوا 
الجنود على قتل البشر وكأنهم في 

رحلة صيد للبط.

المسيحي الذي 
يعرف محمدًا أكثر

مرور 
الكرام



إسطنبول ـ عدنان علي

الكثيرة  الــنــزوح  الــهــجــرات وعمليات  بــن  مــن 
ــة، مــنــذ بــدء  الـــتـــي جــــرت وال تـــــزال فـــي ســــوريــ
الثورة عام 2011، تبدو هجرة أكثر من مليون 
ــن املـــحـــافـــظـــات  ــ ــيــــون شـــخـــص مـ ــلــ ونــــصــــف املــ
الساحل  إلى  الشمالية، تحديدًا حلب وإدلــب، 
إثــارة لالهتمام، على اعتبار  الــســوري، األكثر 
أنــهــا تتم مــن املــنــاطــق »املـــحـــررة« إلــى مناطق 
ــم«، أو بــتــعــبــيــر آخـــــر مــــن »املـــنـــاطـــق  »الــــخــــصــ

السنية« إلى »املناطق العلوية«.
وكــــانــــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب األحـــمـــر 
الساحلية  املــنــاطــق  أن عــدد ســكــان  قــد أعلنت 
ارتــفــع بنسبة 50 فــي املــائــة، مــع تــزايــد أعـــداد 
الــنــازحــن الــذيــن فــــّروا مــن أعــمــال الــعــنــف في 
ر أحـــد 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ بـــقـــيـــة املـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة. ويـ

لويزييه،  باتريك  الــدولــيــة،  املنظمة  مسؤولي 
الذي يعمل في مدينة طرطوس، من أن »تؤدي 
مــوجــة الــنــزوح إلــى صــعــوبــات لــدى النازحن 
ــواء«، الفــتــا  ــســ واملــجــتــمــعــات املــضــيــفــة عــلــى الــ
املحلية. وال  لــلــمــوارد  املــتــزايــد  إلــى االستنفاد 
املحافظات  سكان  على  الهجرة  هــذه  تقتصر 
ــهـــات مــســلــحــة بـــن قـــوات  الـــتـــي تــشــهــد مـــواجـ
الــنــظــام واملــعــارضــة، بــل تشمل الــنــازحــن من 
ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي، كــســلــمــى وكــنــســبــا 
ــوات املـــعـــارضـــة إلـــى  ــ ــول قــ ــ والـــحـــفـــة، بـــعـــد دخــ
مــنــاطــقــهــم. وتــشــيــر األرقـــــام إلـــى أن الــنــازحــن 
إلــــى مــنــطــقــة الـــســـاحـــل بـــاتـــوا يــشــكــلــون نحو 
 فـــي املنطقة 

ً
نــصــف ســكــانــهــا، ويــعــيــش أصــــال

1.2 مليون علوي،  1.8 مليون شخص، منهم 
ألف  العلوين، بينهم 340  ألفا من غير  و665 
ــــي، والـــبـــقـــيـــة مــــن املــســيــحــيــن. وبـــإضـــافـــة 

ّ
ســــن

ــة، إلى 
ّ
الــنــازحــن الــجــدد، ومعظمهم مــن الــســن

 في محافظتي 
ً
السكان السنة املوجودين أصال

الالذقية وطرطوس، يتحّول السنة إلى أغلبية 
السياسي  املــعــقــل  يعتبر  الــــذي  الــســاحــل،  فــي 

واألمني للنظام السوري.
 عـــــــــن الـــــــضـــــــغـــــــوط االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

ً
وفـــــــــضـــــــــال

الــعــدد  الــتــي يسببها  الــكــبــيــرة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــاء الــطــائــفــة  ــنــ ــإن أبــ ــ ــنــــازحــــن، فـ الــكــبــيــر مــــن الــ
ــّول  ــحــ ــن حـــــــــدوث تــ ــ ــة يــــتــــخــــّوفــــون مــ ــويــ ــلــ ــعــ الــ
ــو مـــا دفــع  ديـــمـــوغـــرافـــي ملــصــلــحــة الــســنــة، وهــ
أهــالــي حــي الــغــديــر فــي مــديــنــة طــرطــوس الــى 
االعتراض على قرار رسمي صادر عن محافظ 

املدينة بإسكان 2500 نازح في مجمع سكني 
مخصص لهم.

كــمــا يــشــيــر نـــاشـــطـــون إلــــى أن تـــدفـــق رؤوس 
وتأسيسهم  الــســاحــل،  إلـــى  الحلبية  ــوال  ــ األمـ
ــم فــي  ــاهــ مــــشــــاريــــع تــــجــــاريــــة وصــــنــــاعــــيــــة، ســ
تقليص فرص االستثمار لدى أبناء الساحل، 
إضــافــة إلــى بـــروز ارتــفــاع جنوني فــي أسعار 
الــذي ساهم، بحسب  العقارات والسلع، األمــر 
نــاشــطــن، فـــي بــــروز ردود فــعــل ســلــبــيــة لــدى 
سكان هذه املدن، إذ ارتفع إيجار املنزل ثالثة 

أو أربعة أضعاف.
في  عريقة  تقاليد  حلب  مدينة  سكان  ويملك 
التجارة والصناعة، على عكس أهالي الساحل 
ــة وبــعــض  ــيـــاحـ ــلـــى الـــسـ ــمـــدون عـ ــتـ ــعـ الــــذيــــن يـ
صحيفة  تحدثت  كما  البسيطة.  الــصــنــاعــات 
»الـــوطـــن«، املــقــّربــة مــن الــنــظــام، عــن عــــودة 40 
صناعّيا حلبّيا من مصر، ومباشرتهم العمل 
على إقامة منشآت صناعية في املنطقة الحرة 
في الالذقية. وأنشأ ناشطون مؤيدون للنظام، 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، صفحة 
بــعــنــوان »مــعــا لــطــرد الــنــازحــن مـــن الــســاحــل 
الــــــســــــوري«، بــــدعــــوى أن »أقـــــــــارب الـــنـــازحـــن 
يقومون  الذين  وإدلــب هم  القادمن من حلب 

بقتل عناصر الجيش النظامي«.
ويـــذكـــر نـــاشـــطـــون إلحـــــدى مــحــطــات اإلذاعـــــة 
 
ّ
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري تــشــن املـــعـــارضـــة، أن قـ

إلى  النازحن  للشبان  إجباري  تجنيد  حملة 
الـــالذقـــيـــة مـــن الــســاحــل الــــســــوري، تــزامــنــا مع 
التي تتكّبدها في مختلف  الفادحة  الخسائر 
هـــؤالء،  بحسب  التجنيد،  ويــكــون  الــجــبــهــات، 
الــوطــنــي«، وليس  »الــدفــاع  ملصلحة ميليشيا 

الجيش السوري النظامي.
وتــقــيــم غــالــبــيــة هــــؤالء الــنــازحــن فـــي مــالجــئ 
مــؤقــتــة أو مــخــيــمــات عـــشـــوائـــّيـــة، ويــســتــأجــر 
السنية  املناطق  فــي  تحديدًا  مــنــازل،  بعضهم 
فـــي املــديــنــتــن، بــيــنــمــا يــتــجــنــبــون بــشــكــل عــام 

االســتــئــجــار مـــن الــســكــان الــعــلــويــن، الـــذيـــن ال 
للنازحن  منازلهم  تأجير  بــدورهــم  يحبذون 
ــّدل  ــبـ ــتـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن هــــــذا الـ الـــــجـــــدد. وعــ
أنــه مرشح  إال  يبدو طارئا ومؤقتا،  السكاني 
أيــضــا ألن يــكــون دائـــمـــا أو شــبــه دائـــــم، وذلـــك 

حسب التطورات السياسية.
ــــب شــعــبــو، في  ــقـــول الـــكـــاتـــب الــــســــوري راتـ ويـ
حديث لـ«العربي الجديد«، إن »هذه التبدالت 
ســتــســهــم فـــي الـــحـــد مـــن غــلــبــة الــعــلــويــن في 
ــام الــالذقــيــة،  ــ ــــذي يــفــتــح أمـ ــر الـ ــ الـــســـاحـــل، األمـ
وعــلــى ضـــوء الــجــحــيــم الــــذي تعيشه ســوريــة 
والذي ال تزال الالذقية إلى حدٍّ كبير في منأى 
عاظ مّما جرى 

ّ
عن ناره، أحد طريقن: إما االت

في بقية املناطق، وال سيما املختلطة مذهبّيا 
مثل حمص، وبالتالي تكريس حياة مشتركة، 
أو العجز عن مقاومة تيار الكراهية املتصاعد 
والــدخــول في أتــون صــراع سيكون إذا حصل 
إلــى وجــود  الجميع، نظرًا  فعلية على  كــارثــة 
تــنــّوع مــذهــبــي فــي الــالذقــيــة شــبــيــه بالتنوع 
في مدينة حمص، ولكنه أشــد فتكا، ذلــك ألن 
الــســوري،  الرئيس  رأس  هــي مسقط  الالذقية 
ــد، وكـــبـــار قــــادة األجـــهـــزة األمــنــيــة  ــ بــشــار األسـ
أن  املتوقع  أنه »من  إلى  والعسكرية«. ويلفت 

يــكــون رد فــعــل الــعــلــويــن فــي الــالذقــيــة عنيفا 
للغاية، ألنهم ينظرون إلى مدن الساحل على 
أنها موطنهم، ما يجعل قتالهم فيها قضية 
حياة أو موت«. وحن تتوافر وسائل القتال، 
فإنه من املرجح جدًا أن تشهد الالذقية أعنف 
الــدائــر منذ  قتال تشهده سورية في الــصــراع 
حــوالــي أكــثــر مــن ثـــالث ســـنـــوات. لــكــن شعبو 
يــشــيــر إلــــى ظـــاهـــرة إيــجــابــيــة فـــي الـــالذقـــيـــة، 
وتـــتـــمـــثـــل فــــي أنـــــه بـــعـــد مـــقـــتـــل أحـــــد مــشــايــخ 
العلوين، وعرض صوره بطريقة استفزازية، 
لم تحدث  النساء واألطــفــال،  وخطف عشرات 
 خطف متبادل 

ً
ردة فعل طائفية، ولم يجر مثال
كما سبق أن جرى في حمص.

من جهته، يعتبر املعارض السوري املستقل، 
الجديد«،  لـ«العربي  منير شحود، في حديث 
ــا حـــصـــل فــــي الــطــائــفــة  ــريـ أن »تـــغـــيـــيـــرًا جـــوهـ
أنه  مفادها  نتيجة  إلــى  توصلت  إذ  العلوية، 
ليس هناك نصر في هــذه الــحــرب، ويجب أن 
يكون هناك حل سياسي لها«. ويرى شحود 
الـــســـوري مـــا زال مــســيــطــرًا على  أن »الـــنـــظـــام 
ــبــــاب كــثــيــرة لــذلــك،  الــطــائــفــة الــعــلــويــة، واألســ
لكن ثمة تغييرًا حصل داخل الطائفة ويجب 

االهتمام به«، حسب تعبيره.

إسطنبول ـ عبسي سميسم

انــعــكــســت الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة فـــي ســوريــة، 
ــفــــوذ تــنــظــيــم  ــم نــ ــاظـ ــعـ والــــتــــي تــمــثــلــت فــــي تـ
)داعــش( وتشكيل حلف  »الدولة اإلسالمية« 
السوري  النظام  واستعادة  ملحاربته،  دولــي 
ــه، وإضــــعــــاف الــــثــــورة الـــســـوريـــة،  بــعــض قـــوتـ
على التطورات السياسية. وساهم بذلك في 
وتــشــرذمــهــا،  السياسية  املــعــارضــة  إضــعــاف 
ــال أي جــــهــــود لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــشـ ــ وإفـ
ــة، فــيــمــا تــحــولــت أولــــويــــات املــجــتــمــع  ســــوريــ
الدولي في سورية باتجاه محاربة اإلرهاب، 
ــقـــاط نـــظـــام بــشــار  والــتــخــلــي عـــن أولـــويـــة إسـ
األســد، لينتهي عــام 2014 مع دخــول روسيا 
على خط املبادرات لحل سياسي في سورية. 
وشــهــد الــعــام مــزيــدًا مــن الــتــراجــع فــي فعالية 
فعلى  وخارجيا.  داخليا  السورية،  املعارضة 
الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي، لــــم يــتــمــكــن »االئــــتــــالف 
السوري« املعارض من تطبيق خطته بالتوجه 
نحو الداخل والتنسيق مع فعالياته. بل على 
فعاليات  مــن  فعل  ردود  هناك  كانت  العكس، 
الداخل املدنية والعسكرية على أداء االئتالف، 
وصلت إلى حّد التبرؤ منه، فتم تشكيل جسم 
الــثــورة« في  جديد تحت اســم »مجلس قيادة 
الربع األخير من 2014، يعتمد على الفصائل 
غير  هدفه  فيه،  املدنية  والفعاليات  املسلحة 
ــيـــاســـي وعـــســـكـــري  ــلـــن تــشــكــيــل جـــســـم سـ ــعـ  املـ

بديل لالئتالف.
ــنــــي صــــراعــــات  ــوطــ كــــمــــا شــــهــــد االئــــــتــــــالف الــ
 ســيــاســيــة 

ً
ــات بــــن مـــكـــونـــاتـــه، كــــتــــال ــ ــالفـ ــ وخـ

وأفــــــرادًا، مــــرّده ارتـــبـــاط كــل مــنــهــم بــــوالء إلــى 
إحدى الدول الداعمة. وأدت هذه االرتباطات 
إلــى عــدم قـــدرة االئــتــالف على اتــخــاذ قـــرارات 
مــصــيــريــة، وإلــــى تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الدعم لالئتالف  املؤقتة. كما أدت إلى توقف 
مـــن قــبــل بــعــض الـــــــدول. كــمــا انــعــكــســت تلك 
الـــخـــالفـــات عــلــى أداء االئـــتـــالف فـــي املــحــافــل 
الدولية، إذ لم يتمكن من تسويق نفسه دوليا 
كبديل للنظام يمتلك املقومات الدنيا إلدارة 
في  الهزيل  أداؤه  كما ساهم  املقبلة،  املرحلة 

فشل مؤتمر جنيف 2.

التخلي عن إسقاط األسد
فــي عام  الــســوري  النظام  املقابل، تمّكن  فــي 

2014 من استعادة بعض عوامل القوة التي 
فقدها في العامن اللذين سبقاه، مستفيدًا 
من التغير امللحوظ في مواقف معظم الدول 
الــغــربــيــة مـــنـــه، بــعــد مــوافــقــتــه عــلــى تــدمــيــر 
ترسانته من األسلحة الكيماوية عام 2013. 
الغربية، وخاصة  الــدول  تعاملت معظم  إذ 
الواليات املتحدة، مع املوضوع وكأنه نهاية 
األزمة مع النظام السوري، فتم السكوت عن 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجــراهــا بشار 
ــد فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2014 والـــتـــي تم  ــ األسـ
مــن خــاللــهــا إعــــادة تــجــديــد واليــتــه كرئيس 

أي  يتخذ  لــم  مسرحية  خـــالل  مــن  منتخب، 
ــــدي مــنــهــا مــــن قـــبـــل الـــــــدول الــتــي   مـــوقـــف جـ

تدعم الثورة.
وتــمــكــن الــنــظــام الـــســـوري، مــن خـــالل عــوامــل 
الــقــوة الــتــي اســتــعــادهــا، مــن إفــشــال مؤتمر 
الحكم  فــكــرة هيئة  مــن  والتملص  جــنــيــف2، 
االنــتــقــالــي، لــيــطــرح فــكــرة مــحــاربــة اإلرهـــاب 
كـــأولـــويـــة، والـــتـــي دعــمــهــا الــتــوجــه الــغــربــي 
بــعــد تــشــكــيــل الــتــحــالــف الــــدولــــي. واســتــفــاد 
النظام من تعاظم نفوذ تنظيم »داعش« في 
شــرق ســوريــة، وإعــالنــه »الــخــالفــة«، لتصبح 
أولوية على إسقاطه لدى  التنظيم  محاربة 

معظم الدول.
وأدى إعالن »الخالفة اإلسالمية« في كل من 
ســوريــة والـــعـــراق مــن قــبــل تنظيم »داعــــش« 
سورية  تجاه  واشنطن  سياسة  تغيير  إلــى 
باتجاه  املباشر،  التدخل  عــدم  على  القائمة 
ــي لــلــتــدخــل املـــبـــاشـــر في  ــ تــشــكــيــل حــلــف دولـ

سورية، ولكن ملحاربة اإلرهاب، مع استبعاد 
إسقاط النظام، أو إدراجه كأولوية، وتخفيف 
الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة عـــن عــــدم شــرعــيــة 

نظام األسد. 
في  املتحدة  الــواليــات  سياسة  ساهمت  كما 
فــي تنامي شعبية وقــوة  ســوريــة عــام 2014 
التنظيمات املتشددة، وفي مقّدمتها تنظيما 
»داعش« و«جبهة النصرة«، إذ تمّكن التنظيم 
مـــن الــتــكــيــف مـــع الـــضـــربـــات األمــيــركــيــة. كما 
أّدت ضــربــات الــتــحــالــف عــلــى مــواقــع »جبهة 
إلى  املعارضة  سيطرة  مناطق  في  النصرة« 
التعاطف معها، وزيادة شعبيتها، وانضمام 
عدد من الفصائل املسلحة إليها. كما دفعتها 
املسلحة  املعارضة  فصائل  محاربة  باتجاه 
املصنفة أميركيا كقوى معتدلة، واالستيالء 
على أسلحتها، وعلى مناطق نفوذ لها ألول 
مرة، ابتداء من جبل الزاوية. ومع سيطرتها 
عــلــى مــعــســكــري وادي الــضــيــف والــحــامــديــة 
ــــواب أمــــام الجبهة  جــنــوب إدلــــب، فــتــحــت األبـ

للسيطرة على ريفي إدلب وحماة بالكامل.

إيران تدير الصراع
ــي لـــلـــنـــظـــام  ــ ــاســ ــ ــرك أســ ــمــــحــ بـــــــــرزت إيـــــــــــران كــ
النظام  عــن  نيابة  الــصــراع  وإدارة  الــســوري، 
ــلـــي والــــخــــارجــــي؛ إذ  عــلــى املــســتــويــن الـــداخـ
أدارت إيران داخليا العمليات العسكرية ضد 
قــوات املــعــارضــة. كما أشــرفــت بشكل مباشر 
على التخطيط والتنفيذ لعمليات الهدن مع 
الــســوريــة مــن خــالل املشاركة  املناطق  بعض 
ــــدن مــعــهــا  ــــن ثــــم إبـــــــرام هـ فــــي حـــصـــارهـــا، ومـ
بــشــروط تــســاهــم فــي تــقــويــة مــوقــف الــنــظــام. 
إلى  إيــران  الخارجي، تسعى  الصعيد  وعلى 
وبن  بينها  حصل  الـــذي  الــتــقــارب  استثمار 
الـــواليـــات املــتــحــدة، فـــي دعـــم مــوقــف الــنــظــام 
السوري، بهدف تأهيله للدخول كشريك في 

محارب اإلرهاب مع التحالف الدولي.

روسيا ودور الوسيط
ــام 2014  ــعـ ــي الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن مـــن الـ وفــ
دخـــلـــت روســـيـــا عــلــى خـــط األزمــــــة الــســوريــة 
ــة  ــعـــارضـ ــيـــط بــــن املـ ــتـــســـوق نــفــســهــا كـــوسـ لـ
طوال  للنظام  شريكا  كانت  بعدما  والنظام، 
فترة الثورة السورية. وبدأت القيام بجوالت 
مــكــوكــيــة بــــن أطـــــــراف املـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، 

بهدف طرح مبادرة لحل سياسي تقوم على 
والنظام.  املعارضة  مــن  أطـــراف  بــن  الشراكة 
ــــاب هــــــذا الـــتـــوجـــه  ــبـ ــ ــــون أسـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــع املـ ــ ــــرجـ ويـ
ــــروس مـــن الــتــقــارب  الـــروســـي إلــــى تـــخـــوف الــ
األميركي اإليراني، وسعي روسيا ألخذ دور 

يحقق مصالحها في سورية في املستقبل.
وعلى صعيد األمم املتحدة، شهد عام 2014 
استقالة املبعوث األممي إلى سورية األخضر 
وتعين  فيها  مهمته  فشل  بعد  اإلبراهيمي، 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــســـتـــورا كـــبـــديـــل لـــــه. وتـــقـــدم 
فـــي حلب  الــقــتــال  بــمــبــادرة لتجميد  األخـــيـــر 
كــحــل إجـــرائـــي تــمــهــيــدًا لــحــل ســيــاســي. وقــد 
املبادرة ترحيبا دوليا، مع بعض  القت هذه 
التحفظات. كما القت موافقة من قبل كل من 
النظام واملعارضة مع شروط متباينة تجعل 
تبنتها  فيما   ،

ً
مستحيال أمـــرًا  تطبيقها  مــن 

روسيا، التي يرجح أن تعتمد عليها كنقطة 
انطالق ملبادرتها لحل سياسي في سورية.

دمشق ـ أنس الكردي

شــهــد عـــام 2014 تــحــوالت كبرى 
فـــي ســـوريـــة، كـــان أبـــرزهـــا إعـــالن 
تـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــالمــــيــــة« 
ــيـــو/ حـــزيـــران  ــونـ )داعـــــــــش( نـــهـــايـــة شـــهـــر يـ
بكر  أبو  اإلسالمية، ومبايعة  الخالفة  قيام 
النظام  أمــا  للمسلمن.  كخليفة  الــبــغــدادي 
الـــســـوري، فــقــد ارتــفــعــت خــســائــره املــيــدانــيــة 
تحقيق  من  تمّكنه  من  بالرغم  والسياسية 

بعض املكاسب.
 

»خالفة إسالمية«
بــــدا إعـــــالن »الـــخـــالفـــة اإلســـالمـــيـــة« فـــي 29 
يونيو/ حــزيــران، وكــأنــه مــرســوم لــه؛ فمنذ 
مطلع 2014 كـــان هــنــاك حــدثــان مــتــضــادان 
ــاق، تمثل األول في  يــســيــران عــلــى قـــدم وســ

ــة اإلســـالمـــيـــة فــي  ــ ــدولـ ــ ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »الـ
العراق والشام« على معظم محافظة الرقة، 
بعد مقاومة عنيفة من »الجبهة اإلسالمية«، 
اآلخــران مع  تكفل  فيما  النصرة«،  و«جبهة 
فصائل املعارضة بطرد »داعــش« من ريفي 
ــة ومـــديـــنـــة حـــلـــب، مـــن دون  ــيـ ــــب والـــالذقـ إدلـ
ل 

ّ
مقاومة تذكر من قبل التنظيم، وكأنه فض

االنسحاب ليتمركز في ريف حلب الشمالي 
الباب  مدينتي  على  سيطر  حيث  الشرقي، 
وجـــرابـــلـــس، ومــديــنــة الـــرقـــة شــرقــي الــبــالد، 

والتي أضحت املعقل الرئيسي له.
ــد مــن  ــزيــ ومــــــع ســـيـــطـــرة »داعــــــــــش« عـــلـــى مــ
األراضـــــــــي فــــي ديـــــر الـــــــــزور، حـــدثـــت مــوجــة 
ــاء  اســتــقــالــة جماعية لــقــادة جــبــهــات ورؤسـ
املجالس العسكرية من هيئة أركان الجيش 
السوري الحر، بينما تمدد التنظيم في دير 
املوحسن  أكــثــر، وسيطر على مدينة  الـــزور 

ــذا الــتــدخــل بــقــرار  ــدأ هـ ــــق. وبــ تــلــوح فـــي األفـ
مقاتلي  وتفكيك«  ســالح  »نـــزع  على  ينص 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة االســـالمـــيـــة« فـــي ســوريــة 
ــنــــصــــرة«  ــة الــ ــهــ ــبــ ــلــــي »جــ ــاتــ ــقــ والـــــــعـــــــراق ومــ
ــة بــتــنــظــيــم  ــلـ ــلـــى صـ وتـــنـــظـــيـــمـــات أخـــــــرى عـ
»القاعدة«. ثم شن التحالف الدولي بقيادة 
ــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــثــالــث  الــــواليــ
غــارة،   52 أيــلــول،  مــن سبتمبر/  والعشرين 
استهدفت »داعش« والنصرة« في دير الزور 
وريفي حلب وإدلب. ومنذ ذلك الحن، بقي 
الوضع امليداني في عن العرب متوازنا بن 
الكردية«  الشعب  »حماية  وحـــدات  مقاتلي 
وعناصر  الحر«،  »الجيش  فصائل  وبعض 

التنظيم.
في غضون ذلك، ومع طرد التنظيم لـ«جبهة 
النصرة« من املنطقة الشرقية بالكامل، اتجه 
معظم مقاتليها إلى محافظة درعا جنوبي 
سورية. ولكن كان التوجه إلى هناك لجوءًا 
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الشمالي،  معظم مدينة حمص، وريــف حماه 
ــدات بــــريــــف دمـــــشـــــق، وتـــوســـيـــع  ــ ــلــ ــ وقــــــــرى وبــ
الــهــدن مــع املــعــارضــة فــي جــنــوبــي دمــشــق، إال 
ــــروز الــجــمــاعــات  ــــإن بــ ــع، فـ ــ ــ ــــه وبـــنـــظـــرة أوسـ أنـ
كـــان ســالحــا ذا حــّديــن آملـــه أكــثــر مــمــا استفاد 
الرقة  فــي شهر واحــد محافظة  إذ خسر  منه، 
الفرقة  عــلــى  التنظيم  بــعــد ســيــطــرة  بــالــكــامــل، 
17، واللواء 93، ومطار الطبقة العسكري. كما 
الضيف ومعسكر  وادي  السيطرة على  خسر 
الــحــامــديــة، ليصبح معظم ريــف إدلـــب خــارج 
ــارك األخــيــرة  ــعـ ــفـــرت املـ ســيــطــرة الـــنـــظـــام. وأسـ
عن سقوط مئات القتلى والجرحى من قوات 
النظام، األمر الذي أدى إلى خروج مظاهرات 
ــــدد مــــن الـــقـــرى  ــى فــــي عـ ــ ــ حــــاشــــدة لـــلـــمـــرة األولـ
ــه، أبـــرزهـــا مــصــيــاف لــلــمــرة األولــــى،  املــوالــيــة لـ
تــطــالــب بــمــعــرفــة مــصــيــر أبــنــائــهــا، خصوصا 
ــــش« الــســيــطــرة عــلــى مــطــار ديــر  مـــع نــيــة »داعــ
الــزور العسكري. وبــرزت أكبر خسائر النظام 
فـــي الــجــنــوب، مـــع ســيــطــرة الـــثـــوار عــلــى نحو 
80 فـــي املــئــة مـــن مــســاحــة الــقــنــيــطــرة، وكــامــل 
مــدن الشيخ مسكن ونـــوى فــي درعـــا. كما أن 
محاولة جيش النظام لعام كامل اقتحام حي 
جوبر والغوطة الشرقية، واستخدام مختلف 
دوليا،  واملحرمة  والثقيلة  الخفيفة  األسلحة 
تعد  املدنين،  بحق  املجازر  وارتكاب عشرات 
السيطرة  له، وبرغم نجاحه في  أكبر خسارة 
عــلــى مـــورك فــي ريـــف حــمــاه الــشــمــالــي، إال أنــه 
خسر فــي هــذه الجبهة وحــدهــا، حسب مركز 
دبــابــة  جــنــدي و154  اإلعــــالمــــي، 1200  حــمــاه 
و57 مدرعة و 175 سيارة عسكرية. وأّدت هذه 
من  اآلالف  تجنيد  إلى  االستنزافات جميعها 
الشباب السوري في الجيش منذ 15 أكتوبر/

تــشــريــن األول، وأكـــــدت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة أن 
حـــمـــالت الــتــجــنــيــد تــســتــهــدف نــصــف مــلــيــون 

شاب، لتصبح سورية بال شباب.
الــســوري  الــنــظــام  اها 

ّ
وكــانــت أكــبــر صفعة تلق

ــد لــم يستطع أن  أن رئــيــس الــبــالد بــشــار األسـ
يـــؤدي الــقــَســم الــرئــاســي لــواليــة ثــالــثــة فــي 17 
ــمـــوز/ يــولــيــو فـــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، والــــذي  تـ
يبعد كيلومترات قليلة عن قصره، كما تنص 
الدساتير جميعها في سورية، إذ اضطر إلى 
تأدية القسم في القصر الجمهوري في قاعدة 
 إجراءات أمنية مشددة، 

َ
تحت األرض، فارضا

ــة ســتــنــتــهــي مـــع نــهــايــة الــعــام  ــ وأكــــد أن »األزمــ
الحالي«، ولكنها ما فتئت تزاد أكثر.  وبدأت 
النظام  منها  يعاني  التي  االقتصادية  األزمــة 
االقتصادية  العقوبات  تجديد  مــع  الــســوري، 
مــن الـــدول األوروبــيــة ضـــده، مــع نهاية الــعــام، 
في ظل تراجع أسعار النفط وخنق االقتصاد 

الروسي واإليراني أكبر، داعميه.

لحقوق  السورية  الشبكة  وثّقت 
بقتل  السورية  القوات  قيام  اإلنسان 
أشخاص منذ  يقل عن 32507  ال  ما 
وحتى   2014 الثاني  يناير/كانون   1
 ،2014 األول  ديسمبر/كانون  أواخــر 
العظمى  النسبة  المدنيون  يشكل 
منهم. وقد وصلت نسبة المدنيين 
مجموع  من  المائة  في   75 إلــى 
قتلتهم  ــن  ــذي ال الــكــلــي  الــضــحــايــا 
نسبة  وتبلغ  الحكومية،  القوات 
المائة  فــي   30 واألطــفــال  النساء 
المدنيين، في مؤشر  من مجموع 
استهدافهم  تعّمد  على  واضح 
نحو  قتل  كذلك  النظام.  قبل  من 

8077 من مقاتلي المعارضة.

الضحايا المدنيون

بدا إعالن 
»الخالفة اإلسالمية« 

في 29 يونيو/ حزيران، 
وكأنه مرسوم له

التبّدل السكاني في 
الساحل السوري مرشح 

ألن يكون دائمًا

تم السكوت عن 
مسرحية االنتخابات 

الرئاسية التي أجراها األسد

شن التحالف الدولي 
بقيادة الواليات المتحدة 

األميركية غارات للمرة 
األولى

كان النظام السوري المستفيد األكبر من بروز »داعش« )فرانس برس(

تقيم غالبية النازحين في مالجئ مؤقتة أو مخيمات عشوائيّة )أوزكي أليف كزيل/األناضول(

تحاول األمم المتحدة التمهيد لحل سياسي )عمار البوشي/األناضول(

ــايـــع 27  ــا أن بـ ــ ــقـــول الـــنـــفـــط. ومـ ومـــعـــظـــم حـ
ــنـــصـــرة«، معظمهم  الـ عــنــصــرًا مـــن »جــبــهــة 
في  »الــدولــة«  تنظيم  قياديون ومهاجرون، 
»الدولة  لتنظيم  ذلــك  مّهد  حتى  البوكمال، 
اإلســالمــيــة فــي الــعــراق والــشــام« إلــى إعــالن 
قــيــام »الــخــالفــة اإلســالمــيــة«، ومــبــايــعــة أبــو 
بكر البغدادي »خليفة للمسلمن«، بموازاة 
ــــالن إســــقــــاط الــــحــــدود بــــن الـــــــدول الــتــي  إعــ
لــه تــواجــد فيها، وتــقــرر إلــغــاء اســم الــعــراق 
والشام من مسمى الواليات، واقتصر على 

اسم »الدولة اإلسالمية«.
أيــام فقط من إعــالن الخالفة، أصبح  وبعد 
من املالحظ مطامع التنظيم التوسعية، في 
محافظة دير الزور والرقة والحسكة وريف 
حلب الشمالي، بل أضحى »داعش« ينتهج 
أســـلـــوب الـــتـــفـــاوض فـــي بــعــض الـــقـــرى بــدل 
القوة، وهذا ما مكنه من السيطرة على ريف 
دير الزور الغربي عبر إعالن الفصائل هناك 
البيعة. وحتى ذلك الوقت، لم تكن هناك أي 
السورية،  النظامية  الــقــوات  مــع  اشتباكات 
غــيــر أنــهــا بـــدأت بــعــد شــهــر ونــصــف الشهر 
مـــن إعــــالن الـــخـــالفـــة، فـــي الــفــرقــة 17 بــريــف 
الرقة.  وسيطر التنظيم بعد معارك طاحنة 
على الفرقة كاملة، ليتبعها اللواء 93، ومن 
الرابع والعشرين من  الطبقة، في  ثم مطار 
أول محافظة  الــرقــة  لتكون  آب؛  أغــســطــس/ 
سورية تخرج كليا عن سيطرة النظام. وفي 
الوقت الذي كان يتوقع فيه توجه التنظيم 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، بـــّدل 
للسيطرة  واتــجــه  استراتيجيته،  »داعـــش« 
عــلــى مــديــنــة عـــن الــــعــــرب، أقـــصـــى الــشــمــال 

الشرقي لحلب.
ومـــا أن غــيــر الــتــنــظــيــم مـــن اســتــراتــيــجــيــتــه، 
واتـــجـــه لــلــســيــطــرة عــلــى عـــن الـــعـــرب، حتى 
بــــدأت مــالمــح الــتــدخــل الـــدولـــي فــي ســوريــة 

فــقــط، فــي وقـــت كــانــت تــعــّد فــيــه »الــنــصــرة« 
لتوطيد نــفــوذهــا فــي ريــف إدلـــب. واتجهت 
في الربع األخير من العام إلى إطالق يدها 
فــي ريــف إدلـــب، حيث شنت حربا ضروسا 
ضــد مقاتلي »جبهة ثــوار ســوريــة« بقيادة 
جمال معروف، ونجحت في طردهم من كل 

جبل الزاوية ومعظم الريف الجنوبي، لتشن 
بــعــد نــحــو شــهــر مـــن ذلــــك، هــجــومــا واســعــا 
والحامدية،  الضيف  وادي  معسكري  على 
في  إدلـــب، وتتمكن  فــي  النظام  أكبر معاقل 
األول،  الــســادس عشر من ديسمبر/ كانون 
من السيطرة عليهما، بمساندة من »حركة 

الشام« اإلسالمية«، وبعض فصائل  أحــرار 
ــيـــش الــــحــــر«. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى حــركــة  »الـــجـ
»أحـــرار الــشــام«، فإنها بــدت الخاسر األكبر 
أكبر عملية  بعد  اإلســالمــيــة،  الفصائل  بــن 
اغتيال حــدثــت فــي تــاريــخ الــثــورة السورية 
عبر تفجير ضخم أسفر عن مقتل 40 قياديا 

للحركة، بينهم قائد الحركة حسان عبود. 

ضربات موجعة
قد يبدو أن النظام السوري استفاد بشكل أو 
بــآخــر مــن بـــروز الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة خــالل 
عــام 2014، من خــالل استعادة السيطرة على 

يمكن وصف العام 2014 بأنه األخطر على الثورة السورية، بعد تحوالت 
كبرى ضاعفت المخاطر المحدقة بها. النظام السوري، الذي تلقى 
ضربات موجعة طوال األشهر الماضية، لم يتخّل عن سياسة األرض 

»داعش«  تنظيم  فيه  كان  وقت  في  المجازر،  وارتكاب  المحروقة 
السياسية  المعارضة  أما  الحر.  السوري  الجيش  حساب  على  يتمدد 

فغرقت في خالفاتها، بينما ازدادت أعداد السوريين المهّجرين

تحّوالت الحدود والديمغرافيا2014 في 6 دول عربية

2 0 1 4
حدث

2 0 1 5
سيحدث

¶ استقال موفد األمم املتحدة 
والجامعة العربية إلى سورية، 

األخضر االبراهيمي، في أواخر 
مايو/أيار املاضي، بعد استنفاده كل 

السبل لعقد مفاوضات بني النظام 
السوري واملعارضة، خالل مؤتمري 

»جنيف 1« و«جنيف 2«.

¶ في الثالث من يونيو/حزيران 
عيد انتخاب الرئيس 

ُ
املاضي، أ

السوري بشار األسد، لوالية جديدة 
بعد انتخابات صورية. ونال األسد 

في  مسرحية االنتخابات، التي 
نافسه فيها مرشحان آخران، هما: 

حسان الدوري، وماهر حجار، 88.7 
في املائة من أصوات 11.2 مليون 

 لهم التصويت. وجرت 
ّ

سوري يحق
 نزوح ولجوء 

ّ
االنتخابات في ظل

مئات اآلالف من السوريني.

 عن الشرطة 
ّ

¶ خرج املنشق
العسكرية التابعة للنظام السوري، 

ب بـ«سيزار«، في أبريل/نيسان 
ّ
امللق

املاضي، ليكشف عن 55 ألف 
صورة ألحد عشر ألف ضحية 

في معتقالت النظام السوري، في 
ل قنبلة مدوية في مجلس 

ّ
ما شك

األمن. وسّرب »سيزار« الصور، التي 
أظهرت فظائع هائلة ومأساة بشرية، 

ترتكبها قوات النظام بحق آالف 
م 

ّ
املعتقلني الذين تحتجزهم وتسل

جثثهم إلى ذويهم بعد أشهر طويلة 
من قتلهم.

 مدينة املوصل 
ّ

¶ بعدما احتل
العراقية، أعلن تنظيم »داعش«، 

قيام »دولة الخالفة«، فألغى الحدود 
بني سورية والعراق، ما حدا قوات 

التحالف الدولي، بقيادة الواليات 
املتحدة، على اإلعالن عن شّن 

هجمات جوية ضد التنظيم في 
البلدين. وفي 7 أغسطس/آب املاضي، 
أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما، 

بدء الهجوم على »داعش«.

¶ شهد العام الحالي آخر مراحل 
تسليم السالح الكيماوي السوري، 

وذلك بعد مجزرة الغوطة في 
أغسطس/آب 2013، والتي دفعت 

النظام السوري، بعد التهديد 
األميركي بقصفه، إلى تسليم 
، على الرغم من 

ً
السالح كامال

املماطالت الكثيرة.

¶ تحاول روسيا أداء دور الوسيط 
بني النظام السوري واملعارضة من 
خالل تنظيم مؤتمر »موسكو 1« 

الحواري بني النظام واملعارضة، 
أواخر يناير/كانون الثاني املقبل. 
وقد أكد رئيس االئتالف السوري 

هادي البحرة أنه »ال توجد أية 
مبادرات روسية كما يشاع، وروسيا 

ال تملك أي مبادرة واضحة، وما 
تدعو إليه هو مجرد دعوة لالجتماع 

والحوار في موسكو، وال تملك أي 
ورقة محددة أو مبادرة محددة«.

¶ سيتحدد مصير خطة املبعوث 
األممي، ستيفان دي مستورا، التي 

تهدف إلى تطبيق »تجميد القتال في 
حلب« وتتضمن في بعض بنودها 

وقف إطالق النار لستة أشهر، وفتح 
معابر آمنة لألطراف املتقاتلة، مع 
إمكانية أن تمتد الخطة إلى ريف 

املدينة، واستيالد منطقة فصل بني 
املتحاربني في الريف الحلبي.

 ،2014 في  القديمة  حمص  من  المعارضة  مقاتلي  آخر  خروج  شكل 
كعاصمة  رمزية  أهمية  من  حمص  به  تتمتع  لما  للمعارضة،  انتكاسة 
المسبوق  غير  االتفاق  إطار  ضمن  المدينة  من  االنسحاب  وجاء  للثورة. 
بين النظام السوري والمعارضة، برعاية األمم المتحدة، والذي نص على 
لريف  المساعدة  قواعد  دخول  مقابل  حمص،  من  المقاتلين  انسحاب 
االتفاق  العام 2014  نبل والزهراء. كما شهد  بلدتي  الشمالي في  حلب 
من   100 نحو  من  مكّون  السورية،  الثورة  لقيادة  مجلس  تشكيل  على 

التشكيالت العسكرية المعارضة التي أطلقت مبادرة »واعتصموا«.

حمص القديمة
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القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــة اإلسـ ــ ــــدولـ ــب الـ ــراقــ كـــشـــف تـــقـــريـــر ملــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن فــشــل  ــه »عـ ــ يـــوســـف شـــبـــيـــرا، أنـ
لبنان  على  الــعــدوان  فــي  اإلسرائيلي  الجيش 
عام 2006، فإنه لم يستخلص العبر في مجال 
ــــع جــاهــزيــتــهــا  ــيـــاط ورفــ ــتـ ــــوات االحـ تــــدريــــب قــ
سياسة  اعتماد  »قــيــادتــه  وواصــلــت  القتالية، 
تقليص مــدة خدمة االحتياط وتــدريــب قوات 
ــرة، مــمــا أضــر  ــيـ االحــتــيــاط فـــي الــســنــوات األخـ

بنوعية التدريبات«.
الــذي نشر مقتطفات  وذكــر موقع »معاريف«، 
من التقرير، أن »القصور كشف مجددًا ضرورة 
ــاء الـــجـــيـــش بـــعـــد الــــحــــرب عــلــى  إصــــــاح أخــــطــ
لبنان«. وتأتي هذه االستنتاجات على الرغم 
حرب  بعد  رسمية  تحقيق  لجنة  تشكيل  مــن 
لــبــنــان بــقــيــادة الــقــاضــي إلــيــاهــو فــايــنــوغــراد، 
الجيش  أركـــان  رئيس  استقالة  عــن  تمخضت 
الــســابــق دان حـــالـــوتـــس، ووزيـــــر األمــــن خــال 

العدوان، عمير بيرتس من منصبيهما.

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

ــلـــبـــنـــانـــي، أمـــس  رضــــخــــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش الـ
ــنـــن، ملــطــالــب أهـــالـــي بــلــدة عـــرســـال، عند  اإلثـ
ــبـــنـــان وســــوريــــة،  ــدود الـــشـــرقـــيـــة، بــــن لـ ــ ــحـ ــ الـ
املــزارعــن والعمال  إلـــزام  قـــرار  فتراجعت عــن 
للوصول  مسبقة  تصاريح  على  بالحصول 
ــة حـــمـــايـــة الــبــلــدة  ــرد، تـــحـــت ذريــــعــ ــ ــــجـ إلـــــى الـ
بحسب  اإلرهابين«،  تحّركات  »من  وناسها 
بيان صادر عن القيادة. ويأتي هذا التراجع 
ذها 

ّ
على وقع اعتصامات وتحّركات أهلية نف

املــتــضــررون مــن اإلجـــــراءات األمــنــّيــة، وسقط 
خالها أربعة جرحى.

ــاع في  ــ وتـــأتـــي الــخــطــوة فــيــمــا تــتــفــاقــم األوضــ
ــيـــرة، لتتجاوز  بــلــدة عــرســال فــي الــفــتــرة األخـ
حــّد الهواجس األمنية، وأمــن الــحــدود، وملف 
املجموعات  ــل 

ّ
وتــســل العسكرين،  املخطوفن 

األمنية  املحاذير  إليها. ودفعت هذه  املسلحة 
قيادة الجيش إلى تعزيز تواجدها في البلدة 

ــاد بــعــد حــرب  ــّن الــتــقــريــر أن »الـــجـــيـــش عــ ــ وبـ
تدريبات  أيــام  عــدد  تقليص  إلــى نظام  لبنان 
قـــوات االحــتــيــاط، بــن الــعــامــن 2010 و2012، 
ــل هـــذا الــنــهــج فــي الــعــام 2013، إلـــى أن  وواصــ
أوقف أيام االحتياط كليًا في يونيو/حزيران 
ــعـــدوان عــلــى قــطــاع  املـــاضـــي، قــبــل شــهــر مـــن الـ
غزة«. ويكشف التقرير وجود فجوات عميقة 
بــن خــطــط تــدريــب االحــتــيــاط وبـــن التجنيد 
بشكل  اإلسرائيلية  االحتياط  لــقــوات  الفعلي 

يبعث على القلق، حسب »معاريف«.
وتـــبـــّن أن أكــثــر األســلــحــة املــتــضــررة مـــن هــذا 
التقليص، هي »ساح البرية« و»قوات املشاة«. 
فقد بلغ حجم التدريب لهما في العام 2010، 
93 في املائة من الحجم الــذي رصدته الخطة 
الرسمية للجيش، وتراجع ذلك في العام 2012 
إلى 82 في املائة، وإلــى 42 في املائة في سلك 
الـــقـــادة املــيــدانــيــن، مــقــارنــة بــخــطــط الــتــدريــب 
الجيش.  قيادة  في  عليها  املــصــادق  الرسمية 
واّدعــى الجيش في رّده على هذه النتائج، أن 
تدريب  حجم  في  للتراجع  الرئيسي  »السبب 
قوات االحتياط، كان حرب عمود السحاب في 

العام 2012«.
إضافيًا،  تــراجــعــًا  فقد شهد   ،2013 الــعــام  أمــا 
واأللوية  الكتائب  في  التدريبات  حجم  وبلغ 
ــة مــــن الــخــطــط  ــائــ ــة 75 فــــي املــ ــرابــ املــخــتــلــفــة قــ
األصلية، و20 في املائة من التدريبات، حصلت 
التدريب  لعمليات  املتواصل  التقليص  بفعل 
واملــــوارد املــرصــودة لــذلــك. وعـــزا الجيش ذلك 

إلى تقليص ميزانية األمن اإلسرائيلية. 
وانتقد مراقب الدولة اإلسرائيلي حقيقة كون 
االحتياط  قــوات  لتدريب  املخصصة  امليزانية 
ــائـــة فــقــط من  ـــمـــّكـــن مـــن اســـتـــدعـــاء 80 فـــي املـ

ُ
ت

ــقـــوات، وبــالــتــالــي ال يــحــصــل جميع  مــجــمــل الـ

وعــنــد أطــرافــهــا الــشــرقــيــة، أي لــجــهــة الــجــرود 
السورية، حيث  القلمون  منطقة  مع  الفاصلة 
ــة  تــتــحــّصــن مـــجـــمـــوعـــات مــــن تــنــظــيــم »الــــدولــ
اإلســــامــــيــــة« )داعـــــــــش( و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 

وغيرها من فصائل املعارضة السورية. 
منذ  وتيرة تصاعدية  في  اإلجـــراءات  وتسير 
ــة الــتــي  ــعـــركـ أغــــســــطــــس/آب املــــاضــــي، بـــعـــد املـ
احتلوا  الذين  املسلحن  مع  الجيش  خاضها 
الــبــلــدة وخــطــفــوا عـــشـــرات الـــجـــنـــود. وشــمــلــت 
هذه التعزيزات أخيرًا، منع أهالي عرسال من 
الــتــوجــه إلـــى جـــرد بــلــدتــهــم، حــيــث بساتينهم 
مصدر  تشّكل  التي  الحجر  ومقالع  الــزراعــيــة 

الدخل األول لعدد كبير من أبناء البلدة.
ودخل العامل االقتصادي على خط املواجهة 
ز نقمة أهاليها على األجهزة 

ّ
في عرسال، ليعز

عليهم  »التضييق  بـ همونها 
ّ
يت التي  األمنية، 

ومـــحـــاصـــرتـــهـــم، بــســبــب دعــمــهــم لـــلـــثـــورة في 
ســــوريــــة«، بــحــســب لــســان حــــال أهــــل عــرســال. 
اضطر هؤالء في األيام املاضية إلى االعتصام، 
للمطالبة بفتح الطرقات املؤدية إلى معاملهم 

ومزارعهم وتسهيل مرورهم باتجاه الجرد.
اعــتــصــم األهــــالــــي، صـــبـــاح األحـــــد املـــاضـــي، 
الشعب، وتــابــعــوا تحركهم  فــي منطقة عــن 
ــنـــد حــــاجــــز وادي  ــــس االثــــنــــن عـ ــبــــاح أمــ صــ
ــراف الــشــرقــيــة لــلــبــلــدة، ما  ــ حــمــيــد، عــنــد األطـ
اضطر عناصر الجيش إلى تفريقهم بالقوة، 
الدخانية،  والقنابل  الرصاص  مستخدمن 
ونجم عن ذلك سقوط أربعة جرحى، بحسب 
ــــى مــســتــشــفــى الـــرحـــمـــة،  ــي، نـــقـــلـــوا إلـ ــ ــالـ ــ األهـ

املشفى الوحيد في عرسال. 
البلدة وجردها عبارة عن  وباتت املعابر بن 
جحيم يومي للمزارعن والعاملن في الجرد، 
حــيــث يــصــطــفــون بــاملــئــات عــلــى حــاجــز وادي 

جنود االحتياط على التدريب الائق، كما أن 
الذين سيستدعون  الجنود  أن  ال شــيء يؤكد 
عــنــد الـــحـــاجـــة، ســيــكــونــون مـــن الـــذيـــن تــلــقــوا 

التدريبات العسكرية الازمة.
ويبن التقرير أن مدة التدريبات التي يجريها 
الــجــيــش ال تــســمــح لــلــجــنــود بــاســتــنــفــاد كــافــة 
مــهــاراتــهــم الــقــتــالــيــة املــطــلــوبــة، وال الــوصــول 
ــة لــلــقــتــال فـــي ســاعــات  إلـــى الــجــهــوزيــة الـــازمـ
التدريب  أن »خطة  التقرير  الــطــوارئ. وُيظهر 
التي تمتد لثاث سنوات، واعتمدها الجيش 

حميد ملحاولة االنطاق إلى عملهم كل صباح. 
ويشير رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، 
 »األهالي تحّركوا 

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ

بــشــكــل جـــمـــاعـــي بـــعـــد إحـــســـاســـهـــم بــتــعــّرض 
»كــل   

ّ
إن ويــقــول  الـــداهـــم«.  للخطر  مصالحهم 

الــعــمــال يــنــتــظــرون أكــثــر مـــن ســاعــتــن يوميًا 
قبل الــوصــول إلــى أرزاقــهــم«. ويخضع هــؤالء 
لــتــفــتــيــش دقــــيــــق، يــشــمــل مــعــايــنــة الــعــنــاصــر 
األمنية ألكثر من مائتي آلية زراعية وشاحنة 
نــقــل بــشــكــل يــومــي. فــتــتــحــّول اإلجــــــراءات إلــى 
مــعــانــاة فــعــلــّيــة »تــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى 90 في 
املائة من أبناء البلدة، الذين تقع أرزاقهم في 

الجرود«، بحسب ما يقول الحجيري. 
وســـاهـــمـــت طــبــيــعــة الـــبـــلـــدة املـــكـــتـــظـــة وعــمــل 
مــعــظــم أبـــنـــائـــهـــا فــــي الـــتـــهـــريـــب قـــبـــل الـــثـــورة 
السورية، في تأسيس عدد كبير من املنشآت 
جرود  في  واملتوسطة  الصغيرة  االقتصادية 
الــبــلــدة املــاصــقــة لــلــحــدود الــســوريــة. ويشير 
مـــصـــدر مــحــلــي فـــي الـــبـــلـــدة إلــــى تـــجـــاوز عــدد 
الـــ500  الجرود  للعراسلة في  التابعة  املنشآت 
بــن محطات وقـــود ومــعــامــل للحجر ومـــزارع 
لــلــمــاشــيــة، بـــات الـــوصـــول إلــيــهــا يــتــطــلــب، في 
األيام األخيرة، الكثير من الوقت، ما يعطل سير 

األعمال، ويهّدد بالتالي األحوال املعيشّية. 
ــزارع واملــعــامــل  ــ وبــــات الـــوصـــول إلـــى هـــذه املــ

فــي الــعــام 2010، أدت إلـــى انــتــهــاء مــهــام قــادة 
2011 و2013،  األعــــــوام  بـــن  ــة  واأللــــويــ الـــفـــرق 
ومثلهم نحو 70 فــي املــائــة مــن قــادة الكتائب 
ــــاح املـــــدرعـــــات.  والــــســــرايــــا املـــخـــتـــلـــفـــة فــــي ســ
فــخــدمــوا جميعًا أقـــل مــن ثــاثــة ســنــوات، ولــم 

يتمموا دورة الخدمة الكاملة«.
ــــود فـــجـــوات كــبــيــرة  كــمــا يــكــشــف الــتــقــريــر وجـ
فــي الــعــتــاد، إلــى جــانــب عــدم تعين أشخاص 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــــوف الــ ــفــ ــ ــي صــ ــ ــ ــكــــريــــن فـ وقـــــــــــــادة عــــســ
النظامية. وُيظهر فجوات في مهنية الجنود، 

ــيـــش عــن  ــجـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ ــراجـ ــ  بـــفـــعـــل تـ
ً
ــا ــهــ ســ

 عاقة أهالي عرسال باملؤّسسة 
ّ
قرارها، لكن

العسكرّية تنتظر الكثير من الخطوات التي 
يـــجـــب تــنــفــيــذهــا. ويــــقــــول مـــصـــدر عــرســالــي 
 »تــظــاهــر 

ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ــعـ »الـ ـــ لـ مــحــلــي 

األهــالــي أتــى بعد رفــض قــائــد الــلــواء الثامن 
املعّن حديثًا في هذا املوقع، محمد الحسن، 
لقاء أي مدني فــي عــرســال، مغلقًا الــبــاب في 
وجــهــنــا، ورافــضــًا االســتــمــاع إلــى شــكــاوانــا«، 
أن  الجيش  لقيادة  على حــّد تعبيره. وسبق 
ــلـــواء، عــبــد الــكــريــم  أحــالــت الــقــائــد الــســابــق الـ

ــدم جــاهــزيــة الــعــتــاد الــعــســكــري واملــركــبــات  وعـ
العسكرية، إضافة إلى وجود خلل في إطارات 

املركبات وانتهاء صاحيتها«.
ويخلص التقرير إلى اقتباس كام شخصية 
ــذا األمــر  أمــنــيــة رفــيــعــة املــســتــوى، أكـــدت أن »هـ
أّدى فـــي نــهــايــة املـــطـــاف إلــــى خــلــل فـــي حــالــة 
العسكري وتدهور االستعداد  العتاد  صيانة 
لرئيس  املسؤولية  شبيرا  ويــحــّمــل  لــلــحــرب«. 
ــان يــفــتــرض  ــ ــــذي »كـ األركــــــان بــنــي غــانــتــس، الـ
إلصــاح  وتوصيات  تعليمات  يصدر  أن  فيه 
ــتـــرات خــدمــة  ــذا الــــوضــــع، وتــغــيــيــر خــطــط فـ هــ
ــيـــاط«. كــمــا حــّمــل وزيــــر األمــــن مــوشــيــه  ــتـ االحـ
يعالون، مسؤولية عدم مصادقته على خطة 

طويلة املدى لتدريب قوات االحتياط.
باعتماد  اإلسرائيلي  الدولة  مراقب  ويوصي 
ورصـــد مــيــزانــيــة خــاصــة، مــن ضــمــن ميزانية 
الــجــيــش، لــلــمــحــافــظــة عــلــى جــاهــزيــة الــجــنــود 
يتم  أن  االحتياط، على  قــوات  تدريب  وخطط 
عرضها على وزير األمن إلقرارها واملصادقة 
عليها. يشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 
محلل إسرائيلي، وخبراء ومسؤولن رفيعي 
املستوى كانوا حذروا على مر السنة األخيرة 
من مشكلة عدم جاهزية قوات االحتياط حتى 
قبل شن العدوان األخير على غزة. كما سبق 
عدة  تقارير  اإلسرائيلية  الصحف  نشرت  أن 
عن مخاطر تقليص مدة خدمة االحتياط على 
ومخاطر  القتالية،  االحتياط  جنود  جاهزية 
ــدة. وركــــزت  ــديـ ذلــــك فـــي حــــال انـــــدالع حــــرب جـ
الــتــقــاريــر اإلســرائــيــلــيــة فــي حينه عــلــى وضــع 
القوات البرية واملشاة دون غيرها، وذلك على 
ضـــوء تــركــيــز جــيــش االحـــتـــال بــشــكــل خــاص 
عــلــى قــــدرات ســـاح الــجــو، واعــتــبــاره صاحب 

الضربة األولى في أي عملية عسكرية.

 مــــع املـــواطـــنـــن، 
ً
هــــاشــــم، لـــكـــونـــه »مـــتـــســـاهـــا

فأحيل من قيادة فوج عامل إلى املراسيم، في 
إشارة إلى إنهاء حياته العسكرية«، بحسب 

مصادر »العربي الجديد«.
اته في  ه سبق للجيش أن شّدد إجراء

ّ
ُيذكر أن

عرسال، التي شهدت أكثر من حادثة أمنية 
بــن عــنــاصــر الــجــيــش ومــواطــنــن لبنانين 
ــا تــوقــيــف عــضــو هيئة  أو ســـوريـــن، أبـــرزهـ
الــعــلــمــاء املــســلــمــن الــشــيــخ حــســام الــغــالــي، 
الـــذي كـــان يعمل عــلــى وســاطــة مــع خاطفي 

العسكرين اللبنانين.

األمنية،  لــأجــهــزة  املــوالــيــة  العناصر  ببعض 
وســــط هــــذه الـــجـــمـــاعـــات فـــي مـــحـــاولـــة ملــعــرفــة 

العناصر والعمليات املتوقعة. 
ومـــع اســتــمــرار عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم فــي سيناء 
ــرار كـــبـــيـــرة بــــقــــوات الـــجـــيـــش، ال  ــ ــ ــاق أضـ ــحــ وإلــ
االستخبارات  أجهزة  بنجاح  ينبئ  ما  يوجد 
الحديث  إن  التنظيم، حتى  بنية  اخــتــراق  فــي 
عن االختراق أجهزة األمن للتنظيم، من خال 
العاقة بن منفذ عملية مديرية أمن الدقهلية 

واألمن، لم يثبت صحته.
ويــظــهــر الــتــفــوق الــنــوعــي فـــي األســلــحــة الــتــي 
سيناء«،  »واليـــة  تنظيم  عناصر  يستخدمها 
ــات«. وفــي أغلب 

ّ
وأهــم هــذه األسلحة »املــفــخــخ

عمليات التنظيم الكبيرة يكون االعتماد على 
تفخيخ سيارة، بكميات كبيرة من املتفجرات 
مـــواد عــضــويــة، يتفّجر  مــن  ــعــة محليًا، 

ّ
املــصــن

بــّد مــن اختيار شخص  بعضها عــن بعد، وال 
آخر يقود السيارة ليفجرها في الهدف املحدد.

ــر الــداخــلــيــة  ــ فــعــمــلــيــة اســـتـــهـــداف مـــوكـــب وزيــ
حافلتن  واستهداف   )2013 )سبتمبر/أيلول 
لـــقـــوات الــجــيــش فـــي ســيــنــاء )الـــعـــام الــحــالــي(، 
تــّمــت بتفجير الـــســـيـــارات املــفــخــخــة عـــن بــعــد، 
أما عمليات مديريات أمن القاهرة والدقهلية 
وجنوب سيناء، فتمت بوجود شخص يفّجر 
ــام الــــهــــدف. وتـــحـــقـــق املــفــخــخــات  ــ الـــســـيـــارة أمــ
خسائر كبيرة على املستوى البشري واملادي 
ــداف املــســتــهــدفــة، وال يــمــكــن الــوقــايــة  ــ فـــي األهــ
التحركات  رصـــد  خـــال  مــن  إال  مسبقًا،  منها 

ومنع السيارة من الوصول إلى الهدف. 
ــاء«  ــنـ ــيـ ــر تـــنـــظـــيـــم »واليــــــــــة سـ ــظـ ــنـ ــًا، يـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اعـ
لــلــجــانــب اإلعـــامـــي بــشــكــل مــخــتــلــف، تــحــديــدًا 
كأحد  يرتكز  الــذي  »داعــش«،  لـــ مبايعته  عقب 
أدواته الجانب اإلعامي. ويعمد التنظيم إلى 
إصدار مقاطع مصورة بأغلب عملياته املهمة، 
تــوثــق عمليات  املــقــاطــع  مــن  وأصــــدر سلسلة 
الــجــيــش ضـــد أهـــالـــي ســيــنــاء، وأطـــلـــق عليها 
»تــوثــيــق جــرائــم الجيش املــصــري ضــد أهالي 
ــات الــتــنــظــيــم يــهــتــم بــشــكــل أكــبــر  ــ ســـيـــنـــاء«. وبـ
يقوم  الــتــي  العمليات  عــن  بــإعــان مسؤوليته 

بها بشكل أسرع من ذي قبل.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم تتمكن قـــوات الــجــيــش املــصــري 
ــــل ســيــنــاء  مــــن حـــســـم املـــعـــركـــة داخــ
ضد الجماعات املسلحة، وتحديدًا 
ضــد »واليــــة ســيــنــاء« )أنــصــار بــيــت املــقــدس(، 
الجهادية في مصر. وكانت  التنظيمات  أكبر 
جماعة »أنصار بيت املقدس«، أعلنت مبايعة 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، قبل نحو 
شــهــريــن تــقــريــبــًا، وغــّيــرت اســمــهــا إلـــى »واليـــة 
أبو  التنظيم  زعــيــم  بــنــاء على طلب  ســيــنــاء«، 

بكر البغدادي.
الــرغــم مــن تــأكــيــدات الجيش املستمرة  وعــلــى 
مـــن حــســم املــعــركــة فـــي ســيــنــاء لــصــالــحــه، إال 
مــا زال يعمل في  أن تنظيم »واليــــة ســيــنــاء«، 
املنطقة، وهــو مــا ظهر أثــنــاء املــواجــهــات غير 
املباشرة بن الطرفن، بعد خفوت املواجهات 

املباشرة خال الشهرين املاضين.
املفاجأة  واعتمد »واليــة سيناء« على عنصر 
الشرطة.  أو  الجيش  قـــوات  عملياته ضــد  فــي 
ــرم الــــقــــواديــــس )24  ــ وكـــــــان هــــجــــوم حــــاجــــز كــ
املـــاضـــي(، آخـــر عملية  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
عسكريًا،   30 ضحيته  وراح  للتنظيم،  كبيرة 
وعــــدد مــمــاثــل مـــن املــصــابــن. وكــــان التنظيم 
اخـــتـــار الـــعـــصـــر، وقـــتـــًا لــلــهــجــوم، فـــي صـــورة 
غــيــر مــتــوقــعــة، كـــون أغــلــب عــمــلــيــات الجماعة 
الــحــواجــز العسكرية فيها  ، وتــكــون 

ً
لــيــا تــتــّم 

متشددة أمنيًا وعلى درجة كبيرة من الحذر، 
عكس النهار.

ويعتمد »والية سيناء«، في تأهيل عناصره، 
على تدريبات أقرب إلى نظام وحدات النخبة 
بثتها  فيديو  مقاطع  وأظــهــرت  الجيوش.  في 
جــمــاعــة )أنـــصـــار بــيــت املـــقـــدس( قــبــل بضعة 
مناطق  فــي  عناصرها  تــدريــب  كيفية  أشــهــر، 
التدريبات  وتشمل  معروفة.  غير  صحراوية 
ــارات، واقـــتـــحـــام  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــانــــي والــ ــبــ مـــهـــاجـــمـــة املــ
الــحــواجــز األمــنــيــة. وتــعــتــبــر عــمــلــيــات تــدريــب 
الجماعات الجهادية، أحد أهم عناصر قّوتها، 

»والية سيناء«
نقاط قوة التنظيم تصّعب مواجهته أمنيًا

فرض تنظيم »والية سيناء« )أنصار بيت المقدس سابقًا(، سطوته في سيناء، ونجح في مواجهة 
األمنية  العمليات  من  تصّعب  عوامل  مجموعة  من  مستفيدًا  المصرية  األمنية  والقوى  الجيش 

المتواصلة ضده

اعتمد »والية سيناء« 
على عنصر المفاجأة 

في عملياته ضد قوات 
الجيش أو الشرطة

دخل العامل 
االقتصادي على خط 

المواجهة مع الجيش

هّدد كيري عباس 
بعقوبات اقتصاديّة 
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زادت مبايعة »والية سيناء«، لتنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، من قدرته 
على مواجهة الجيش المصري داخل سيناء، من جهة، كما كسب دعم 
اإلسالمية«  »الدولة  لتنظيم  يُمكن  »داعش« من جهة أخرى. وبناًء عليه 
أن يقدم دعمًا ماديًا ولوجستيًا، فضًال عن إرسال خبراء عسكريين وقادة 
وطريقًا  الخالفة«،  »دولة  من  جزءًا  التنظيم،  كون  »الوالية«،  لـ  ميدانيين 

هاّمًا نحو البحر وشمال أفريقيا، بحسب أبو بكر البغدادي.

مبايعة »داعش«

نظرًا ألن أعدادها صغيرة، مقارنة بالجيوش 
ى تدريبات محددة طوال 

ّ
النظامية، التي تتلق

إلى  التنظيم  اإللــزامــي. ويعمد  التجنيد  فترة 
اخــتــيــار عــنــاصــره بــشــكــل دقـــيـــق، بــيــنــمــا يــتــّم 
اختيار أفراد وقوات الجيش بحسب الحاجة 
العددية، ال القدرة البدنية والكفاءات القتالية. 
الجيش،  عليه  الــذي يحصل  التدريب  أن  كما 
خــصــوصــًا، مـــن يـــــؤدون الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 

بسيط، مقارنة مع تدريبات »والية سيناء«.
كما يصعب على أي جماعة جهادية، أن تكون 
مـــا، فــي غياب  مــوجــودة فــي بيئة أو مجتمع 
قوات  تواجه  ألنها  نظرًا  الشعبية،  الحاضنة 
والــشــرطــة، وعـــادة يكون  النظامية  الــجــيــوش 

 مستهجنًا، إال في حالة وجود رفض 
ً
ذلك فعا

لهذه القوات. ويتمتع تنظيم »والية سيناء«، 
فــي سيناء،  نسبيًا  حــاضــنــة شعبية  بــوجــود 
خــصــوصــًا فــي املــنــاطــق الــتــي تــضــررت بشكل 
كــبــيــر ضــمــن عــمــلــيــات الــجــيــش، تــحــديــدًا في 
الحدودي،  الشريط  من  القريبة  والقرى  املــدن 

باعتبارها نقطة نشاط الجماعات املسلحة.
ــة،  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ ــازل واالعـــــتـــــقـــــاالت الـ ــ ــنــ ــ فــــهــــدم املــ
ــلـــى كــمــائــن  والـــتـــضـــيـــيـــق األمــــنــــي الـــشـــديـــد عـ
الجيش والــشــرطــة، أســهــم فــي خلق حــالــة من 
تدريجيًا  املــيــل  وبالتالي  تجاههما،  الضيق 
التنظيم  إلى تنظيم »واليــة سيناء«. ويسّوق 

نفسه باعتباره حامي أهالي سيناء.
ويــســتــفــيــد الــتــنــظــيــم مـــن أن مــعــظــم عــنــاصــره 
من سيناء، وهــم أكثر درايــة ومعرفة بالطرق 
ــراء، مـــقـــارنـــة بــقــوات  ــحـ والــــــــدروب داخـــــل الـــصـ
الجيش، التي تأتي أغلبها من خارج املنطقة. 
ويتحرك عناصر التنظيم بحرية، نسبيًا، في 
الجيش  قــوات  تواجه  بينما  املعروفة،  الطرق 
صــعــوبــة فـــي الــتــحــرك فـــي الــصــحــراء ملاحقة 
الطبيعي  التحرك  املسلحة، بخاف  العناصر 
عــلــى الـــطـــرق املــمــتــدة بـــن الــعــريــش والــشــيــخ 
ــيـــش إلـــى  ــجـ ــــأت قـــــــوات الـ ــــجـ زويـــــــد ورفـــــــــح. ولـ
االعتماد على عدد من البدو ملعرفة الصحراء، 
نصب  عقب  املسلحة،  العناصر  مــع  للتعامل 
»والية سيناء« كمينًا للجيش، أّدى إلى مقتل 

جندين، وسحل جثة أحدهما.
تجنيد  في  أساسي،  بشكل  التنظيم  ويعتمد 
الـــعـــنـــاصـــر، عــلــى أبـــنـــاء الــقــبــائــل والـــعـــائـــات 

الـــكـــبـــيـــرة فــــي ســـيـــنـــاء، وهـــــو مــــا بـــــدا ظـــاهـــرًا 
مـــن خــــال إعـــــان أســـمـــاء عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، 
الجيش  قــوات  مع  في مواجهات  تلوا 

ُ
ق الذين 

والـــشـــرطـــة. ومــــا يــصــّعــب مـــن حــســم الــجــيــش 
الوضع في سيناء لصالحه، هو عدم التجاوب 
الكبير من شيوخ القبائل والعائات، لإلباغ 
ــرًا ألن  عــــن تـــحـــّركـــات عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، نـــظـ
أغــلــبــهــم مـــن أبـــنـــاء تــلــك الــقــبــائــل والـــعـــائـــات. 
حتى إن بعض أبــنــاء الــعــائــات قــام بقتل من 
يقوم باإلباغ عن تحركات عناصر التنظيم، 

والتعاون مع قوات الجيش.
والعرف  النظام  مع  التنظيم  لم يصطدم  كما 
القبلي في سيناء، وهو أمر له طبيعة خاصة 
فــي املــجــتــمــع الــســيــنــاوي، مــا يسهم فــي طــول 
بقاءه. وتعمد أجهزة االستخبارات واألجهزة 
األمنية إلى اختراق هذه الجماعات كأسلوب 
الجهادية،  الجماعات  مــع  التعامل  فــي  فــعــال 
الـــتـــي تــتــســم بــالــســريــة الـــشـــديـــدة فـــي أســمــاء 
وهيكلها  وتحركاتها  وقــيــاداتــهــا  عناصرها 
ــي الـــدفـــع  الــتــنــظــيــمــي. ويـــتـــمـــثـــل االخـــــتـــــراق فــ

مشروع »إنهاء االحتالل«
عودة إلى الصيغة الفلسطينية وتهديدات أميركية

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــيـــع لــــ«الـــعـــربـــي  كـــشـــف مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي رفـ
 عـــــودة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عن 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

تطميناتها وتخاذل فرنسا أواًل ثّم بريطانيا، 
تــجــاه مــشــروع الــقــرار الــفــرنــســي املــعــّدل الــذي 
الفلسطينية،  الـــقـــيـــادة  عــلــيــه  ووافـــقـــت  ســبــق 
رغم سقفه املنخفض، هو السبب وراء تراجع 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس عــن تــقــديــم مــشــروع 
الــقــرار الــفــرنــســي، وإصــــراره على الــعــودة إلى 
ــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي الــعــربــي  تــقــديــم مـــشـــروع الـ

األصلي، أمس االثنن. 
وتــســّبــب إصـــــرار الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي على 
ــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي الــعــربــي  تــقــديــم مـــشـــروع الـ
األصــلــي، فــي غــضــب اإلدارة األمــيــركــيــة، التي 
ــيـــري، إلــى  ــر خــارجــيــتــهــا، جــــون كـ ــ ــارع وزيـ ــ سـ
ــــس،  أمـ ــن  ــ ــبــــاس، مــــســــاء أول مـ ــعــ بــ ــال  ــ ــــصــ االتــ
وتهديده، وفق املصدر، »بعقوبات اقتصادية 
عّد 

ُ
وسياسية، وربيع عربي في فلسطن«. وت

ــّدد فــيــهــا اإلدارة  ــى الـــتـــي تـــهـ ــ ــّرة األولــ ــ ــذه املــ هــ
األمــيــركــّيــة عــبــاس بــهــذا الــشــكــل، مستخدمة 
ــّد تــعــبــيــر  ــ ــي«، عـــلـــى حـ ــربــ مــصــطــلــح »ربــــيــــع عــ

املصدر.
وتــؤّكــد تصريحات وزيـــر الــخــارجــيــة، ريــاض 
ــادة  ــيــ ــقــ ــكـــــي، أمـــــــس االثــــــنــــــن، »رغـــــبـــــة الــ املـــــالـــ
الفلسطينية فــي الــعــودة إلــى مــشــروع الــقــرار 
الــعــضــو  يـــؤّيـــده األردن،  ــا  ــو مـ ــلــــي«، وهــ األصــ
الــذي كان  العربي الوحيد فــي مجلس األمـــن، 
املالكي، »دعــوة  أن يتولى، بحسب  املــقــّرر  مــن 
مجلس السفراء العرب إلى التوافق على هذا 
إلــى رئاسة  املعّدلة  املــوضــوع، ليقّدم الصيغة 
ــن، مـــن أجـــل اعــتــمــادهــا، ومـــن ثم  ــ مــجــلــس األمـ

طرحها للتصويت«. 
ــم مــن  ــرغــ ــــــه »عـــلـــى الــ

ّ
ــدر إلـــــى أن ويـــشـــيـــر املــــصــ

املــشــروع  عــلــى  الفلسطينّية  الــقــيــادة  مــوافــقــة 
الفرنسي املعّدل عربيًا، وتجميدها للمشروع 
الفلسطيني العربي، على أمل أن يحظى األول 
ــع فـــي مجلس  ــ ــة األربــ ــ ــّيـ ــ ــدول األوروبـ ــ بـــدعـــم الــ
ــن، أي: بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا ولــيــتــوانــيــا  ــ ــ األمـ
ــة مــن  ــانـ ــمـ ــــن ضـ  عـ

ً
ــلــــوكــــســــمــــبــــورغ، فــــضــــا والــ

التصويت،  عــن  بــاالمــتــنــاع  األمــيــركــّيــة  اإلدارة 
 
ّ
أو استخدام حق النقض »الفيتو« ضده، لكن

جميع املشاورات األخيرة حوله في نيويورك 
ـــه »بـــات من 

ّ
بـــاءت بالفشل«. ويـــرى املــصــدر أن

الــواليــات املتحدة للضغوط  الواضح رضــوخ 
اإلســـرائـــيـــلـــّيـــة، عــبــر رفــــض أي مـــشـــروع قـــرار 
النظر   

ّ
بغض الحالية،  املرحلة  في  فلسطيني 

 واشنطن »مارست 
ّ
عن سقفه«، مشيرًا إلى أن

الــضــغــوط ذاتــهــا عــلــى فــرنــســا، الــتــي لــم تجد 
داعـــمـــًا لــهــا فـــي بــريــطــانــيــا املــــؤّيــــدة بـــدورهـــا 

لإلدارة األميركية«. 
ــدر، إال  ولــــم تــجــد فــرنــســا أمـــامـــهـــا، وفــــق املـــصـ
»خـــيـــار االســـتـــســـام لـــأمـــر الــــواقــــع، فــأبــلــغــت 
الــفــلــســطــيــنــيــن أنـــهـــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى دعـــم 
املشروع الفرنسي، الذي اقترحته باألساس«.

في موازاة ذلك، لم تترّدد القيادة الفلسطينّية 
ــذا الــتــخــاذل،  ــــرد عــلــى هــ فـــي املـــســـارعـــة إلــــى الـ
ــقـــرار الــفــرنــســي الـــذي  ــت عـــن مـــشـــروع الـ

ّ
فــتــخــل

تعديات جوهرّية،   8 عليه  أدخــلــت  قــد  كانت 
ــروع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــشـ ــ لـــتـــعـــود إلـــــى تـــقـــديـــم املـ
العربي األصلي للتصويت، أمام مجلس األمن 

أمس االثنن.
ــل، يــــــوضــــــح املـــــصـــــدر  ــ ــــصــ ــ

ّ
ــت ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــ

 القبول بالصيغة الفرنسية، مع 
ّ
الفلسطيني أن

كان  عليها،  العربّية  التعديات  بعض  وضــع 
 وسط، مع 

ّ
جزءًا من التسوية للتوصل إلى حل

الفرنسين واألوروبين بشكل عام، ولضمان 
ــقـــرار بـــ«الــفــيــتــو« األمــيــركــي،  عـــدم إجـــهـــاض الـ
ــن كـــثـــب وبــالــتــفــاصــيــل  الــــــذي كـــــان مــطــلــعــًا عــ
عــلــى املــشــروع الــفــرنــســي، وفـــق مــا أكـــده وزيــر 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ ــيــ الــــخــــارجــ

إعامية في التاسع من الشهر الحالي.
 
ّ
أن الجديد«،  لـ«العربي  أخــرى  وتؤّكد مصادر 

أميركّية،  بنصائح  رجم 
ُ
ت األميركي  »االطـــاع 

مشروع  ليصدر  بحذافيرها،  فرنسا  اتبعتها 
القرار عموميًا وفضفاضًا، وذا إمكانية عالية 
ــــه عــلــى الــرغــم 

ّ
لــلــتــأويــل«. وتـــقـــول املـــصـــادر إن

عليه،  الفلسطينية  القيادة  »وافــقــت  ذلــك،  مــن 
الفلسطيني،  الشارع  أمــام  لتخرج من مأزقها 
ال سّيما بعد استشهاد الوزير زياد أبوعن«، 
مـــصـــدر  وبــــحــــســــب  كـــــيـــــري،   

ّ
أن وخــــصــــوصــــًا 

الفلسطينية، في  القيادة  إلــى  أرســل  مسؤول، 
إشــارة واضحة،  لندن،  في  األخير  اجتماعهم 
على  الفرنسين  مــع  اتفقتم  »إذا  ـــه 

ّ
أن مــفــادهــا 

صيغة املشروع، سنمتنع عن التصويت«.
ــتـــي  ــاقــــضــــة الـ ــنــ ــتــ ــات املــ ــحــ ــريــ ــتــــصــ وكــــــانــــــت الــ
ــم  ــنـــدوب فــلــســطــن فـــي األمـ  مـــن مـ

ّ
ــل أطــلــقــهــا كــ

املــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الفلسطيني ريـــاض املــالــكــي، ورئــيــس شــؤون 
دائرة املفاوضات في منظمة التحرير صائب 
عريقات، قبل وغداة تقديم مشروع القرار إلى 
ــن، قــد عكست تــنــاقــضــًا واضــحــًا،  مجلس األمــ
ما يشي بوجود أكثر من قناة فلسطينية مع 

اإلدارة األميركية، حول مشروع القرار.
وسواء كان التناقض ناجمًا عن عدم معرفة 
كل قيادي بما يفعله اآلخــر، أو بلعب اإلدارة 
أكــثــر من  التناقضات وفــتــح  األمــيــركــيــة على 
آخر  دون  لسياسي  وإيحائها  تواصل،  قناة 

ها لن ترفض املشروع، ليرضى به الجانب 
ّ
أن

بما  الفضفاضة،  صيغته  رغــم  الفلسطيني 
يــنــســجــم مـــع رغـــبـــات واشـــنـــطـــن وتــــل أبــيــب، 

ــــاك الــشــارع   الــنــتــيــجــة الــحــتــمــّيــة هـــي إربـ
ّ
لــكــن

الفلسطيني. 
التنفيذّية  اللجنة  عــضــو  يــوضــح  جــهــتــه،  مــن 
 
ّ
ــر، أحــــمــــد املـــــجـــــدالنـــــي، أن ــريــ ــحــ ــتــ ملـــنـــظـــمـــة الــ

دخلت على مشروع القرار 
ُ
»تعديات متعددة أ

املــــقــــّدم، مـــا أثــــار انـــتـــقـــادات فــلــســطــيــنــيــة، على 
ه انتقص من سقف القرارات الدولّية 

ّ
اعتبار أن

التي حصلنا عليها سابقًا، والتي من املمكن 
أن تهبط بسقف املوقف الفلسطيني«.

الفلسطينية  القيادة   
ّ
أن بالذكر،  الجدير  ومن 

لم تنشر املشروع الفرنسي املعّدل عربيًا، الذي 
قدمته إلى مجلس األمن في السابع عشر من 
الشهر الحالي، ولم تنشر في األصل املشروع 
الفلسطيني العربي األصلي، ولم توزعه على 
أعــضــاء  ــواء  سـ الفلسطينية،  الــقــيــادة  أعــضــاء 
منظمة التحرير، أو أمناء الفصائل واألحزاب 

السياسية الفلسطينية، أو في اإلعام.
ــلــــتــــعــــديــــات، يـــقـــول  وفـــــــي مــــعــــرض شــــرحــــه لــ
ــة أمـــس  ــ ــيـ ــ املــــجــــدالنــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات إذاعـ
الــقــرار الفرنسي األســاســي يــورد   

ّ
االثــنــن، إن

بما  للدولتن،  مشتركة  عاصمة  »الــقــدس   
ّ
أن

ــعــات املــشــروعــة لــكــا الــطــرفــن«، 
ّ
يــلــبــي الــتــطــل

الرابع  فــي  القيادة  قّدمته  الــذي  التعديل   
ّ
لكن

 
ّ
ــد أن ــ ــؤّك ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، يــ والـــعـــشـــريـــن مــ

»القدس الشرقّية عاصمة لدولة فلسطن«.
الجديد«،  لـــ«الــعــربــي  موثوقة  مــصــادر  وتفيد 
ــــذي حــمــلــه املـــشـــروع الــفــرنــســي   الـــنـــص الـ

ّ
ــأن ــ بـ

املعدل حول قيام دولة فلسطينية على حدود 
فلسطينية  دولــة  »إقــامــة  كالتالي:  جــاء   1967
إلـــى األراضــــي 1967، مع  عــلــى حـــدود تستند 
الفلسطيني  التعديل   

ّ
لكن لــأراضــي«،  تــبــادل 

الفلسطينية على  الــدولــة  أصــّر على أن تكون 
ــام 1967  ــ كـــامـــل حــــــدود األراضــــــــي املــحــتــلــة عـ
وال تــبــادل لـــأراضـــي. وفــيــمــا يــؤّكــد املــشــروع 
 عادل 

ّ
الفرنسي، في قضية الاجئن، على حل

الــاجــئــن عــلــى أســاس  ومــتــفــق عليه لقضية 
مبادرة السام العربّية والقرارات ذات الصلة، 
بالتشديد  الحــقــًا  عــلــيــه  الفلسطينيون  ــّدل  عــ
عــلــى مــرجــعــّيــة الــقــرار الــدولــي 194، ومــبــادرة 

السام العربّية«.

يشترط أحد بنود مشروع القرار الفرنسي، وفق مصدر فلسطيني، عدم 
قيام الجانب الفلسطيني بأي خطوة أحادية، أي عدم لجوء الفلسطينيين 
ــات  ــس ــؤّس ــم ــال ــاق ب ــحـ ــتـ إلــــى االلـ
مجلس  أو  الدولية  والمعاهدات 
مع  دولـــي،  ــرف  ط أي  أو  ــن،  األمـ
االستيطان،  حول  متراخية  صيغة 
الفلسطيني  التعديل  جــاء  فيما 
بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )الصورة( ليشّدد فقط على 
من  لالستيطان،  الشامل  الــوقــف 
بعدم  الفلسطينيين  يلزم  أن  دون 

التوّجه إلى المؤّسسات الدولية.

شمال  نابلس،  في  فلسطينيًا  االثنين،  أمس  بالرصاص،  االحتالل  جيش  قتل 
بالحجارة،  للرشق  الجيش  عربات  تعرّض  بعد  المحتلة،  الغربية  الضفة 
أمنيون  مسؤولون  أفاد  ما  حسب 
فلسطينيون. كما أُصيب فلسطيني 
عمره  من  عشرة  التاسعة  في  آخر 
المصادر  وفق  الجنود،  برصاص 
قــوات  اعتقلت  كــذلــك  نفسها. 
أمــس، عــددًا من  ــالل، فجر  ــت االح
الفلسطينيين خالل حملة شنّتها في 
الضفة  من  متفرقة  وبلدات  قرى 
الغربية، فيما واصل المستوطنون 

اقتحام المسجد األقصى.

تعديل جوهري

استشهاد فلسطيني في الضفة

الفتاح  عبد  الــمــصــري  الــرئــيــس  ــد  أك
لصحيفة  تصريحات  فــي  السيسي، 
الكبرى  سيناء  »عملية  أن  ــرام«  »األهـ
يومًا«.   25 منذ  األنظار  عن  بعيدًا  تتم 
وأكد السيسي أن »هناك أسلوبًا جديدًا 
اإلرهــاب  مــع  التعامل  فــي  وشــامــًال 
تمضي  الــحــدود  تأمين  وإجـــراءات 
اليومي  »العمل  أن  وأضــاف  قدمًا«. 
يتم بصورة شاملة في سيناء وكذلك 
ليبيا«.  مع  للبالد  الغربية  الحدود  في 
ــوات  ــق وشــــّدد عــلــى »اضـــطـــالع ال
في  بمهمتها  المصرية  المسلحة 

حماية البالد«.

أسلوب جديد

تتدنى جاهزية تدريبات 
الجيش االسرائيلي أخيرًا، 

حسب ما ذكر تقرير 
لمراقب الدولة، يوسف 
شبيرا، الذي حّمل جزءًا 

من مسؤولية ذلك لوزير 
األمن موشيه يعالون

تراجع الجيش اللبناني 
عن حصار فرضه على 

أهالي عرسال، شرق لبنان، 
فسمح لهم بالوصول 

إلى أراضيهم ومعاملهم 
القائمة في جرد البلدة  

تجنبًا لتجدد المواجهات 
معه

يظهر التنظيم تفوقًا نوعيًا في األسلحة التي يستخدمها ضد الجيش )سعيد الخطيب/فرانس برس(

يعتمد 
سكان 
عرسال على 
مقالع 
الحجر 
لتأمين 
رزقهم 
)حسين 
بيضون(

القيادة الفلسطينية لم تنشر المشروع الفرنسي المعّدل عربيًا )األناضول(

  شرق
      غرب
غزة: وفد حكومي 

في القطاع
الــــتــــوافــــق  حــــكــــومــــة  مــــــن  وفــــــــد  زار 
ــّم أكـــثـــر مـــن 40  الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــضـ
وزراء،  ثمانية  بينهم  مــن  مــســؤواًل، 
ــــس اإلثـــــنـــــن، قــــطــــاع غـــــــزة. وأكــــد  أمــ
الله،  الحمد  رامــي  الحكومة  رئيس 
خــــال لــقــائــه الـــوفـــد قــبــيــل تــوجــهــه 
ــّرة  ــى غـــــــزة، أن »الـــحـــكـــومـــة مـــصـ ــ إلــ
توحيد  بسياسة  قدمًا  املضّي  على 
مــؤســســات دولــــة فــلــســطــن«. ودعـــا 
كـــافـــة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
»تــعــزيــز الــخــطــاب الـــوحـــدوي الـــذي 
الفلسطيني،  للمواطن  األمــل  يمنح 

وإلى دعم حكومة الوفاق«.
)العربي الجديد(

العراق: صالحيات واسعة
 للحكومات المحلية

رفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
الــعــبــادي، مــا أســمــاه »املــحــاصــصــة 
اعتمدت  الــتــي  والــقــومــيــة  الطائفية 
الـــعـــراقـــيـــة خــال  ــة  ــدولــ الــ إدارة  فـــي 
العبادي،  وأكــد  املاضية«.  السنوات 
الــــذي تــــرأس اجــتــمــاعــًا فــي الــبــصــرة 
أن »الحكومات املحلية للمحافظات 
واسعة،  صاحيات  تمنح  أن  يجب 
الــســيــاســيــة  وأن ال تــحــصــر األمـــــور 
ــة املــهــمــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واألمــــنــــيــــة واالقـ

بالسلطة التنفيذية االتحادية«.
)العربي الجديد(

اليمن: نجاة قائد 
عسكري من االغتيال

نجا قائد املنطقة العسكرية األولى 
ــمـــن  ــدالـــرحـ ــبـ ــمــــن الــــــلــــــواء عـ ــيــ فـــــي الــ
الحليلي، أمس االثنن، من محاولة 
اغـــتـــيـــال هـــي الــثــانــيــة خــــال عــشــرة 
صيب فيها عدد من مرافقيه. 

ُ
أيام، وأ

وذكــرت مصادر أمنية في محافظة 
»الحليلي  أن  )شـــــرق(،  حــضــرمــوت 
رعــــــت في 

ُ
نــجــا مـــن عـــبـــوة نــاســفــة ز

أحــد جانبي طريق عــام بــن مدينة 
ــقـــطـــن، بــيــنــمــا كــــان في  ســيــئــون والـ
طريقه إلى تفقد مواقع عسكرية، ما 
أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه«. 
)العربي الجديد(

بوروشينكو يلتقي
بوتين في يناير

ــيــــس األوكـــــــرانـــــــي بـــتـــرو  ــن الــــرئــ ــلــ أعــ
ــــس اإلثــــنــــن، أنـــه  بـــوروشـــيـــنـــكـــو، أمـ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  »ســيــلــتــقــي فــــي 15 
ــة،  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــل، فــــــي اآلسـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــي املـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
عــاصــمــة كـــازاخـــســـتـــان، املــســتــشــارة 
األملانية أنجيا ميركل، والرئيسن 
الفرنسي فرنسوا هوالند والروسي 
في  الــنــزاع  لبحث  بوتن،  فاديمير 
شــرق أوكــرانــيــا«. وقــال بوروشنكو 
»تــــبــــدأ ســـنـــتـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
مــنــتــصــف كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 
بلقاء في األستانة في إطار صيغة 

النورماندي«. 
)فرانس برس(
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قـــال تــجــار أوروبـــيـــون أمــس، 
العراقي  الحبوب  إن مجلس 
ــــف طــــن مــن  ألــ اشــــتــــرى 200 
الــقــمــح الــصــلــد مـــن كــنــدا والـــواليـــات 
ــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا فــــي مــنــاقــصــة  املـ
الكمية تتكون  أن  عاملية. وأوضــحــوا 
مــن 100 ألــف طــن مــن القمح الكندي 
و50 ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح األمــيــركــي 

ومثلها من القمح األسترالي.

ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
ــــي لــاســتــثــمــار«  لــشــركــة »دبـ
ــــي  املــــــــدرجــــــــة فـــــــي ســـــــــوق دبـ
ــالــــي، خـــالـــد بـــن كـــلـــبـــان، أمـــــس، إن  املــ
مــشــروع »تـــال مــــردف« السكني في 
دبـــي الـــذي ســتــطــوره الــشــركــة بقيمة 
2.5 مليار درهم )372 مليون دوالر(، 
ســـيـــبـــدأ خـــــال الـــشـــهـــريـــن الـــقـــادمـــن 

بتقديم عطاءات التنفيذ. 

قالت شركة االتحاد للطيران، 
إنــه جــرى استئناف تشغيل 
الذي  الدولي  أبوظبي  مطار 
أغــلــق صــبــاح أمـــس، بسبب الضباب 
الرحات  أن جميع  الكثيف، مضيفة 
ــى مـــــطـــــارات أخــــرى  ــ ــتــــي حــــولــــت إلــ الــ
نتيجة إلغاق املطار ملدة ساعتن قد 
عــادت إلــى أبوظبي فــي حــن غــادرت 

الرحات املؤجلة املطار.

ــال مــعــهــد بــحــثــي حــكــومــي  قــ
ــنـــي كــــبــــيــــر، فـــــي تـــقـــريـــر  ــيـ صـ
أن  املــــتــــوقــــع  مـــــن  إن  أمــــــــس، 
املحلي  الناتج  إجمالي  نمو  يتباطأ 
الــصــيــنــي إلــــى %7 الـــعـــام املــقــبــل من 
وذلــــك  الـــــعـــــام،  ــذا  ــ هــ مـــتـــوقـــعـــة   7.3%
ــــف فـــي  ــعـ ــ إلـــــــــى حـــــــد مـــــــا بــــســــبــــب ضـ
ــات الـــعـــاملـــيـــة، مــتــوقــعــا  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
املستهلكن  أســـعـــار  مـــؤشـــر  ارتـــفـــاع 

بالصن أقل من 2%.

قالت شركة التأمن األملانية 
الـــيـــانـــز إنــــهــــا شــــركــــة إعـــــادة 
التأمن الرئيسية عن طائرة 
شركة طيران »إير آسيا« التي فقدت 
أنها تحطمت  األحـــد، ويفترض  يــوم 
قــبــالــة ســـواحـــل إنــدونــيــســيــا وعــلــى 

متنها 162 شخصا.

أشار موقع »كارز دوت كوم« 
الــعــاملــي، أمــس، إلــى توقعات 
ــرة مــبــيــعــات  ــ ــيـ ــ بــــارتــــفــــاع وتـ
في  الجديدة  والشاحنات  السيارات 
الـــســـوق األمــيــركــيــة خـــال ديــســمــبــر/
الــجــاري بنحو 11.3%،  كــانــون األول 
الــســيــارات في  أن مبيعات  مــوضــحــا 
املــتــحــدة قــد تسجل 16.86  الـــواليـــات 

مليون وحدة في 2014.

الجزائر ـ يقين حسام الدين

 الــحــكــومــة فـــي الـــجـــزائـــر عن 
ّ

ال تــكــف
طــــمــــأنــــة الــــــــــرأي الـــــعـــــام بــــشــــأن عــــدم 
تــداعــيــات عميقة عــلــى الشق  وجـــود 
االجتماعي واالقتصادي للباد، جراء انهيار 

أسعار النفط.
غير أن الــســاحــة الــجــزائــريــة تسجل مــؤشــرات 
ومــعــطــيــات تــعــكــس احــتــقــانــا داخــــل املجتمع 
الـــجـــزائـــري، يــمــكــن مــاحــظــتــه فــي اإلضـــرابـــات 
واالحــتــجــاجــات املــتــتــالــيــة، ألســبــاب مختلفة، 

منها البطالة والسكن واألجور املتدنية.
وفــــــــضــــــــا عـــــــــن األوضـــــــــــــــــــــاع االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
واالجــتــمــاعــيــة الـــتـــي قـــد تــســاهــم فـــي انــفــجــار 
السياسية  األزمــــة  تــأتــي  الــجــزائــري،  املجتمع 
الـــذي تعرفه الباد  الــجــمــود  الــتــي نتجت عــن 
والتناطح السياسي بن السلطة واملعارضة، 
وغــيــاب مـــؤشـــرات تــوجــه ســيــاســي ســلــيــم في 
عام  أزمــة  هاجس  يسيطر  ومثلما  املستقبل. 
1986 الــخــانــقــة فــي الــجــزائــر، والــتــي أدت إلــى 
انتفاضة أكتوبر/تشرين األول 1988، يسيطر 
هاجس الخوف من ردة الشارع على السلطة، 
وهو الذي دفع الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
ــــام  ــــى تــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــة واإلعــ بــوتــفــلــيــقــة إلـ
بطمأنة الرأي العام بشأن آثار األزمة النفطية 

على االقتصاد الوطني وآليات مواجهتها.
في  النفطية  إيراداتها  على  الجزائر  وتعتمد 

تمويل أكثر من 90% من مصروفاتها.
الــرئــيــس بوتفليقة، األســبــوع املــاضــي،  وعــقــد 
إطــاع  بــهــدف  الحكومة،  مــع  مجلسا مصغرا 
ــة الــنــفــطــيــة، وبعث  املــواطــنــن عــلــى هـــذه األزمــ
رســـائـــل تـــعـــزز ثــقــة املـــواطـــنـــن فـــي الــحــكــومــة 
ــلـــى مـــواجـــهـــة اآلثــــــــار الــســلــبــيــة  وقــــدراتــــهــــا عـ
النخفاض إيــرادات الصادرات على االقتصاد 
الــوطــنــي، جــــراء االنــهــيــار الــكــبــيــر فـــي أســعــار 
ــــى جـــانـــب انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط  الـــنـــفـــط.  وإلـ
بــأكــثــر مــن 48% فــي األشــهــر الــســتــة املــاضــيــة، 
أن حصة صـــادرات  إلــى  تــقــاريــر عاملية  شير 

ُ
ت

الـــجـــزائـــر مـــن الــنــفــط ســتــتــراجــع خــــال الــعــام 
املـــعـــروض  فـــي  الــتــخــمــة  املــقــبــل 2015، بــفــعــل 
العاملية، والــتــي يقدرها  ــغــرق األســـواق 

ُ
ت التي 

مراقبون بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
ــي، مــنــتــصــف  ــ ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ وتــــوقــــع صــ
تتراجع  أن  الـــجـــاري،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
مليار   58.8 إلـــى  النفطية  الــجــزائــر  ــادرات  ــ صـ

أزمات الجزائر تنذر 
بانفجار مجتمعي

النفط يستحوذ على 
96.7% من إجمالي 

صادرات الجزائر في 2013

سجل احتياطي النقد 
األجنبي 193.2 مليار دوالر 

بنهاية النصف األول 
من 2014

1011
اقتصاد

تـــراجـــع تبلغ  بــنــســبــة  ــاري،  ــجــ الــ ــام  ــعـ الـ دوالر 
أسعار  انــخــفــاض  إلــى  السبب  مرجعًا   ،%7.2
ــاز فـــي الـــســـوق الــعــاملــيــة. وبــلــغــت  ــغـ الــنــفــط والـ
النفط نحو 96.7% من  الجزائر من  صــادرات 
إجمالي الصادرات عام 2013، بقيمة إجمالية 
مليار   69.8 مــقــابــل  دوالر،  مــلــيــار   63.7 تبلغ 

دوالر في 2012، بانخفاض نسبته %8.6.
الصادرة  الرسمية  التصريحات  كل  وبخاف 
عن الحكومة الجزائرية، فإن الرئيس بوتفليقة 
ــار الــكــبــيــر في  ــيـ ــهـ ــة بــــأن »االنـ ــراحـ ــتـــرف صـ اعـ
الدولية،  الــســوق  الــخــام على مستوى  أســعــار 
ــــى انـــخـــفـــاض إيـــــــــرادات الـــجـــزائـــر،  ســــيــــؤدي إلـ
الباد  املباشر على موازنة  التأثير  وبالتالي 
لعام 2015. وبالنسبة للرئيس بوتفليقة فإن 
»هذه الوضعية تعتبر غير مسبوقة بالنسبة 

الــذي تعد املحروقات أول  الوطني  لاقتصاد 
ــادرات الــجــزائــر  ــ ــ ــه«. وتـــقـــل قــيــمــة صـ ــ مـــصـــدر لـ
مــن الــســلــع غــيــر النفطية، عــن املــلــيــاري دوالر 
ــر أعـــــدهـــــا خــــبــــراء  ــاريــ ــقــ ــا.  وتــــشــــيــــر تــ ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
احتياطات  أن  إلــى  الــجــزائــر،  فــي  اقتصاديون 
النقد األجنبي الكبيرة التي يمتلكها املصرف 
املركزي، تضمن بطبيعة الحال وضعية مالية 
ولكن  الــوطــنــي،  لــاقــتــصــاد  بالنسبة  مــريــحــة 
ليس لــأبــد. وهــو مــا دفــع الرئيس الجزائري 
املواطنن  »طمأنة  إلــى  بوتفليقة  عبدالعزيز 
بـــشـــأن اإلجـــــــــراءات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الـــدولـــة 
ملواجهة اآلثار السلبية لهذه األزمة الظرفية«.

ــد األجــــنــــبــــي لـــدى  ــقـ ــنـ ــاطـــي الـ ــيـ ــتـ وســــجــــل احـ
بنهاية  دوالر  مــلــيــار   193.2 نــحــو  الــجــزائــر 
 .2014 الــــجــــاري  ــام  ــعــ الــ ــن  مــ األول  الـــنـــصـــف 
وتــطــالــب الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، املــواطــنــن 
طرف  من  املدعمة  السلع  استهاك  بترشيد 
ــزيـــت،  ــة، خـــاصـــة الــخــبــز والـــدقـــيـــق والـ ــدولــ الــ
والوقود  الكهربائية  الطاقة  استهاك  وكــذا 
ــاء وحــتــى األدويـــــة، فــي مسعى لترشيد  واملــ
اإلنـــفـــاق الـــعـــام وتــقــلــيــص فـــاتـــورة الـــــواردات 
لــلــحــفــاظ عــلــى االحـــتـــيـــاطـــي االســتــراتــيــجــي 
مــن العملة الصعبة، فــي ظــل غــمــوض سوق 
النفط.وتجاوزت فاتورة واردات الجزائر من 
الــحــبــوب، خــال األشــهــر الــعــشــرة األولـــى من 
بلغت  فيما  مــلــيــاري دوالر،  الـــجـــاري،  الــعــام 
فــاتــورة األدويــــة 1.65 مــلــيــار دوالر فــي ذات 

الفترة، وفق بيانات حكومية.
ورغم الوضعية املالية الجيدة التي أكد عليها 
رئيس الحكومة عبداملالك سال، قبل أيام، إال 
أن هذا لم يمنعه من اتخاذ إجراءات تقشفية.

وقــال ســال، إن الجزائر ال تعيش في ظروف 
ــه لــيــســت لـــديـــهـــا مــديــونــيــة  ــ صـــعـــبـــة، حـــيـــث إنـ
خــارجــيــة، ولــيــســت فـــي نــفــس األوضـــــاع الــتــي 

كانت عليها خال سنة 1986.
ــنـــبـــي يــمــّكــن  وأكــــــد أن احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجـ
الحكومة من تغطية وارداتها لنحو 5 سنوات، 
فضا عن قدرات مالية أخرى يوفرها صندوق 
ضبط العائدات، لكنه أعلن عن سلسلة قرارات 
جريئة، تتعلق بوقف استيراد املواد الكمالية 
ــدار احــتــيــاطــات  ــ غــيــر الـــضـــروريـــة؛ تــجــنــبــا إلهـ
الــعــمــلــة الــصــعــبــة. كــمــا قــــررت الــحــكــومــة وقــف 
التوظيف في اإلدارات الحكومية، وإلغاء عدد 
كبير من االحتفاليات واملؤتمرات، التي كانت 

مقررة السنة املقبلة في الجزائر.

بــالــجــزائــر، في  السياسية  ولــم تجد األحــــزاب 
ــة وال  ــ ــروب مـــن األزمــ ــ ــذه الــــقــــرارات ســــوى هـ هــ
يــرقــى إلــى املــواجــهــة والــتــعــامــل معها. وقالت 
ــنـــون: »هـــذه  ــزب الـــعـــمـــال، لـــويـــزة حـ زعــيــمــة حــ
اإلجــــــراءات غــيــر كــافــيــة، يــجــب أن تــكــون أكثر 
من  للتخطيط  وزارة  بإنشاء  مطالبة  جـــرأة«، 
أجــل وضــع املــشــاريــع قصيرة وطــويــلــة املــدى. 
ودعت حركة النهضة املعارضة، الحكومة إلى 
اإلبقاء على خطط تنفيذ املشاريع الكبرى في 

منذ  تهميشا  تــعــانــي  الــتــي  الــجــنــوب،  منطقة 
األزمــات االجتماعية  تفاقم  إلــى  أدى  سنوات، 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــاصــ ــاك، خــ ــ ــنـ ــ واملـــعـــيـــشـــيـــة هـ
املعارض،  وقــال حــزب »جيل جديد«  البطالة. 
إن مخاوف الحكومة من انهيار أسعار النفط 
سببه فشلها في تحقيق أي إنعاش اقتصادي 
لقطاعات الزراعة والصناعة واإلنتاج املحلي، 
فـــي مــقــابــل االكـــتـــفـــاء بــاالعــتــمــاد الــكــلــي على 
عائدات النفط، خاصة أن االحتياطات املالية 

للباد ال يمكن أن تقيها من األزمة إال لسنوات 
السلم«  فــقــط.  وحـــذرت حركة »مجتمع  قليلة 
من تداعيات إعان الحكومة وقف التوظيف، 
ــارع الـــــجـــــزائـــــري ملــــظــــاهــــرات  ــ ــشــ ــ مـــــا يــــؤهــــل الــ
واحتجاجات واسعة من قبل الشباب العاطل 

عن العمل.
ويبلغ معدل البطالة في الجزائر، نحو %9.8 
من إجمالي القوى العاملة، وهي نسبة تعادل 

نحو 1.15 مليون شخص.

القاهرة ـ خالد المصري

نـــشـــرت فــضــائــيــة »الـــــشـــــرق«، الـــتـــي تـــبـــث مــن 
تركيا، مساء أمس األول األحد، تسريبًا ملكاملة 
الجيش  فــي  كبير  ملــســؤول  نسبتها  هــاتــفــيــة، 
الــعــام، بخصوص تبرئة  النائب  مــع  املــصــري 
ــال حـــســـن هـــيـــكـــل، نـــجـــل الــكــاتــب  ــ ــمـ ــ رجـــــل األعـ
الصحافي املعروف بقربه من النظام الحالي 
فــي مــصــر، محمد حسنن هــيــكــل، مــن قضية 
نجلي  مع  فيها  املتهم  بالبورصة«  »التاعب 

الرئيس املخلوع حسني مبارك، وآخرين.
مايو/ فــي  قــد وجهت  العامة  النيابة  وكــانــت 
أيار 2011، لكل من جمال وعاء مبارك، وحسن 
هيكل وستة من مسؤولي إدارة البنك الوطني 

الرياض ـ خالد الشايع

القطاع  الكبير على  اإلنــفــاق  مــن  الــرغــم  على 
الصحي في السعودية إال أن املواطن البسيط 
ــة عــلــى املــشــهــد  ــم يــلــمــس تــغــيــيــرات واضـــحـ لـ
مــن تخصيص مبلغ  الــرغــم  فعلى  الــصــحــي. 
للعام  دوالر(  مليار   42.7( ريـــال  مليار   160
املقبل لقطاعي الصحة والرعاية االجتماعية 
تــعــادل نــحــو 18% مــن املـــوازنـــة، إال أن أرقـــام 
ــــت طـــويـــلـــة واملــســتــشــفــيــات  ــازالـ ــ ــتــــظــــار مـ االنــ

محدودة.
ومن حن آلخر، تؤكد وزارة الصحة، املعنية 
بالقطاع الطبي في اململكة، أنها تعمل بشكل 
الــواقــع عبر بناء املــدن الطبية  جــدي لتغيير 

واملستشفيات.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، 
الــدكــتــور خــالــد مــيــرغــانــي، فـــي تــصــريــحــات 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــــــــوزارة تــخــطــط  لــــ
للرعاية  جــديــًدا  ا  ا صحّيً

ً
مــركــز  151 العتماد 

إلــى تخصيص  باإلضافة  األولــيــة،  الصحية 
أكثر من 5 مليارات ريال للمشاريع اإلنشائية 

والتطويرية.

املالية »هيرمس«،  املجموعة  املصري وشركة 
اتهامات بالتربح على 2.05 مليار جنيه )280 
مليون دوالر بسعر الصرف الحالي( باملخالفة 
ألحــكــام قــانــونــي ســـوق املـــال والــبــنــك املــركــزي 
وعـــن طــريــق اســتــغــال مــعــلــومــات داخــلــيــة في 
البنك وشراء أسهم بأسماء وهمية والتاعب 
ــالـــت الــنــيــابــة إن املــتــهــمــن  ــة. وقـ ــبـــورصـ فـــي الـ
ــلـــى أســــهــــم الــبــنــك  ــيـــطـــرة عـ ــلـــى الـــسـ اتـــفـــقـــوا عـ
عن  حاكمة  وتكوين حصة  املــصــري،  الوطني 
طريق صناديق استثمار مغلقة تابعة لشركة 
املتهمن  تم تأسيسها بمعرفة  أو  »هيرمس« 
في جزر قبرصية وبريطانية وطبقا لقوانن 
املناطق الحرة )األوفــشــور(، وبيع األسهم مع 
عـــدم اإلفـــصـــاح عــنــهــا وفــقــا لــقــواعــد اإلفــصــاح 

وأضـــــاف أن املــيــزانــيــة تــضــمــنــت اعــتــمــاد 36 
مشروعًا جديدًا، وسيكون عدد املستشفيات 
في السعودية 272 مستشفى، مع بدء تشغيل 
فــي مختلف  جــديــدًا  45 مستشفى  وافــتــتــاح 
ـــا تنفيذ  مــنــاطــق املــمــلــكــة، كــمــا يــجــري حـــالـــّيً
ــا بسعة  طــبــّيً وبـــرًجـــا  143 مستشفى  وطـــرح 
سريرية تقدر بنحو 34.7 ألف سرير، ليرتفع 
االستراتيجية  الــخــطــة  بنهاية  األســــّرة  عـــدد 
ــــدود 73.7 ألــف  ــنـــوات إلــــى حـ بــعــد خــمــس سـ

سرير.
ويـــــقـــــول مـــخـــتـــصـــون فـــــي الـــــشـــــأن الـــصـــحـــي 
اتجاهًا خاطئًا  الـــوزارة تسلك  إن  السعودي، 
بــالــتــركــيــز عــلــى بـــنـــاء املــســتــشــفــيــات واملــــدن 
الــطــبــيــة وتـــتـــجـــاهـــل الـــرعـــايـــة األولــــيــــة الــتــي 

يحتاج لها أكثر من 80% من املرضى.
وقال استشاري طب األسرة، خالد القميزي، 
إن املـــبـــالـــغ الــضــخــمــة الـــتـــي تـــصـــرف لـــــوزارة 
الوجه  على  منها  االستفادة  يتم  لم  الصحة 
الــصــحــيــح الـــــذي يــمــكــن أن يــلــمــســه املـــواطـــن 

ويشعر من خاله بالتغيير السريع.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »املــيــزانــيــات  ــاف لـــ ــ وأضـ
الــتــي ُصــرفــت فــي األعــــوام املاضية  الضخمة 
وتجهيز  صحية  ومــراكــز  مستشفيات  لبناء 
ــيــــة بــــغــــرف عــمــلــيــات  ــالــ ــات الــــحــ ــيـ ــفـ ــتـ املـــســـشـ
ــحــدث تغييرًا 

ُ
ــوارئ وعــنــايــة مــركــزة، لــم ت وطــ

نوعيًا في الخدمة الصحية املقدمة«.

البورصة  التداول في  التي تتطلبها عمليات 
املصرية. ودارت أحداث املكاملة الهاتفية التي 
اللواء عباس  »الــشــرق« بن  أذاعتها فضائية 
كامل، مدير مكتب الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع، وتحديدا 

ويرى الدكتور القميزي، وهو أستاذ مساعد 
في كلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض، أن 
املشكلة تبدو في توزيع مخصصات الصحة، 
لبناء مستشفيات  ويضيف: »هي خصصت 
الصحية  بــالــرعــايــة  االهــتــمــام  جـــديـــدة، دون 
األولــيــة فــي املستشفيات الــقــائــمــة، ولــهــذا لم 
يلمس املواطن التغيير املتوقع«. وتابع: »من 
املعروف أن 80% من املرضى يمكن عاجهم 
فــي املـــراكـــز الــصــحــيــة األولـــيـــة وطـــب األســــرة، 
فــيــمــا ال يــحــتــاج إلــــى الــعــنــايــة املــتــخــصــصــة 
سوى 20% فقط من املرضى، وهذا يعني أن 
امليزانية تم تخصيصها لفائدة الـــ20% على 

حساب الـ80% الذين ظلوا يعانون كثيرًا«.
وقال إن الــوزارة لم تركز أيضًا على التوعية 
الصحية والبرامج الوقائية، ما أدى لتفشي 
األمراض وانتشارها، وهو ما سيؤدي لرفع 
الصرف  أن يكون  »فــا يمكن  أكــثــر،  امليزانية 
ــدر االحـــتـــيـــاج ألن االحـــتـــيـــاج دائـــمـــًا  ــ عـــلـــى قـ
، فا 

ً
سيكون أعلى من املــوارد املوجودة فعا

بد من برامج توعية حقيقية«.
ــوزارة  ــ ــ ــأن الـ ــ ــور الـــقـــمـــيـــزي بـ ــتـ ــدكـ ويـــعـــتـــرف الـ
تعاني بشدة من ارتفاع تكلفة الفرق الطبية، 
لـــوزارة الصحة  وهــو مــا شــّكــل تحّديًا كبيرًا 
في  املوجودة  الصحية  الكفاءات  الستقطاب 
الطبيعي  »من  الخارج، ويضيف:  أو  الداخل 
ــذه املــيــزانــيــات  أال يــلــمــس املــــواطــــن تــأثــيــر هــ
الضخمة ألن بناء املستشفيات الضخمة من 
بدء إقرار امليزانية وحتى تشغيلها سيحتاج 
من أربع إلى ست سنوات، وهذا يعني أن ما 
تم اعتماده قبل ثاث سنوات لم يدخل حيز 
التشغيل بعد، وبالتالي سيظل هناك تكدس 
في املرضى، وحتى بعد تشغيل املستشفيات 
الجديدة سيكون االنتظار أكبر من تحملها، 

مما يعني املزيد من التكدس«.

فــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت االنــقــاب العسكري، 
وبـــن الــنــائــب الـــعـــام الــحــالــي، هــشــام بــركــات، 
الكاتب  اســم نجل  لــرفــع  الــتــوســط  بخصوص 
الــصــحــافــي مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل مـــن قــوائــم 
املـــنـــع مـــن الــســفــر وتـــرقـــب الــــوصــــول، وحـــذف 
اسمه من القضية، إذ إنه تم الــزج به من دون 

أن يكون له عاقة باألمر، حسب التسريب.
وقال عباس كامل في التسريب املذاع، موجهًا 
حديثه للنائب العام »ياريت يا فندم تشوفوا 
املوضوع ده، أبوه متأذي جدا منه، وبيقول إنه 
ملوش دعـــوة«، في إشــارة إلــى الكاتب محمد 
الــهــارب.  حسنن هيكل وابــنــه رجـــل األعـــمـــال 
وقــــال حــســن هــيــكــل، فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع 
أمس  صباح  »تــويــتــر«،  االجتماعي  التواصل 
االثــنــن: »مــداخــلــة أخــيــرة فــي هـــذا املــوضــوع، 
وأعــتــذر أنــه شــأن خــاص مــش عـــام، التسريب 
يضيف لي، ألن رفع االسم من املدرجن ضمن 

املمنوعن من السفر لم يحدث«.
وُيـــقـــيـــم حــســن هــيــكــل فـــي لـــنـــدن مــنــذ تــحــريــك 
ــام فــــي 31  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ الــــدعــــوى ضـــــده أمــــــام الـ
مـــايـــو/أيـــار 2011. وأجـــلـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الجيزة، التي انعقدت في 18 ديسمبر/كانون 
قضية  فــي  املتهمن  محاكمة  الـــجـــاري،  األول 
»الـــتـــاعـــب بــالــبــورصــة« ومــــن بــيــنــهــم »حــســن 
هيكل« ونجا الرئيس املخلوع حسني مبارك 

إلى جلسة 15 يناير/كانون الثاني املقبل.
املتهم فيها  التاعب بالبورصة  وتعد قضية 
األخــيــرة  القضية  هيكل  حسنن  محمد  نجل 
التي يحاكم فيها نجا املخلوع بعد براءتهم 
من جميع القضايا.  وقال القائم بأعمال شعبة 
األوراق املــالــيــة فــي اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة 
املصري، عيسى فتحي في مقابلة هاتفية مع 
إنه في حال توقيع عقوبة  الجديد«  »العربي 
عــلــى املتهمن فـــإن الــقــواعــد املــعــمــول بــهــا أنــه 
سيتم إلــزام كل متهم بدفع غرامة قيمتها 20 

مليون جنيه ما يعادل 2.7 مليون دوالر.

43 مليار دوالر ال تغيّر وساطة لتبرئة نجل »هيكل« من التالعب بالبورصة
قطاع الصحة بالسعودية

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

الظروف نفسها  ال تعيش  الجزائر  بأن  الرسمية  التطمينات  رغم 
التي عرفتها عام 1986، فإن ثمة مؤشرات ومعطيات تكشف 
عن احتقان اجتماعي، نتيجة أزمات البطالة والسكن والصحة والخدمات، تتسع 

دائرته بفعل تهاوي أسعار النفط، المورد الرئيسي لخزانة الدولة

تحقيق

58.8
يتوقع صندوق النقد الدولي، 
أن تتراجع صادرات الجزائر 

النفطية إلى 58.8 مليار دوالر 
العام الجاري بنسبة %7.2، 
مرجعًا السبب إلى انخفاض 

أسعار النفط والغاز في السوق 
العاملية.

تراجع صادرات األردن 
للعراق %35

تركيا تمّول محطات 
كهرباء عراقية

دبي تتيح المضاربة 
بعمالت جديدة

بغداد ـ العربي الجديد

ــراقـــي، قــاســم  ــعـ ــال وزيـــــر الــكــهــربــاء الـ قــ
الفهداوي، إن الحكومة التركية وافقت 
عــلــى تــمــويــل إنــتــاج 6 آالف مــيــجــاوات 
من الكهرباء في العراق على أن تتولي 
ــثـــمـــاريـــة إنـــشـــاء  ــتـ ــيـــة اسـ شــــركــــات تـــركـ

املحطات الازمة لتوليد الكهرباء.
ويــعــانــي الـــعـــراق مــنــذ الــعــام 1990 من 
الكهربائية،  الطاقة  أزمــة حــادة لنقص 
اضـــطـــرت الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة على 
جــــدول  تــخــصــيــص  ــــى  إلـ الــــبــــاد  إدارة 
مـــــبـــــرمـــــج لــــقــــطــــع الــــــتــــــيــــــار بـــــــن مـــــدن 
ومـــحـــافـــظـــات الــــبــــاد يـــــتـــــراوح بــــن 6 

ساعات إلى 12 ساعة يوميًا. 
وأثر انقطاع التيار الكهربائي لفترات 
اليومية،  العراقين  حياة  على  طويلة 
 عــــن قـــطـــع اإلنـــــــــارة عــــن الـــطـــرق 

ً
فـــضـــا

مصنعًا   460 ونحو  والعامة  الرئيسة 
حــكــومــيــًا، ومـــا ال يــقــل عــن 200 مصنع 
ــاء 120 ألـــف مــواطــن  خـــاص يــوظــف زهـ

اضطروا لترك وظائفهم.
وأجرى وفد حكومي عراقي برئاسة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، زيارة 
رسمية إلى تركيا الخميس املاضي، 
ملناقشة تحديات أمنية واقتصادية، 

وفـــق مــســؤولــن. وأضــــاف الــفــهــداوي 
ــهـــا وكــــالــــة  ــلـــتـ ــقـ فــــــي تــــصــــريــــحــــات نـ
األنـــاضـــول أن الـــزيـــارة األخـــيـــرة إلــى 
ــفــــاق على  تــركــيــا جــــرى خــالــهــا االتــ
تمويل  التركية  الحكومة  تتولى  أن 
ــراك لـــبـــنـــاء مــحــطــات  ــ ــ مــســتــثــمــريــن أتـ
تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة دون أن 
تتحمل الحكومة العراقية أي نفقات 

مالية.
الــحــكــومــة  أن  الــــفــــهــــداوي  وأوضــــــــح 
ــفــــاق، ســتــدعــم  ــة، طــبــقــًا لــــاتــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
شـــركـــات االســتــثــمــار الــتــركــيــة لــبــنــاء 
ــدات إنـــتـــاج لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة  ــ وحـ
بواقع 6 آالف ميجاوات بدءًا من العام 
العراقي  الكهرباء  املقبل. وقــال وزيــر 
ــتـــان، فــي  ــفـ ــكـــريـــم عـ الـــســـابـــق، عـــبـــد الـ
إن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ تصريحات 
الــعــراق ينتظر االنــتــهــاء مــن بــنــاء 19 
محطة كهربائية في مناطق مختلفة 
من الباد من املخطط أن تنتج نحو 

24 ألف ميجا وات. 
وال يتعدى إنتاج العراق الحالي 13 
ألف ميجا وات بينما تتجاوز حاجة 
ــات  ــبـــاد الــفــعــلــيــة 20 ألـــفـــًا فـــي أوقــ الـ
الــذروة بفصل الصيف، وفق بيانات 

وزارة الكهرباء. 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــــدى األردن  لـ الـــعـــراقـــي  ــال الــســفــيــر  ــ قـ
»العربي الجديد«، إن  جواد عباس، لـ
الجيش العراقي بدأ عملية عسكرية 
واسعة في منطقة الرطبة لتطهيرها 
من عناصر داعش التي تعيق حركة 
التجارة بن األردن والــعــراق، وأثرت 
عليها بشكل واضح. ومنطقة الرطبة 
تقع غربي العراق، وتمر بها الطريق 

البرية املؤدية لأردن.
ــارة بــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ وأضــــــــــاف أن حــــركــــة 
منذ   %35 بنسبة  تــراجــعــت  البلدين 
ــات بــــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي  ــهــ ــواجــ املــ
وتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
ــيــــرا إلـــــــى أن  ــة، مــــشــ ــ ــبـ ــ ــرطـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
لباده أصبحت  األردنية  الــصــادرات 
آمــنــة، وال سيما  تسلك طــرقــا أخـــرى 

طرق الكويت وتركيا.
تــــزال  ــّن أن عـــنـــاصـــر داعــــــــش، ال  ــ ــ وبـ
العراق  واردات  على  رســومــا  تفرض 
ســـتـــتـــم  الـــــــــــذي  األمـــــــــــر  األردن،  ـــن  ــ مــ
التطهير  عملية  خــال  مــن  معالجته 
التي يقوم بها الجيش في  الواسعة 
منطقة الرطبة. إضافة الى العمليات 

الــعــســكــريــة الـــتـــي نـــفـــذت ســابــقــا في 
املنطقة.

ــادرات األردن إلــى  ــ وبــلــغــت قــيــمــة صــ
ــراق فــــي الــــربــــع األول مــــن الـــعـــام  ــعــ الــ
مقارنة  مليون دوالر،   421.5 الحالي 
الــفــتــرة  فــي  مــلــيــون دوالر  مــع 267.9 
ــــي، إال أن  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ـــن الــ نــفــســهــا مـ
ــــدالع  الــــــصــــــادرات تـــراجـــعـــت بـــعـــد انــ

املواجهات العسكرية داخل العراق.
 من جانب آخر، قال السفير العراقي، 
إن حكومة بــاده كلفت وزارة املالية 
ــلـــف املــــالــــي الـــعـــالـــق بــن  بــتــســويــة املـ
الرئيس  العراق واألردن منذ سقوط 
ــــي األســـــبـــــق صــــــــدام حـــســـن،  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
مالية  والــذي يشتمل على حسابات 

لكل منهما على اآلخر.
بــتــســديــد  ــــراق  ــعـ ــ الـ األردن  ــالـــب  ــطـ ويـ
تــرتــبــت  والـــتـــي  مــلــيــار دوالر،  مــبــلــغ 
بموجب  إلــيــه  على بضائع صــّدرهــا 
بروتوكول تجاري إبان حكم الرئيس 
األســبــق صـــدام حــســن، فيما يطالب 
بــاإلفــراج  الــعــراق الحكومة األردنــيــة 
ــه املـــجـــمـــدة فــــي الـــجـــهـــاز  ــ ــعـ ــ عــــن ودائـ
التاريخ؛  املصرفي األردنــي منذ ذلــك 

وتقدر بأكثر من مليار دوالر.

دبي ـ العربي الجديد

قــالــت بــورصــة دبـــي لــلــذهــب والــســلــع، 
أمس، إنها أطلقت عقودا آجلة لثاث 
ــل الـــروســـي  ــالـــروبـ ــدة، بـ ــديــ عـــمـــات جــ
والــــــوون الـــكـــوري الــجــنــوبــي والـــرانـــد 
الــجــنــوب أفــريــقــي، فـــي إطــــار توسيع 
ــن مــنــتــجــات األســــــواق  تــشــكــيــلــتــهــا مــ

الناشئة.
للذهب والسلع،  وتتيح بورصة دبي 
الــــتــــداول   ،2005 عـــــام  أنـــشـــئـــت  الــــتــــي 
واملعادن  الثمينة  املــعــادن  عقود  على 
األســـاســـيـــة وعـــقـــود الــعــمــات اآلجــلــة 

وعقود النفط والطاقة.
السلع  كــأحــد  الـــروبـــل  إدراج  ويـــأتـــي 
التي يمكن املتاجرة بها في بورصة 
دبي، في ظل تعرض العملة الروسية 
لــضــغــوط كــبــيــرة أفــقــدتــهــا أكـــثـــر من 
50% من قيمتها خال العام الجاري، 
بــفــعــل تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط عــاملــيــًا 
تواجهها  التي  الغربية  والعقوبات 

موسكو.

ــج ديــــســــاي، الــرئــيــس  ــ ــوارانـ ــ وقــــــال جـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي املــــؤقــــت لــــبــــورصــــة دبـــي 
بيان صحافي:  فــي  والــســلــع،  للذهب 
الروسي  الروبل  »يمثل إطاق عقود 
ــد الــجــنــوب  ــرانــ ــــوون الــــكــــوري والــ ــ والـ
أفــريــقــي اآلجــلــة، خــطــوة مهمة ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــبــــورصــــة الــشــامــلــة 
ملنتجات األسواق الناشئة على املدى 

البعيد«.
وتعتبر عقود العمات الجديدة قابلة 
للتسوية النقدية، ويمكن تداولها من 
اإلثــنــن وحــتــى الــجــمــعــة بــن الساعة 
ــاًء  مـــسـ  7:30 ــتــــى  وحــ ــًا  ــبـــاحـ صـ  4:30
بتوقيت جرينتش. ويبلغ حجم العقد 
ألــف دوالر أمــيــركــي ويــتــم تحديد   50
ســعــره بـــالـــدوالر األمـــيـــركـــي، وفـــق ما 

ذكره البيان.
ــل بـــأنـــه اتــفــاقــيــة  ــ ويـــعـــرف الــعــقــد اآلجـ
بن بائع ومشتٍر لشراء أو بيع سلعة 
والحجم  املــواصــفــات  معروفة  معينة 
التسليم في  يــتــم  أن  عــلــى  والــقــيــاس، 

تاريخ محدد في املستقبل.

مواجهات بين مواطنين 
والشرطة خالل احتجاجات 
على ارتفاع األسعار 
والبطالة في الجزائر 
)فرانس برس(

مقر البورصة 
المصرية 
)فرانس برس(

جرى تداول الذهب 
قرب أعلى مستوياته 

في أسبوع، أمس 
اإلثنين، محافظًا على 
المكاسب الكبيرة التي 
حققها في الجلسة 

السابقة، غير أن المعدن 
األصفر مهدد بالهبوط 
في ضوء ضعف ثقة 

المستثمرين وقوة 
الدوالر، فضًال عن 

التعامالت الضعيفة 
بفعل عطالت عيد 

الميالد. واستقر الذهب 
عند 1195.60 دوالرًا 
لألوقية )األونصة( 

منتصف تعامالت أمس. 
وكان قد ارتفع %1.8 
يوم الجمعة حين بلغ 

1199 دوالرًا مسجًال 
أكبر قفزة يومية في 

أسبوعين ونصف.

ذهب

نجل هيكل متهم 
مع نجلي مبارك وآخرين 

بسرقة 2.5 مليار جنيه

تعاني السعودية، أغنى 
اقتصاديات المنطقة 

العربية، أزمة كبيرة في 
قطاع الصحة، رغم 

النفقات الضخمة التي 
تخصصها المملكة 

سنويًا له

42.7 مليار دوالر هي 
مخصصات الصحة للعام 

المقبل في السعودية

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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بورصة دبي )فرانس برس(



قــــال وزيـــــر الــتــشــغــيــل والـــشـــؤون 
االجتماعية املغربي، عبد السالم 
املغربية  الحكومة  إن  الصديقي، 
تعتزم تخصيص منح مالية في حدود ألف 
درهــم شهريًا )111.3 دوالرا( للعاطلني عن 

العمل ابتداء من العام املقبل 2015.
وحــســب الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة، فــــإن مــعــدل 
البطالة، سجل خالل الربع الثاني من العام 
الحالي 9.3%، مقارنة مع 8.8% خالل نفس 
ــر الــتــشــغــيــل،  ــ ــر وزيـ ــ الـــفـــتـــرة مـــن 2013. وذكـ
العمل،  عــن  للعاطلني  إعــانــة  تخصيص  أن 
سيساعد عــددا كبيرا منهم، خصوصا في 

الــوســط الــقــروي )األريــــاف( مــن أجــل البحث 
عن عمل.  ومن املنتظر أن تشمل املساعدات 
الــعــاطــلــني والــحــامــلــني  مـــن  نــحــو 10 آالف 
إلجـــــازات )بـــكـــالـــوريـــوس(. وســتــســتــمــر ملــدة 
ــتـــراوح بـــني 3 أو 4 أشـــهـــر، وفـــق مـــا ذكـــره  تـ
األنــاضــول. وكشف  لوكالة  املغربي  الــوزيــر 
التي  للتشغيل  الوطنية  اإلستراتيجية  أن 
كـــان املـــغـــرب يــعــتــزم إطــالقــهــا نــهــايــة الــعــام 
الجاري، تم تأجيلها إلى بداية 2015. وذكر 
أن بالده تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج 
فــي توفير 40  بــواقــع %1  املحلي اإلجمالي 
ألـــف فــرصــة عــمــل جــديــدة، بـــدال مــن 30 ألــف 

الــبــالد. وحسب  قــوة العمل فــي  91.1% مــن 
ــإن االقـــتـــصـــاد  ــ ــقـــريـــر حـــكـــومـــي حــــديــــث، فــ تـ
املغربي تمكن من توفير 1.66 مليون فرصة 
الــفــتــرة بـــني عــامــي 2002 و2013،  عــمــل فـــي 

بمعدل 139 ألف فرصة عمل سنويًا.
التشغيل  الــصــادر عــن وزارة  الــتــقــريــر  لــكــن 
بالشراكة  املغربية  االجتماعية  والــشــؤون 
مـــع الــوكــالــة اإلســبــانــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي، 
الــدولــيــة، أشــار إلــى ضعف  ومنظمة العمل 
ــــدالت تـــوفـــيـــر فــــــرص الــــعــــمــــل، بــالــنــظــر  ــعـ ــ مـ
ــبـــني فــــي االنـــضـــمـــام  ــراغـ ــــدد الـ ــــى تــــزايــــد عـ إلـ
النمو  مــعــدالت  أن  إلــى  العمل، الفتا  لسوق 

فرصة حاليًا. وقال الوزير املغربي، إن بالده 
تعمل على رفع قــدرة القطاعات اإلنتاجية، 
مــثــل الــنــســيــج، لــخــلــق فــــرص عـــمـــل، مــشــيــرا 
الــخــاص في  إلــى ضـــرورة مساهمة القطاع 
خلق الفرص، خصوصا أنه يساهم بنسبة 

االقتصادي خالل السنوات املاضية لم تكن 
كافية لخلق العدد الكافي من فرص العمل.

الــــشــــهــــادات  ــلــــي  ــامــ ــريــــر أن حــ ــقــ ــتــ الــ وذكـــــــــر 
من   %90 بـــ  اســتــأثــروا  العليا  أو  املتوسطة 
فـــرص الــعــمــل املــتــوفــرة ســنــويــا فـــي الــفــتــرة 
الـــ %10  مــا بــني 2002 و2013، فيما ذهــبــت 

املتبقية لغير الحاصلني على الشهادات.
وأوضح أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات 
التي توفر فرص عمل، يليه قطاع الخدمات، 
الــــذي يــضــم الــتــجــارة والــنــقــل واالتـــصـــاالت 

واإلدارة، ثم الصناعة ثالثًا.
)األناضول(

من المنتظر أن تشمل 
المساعدات نحو 10 آالف 

من العاطلين

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

المغرب يخصص 111 دوالرًا شهريًا إعانات بطالة

من اآلخر

منّة جالل
استثمر أموالي في عالم األزياء

أسهم »إير آسيا« الماليزية تهوي %8

■ هل تستثمرين أموالك في مشاريع خاصة؟
نــعــم، فــأنــا بشكل عـــام أفــضــل االســتــثــمــار وأشــجــعــه بشكل 
كبير، لذا كان تفكيري في فترة ما، عندما بدأت في التمثيل 
أن استثمر أموالي التي حصلت عليها من الفن، رغم أنها 
لــم تــكــن  كبيرة، إال أنــنــي كنت أبــحــث عــن أي مــشــروع جيد 
لالستثمار فيه، وبعد فترة قررت أن أشارك إحدى صديقاتي 

في مشروعها، التي كانت قد افتتحته منذ فترة بعيدة.

■ وما هو ذلك املشروع وإلى أي مجال ينتمي؟
ـــاء والـــمـــالبـــس الــنــســائــيــة وكـــل  ــاألزيــ ــ الـــمـــشـــروع يــتــعــلــق بـ
مستلزمات المرأة العصرية، ورأيت أن مشاركتي لصديقتي 
هو القرار األنسب وقتها، أي أن أدخل في هذا المجال وأضع 

أموالي في مشروع تجاري جيد.

■ هل جاء قرار مشاركتك صديقتك في هذا املشروع  بعد تفكير 
ودراسة؟

بصراحة كنت أبحث عن أي مشروع صغير ألفتتحه، ولم 
المطلوب والكافي، حتى  بالقدر  لم تكن  أمــوالــي  أجــد.. ألن 
عــرضــت عــلــّي صديقتي أن أشــاركــهــا فــي مــشــروعــهــا ألنها 
كانت تحتاج لشريك، وبالفعل لم أتردد في ذلك، خاصة أن 
مشروعها ناجح وله اسمه وزبائنه، وهذا أمر مطمئن إلى 
حد بعيد، فالدراسة من وجهة نظري تكون في المشاريع 
التي لم تفتتح بعد، وإنما إذا كان المشروع افتتح، فاألمر 
، إذ تستطيع أن تعرف هل ستكون مشاركتك 

ً
يختلف كثيرا

فيه مربحة أم ال، من خالل سمعة المشروع وما قدمه خالل 
الفترة الماضية ومدى منافسته المشاريع األخرى.

 من املشاركة؟
ً
■ ملاذا لم تتجهي الفتتاح مشروع خاص بك بدال

ألنــنــي كــمــا قــلــت ال يــوجــد لـــدي الــمــبــلــغ الــمــطــلــوب الفــتــتــاح 
مشروع خاص بي، فكان األفضل بالنسبة لي أن أشارك في 
مشروع مضمون بداًل من أن أخاطر بمشروع آخر وال أعلم 

نسبة نجاحه من فشله.

■ وما املبلغ الذي يحتاجه املشروع لضمان نسبة كبيرة من النجاح؟
أعــتــقــد أن الــمــبــلــغ لـــن يــتــحــدد إال بــمــعــرفــة الــمــشــروع أواًل، 

فهناك مشاريع تحتاج لماليين الجنيهات، وغيرها تحتاج 
آلالف فقط، وبالنسبة للمشروع الذي كنت أتمنى تأسيسه 
ويكون خاصا بي فهو صالون تجميل »كوافير للسيدات« 
وتخصصه األكبر في األفـــراح، وذلــك يحتاج لمبلغ ال يقل 
عن 500 ألف جنيه )70 ألف دوالر( كحد أدنى، وحبي لهذا 
 
ً
المجال هو ما يدفعني ألن يكون مشروعي الخاص متعلقا

مــال كبير، ألن مشروعا  إلــى رأس  بــه، ولــكــن األمـــر يحتاج 
مثل هذا يحتاج إلى دعاية ومكان مناسب كمبنى منفصل 
ومنعزل خاص به وحده، وأجهزة وديكورات وتصميمات 
عــالــيــة الـــجـــودة وبـــراقـــة ألن الــشــكــل الــعــام تــقــع عــلــيــه أعــبــاء 
كــثــيــرة، وال يمكن أن نهمل مــثــل هـــذا الــجــانــب الــمــهــم الــذي 
تنتمي  التي  المشاريع  هــذه  مثل  نجاح  فــي   

ً
كثيرا يساعد 

إلى هذا النوع.

■ هل أعددِت دراسة جدوى لهذا املشروع؟
مــنــذ عــامــيــن قــمــت بــاســتــشــارة إحـــدى صــديــقــاتــي الــتــي لها 
عـــالقـــة بــمــجــال االقـــتـــصـــاد ومــتــخــصــصــة فـــيـــه، وقـــدمـــت لي 
دراسة جدوى، ومن أهم النقاط التي أكدت عليها أن أختار 
المكان المناسب إلقامة مشروعي، وأن أدرس جيًدا المكان 
وما به من صالونات منافسة لي وأسعار تلك الصالونات 
واألجـــهـــزة الــمــوجــودة فــيــهــا وجــودتــهــا ومـــا إلـــى ذلـــك لكي 
أتفوق عليهم بما سأقدمه للجمهور من أجهزة وغيرها من 
األمور الخاصة بهذا المجال، فضال عن الجانب الترويجي 
للمشروع وهــو من بين األشــيــاء المهمة جــًدا والتي ركزت 

عليها في هذا المشروع.

■ هل لألزمات االقتصادية أي تأثير في دراسة الجدوى أو في نجاح 
مثل هذه املشاريع من هذا النوع؟

ــد األمـــاكـــن الـــعـــاديـــة أو  ــان الـــصـــالـــون فـــي أحــ بــالــطــبــع لـــو كــ
ــودا بـــســـبـــب الـــحـــالـــة  ــ ــــوجـ الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــســـيـــكـــون الـــتـــأثـــيـــر مـ
ــا فــي األمــاكــن األخــرى، 

ً
االقــتــصــاديــة، وهــو مــا يفترض أيــض

ولكن في أماكن عديدة مثل المهندسين ومصر الجديدة أو 
مدينة نصر )أحياء راقية في العاصمة القاهرة( أو المدن 
الحالة االقتصادية بشكل كبير  الجديدة ال يمكن أن تؤثر 
على سكانها، أو على من يترددون على صالونات التجميل.

تفّضل الممثلة المصرية، منّة جالل، دخول عالم األزياء، إذ تميل إلى 
استثمار أموال الفن في مجاٍل مضمون

أجراه في القاهرة  محمد عليحوار

وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، 
قال في بيان، أمس، إن بالده ستوقع اتفاقًا 

في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، مع 
الجزائر خالل شهر فبراير/شباط 2015.

وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قال في 
مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، إنه سيبحث 

مع قيادات القطاع النفطي تداعيات انخفاض 
أسعار النفط عالميًا على االقتصاد العراقي.

هوت أسعار أسهم شركة الطيران املاليزية »إير آسيا« بنسبة 
8%، أمس، في بورصة كواالملبور، بعد اختفاء طائرة تابعة 

 162 شخصًا يوم األحد، كانت متجهة من إندونيسيا 
ّ

لها تقل
إلى سنغافورة. و«إير آسيا » تحتكر منذ 2009 لقب أفضل 

شركة في العالم للرحالت الزهيدة الثمن، حسب شركات 
االستشارات املتخصصة. وخسر الطيران املاليزي خالل 

2014 طائرتني، ففي 8 مارس/آذار فقدت طائرة بعيد إقالعها 
من كواالملبور متوجهة إلى بكني وعلى متنها 239 شخصًا، 

وما يزال سبب اختفائها غامضًا.  كذلك انفجرت طائرة تقوم 
برحلة بني أمستردام وكواالملبور في الجو بعد إصابتها 

بصاروخ في شرق أوكرانيا، وكانت تقل 298 شخصًا.

تقرير

يوميات

تثير إجراءات موسكو 
أخيرا، بشأن دعم 
سعر صرف الروبل 

العديد من التساؤالت 
حول مستقبل 

العملة الروسية، 
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الروسية

موسكو ـ منذر بدر حلوم

ــقــــر ســــعــــر صــــرف  ــتــ هـــــل فــــعــــال اســ
الروبل أمام الدوالر، أم أن لتثبيته 
مــمــا هي  أكـــثـــر  دالالت ســيــاســيــة 
اقــتــصــاديــة؟ وهـــل حــقــا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة ضــبــط ســعــر صــــرف الــــروبــــل، مما 
يعني أنها املضارب الرئيسي أو هي تعرف 

املضاربني وتخفيهم 
اللعب  يصبح  عــنــدمــا  إيــقــافــهــم  وتستطيع 
خـــطـــيـــًرا؟ ومــــا دالالت تـــراجـــع ســعــر صــرف 
العملة الروسية  بعد ارتفاعها قبيل أعياد 

امليالد؟
الــروســيــة تخصيص  املــالــيــة  اقــتــرحــت وزارة 
70% مـــن أمــــــوال صـــنـــدوق االحـــتـــيـــاط لــدعــم 
ــم الـــــروبـــــل.  ــ ــ االقـــــتـــــصـــــاد، وتــــعــــنــــي بــــذلــــك دعـ
فــاملــغــامــرة بــمــثــل هــــذه الــنــســبــة الــكــبــيــرة من 
أمــوال صندوق االحتياط دون ضمان نجاح 
اإلجراءات تشكل تهديًدا بالعجز عن التدخل 
املالي ملواجهة هزة مالية جديدة قد تتعرض 
ــا، وربـــمـــا فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب.  ــيـ لــهــا روسـ
ويــصــعــب الـــقـــول بـــعـــدم حـــــدوث هــــذه الــهــزة  

انطالقًا من مؤشرات البالد االقتصادية. 
وال تفيد هــنــا طــمــأنــة املــســؤولــني إلـــى أن كل 
شــيء يسير على مــا يـــرام، مــن نمط تصريح 
وزيـــر املــالــيــة الـــروســـي، أنــطــون ســيــلــوانــوف، 
ــــن ديـــســـمـــبـــر/ ــــي الــــخــــامــــس والــــعــــشــــريــــن مـ فـ
كانون األول الجاري، حيث نقلت عنه وكالة 
»إنـــتـــرفـــاكـــس« قــولــه أثـــنـــاء اجــتــمــاع مجلس 
الفيدرالية:« هناك نزوع عكسي نحو تعزيز 
ــل إلـــى  ــ ــل. الـــــروبـــــل وصــ ــ ــروبــ ــ ــرف الــ ــ ســـعـــر صــ

التوازن، وبدأ يقوى«. 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات ال يـــســـنـــدهـــا  الــــواقــــع  ــ هــ
االقــتــصــادي الــروســي، وربــمــا ال تــدعــم  قوة 
الروبل  أمــام العمالت األخــرى، خاصة وأن 
األولى  بالدرجة  يعتمد  الروسي  االقتصاد 
على تصدير الطاقة الخام، وينعكس عليه 
بصورة  النفط  سعر  املحلية  العملة  وعلى 

مباشرة.
وفــي يــوم الــســادس والعشرين  نفسه، نقلت 
»تاس« عن الرئيس الروسي فالديمير بوتني 
قــولــه أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه بــأعــضــاء الــحــكــومــة:« 
يــجــب تــنــســيــق الــعــمــل بـــني جــمــيــع الــــــوزارات 
إدارة  مــع  العمل  واملــؤســســات، يجب تنسيق 

الرئيس، ومع البنك املركزي، ويجب إبقاء كل 
شيء تحت السيطرة، وإذا احتاج األمر، ومع 
أنـــه اآلن مبرر  إال  الــبــعــض  أن ذلـــك ال يعجب 
بـــصـــورة مــطــلــقــة، فــيــجــب تــشــغــيــل مـــا يسمى 
بــنــظــام اإلدارة الــيــدويــة«. وربــمــا كــانــت هــذه 
إجــراءات  اليدوية تعني فيما تعنيه،  اإلدارة 
تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الـــبـــنـــوك والــعــمــلــيــات 
ــة فــيــهــا، مـــا يــعــنــي مــعــالــجــة  ــاريـ املـــالـــيـــة الـــجـ
ــة مؤقتًا دون  املــســائــل املــالــيــة بــوســائــل إداريــ

النظر إلى أسبابها االقتصادية.
منظور الرقابة الحكومية على الشركات:

في السياق، يمكن العودة إلى حديث رئيس 
الــوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أثناء 
العام  فــي  الختامية  الــــوزراء  جلسة مجلس 
العودة من جديد إلى  الجاري، عن إمكانية 
تــعــيــني مــســؤولــني كــبــار مـــن مــســتــوى نـــواب 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء الفيدراليني 
الــــشــــركــــات  إدارة  ــالــــس  مــــجــ عــــضــــويــــة  فـــــي 
اإلشــراف عليها. علما  الحكومية ومجالس 
بأن هذا التقليد تم التراجع عنه سنة 2011. 
كــمــا تــقــول صــحــيــفــة »كــومــيــرســانــت« الــتــي 

نقلت الخبر. 
ويعود طرح ميدفيديف إلى تصور حكومي 
بضرورة تشديد الرقابة على نشاط الشركات 
الحكومية في الظروف االقتصادية الصعبة 
التي تعانيها روسيا. علما بأنهم في البيت 
إلى  اللجوء  ال يستبعدون  الروسي  األبيض 

ذلك كإجراء مؤقت للتحكم بالسوق املالية.
فـــهـــل يـــعـــنـــي ذلــــــك اعــــتــــرافــــًا ضـــمـــنـــيـــًا بـــــدور 
الشركات الحكومية على مثال »روس نفط« 
ــة املــالــيــة حــيــث اشــتــرت مــن الــســوق  فــي األزمــ
الــتــي أقــرضــتــهــا إيــاهــا  بــالــروبــالت  دوالرات 

الحديث حينها عما يتجاوز  الحكومة، وتم 
600 مليار روبل؟

ولكن هل تكفي اإلجراءات البوليسية، بل هل 
تفيد في ظل الفساد؟

املــفــوضــون مــن قبل البنك املــركــزي الــروســي، 
الرئيسية  الــبــنــوك  مــن  فــي 119 بنكًا  ظــهــروا 
الــتــي تــلــعــب دورًا مـــؤثـــرًا فـــي الــنــظــام املــالــي 
ــكـــن،  ــذا الـــــعـــــام. ولـ ــ ــذ بــــدايــــة هــ ــنـ ــي، مـ ــ ــروســ ــ الــ
ــيــــف إلــــــى مـــهـــامـــهـــم الـــســـابـــقـــة املــتــعــلــقــة  أضــ
بمراقبة عمل البنوك، الكشف عن املضاربني 
صحيفة  كتبته  مــا  ذلــك  الصعبة.  بالعمالت 
ــن مــــصــــادرهــــا فــي  »فـــيـــدومـــوســـتـــي« نـــقـــال عــ
مـــؤســـســـات اإلقـــــــراض ومـــصـــادرهـــا األخــــرى 

املقربة من البنك املركزي الروسي.
وأكد أوليغ فيوغني، رئيس مجلس إدارة بنك 
»إم دي إم« )أو بنك عالم األعمال املوسكوفي( 
 » هــنــاك فــي الــبــنــك مــشــرفــًا يــراقــب جميع 

ّ
أن

مما  الصعبة«.  بالعملة  فيها  بما  املعامالت 
يــعــنــي غــيــاب الــســريــة املــصــرفــيــة، ويــضــعــف 
الثقة بالبنوك الروسية، األمر الذي من شأنه 
أن يــضــاعــف تــهــريــب األمـــــــوال إلــــى الـــخـــارج 
وما  عليها  الطلب  وتــزايــد  الصعبة  بالعملة 
ــكـــاس عـــلـــى ســـعـــر صـــرف  ــى ذلــــــك  مــــن انـــعـ ــ إلـ

العملة املحلية.
إلى ذلك، فقد نشر البنك املركزي الروسي، في 
األول  ديسمبر/كانون  من  والعشرين  الرابع 
ــاري، مــعــلــومــات عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي  الــــجــ
إدارة  مــجــلــس   « بـــأن  تــفــيــد  آر.رو«  بـــي  »إس 
بــنــك روســيــا املــركــزي قـــرر فــي 23 ديسمبر/

كانون األول الجاري إدخال أداة جديدة، هي 
اإلقراض بالعمالت األجنبية املضمونة بحق 

املطالبة بالتسديد بالعملة األجنبية«. 
أي أن البنك املركزي سيقدم للبنوك الروسية 
أن تعطي  قروضًا بالعملة الصعبة من أجل 
األخـــيـــرة قـــروضـــًا لــقــطــاع األعــــمــــال، ليتمكن 
هؤالء من تسديد قروضهم للبنوك األجنبية 
الـــخـــارجـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وســيــضــمــن 
الــبــنــك املـــركـــزي حــقــه مـــن خـــالل أن املــقــتــرض 
ــــؤواًل لـــيـــس فـــقـــط أمــــــام الــبــنــك  ــــسـ ســـيـــكـــون مـ
الذي منحه القرض، بل وأمام البنك املركزي 
الــــذي ســيــطــالــبــه بــالــتــســديــد لـــه مــبــاشــرة في 
الذي  للبنك  القرض  حــال تخلف عن تسديد 

اقترض منه. 
أدوات  ــلـــك  ــمـ يـ املــــــركــــــزي  ــبــــنــــك  الــ أن  وبــــمــــا 
ضــغــط عــلــى األعــمــال الــتــجــاريــة، فــهــو يأمل 
باستعادة األموال. ولكن الحديث يدور عن 
اقــتــصــار اإلقـــــراض بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة على 
البنوك الحكومية، من نمط مصرف التوفير 
»سبيربانك« وبنك التجارة الخارجية »في 
 هذه البنوك ستقصر قروضها 

ّ
تي بي«. وأن

عـــلـــى كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
نمط »روس نفط« و«غـــاز بـــروم« ومــا على 

شاكلتها. 
وإذا كــان األمــر كذلك، فما هو حجم األعمال 
غير الحكومية فــي روســيــا؟ هــل هــو ضئيل 
ــة إهــمــال تــأثــيــرهــا فــي ســعــر صــرف  إلـــى درجـ
الروبل؟ أم أن مراقبة شرائها للعملة الصعبة 
سيشكل تضييقًا عليها ويجعلها تهرب من 
سوق االستثمار الروسية، مما سيشكل عبئا 
الــروســي وبالتالي  االقــتــصــاد  إضــافــيــا على 
عــلــى ســعــر صـــرف الـــروبـــل، فــتــكــون النتيجة 

دون مستوى التوقعات إن لم تكن عكسية؟ 
يذكر أن الروبل الروسي أنخفض في يوم 18 
ديسمبر/ كانون األول إلى حوالي 80 روبال 
للدوالر. وعاد لالرتفاع في أعقاب رفع البنك 
املــركــزي الــروســي لسعر الــفــائــدة مــن %10.5 
إلـــى 17% بـــزيـــادة 6.5% مـــرة واحــــدة وضــخ 
ــــدوالرات فــي املــصــارف الــروســيــة.  مــلــيــارات الـ
لكن الروبل بعد تحسن سعره مقابل الدوالر، 

عاد مرة أخرى لالنخفاض.

هّزة روسيا المالية
تساؤالت بشأن مستقبل الروبل

الحكومة الروسية
 تعين مراقبين في 

المصارف لمنع المضاربات

مخاوف من هروب 
األموال إلى الخارج 

في أعقاب مراقبة 
تجار العمالت

انخفضت العملة الروسية الروبل 6.3% مقابل 
الدوالر في التعامالت املبكرة، أمس، لتسجل 

57.42 روبال للدوالر، وسط تداوالت ضعيفة مع 
تقليص املصدرين مبيعات العمالت األجنبية 
واكتنازها، بعد جمع مبالغ كافية من الروبل 

لسداد مستحقات الضرائب في نهاية ديسمبر/
كانون األول الجاري. ويتزامن انخفاض العملة، 

مع إعالن وزارة االقتصاد، أمس، أن الناتج 
املحلي اإلجمالي لروسيا انكمش بنسبة %0.5 

في نوفمبر/تشرين الثاني، على أساس سنوي، 
وهو أول انكماش ملحوظ منذ شهر أكتوبر/

تشرين األول 2009.

قالت الحكومة الروسية إنها ستخصص 
نحو 110 ماليني دوالر خالل العامني املقبلني، 

ملساعدة مصدري األسلحة في سداد فوائد 
الديون املستحقة عليهم للمصارف املحلية.

ووفقًا للموقع الرسمي ملجلس الوزراء الروسي 
مساء األحد، فإن هذا الدعم سيبلغ نحو 2.9 

مليار روبل )حوالي 54 مليون دوالر( في عام 
2015 و2.94 مليار روبل )حوالي 56 مليون 

دوالر( في 2016. واتخذت الحكومة الروسية 
مؤخرًا خطوات عديدة لدعم الشركات واملصارف 

اململوكة للدولة وتحقيق االستقرار في سوق 
العمالت املحلي.

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات روســـــــيـــــــة، أمــــــس، 
انــكــمــاش الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــروســي 
الـــجـــاري،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
لــلــمــرة األولــــى فــي ســتــة أشــهــر، متأثرًا 
الجديدة،  الــتــوريــد  طلبيات  بانخفاض 
ــتــمــويــل والــشــكــوك  بــســبــب مــشــاكــل ال
بــشــأن ســعــر صـــرف الـــروبـــل. وزادت 
وتــيــرة  بــأســرع  التضخمية  الــضــغــوط 
لها في أكثر من عشر سنوات، نتيجة 
الــروبــل جـــراء انخفاض  النــهــيــار قيمة 
التي  الغربية،  والعقوبات  النفط  أسعار 
ــّدت مــن تــوافــر رأس املــــال األجــنــبــي  حــ

ودفعت باالقتصاد إلى حافة الركود.
ــر »اتــــــش.اس.بــــــي.ســــــي«  ــؤشــ ونـــــــزل مــ
الصناعات  بقطاع  املشتريات  ملــديــري 
ــــذي يــشــكــل نــحــو %16  الــتــحــويــلــيــة، الـ
إلــى 48.9 نقطة الشهر  مــن االقــتــصــاد 
الجاري مقابل 51.7 نقطة في نوفمبر/
ــثــانــي، لــيــهــبــط عـــن مستوى  تــشــريــن ال
الخمسني نقطة، بما يشير إلى حدوث 
انـــكـــمـــاش لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ يــونــيــو/
ــال ألــكــســنــدر مــــوروزوف،  حـــزيـــران. وقـ
ودول  ــا  ــ ــيــ ــ روســ اقــــتــــصــــاديــــي  كـــبـــيـــر 
الكومنولث في »اتــش.اس.بــي.ســي«، إن 
قــطــاع املــنــتــجــات االســتــهــاكــيــة تضرر 
أكثر من غيره، حيث شهد تراجعًا في 
الطلب واإلنتاج مع استمرار الزيادة في 
مخزونات السلع تامة الصنع، مضيفًا 
»هـــــذا الـــقـــطـــاع كــــان مـــحـــرك الــتــصــنــيــع 
الرئيسي في السنوات القليلة املاضية، 
واآلن أصبح أداؤه دون املستوى«. وقال 
ــادة الــســريــعــة في  ــــزيــ مـــــــوروزوف إن ال
استمرار تصاعد  إلــى  األســعــار تشير 

املخاطر التضخمية في االقتصاد.
)رويترز(

اكتناز 
العمالت 

األجنبية

دعم 
حكومي 
لمصّدري 

األسلحة

انكماش 
في أنشطة المصانع القياسي  نيكي  مؤشر  انخفض 

بــــورصــــة طـــوكـــيـــو لــــــــأوراق املـــالـــيـــة، 
إعــــالن  بـــعـــد   ،%0.5 بــنــســبــة  أمـــــــس، 
وزارة الصحة عن االشتباه في حالة إصابة 
ــوال، األمـــــــر الــــــــذي  أثـــــــار قــلــق  ــ ــبـ ــ بـــفـــيـــروس إيـ
أسهم شركات  ارتفعت  املستثمرين في حني 

متصلة بالقطاع الصحي.

ــال مــتــحــدث بــاســم مــجــمــوعــة »بــي. قـ
مجال  في  العاملة  البريطانية  جي« 
الــغــاز الطبيعي، فــي بــيــان، أمــس، إن 
تجارية  أول شحنة  لتسليم  تستعد  الشركة 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال إلـــى الــصــني من 
مشروعها الجديد »كوينزالند كيرتيس« في 

أستراليا البالغة تكلفته 20.4 مليار دوالر.

املــبــادالت  ارتفعت أســعــار النفط فــي 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي آســـيـــا، أمــــس، بعد 
أعــمــال عنف جــديــدة فــي ليبيا تثير 
مــخــاوف مــن قــطــع اإلمـــــــدادات. وارتـــفـــع سعر 
نــفــط ويــســت تــكــســاس إنــتــرمــيــديــيــت تسليم 
املــقــبــل نــحــو 46 سنتًا ليبلغ  فــبــرايــر/شــبــاط 
55.19 دوالرًا، بينما ارتفع سعر البرنت نفط 
سنتًا   35 نفسه  الشهر  تسليم  الشمال  بحر 

إلى 59.80 دوالرًا.

إيجور يوسفوف  وزير الطاقة الروسي 
السابق، قال أمس، إن روسيا قد تساعد في 
دعم أسعار النفط العاملية من خالل خفض 

صادراتها بشكل طفيف، وتوجيه قسم أكبر 
من اإلنتاج إلى أنشطة التكرير املحلية.

وشغل يوسفوف منصب وزير الطاقة في 
الفترة من 2001 إلى 2004، ويقول إنه ما 
زال على اتصال منتظم مع وزراء النفط 

في الدول الخليجية األعضاء في منظمة 
البلدان املصدرة للنفط )أوبك(، لكنه لم يعد 

يشغل أي منصب رسمي مهم، بل يدير 
شركة خاصة لالستثمار في الطاقة. وتضخ 

روسيا 10.5 ماليني برميل يوميا وهي 
منتج مستقل.

جياو فانج تشينغ  رئيس مجموعة 
سينوبك جروب الصينية، قال في مؤتمر 
صحافي في بكني، أمس، إن هبوط أسعار 

النفط ليس له تأثير كبير على خططها 
الرامية الستخراج الغاز الصخري، الذي 

ترتفع تكاليف إنتاجه عن الغاز الطبيعي 
التقليدي األقل كلفة.

»توطين صناعات السكك 
الحديدية في الخليج« تنظم وزارة 

النقل واالتصاالت في سلطنة عمان 
بالتعاون مع األمانة العامة ملجلس 

التعاون لدول الخليج، املؤتمر األول 
لتوطني صناعات السكك الحديدية واملترو 

في دول مجلس التعاون، الذي سُيعقد 
يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني املقبل 

في مدينة مسقط.

تقارير رقابية مصرية  يعقد الجهاز 
املركزي الحكومي للمحاسبات ، وهو أعلى 
جهة رقابية في مصر، موتمره السنوي في 

يناير/كانون الثاني 2015، لإلعالن عن كافة 
تقارير العام الحالي التى تخص موسسات 

الدولة، وذلك حسب املستشار هشام جنينية 
رئيس الجهاز.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

لقطات
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)Getty( ضعف إيرادات الطاقة ال تدعم استمرارية تحسن الروبل

عدنان عبد الرزاق

ــان الــنــفــط نــهــرا مـــن زيــــت، فــإن  إن كـ
ـــن ذهــــــــب، هـــكـــذا  الـــســـيـــاحـــة نـــهـــر مــ
ــان يــتــغــنــى الــــســــوريــــون بـــعـــائـــدات  ــ كـ
بشار  نــظــام  حـــرب  قــبــل  سياحتهم، 
الــســوريــني ومنشآتهم،  عــلــى  ــد  األسـ
عــام  الــســيــاحــة  إذ وصــلــت مساهمة 
2010 بنحو 14% من الناتج املحلي 
اإلجمالي، وزاد ما حققته في ميزان 
املدفوعات عن 134 مليار ليرة )2.9 
مليار دوالر آنذاك(، وساهمت بنحو 
35% من صادرات السلع و78% من 

صادرات الخدمات.
الـــيـــوم، وفـــي حــصــاد 2014، اقــتــربــت 
 370 مــن  السورية  السياحة  خسائر 
لــيــرة )مــلــيــارا دوالر(، وفــقــدت  مــلــيــار 
سورية أكثر من 90% من سائحيها.

السياح عــام 2010 من  اقــتــراب  فبعد 
تــزد  لــم  عتبة خمسة مــايــني ســائــح، 
األرقـــام حسب اإلحــصــاءات الرسمية 
عن 400 ألف سائح لعام 2014، دون 
أو تشير  واملقيم  العابر  بني  تفّرق  أن 
إلـــى جــنــســيــة الـــوافـــديـــن، الـــذيـــن يغلب 
الــظــن أنــهــم »شـــركـــاء حـــرب« وليسوا 
ــيــــا،  ــران وروســ ــ ــ ــوا مــــن إيـ ــ ــ ســـيـــاحـــًا، أت
ليسرقوا  الجنوبية  لــبــنــان  وضــاحــيــة 
ــتــــصــــاد ولــيــس  األمــــــل ويــــهــــدمــــوا االقــ

ليزوروا اآلثار وينفقوا في األسواق.
طبيعي أن يكون قطاع السياحة األكثر 
ــتــي هـــّجـــرت وقتلت  تـــأثـــرًا بــالــحــرب ال
استهداف  املستغرب  لكن  السوريني، 
طــائــرات نــظــام األســـد وحــمــم مدافعه، 
من  يعد  بلد  فــي  السياحية،  املنشآت 
أقدم وأغنى بلدان العالم سياحيًا، فما 
ــان يــصــنــف فــي »الــيــونــســكــو« على  كـ
تــعــاقــبــت عليه،  أن خــمــس حـــضـــارات 
أو معسكرًا  لــألســلــحــة  مــخــزنــًا  بــــات 
منشأة   371 خــروج  بعد  للعصابات، 
عن الخدمة وتهديمها أو تحويلها إلى 

ثكنات لجنود األسد.
ــول: أمــــــران قــلــمــا يــؤتــى  ــقــ ــ خـــاصـــة ال
التطرق لخسائر  على ذكرهما خال 
الــســيــاحــة الـــســـوريـــة، أولـــهـــمـــا هــجــرة 
العاملة  واليد  واملتخصصني  الخبراء 
املتمرسة، بعد فقدان 258 ألف سوري 

لعملهم في السياحة.
واألمر األخطر، فقد تجلى في سرقة 
الكنوز التاريخية ونهب املتاحف، إما 
عبر عصابات منظمة قادها شبيحة 
ــد، أو مـــن خـــال مـــن لــبــس ثــوب  ــ األسـ

الثورة مقلوبًا وتاجر بالتاريخ.
الـــيـــوم،  واملـــخـــيـــف أن ثـــمـــة مـــســـاعـــَي 
ــة أيـــــضـــــًا، لــطــمــث  ــمـ ــظـ ــنـ ــة ومـ ــثـ ــيـ ــثـ وحـ
إما  بالشام،  ارتبطت  وتــواريــخ  معالم 
فـــي عــهــد األمــــويــــني أو بـــعـــدهـــم، عبر 
تـــزويـــر لــلــتــاريــخ وعــبــث بــالــجــغــرافــيــا، 
فارسية  بأيد  دمشق  في  يجري  فما 
تكمله مــشــروعــات روســيــة، اخــتــارتــا 
»الصناعة با دخان«، ليعيدوا ترتيب 
الــحــضــارة الــســوريــة، إمــا وفــق ذهنية 
ــة إيــــرانــــيــــة أو حـــســـب تــطــلــعــات  ــأريــ ثــ
قـــيـــصـــريـــة تـــبـــحـــث فــــي ســــوريــــة عــن 
الزائل وترى في أرض الشام  مجدها 

معركتها الفيصل لثنائية القطب.

دخان 
السياحة السورية



ميشيل كيلو

ــدا عــلــى عــشــريــن من  بــإمــكــانــات تــعــادل واحــ
قــــدرات الـــعـــرب، تــقــاتــل إيــــران دفــاعــا عــن كل 
شــبــر انــتــزعــتــه مــنــهــم، وتــســتــخــدم قــدراتــهــا 
وأالعيبها من أجل الحفاظ على حضورها 
املـــــــادي، ونـــفـــوذهـــا الــســيــاســي فـــي ســوريــة 
والـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن، وتــشــن هجمات 
وهــجــمــات مــعــاكــســة مـــؤثـــرة، ضـــد مــشــارق 
تـــبـــدو معها  ومـــغـــاربـــهـــا،  الــعــربــيــة  األرض 
بل  أو معادية،  أجنبية  قــوة  ليست  وكأنها 
وحقوقها  ممتلكاتها  تحمي  محلية  جهة 
ــيـــاديـــة، وتــــقــــرر شـــؤونـــهـــا بـــرفـــع أيــــدي  الـــسـ

غيرها عنها.
لم تحقق إيران هذا من فراغ، فقد بدأت عقب 
 منظما 

ً
انتصار ثورتها بفترة قصيرة عمال

ولتأسيس  السياسي،  نموذجها  لتصدير 
املذهبية  الهوية  فــي  لها  مماثلة  مــرتــكــزات 
داخـــل دول عــربــيــة عــديــدة، وتــمــددت داخــل 
بــدءًا بسورية، الحتاللها من  دول مشرقية 
الداخل والسيطرة على إرادتها وخياراتها، 
وأقـــامـــت، فــي كــل مــكــان، بــنــى أيــديــولــوجــيــة 
أنفقت  لبناها،  مماثلة  وعسكرية  وأمــنــيــة 
عليها مئات مليارات الدوالرات، العتقادها 
أن فشلها ســيــكــون مــرجــحــا إن هــي أقــامــت 
العربي واإلســالمــي  مــع جــوارهــا  عالقاتها 
ــات تــــحــــالــــفــــيــــة، ولـــــــم تـــؤســـس  ــ ــالقــ ــ ــلــــى عــ عــ
ــل مــنــاطــق بعينها مــنــه على  وجــودهــا داخـ
بأمرها  تأتمر  إليها،  تنقلها  داخلية  بنى 
انـــطـــالقـــا مــــن هــــويــــة مــــوحــــدة تــجــمــعــهــمــا، 
وتجعلها،  مــتــطــابــقــة،  مصالحهما  تــجــعــل 
كبنى خارجية، جزءًا تكوينيا من كيانيتها 
الــخــاصــة، يــديــره وكـــالء لها مــن مواطنيها 
مفاصل  يحتلوا  أن  يــجــب  الــذيــن  املحليني 

خليل العناني

يــصــّر الــبــابــا تــــواضــــروس الـــثـــانـــي، رئــيــس 
أساقفة الكنيسة القبطية األرثوذكسية في 
مصر، على العيش في جلباب السلطة، فهو 
ال يــكــتــفــي، فــقــط، بــالــصــمــت عــلــى فــســادهــا، 
وإنــمــا، أيــضــا، يــبــرر اســتــبــدادهــا وبطشها، 
حتى ولو كانت ضد أبنائه من املسيحيني. 
الثالث من يوليو/تموز،  انقالب  وهو منذ 
فــــي تــرتــيــبــاتــه،  لـــعـــب دورًا مــهــمــا  والـــــــذي 
ــو يــجــلــس عــلــى يــســار  ــــارك بــنــفــســه، وهـ وشـ
الــجــنــرال عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــي أثــنــاء 
ــــالب، لــــم يــــمــــارس دوره  ــقـ ــ ــيـــان االنـ إذاعـــــــة بـ
تقاليد  املفترض حسب  والــديــنــي  الــروحــي 
دورًا سياسيا  مــمــارســتــه  بــقــدر  الــكــنــيــســة، 
صريحا تعكسه تصريحاته املثيرة للجدل 
والـــلـــغـــط، والـــتـــي كــــان جــديــدهــا تــحــريــضــه 
التضييق  مــن  مــزيــد  فــرض  على  السلطات 
عــلــى الــحــريــات عــلــى املــواطــنــني املــصــريــني، 
ــــن الـــحـــريـــة  ــم الـــكـــثـــيـــر مـ ــهـ ــديـ ــــوى أن لـ ــــدعـ بـ
»الزائدة«. وقد رفض البابا تواضروس، في 
»إملــونــدو« اإلسبانية،  حـــواره مــع صحيفة 
أخــيــرًا، محاسبة مــن تــورطــوا فــي دمــاء من 
سقطوا في مذبحة »ماسبيرو« عام 2011، 
العسكري، ويــدافــع عن  أيــدي املجلس  على 
ــــرى أن دوره  تــــه، ويـ حــســنــي مـــبـــارك وبــــراء
الــحــقــيــقــي يـــجـــب أن يـــكـــون عـــلـــى »يـــمـــني« 
السلطة، تماما مثلما يفعل غيره من شيوخ 
الــســلــطــان عــلــى الــنــاحــيــة األخـــــــرى. الــبــابــا 
تــواضــروس بحاجة إلــى مزيد مــن الــقــراءة 
والــتــعــلــم مــن أقـــرانـــه فــي أمــيــركــا الالتينية 
الــذيــن لــعــبــوا دورًا مهما فــي الــقــضــاء على 
ــات الـــتـــحـــرر من  ــركـ االســـتـــبـــداد، وقـــــــادوا حـ
ــقــــاط الــحــكــم الــعــســكــري،  الــســلــطــويــة، وإســ
ودافــــعــــوا عـــن حــقــوق اإلنــــســــان، خــصــوصــا 
العاملة والفالحني. وهنا،  الطبقات  حقوق 
ــراءة قـــصـــة الــــقــــس أوســــكــــار  ــ ــقــ ــ أنـــصـــحـــه بــ
ــفــــادور  ــلــ رومـــــــيـــــــرو، رئــــيــــس أســــاقــــفــــة الــــســ
ومــطــران كنيسة ســان سلفادور بني عامي 

بشرى المقطري

ــــي الــيــمــن  ــدت الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة فـ ــهــ شــ
صعود  رافقها  متسارعة،  كثيرة  تغيرات 
ــبــــوط أســــــرع لـــقـــوى ســيــاســيــة  ســـريـــع وهــ
كثيرة. وعلى اختالف خطابات هذه القوى 
ومرجعياتها، إال أنها متشابهة، من حيث 
التناقض بني الخطاب واملمارسة وتضليل 
اليمنيني والنهوض على ضعف األطراف 
كــذلــك متطابقة  األخـــرى، وهــي  السياسية 
فــي الفشل الــذريــع فــي املــوضــوع الوطني. 
ــر الـــيـــمـــنـــيـــون قــــــوى ســيــاســيــة  ــبـ ــتـ ــد اخـ ــقـ لـ
وحزب  الــعــام،  الشعبي  كاملؤتمر  متعددة، 
اإلصــــالح، والــحــوثــيــني فــي الــوقــت الــراهــن؛ 
وجميعها تتساوى في قدرتها على إرباك 
العجز  اليمني، وتغذية  السياسي  املشهد 
ــرد لـــحـــالـــة الــحــوثــيــني،  ــ ــــي سـ الـــوطـــنـــي. وفـ
نـــمـــوذجـــا لــلــقــوى الــســيــاســيــة، نــجــد هــذه 
الجماعة، كسابقتها، تمضي، بــدأٍب، نحو 

تحقيق الفشل نفسه وزيادة أسبابه.
حتى مطلع 2011، منحت مظلومية قضية 
فارقا  سياسيا  وضــعــا  للحوثيني  صــعــدة 
وأســهــمــت مشاركتهم  وتــعــاطــفــا شــعــبــيــا، 
ــن الــنــظــام  فــــي الــــثــــورة بــمــنــح مــوقــفــهــم مــ
أن مشاركة علي محسن  إال  غطاًء وطنيا؛ 
ــــذراع الــعــســكــري للرئيس  األحـــمـــر، وهـــو الـ
ــلـــه صـــالـــح حــيــنــهــا،  الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـ
ــا، فــــي الــــثــــورة وتــســّيــد  ــقــ ولــــإصــــالح الحــ
الحوثيني  كــان سببا المتعاض  اإلصـــالح 
والـــحـــراك الــجــنــوبــي، فبينما غــيــر الــحــراك 
الــجــنــوبــي مــوقــفــه مـــن الــــثــــورة، وعــــاد إلــى 
خــطــاب فــك االرتــبــاط، لــم يــهــدر الحوثيون 
الــرافــعــة الــســيــاســيــة الــتــي منحتهم إيــاهــا 
إلى  الــثــورة، ونقلوا صراعهم ضــد صالح 
مــحــســن واإلخــــــوان املــســلــمــني؛ وبــــدأ بــذلــك 
تشكل هوية سياسية للحوثيني، تتجاوز 
وجودهم  تغذية  إلــى  صــعــدة«  »مظلومية 

نقيضا ملحسن و»اإلخوان«.
االنتقالية  السلطة  أطــراف  وعندما عمدت 
»إجــمــاع  بــــِ  السياسية  العملية  خــنــق  إلـــى 
ســيــاســي« و»مــحــاصــصــة« عــلــى الوظيفة 
الـــعـــامـــة، لـــم يــتــبــق صــــوت مـــعـــارض يمثل 
الشارع خارج مصالح أطراف اإلجماع، إال 
التأثير سياسيا،  أصوات مدنية محدودة 
ومعهم الحوثيون الذين جرى استيعابهم 
في »الحوار الوطني«، وانتقلوا إلى العمل 
الـــســـيـــاســـي، مــــع اســـتـــمـــرار املــــعــــارك الــتــي 

يخوضونها على األرض.
إضافة إلى املال السياسي والقوة املسلحة، 
تنامت قوة الحوثيني باالعتماد على ثالثة 
مــقــومــات هــــي: مــظــلــومــيــة صـــعـــدة، مطلب 
التغيير الــذي تبنته الــثــورة، وفــراغ موقع 
السلطة  فشل  وقــّدم  السياسية؛  املعارضة 
االنتقالية والفساد الناتج عن املحاصصة 
وفراغ موقع املعارضة في املقام الرئيسي، 
فرصة للحوثيني إلعادة صياغة مواقفهم 
ــانـــوا  مــــن مـــحـــســـن و»اإلخـــــــــــــوان« الــــذيــــن كـ
ــّيـــدون املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي حــيــنــهــا،  ــتـــسـ يـ
ومنحهم ذريعة للجوء لخيارات عسكرية 
ضد الدولة، من إسقاط عمران إلى دخول 
معارك  وامــتــداد  ميليشاتهم،  مــن  صنعاء 
السيطرة نحو املناطق الوسطى والغربية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــعــوامــل سهلت 
ــــرض ســيــطــرتــهــم املــســلــحــة  لــلــحــوثــيــني فــ
عــلــى الـــدولـــة، إال أنــهــم لــم يــكــونــوا قــادريــن 
على تحقيق ذلــك، من دون دعــم تحالفات 
ــان فـــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــيـــة، وكـ داخــلــيــة وخـــارجـ
التحالف مع صالح الذي راهن )كما يبدو( 

رجاء بابكر

تهل على الـــســـودان، هــذه األيــــام، الــذكــرى 
ــه،  ــاللــ ــقــ ــتــ ــــة والـــــخـــــمـــــســـــون الســ ــعـ ــ ــــاسـ ــتـ ــ الـ
)اإلنجليزي  الثنائي  الحكم  علم  ونـــزول 
واملصري( ورفع العلم السوداني. وتبقى 
السودانيون  فعل  مــاذا  مطروحة:  أسئلة 
ــا هـــي إنـــجـــازات  بــاســتــقــالل بــــالدهــــم؟ ومــ
الدولة الوطنية، بعد أن حكم السودانيون 
ــــل قـــلـــت الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة.  أنـــفـــســـهـــم؟ هـ
املستعمر  الــتــي سلمها  الـــدولـــة  لــأســف، 
لـــلـــســـودانـــيـــني لــــم يـــعـــد لـــهـــا وجـــــــود، بــعــد 
ــودان، و)ســـــــودان  ــ ــســ ــ ــال جـــنـــوب الــ ــفـــصـ انـ
املليون ميل مربع( أصبح كسورًا عددية 
غــيــر قــابــلــة لــلــحــفــظ والــتــبــاهــي. ويــلــحــظ 
فشل  بسهولة،  السوداني،  للشأن  املتابع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة فـــي حل 

أزمات بالدها املستحكمة. 
عــمــر  ــيـــس  ــرئـ الـ لـــخـــطـــاب  اســتــمــعــت  وإذا 
ــام مــــائــــدة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي،  ــ الــبــشــيــر أمــ
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، وقــد 
حــــــدد مــــحــــاور الــــــحــــــوار، وهـــــــي، الـــهـــويـــة 
االقتصادية.  والسالم والحريات واألزمــة 
فــيــطــرح املــراقــب تـــســـاؤاًل: ملـــاذا لــم يحسم 
السودانيون هويتهم إلى اآلن؟ نعم، هوية 
الــســودانــيــني مــا زالـــت فــي طـــور التفاعل، 
والسودانوية  األفريكانية  بني  ومتنازعة 
والــعــروبــة. الــســؤال عــن الهوية هــو بداية 
تــشــريــح املــشــكــلــة، واإلجـــابـــة عــلــيــه بــدايــة 
الــطــبــقــة السياسية  لــكــن  الـــعـــالج والـــحـــل، 
ــا، وكـــل همها  والــنــخــب غــيــر واعــيــة دورهــ
االســتــيــالء عــلــى الــســلــطــة، لــيــس مــن أجــل 
إصـــالح الــبــلــد، ورفــاهــيــة املــواطــن، بــل من 
أجـــل فـــرض تــمــكــني نــخــبــهــا، ألن السلطة 
باب واسع للتكسب في البلدان املتخلفة، 
وفرض رؤيتها األحادية على بلد متعدد 
األعــراق والثقافات، لم يحسم أمر هويته 
السودان،  املستعمر من  بعد. ومنذ جالء 
ــا تـــقـــريـــبـــا، جـــربـــت عــلــى  أي قـــبـــل 60 عـــامـ
املـــدارس  كــل  الصابر  الطيب  الشعب  هــذا 
الفكرية من اليمني واليسار، وطبقت عليه 
الــســيــاســيــة كــافــة، مــن ديمقراطية  الــنــظــم 
نيابية إلى عسكرية مرورًا بدولة الحزب 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، فشلت  الــــواحــــد. وعـ
 ذريعا في الحفاظ 

ً
النخبة السياسية فشال

على وحدة تراب الوطن، وكان االنفصال 
نتيجة حتمية لبلد لم يحسن أبناؤه إدارة 
شــأنــه، وبـــان للعيان الــضــعــف والــقــصــور 

مــعــيــنــة فـــي بــــالدهــــم، أو يـــديـــنـــوا بـــقـــدر من 
ــهـــران، يـــــوازي أو  الـــــوالء ملــرجــعــيــتــهــم فـــي طـ
 نــظــيــره تـــجـــاه مــســؤولــيــهــا وقـــادتـــهـــا، 

ّ
يـــبـــز

بنيتها  مع  البرانية  بنيتها  بذلك  لتتكامل 
ــدًا، ذا ســمــات  ــ الــداخــلــيــة، وتــشــكــال كـــال واحــ
مــوحــدة، تشبه تلك القائمة فــي إطــار دولــة 
وطنية واحــدة، تتفاعل مكوناتها في حقل 
تــواصــلــي، تــوجــهــه أيــديــولــوجــيــة وظيفية، 
تشتغل بآليات دمج واحتواء فاعلة، تجعل 
البرانية،  كياناتها  بني  التفريق  املحال  من 
ــيـــة كــالــحــرس  ــلـ ، والـــداخـ

ً
ــلـــه مــــثــــال كـــحـــزب الـ

يعتبر  األول  أن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  ــثــــوري،  الــ
لــبــنــانــيــا، والـــثـــانـــي فـــارســـيـــا. أي انــتــصــار 
انتصارًا  يعد  اليمن  في  الحوثيون  يحرزه 
لجيش إيران وأمنها، يضع عاصمة عربية 
غدا  فكأنه  جيبها،  فــي  أو  تصرفها،  تحت 
بأواصر  إليها  تشده  منها،  تكوينيا  جــزءًا 
عليه،  وتــمــون  والــــوالء،  والعقيدة  املصلحة 
كما تمون على أي جهاز من أجهزتها، وأي 

مكون من مكوناتها الذاتية.
حققت إيران هذا اإلنجاز، بينما كان العرب 
يتصارعون ويمزقون بعضهم، ويعرضون 
ــراق  ــ ــتـ ــ ــلـــغـــزو واالخـ أنـــفـــســـهـــم وأوطــــانــــهــــم لـ
قضاياهم  بــخــروج  ويسمحون  والتبعية، 
الحيوية من أيديهم، وبتلقفها واستعمالها 
من إيــران، وكأنها قضايا وطنية تخصها، 
وال شأن لغيرها بها، على غرار ما فعلته في 
قضية فلسطني التي درجنا على تسميتها 
»قـــضـــيـــة الــــعــــرب األولـــــــى واملــــركــــزيــــة«، فقد 
واتهمت  وأّممتها،  عليها  طهران  استولت 
أي عربي حاول لعب دور فيها بالتآمر مع 
العدو والتواطؤ ضد مصالح الفلسطينيني، 
وحقهم في وطنهم، بل إنها أسست تنظيما 
خـــاصـــا، مــهــمــتــه الـــوحـــيـــدة إيـــجـــاد شـــروط 

عـــربـــي مــتــكــامــل، يــضــمــن نـــمـــوًا اقــتــصــاديــا 
وســيــاســيــا، دولـــويـــا ومــجــتــمــعــيــا، مــتــوازنــا 
ومــــضــــطــــردًا، يـــدمـــج مــخــتــلــف األقــــطــــار في 
مــجــال تــوجــهــه قــيــم وأهـــــداف وآلـــيـــات عمل 
موحدة أو متقاربة، تنبثق عن استراتيجية 
الــجــمــيــع بها  مــشــتــركــة وتــدريــجــيــة، يتقيد 
ــفـــوارق  الـ مـــن دون اســتــثــنــاء، رهــانــهــا ردم 
وتــقــريــب مستويات  الــبــلــدان،  بــني مختلف 
تــطــورهــا وحــيــاتــهــا عــلــى جــمــيــع األصــعــدة 
الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة، تــحــقــيــقــا النــتــقــال 
مدروس إلى الحداثة، ينتهي معه انغالقها 
حـــيـــال بــعــضــهــا، وانــــغــــالق نــظــمــهــا حــيــال 
شــعــوبــهــا، ويــتــعــزز تصميمها عــلــى وضــع 
وخـــيـــاراتـــهـــم،  الـــعـــرب  إرادات  لــتــشــتــت  حـــد 
لــيــبــرزوا  والــخــفــيــة،  العلنية  ولــصــراعــاتــهــم 
قوة تتكور على ذاتها، يقودها مركز موحد 
ومبادر، يستطيع احتواء القوى والكيانات 
الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــطــهــران، مــن حـــزب الله 
ــــخ. أتـــحـــدث عـــن وحـــدة  إلــــى الـــحـــوثـــيـــني... إلـ

ــيـــوم، أن  الـــعـــرب الــتــي يــعــتــقــد أغــلــبــيــتــهــم، الـ
زمنها مضى إلى غير رجعة، وأن الحديث 
عنها لن يكون غير لغو ال خير فيه. لنترك، 
اآلن، وحدة الشعوب التي طاملا حلمنا بها، 
وتوهمنا أن تحققها يجب أن يلغي الدول، 
وأنـــه سيحل دولـــة واحـــدة مــوحــدة محلها، 
ــذي يمنع  ــ ــا الـ ــا دولـــتـــنـــا. مـ ســتــكــون وحـــدهـ
الــيــوم وحـــدة الــحــكــام الــتــي تــخــدم مشروعا 
لــطــاملــا حــلــم بــه الــتــقــدمــيــون والــوحــدويــون، 
وآمـــــــن بــــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــون واالنـــفـــصـــالـــيـــون، 
وتمتني سلطة  وتــحــديــث  تطوير  جــوهــره: 
تطور وتحدث وتعزز وتمنت مجتمعاتها، 
تدريجيا وبطرق مدروسة ومتأنية وبطيئة 
وآمنة؟ لنبدأ إصالحا يتناول هذه السلطة 
وطرق عملها وطابعها، ولننتقل منه، بقدر 
ما يتقدم ويصير آمنا، إلــى إصــالح أحــوال 
املجتمع التي نعلم، جميعا، أن االمتناع عن 
إصالحها لعب دورًا رئيسا في قيام ثورات 

الربيع العربي.
لن ينجح الخليج في كبح إيران، أو الصمود 
أمامها، بلدا  في وجهها، وتفادي سقوطه 
بعد آخر، إن بقيت هي موحدة ومتماسكة 
محكومة  ــا،  ــهـ وأدواتـ السلطة  صعيد  على 
ومصالحها  وخــطــطــهــا  العميقة  بــالــدولــة 
ــا فــي  ــيـــدهـ ــالـ ــقـ ونـــزعـــاتـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة وتـ
الحكم واإلدارة، متموضعة خارج مجالها 
الـــــــخـــــــاص، مــــــن خــــــــالل تـــنـــظـــيـــمـــات قـــويـــة 
وحــســنــة الــتــمــويــل والــتــســلــيــح، هــي امــتــداد 
اإلرادة،  وبقي هو مشتت  لها وألجهزتها، 
تخشى كياناته على استقاللها الهش من 
مخاطر تأتي من شركاء وجــيــران عــرب، ال 
إقليمية  بد من ردعهم، باالستعانة بقوى 
ــيــــة: مــنــهــا إســـرائـــيـــل وإيــــــران محليا،  ودولــ
والغرب األميركي دوليا، مع ما يعنيه ذلك 

من تقييد حقها في تقرير شؤونها بحرية، 
كيانها  زوالـــه:  مــا تخشى  على  واملحافظة 

الهش واستقاللها املحدود.
لن يتزحزح التفوق االيراني على الخليج من 
دون إصالح دوله، وتوحيد قدراته، في إطار 
عربي يمده بقوى احتياطية كبيرة، لكنها 
الــردع األميركي  أمــا االعتماد على  معطلة. 
فهو فخ، ومشكلة ستبقى من دون حل، في 
ظل استمرار ضعف دوله وتشتتها، بالنظر 
إلى أن مصلحة أميركا االستراتيجية تكمن 
فــي بقاء إيـــران قوية وقـــادرة على تخويف 
جيرانها الــعــرب، إلــى الــحــد الـــذي يجبرهم 
على وضع مصيرهم ومقدراتهم بني أيدي 
ــيــــض، الـــحـــريـــص عــلــى بــقــائــهــم  الــبــيــت األبــ

ضعفاء ومشتتني.
فـــي مــنــظــور اســـتـــراتـــيـــجـــي، يــعــتــبــر تمسك 
تنضوي  ســوريــة،  بسياسات  الخليج  دول 
فــي اإلطــــار األمــيــركــي، إســهــامــا خــطــيــرًا في 
التزامها  ألن  بــأيــديــهــا،  كياناتها  تقويض 
بــالــســقــف الـــدولـــي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة يــكــون 
ــار الـــســـقـــوف  ــيــ ــهــ ــــاره، وانــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــي انـ ســـبـــبـــا فـ
اإلقــلــيــمــيــة عــامــة، واإليـــرانـــيـــة خــاصــة، على 
رؤوســـــهـــــا. مــــن هــــنــــا، يــعــتــبــر مــــوقــــف دول 
الــخــلــيــج مـــن ســـوريـــة مــوقــفــهــا مـــن نفسها، 
ويهدد استقاللها وحريتها بقدر ما يحول 
دورهـــا إلــى دور يــســاعــد، أو يــســانــد، أدوار 
اآلخـــريـــن، بينما تــــدور مــعــركــة ســوريــة في 
الخليج نفسه، ومن الخطأ أن ال يخوضها 
الــدفــاع  معركة  معركته،  بصفتها  الخليج 
ـــظـــهـــر أزمــــة 

ُ
ــتـــي ت ــتـــه الـ عــــن كـــيـــانـــاتـــه وهـــويـ

اليمن عمق اختراقها، وقلة حصانتها ضد 
إيراني متوعد، يهددها به قادتها  اختراق 

ويطرق بالقول والفعل أبوابها. 
)كاتب سوري(

لحكم  يكن مجرد مناهض  لم   .1980-1977
الــعــســكــر فــي الــســلــفــادور، والـــذيـــن ارتــكــبــوا 
مـــجـــازر مـــروعـــة بــحــق الــعــمــال والــفــالحــني، 
 عن حقوق 

ً
وإنما كان، أيضا، مدافعا أصيال

اإلنسان، وأنشأ منظماٍت عديدة تدافع عن 
حقوق الفقراء والعمال والفالحني، وتقدم 
ضد  والقانونية  اإلنسانية  املساعدة  لهم 
بــدأ حياته أسقفا  الــذي  السلطة. رومــيــرو 
التحرير،  محافظا ومتحفظا على الهــوت 
ووصــايــا املــجــمــع الــفــاتــيــكــان الــثــانــي التي 
حــــررت الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة مـــن قــيــود 
فكرية وثقافية جامدة كثيرة سيطرت على 
القتل  مشاهد  يتحمل  لم  املسيحي،  الفكر 
والــعــنــف الــتــي جــرت بحق األبــريــاء، تحت 
الدامي،  هومبرتو  كارلوس  الجنرال  حكم 
والذي ارتكبت ميليشياته وقواته مجازر 
ــه ولــحــكــمــه،  ــة بـــحـــق املــــعــــارضــــني لــ ــعــ واســ
فـــقـــام بـــتـــحـــريـــض الـــجـــنـــود وتــشــجــيــعــهــم 
 على عدم إطاعة أوامــر القتل، حفاظا على 

أرواح األبرياء. 
كــانــت انــتــهــاكــات الــســلــطــة، خــصــوصــا ضد 
الــفــقــراء والــفــالحــني فــي الــســلــفــادور، سببا 
مهما فــي ثــوريــة األســقــف رومــيــرو ونقطة 
ــول فــــي طـــريـــقـــة تــعــاطــيــه مــــع الــســلــطــة  تـــحـ
وجرائمها. فهو لم يقم فقط بإدانة عمليات 
نفذتها  التي  واالختطاف  والتعذيب  القتل 
ــــوت«، الــتــابــعــة لــلــجــنــرال كــارلــوس  »فــــرق املـ
أيام  هومبرتو، وذلــك في خطبه ومواعظه 
األحد، والتي كان يجري بثها على موجات 
ــادور  ــفـ ــلـ ــاء الـــسـ ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ الــــــراديــــــو فـ
الكنيسة،  قامت  وإنما  الالتينية،  وأميركا 
تحت رعايته، بدور مهم وقوي، في توثيق 
املتورطني  بتقديم  واملطالبة  الجرائم،  هذه 

فيها للعدالة. 
ــيــــرو األســـقـــف الـــوحـــيـــد الـــذي  لـــم يــكــن رومــ
رفـــض اســتــبــداد السلطة وانــتــهــاكــاتــهــا في 
الــســلــفــادور، فــقــد سبقه مــنــاضــل آخـــر أكثر 
ثورية، ولحقه مناضل آخر أكثر دفاعا عن 
حقوق اإلنــســان فــي بـــالده. فسلفه كــان هو 

على حداثة التجربة السياسية للحوثيني، 
في حني راهن هؤالء على كون صالح ورقة 
رهانات  أن  يبدو  لكن،  سياسية محروقة. 
الطرفني لم تكن ذكية كفاية، فسقط صالح 
في مربع الدعم الدولي للسلطة االنتقالية، 
ــة تــــراجــــع  ــ ــالـ ــ ــــط الــــحــــوثــــيــــون فـــــي حـ ــقـ ــ وسـ
يـــوازي سرعة صعودهم  سياسي ســريــع، 

إلى تصدر املشهد.
كان انتقال الحوثيني إلى التعبير املسلح، 
وفرض تقديراتهم السياسية، وسيطرتهم 
الــعــســكــريــة عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، ورقــة 
الـــتـــوت األخـــيـــرة الــتــي عــرتــهــم، وكشفتهم 
ــا  ــا أمــــــــــام املــــجــــتــــمــــع، خـــصـــوصـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الخطأ  أن  إال  املتعاطفني مع مظلوميتهم، 
ــــرب الـــتـــنـــامـــي املـــتـــســـارع  ــــذي ضـ الـــقـــاتـــل الــ
ــــل املــجــتــمــعـــ وجـــعـــلـــه يــتــجــه  لــلــحــركــة داخــ
عكسيا هو تحالفها مع صالح، واستخدام 
أســـالـــيـــبـــه فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مـــــع الـــخـــصـــوم 
الحوثيني من تنفيذ  السياسيني، ما مّكن 
مخططهم للسيطرة املسلحة، وشل حركة 
نتائجه  أن  إال  السياسية،  ــراف  األطــ بقية 
ــا،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــا واجـ كــــانــــت وخـــيـــمـــة ســـيـــاسـ

والتزال تتفاقم.
على الرغم من هشاشة الواقع اليمني، إال 
للقوى  كاشفا  حقيقيا  مختبرًا  يمثل  أنــه 
ــذي لـــم يـــنـــُج منه  ــ الــســيــاســيــة عــمــومــا، والــ
الحوثيون الذين حاولوا مــداراة سوءتهم 
التي ظهرت جليا منذ 21 سبتمبر/أيلول 
ــقــــوى، وكـــمـــا تــرتــفــع  املــــاضــــي، فــــإن هــــذه الــ
فــي فــتــرة مــا، مــا تلبث أن تتقزم وتسقط؛ 
كمظلومية سابقا،  نشأت  التي  فالحوثية 
االستبداد، مستندة  تمارس  اليوم،  باتت، 
عــلــى قـــوة الـــســـالح، وعــلــى ضــعــف الــدولــة، 
وتــآكــل الــقــوى املــدنــيــة، وانــقــســام املؤسسة 
العسكرية، وهي، بذلك، ال تختلف عن نظام 
صالح الذي ضربت بكل دواعي العداء له، 
لــتــتــحــالــف مـــعـــه، وعـــلـــى األغـــلـــب، ســيــكــون 
الحركة   

َّ
تتحل لــم  مــا  نفسها،  لها مصيره 

واالعــتــذار  بأخطائها،  لالعتراف  بالجرأة 
للمجتمع،  نفسها  تــقــديــم  وإعـــــادة  عــنــهــا، 

كجزء منه، وليس متسلطا عليه.
لــم ينته عــام 2014 الـــذي كــان عــام صعود 
الحوثيني بامتياز، حتى ظهرت مؤشرات 
سقوطهم واضــحــة، وربــمــا مــن أهــمــهــا أن 
السياسية  الساحة  فــي  الــقــوي  حضورهم 
لــم يــكــن ألســبــاب قـــوة ذاتــيــة، أو امتالكهم 
مــشــروعــا وطــنــيــا، وإنــمــا استثمار أخطاء 
األطراف السياسية، باإلضافة إلى تناقض 
العام للحوثيني عن ممارساتهم  الخطاب 
الهوة  لسد  والتحايل  الــواقــع،  في  الفعليه 
بــني الــخــطــاب واملــمــارســة بمنطق مــعــارك 
ســيــاســيــة مــخــتــلــقــة؛ حــيــث يــأتــي مــشــروع 
ترويسة  الفساد  ومكافحة  املدنية  الــدولــة 
رئــيــســيــة لــلــخــطــاب الـــســـيـــاســـي، وتــقــديــم 
ــلـــجـــوء لــلــســالح واســـتـــخـــدام  نــقــيــضــهــا )الـ

الذاتي للنخب الشمالية والجنوبية على 
بــعــد تصويتهم  فــالــجــنــوبــيــون،  ــواء.  الـــسـ
قــتــال  وبــــعــــد  بــنــســبــة %99،  لـــالنـــفـــصـــال 
دولتهم. وكان  قــرن، حصلوا على  نصف 
املــتــوقــع أن يــنــكــبــوا عــلــى تنمية دولــتــهــم 
القتال  أن  املــؤســف  لــكــن،  بهمة وحــمــاس. 
بني أبناء الجنوب اشتعل حول املناصب 
واملـــــــوارد، ويـــبـــدو أن وحــدتــهــم فـــي قــتــال 
وابــن  )أنـــا  للمثل  كــانــت تطبيقا  الــشــمــال 
عمي على الغريب(. ومع انعدام أي مقوم 
واالقتصادي،  البشري  بشقيها  للتنمية، 
يــزاولــون  الجنوبيون،  املــواطــنــون  أصبح 
والتقاط  الصيد  الحجري،  العصر  مهنة 
الــثــمــار. هـــذا هــو الــحــال فــي دولـــة جنوب 
السودان أما في السودان، بعد االنفصال 

صار كل شيء يتداعى وينهار. 
تهاوى االقتصاد بعد االنفصال، وخرجت 
ــائـــدات الــبــتــرول مـــن املــيــزانــيــة، وكــانــت  عـ
تمثل 80%. وكان يمكن أال يكون لخروج 
ــذا الـــتـــأثـــر املــــدمــــر، إذا أحــســنــت  الــنــفــط هــ
الــنــفــط  ــدات  ــائــ عــ إدارة  الــبــشــيــر  حـــكـــومـــة 

واستثمرتها في الزراعة والصناعة.
إذن، السودان الشمالي مرشح أن يتقسم 
إلــــى دويــــــالت. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــذه 
األهـــــوال، ال يــلــوح فــي األفــــق حــل لــلــمــأزق 
ــي، فــالــنــخــب املـــعـــارضـــة فــقــدت  ــودانــ ــســ الــ
 
ً
الــقــدرة على اإلبـــداع وطــرح نفسها بديال

منتظرًا. 
الحاكمة ففقدت تماما  اإلنــقــاذ  أمــا طبقة 
ــــالح، وأصــبــحــت طبقة  الـــقـــدرة عــلــى اإلصـ
الغيبوبة،  تعيش  مترهلة،  بيروقراطية 
وانحصر همها في انتخابات تخوضها 
وحــدهــا بـــدون أحــــزاب، أو مــنــافــس، وكــأن 
ــداث الــجــســام تــحــدث فـــي بــالد  ــ هــــذه األحــ

)الواق واق(.
مــمــا ســبــق، يــتــجــلــى، بـــوضـــوح، االنــهــيــار 
ــودان كـــــدولـــــة، وهـــشـــاشـــة  ــســ ــلــ الــــبــــطــــيء لــ
ــــف الـــنـــخـــب  ــعـ ــ ــاســــي وضـ ــيــ ــع الــــســ ــ ــــوضــ الــ
ــا عــــن رؤيــــــة حــلــول  الــســيــاســيــة وعـــجـــزهـ
إبـــداعـــيـــة، لــلــخــروج مـــن أزمـــــات الـــســـودان 

املركبة واملتحكمة. 
أمـــا الــشــعــب الــســودانــي فــمــحــتــار بــعــد أن 
انــتــفــض مــرتــني، ومـــــازال حــالــه مــن سيئ 
إلى أســوأ، وثروته منهوبة، وليس هناك 
تنمية وال رفاهية، فسودان بعد االنفصال 
فــشــل فــي إدارة الــتــنــوع، ولـــم يــحــســم أمــر 

هويته، وال سلطته، بعد.
)كاتبة سودانية(

مالئمة للمتاجرة بقضية فلسطني وقضايا 
الـــعـــرب، حــتــى ضـــد أصــحــابــهــا األصــلــيــني، 
ــه بــعــشــرات  ــ أشــرفــت عــلــى تسليحه، وزّودتــ
املــلــيــارات مــن الـــــــدوالرات، ووضــعــت قسما 
كــبــيــرًا مــن خــبــرائــهــا الــعــســكــريــني ودعــاتــهــا 
تصرفه،  تحت  واأليديولوجيني  املذهبيني 
وكلفته حتى بمهام داخلها، كحماية بعض 
معاركها  في  وأشركته  ومناطقها،  قادتها 
أراضــي  أقصى  من  والعسكرية،  السياسية 
ــا، وفــــي مـــا وراء حـــدود  ــاهــ الـــعـــرب إلــــى أدنــ
الــعــاملــني الــعــربــي واإلســــالمــــي، فــكــان دوره 
نــمــوذجــا مــقــنــعــا، أكـــد قــدرتــهــا عــلــى العمل 
االستراتيجي والتفكير طويل األمد، وعجز 

العرب عن مجاراتها في أي أمر.
لــيــس هــنــاك الــيــوم أي رد عــربــي عــلــى هــذه 
الفعل  االختراقية  املحكمة،  االستراتيجية 
والــتــواصــلــيــة الــبــنــيــة، داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
الــتــي تــســتــخــدم اإليـــرانـــيـــني كـــقـــادة لــهــا في 
بلدان أجنبية، وأجــانــب في إيــران كضباط 
أمـــن ومــقــاتــلــني، يــنــفــذون أيـــة عملية تطلب 
االستراتيجي  واملــجــال  ــران  إيـ داخـــل  منهم، 
اإليراني وأي مكان آخر. ولن ينجح العرب 
عــــامــــة، والـــخـــلـــيـــجـــيـــون مـــنـــهـــم خـــصـــوصـــا، 
ــران، مـــا لم  ــ فـــي الــتــصــدي الســتــراتــيــجــيــة إيــ
وا حول دولٍة، 

ّ
يتكّوروا على أنفسهم، ويلتف

قــــدرات  تــمــتــلــك  أو مــجــمــوعــة دول عـــربـــيـــة، 
ــددا كــبــيــرا نــســبــيــا مـــن الــســكــان،  ــ كــافــيــة، وعـ
واقــتــصــادًا عــلــى قـــدر مــقــبــول مــن استثمار 
الثروات الوطنية وعوائد اإلنتاج واالندماج 
ــة، وجـــيـــشـــا يــســتــطــيــع  ــيــ فــــي الــــســــوق الــــدولــ
الــدفــاع عــن سيادتها ضــد أي خطر داخلي 
أو إقليمي، وعالقات دولية تتيح لها دعما 
الشرعية  قويا من دول عظمى ومؤسسات 
الدولية. على أن تضع خطة عامة إلصالح 

 )1977-1939( جــونــزالــس  لــويــس  األســقــف 
الكنيسة  داخـــل  التغيير  عملية  قـــاد  الـــذي 
بعملية  وقــام  السلفادور،  في  الكاثوليكية 
»تــــحــــريــــر« فــــكــــري وعـــقـــلـــي لــلــمــســيــحــيــني 
ــــوت  ــي بـــــــــــالده، بـــتـــبـــنـــيـــه الهــ ــ الـــــعـــــاديـــــني فــ
التحرير، ونقله وصايا املجمع الفاتيكاني 
الثاني منتصف الستينات. كما كان له دور 
الفقراء  البسطاء من  الدفاع عن حقوق  في 
والــفــالحــني، خــصــوصــا بــعــد املــذبــحــة التي 
ارتكبها العسكر ضدهم عام 1932. وخالل 
عــهــد جــونــزالــيــس، كـــان قــد تــم تشكيل أول 
مكتب للدفاع عن حقوق اإلنسان، من أجل 
والفقراء  للفالحني  واملساندة  الدعم  تقديم 

ضد انتهاكات السلطة.
دفاع األسقف روميرو عن العدالة ووقوفه 
فقد  حياته،  فه 

ّ
كل العسكر  انتهاكات  أمــام 

يــؤدي صالته في  كــان  تــم اغتياله، بينما 
ــد، الــرابــع والــعــشــريــن من  قـــداس يـــوم األحــ
مـــارس/آذار 1980. ويــوم تشييع جنازته، 
ــي عــلــى  ــحــ ــق الـــعـــســـكـــر الـــــرصـــــاص الــ ــلــ أطــ
ســقــوط ضحايا  فــي  تسبب  مــا  املشيعني، 
كــثــيــريــن. رحـــل األســقــف رومـــيـــرو، وبقيت 
املــؤثــرة، ومنها  ومــقــوالتــه  الطيبة  سيرته 
أن »الــكــنــيــســة الـــتـــي ال تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
الفقراء، وال ترفض الظلم، ليست الكنيسة 

الحقيقية ليسوع املسيح«.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــذه  ــة حــتــمــيــة لــتــحــقــيــق هـ ــلـ ــيـ الـــــقـــــوة( وسـ
األهــــــــــــداف، وســــــد هــــــذا الـــتـــنـــاقـــض بـــعـــدو 
ســيــاســي، هـــو مـــن يـــفـــرض خـــيـــار الــســالح 
نفسه،  السياسي  الطرف  وليس  والعنف، 
كما يزعم قيادات ونخب هذه القوة أو تلك.
الــســيــاســيــة اليمنية،  الـــقـــوى  كــغــيــرهــا مـــن 
عملت جماعة الحوثيني على تعميم صورة 
ملــا يــجــب أن يــكــون عليه املــواطــن اليمني، 
وفرض هذه الشخصية محددًا ملنح حقوق 
وحريات اليمنيني أو مصادرتها، وهو ما 
نتج عنه إلغاء الصوت املختلف ومصادرة 
ــر لــــحــــاالت  ــريــ ــبــ ــتــ ــن، والــ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــقــــوقــــه كـ حــ
االنتهاكات والفساد، تحت مظلة الصورة 
الــنــمــطــيــة الــتــي يــفــرضــهــا. بـــاإلضـــافـــة إلــى 
وغياب  للحركة،  املؤسسي  البناء  ضعف 
في  الرشيد  الحكم  ومعايير  الديمقراطية 
الــبــنــاء الــتــنــظــيــمــي، ومـــا نــتــج عــن ذلـــك من 
تكريس ملراكز القوى داخلها على حساب 
مــصــالــح جــمــهــور املــنــتــســبــني لــلــجــمــاعــة ً. 
والتنظيمي  املالي  الفساد  مظاهر  أن  كما 
ــاســـي،  ــيـ ــسـ يــــضــــرب خــــطــــاب الــــجــــمــــاعــــة الـ
املدنية والديمقراطية في  املنادي بالدولة 
صاحب  حيث  وخارجها،  داخلها  العمق، 
صعودها سياسيا نشوب معارك، ضاربة 
داخلها على السلطة، والتمثيل السياسي 
للطائفة الزيدية، والــزج بها في معاركها. 
ــنـــاصـــرة داخـــل  ــــوالء واملـ ــكـــال الــ كــمــا أن أشـ
دون  معايير  على  يــقــوم  الجماعة  تكوين 
»املذهبية«  العقائدية  وتطغى  الــوطــنــيــة، 

على قيمة املواطنة.
ــادت جــمــاعــة الــحــوثــي بــدولــة  وفـــي حـــني نــ
املؤسسات، وباملواطنة املتساوية، وسيادة 
القانون، فإن أداءها، في املحصلة، لم يفض 
سوى إلى تدمير الدولة وانتهاك املواطنة 
وتعطيل القانون. وبحسب تقرير املرصد 
األورومــتــوســطــي لحقوق اإلنــســان، بلغت 
مــنــذ 21 سبتمبر/ الــحــوثــيــني  انــتــهــاكــات 

 4531 األول  أكتوبر/تشرين  وحتى  أيلول 
حــالــة انــتــهــاك مــتــنــوعــة، مــن اعــتــقــال وقتل 
واحتجاز للحريات السياسية واإلعالمية، 

وانتهاكات للممتلكات الخاصة والعامة.
وفي ضوء كل ممارسات جماعة الحوثيني 
التي يبدو أنها فقدت أسباب مظلوميتها 
وتــعــاطــف املــجــتــمــع الــيــمــنــي، ربــمــا تــكــون 
األيام املقبلة مقدمة دراماتيكية لسقوطها، 
وعودتها إلى مربعها املنغلق، كونها قوى 
فلم تستفد  األصعب،  االختبار  في  فشلت 
ــرى،  ــ مــــن أخــــطــــاء الــــقــــوى الــســيــاســيــة األخــ
ولــــم تــعــمــل عــلــى تــخــلــيــق مـــشـــروع وطــنــي 
جامع، وإنما جاءت قوة راديكالية، سعت 
إلــــى تــصــفــيــة خــصــومــهــا الــســيــاســيــني من 
اإلخــــــوان املــســلــمــني إلــــى أي صــــوت مــدنــي 
يرفض أساليبها القمعية، وهكذا تحولت 
تضرب  ثــأريــة،  حــالــة  الحوثية  املظلومية 

بمصالح املجتمع اليمني عرض الحائط.
ــقــــوى الــســيــاســيــة  إن مــســلــســل صـــعـــود الــ
الــيــمــنــيــة وهـــبـــوطـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة زمــنــيــة 
وجيزة، وهي لم تأخذ دورتها التاريخية 
الــكــامــلــة، ولــــم نــصــُح بــعــد مـــن ضجيجها 
 كثيرًا في جذور 

ً
وأخطائها، يحتاج تحليال

الفريدة،  اليمنية  السياسية  الظاهرة  هذه 
فــكــمــا شـــاهـــد الــيــمــنــيــون بـــصـــبـــر، وربـــمـــا 
بــخــفــة، مــتــوالــيــة ســـقـــوط قـــــوى ســيــاســيــة 
ــنـــزفـــت حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة،  ــتـ ســـابـــقـــة، اسـ
سيكونون شاهدًا محايدًا للسقوط املدوي 
ببناية  أشــبــه  سيكون  ســقــوط  للحوثيني، 

متآكلة األساسات.
)كاتبة يمنية(

هجوم إيراني وعرب ممزّقون

بين البابا تواضروس واألسقف روميرو

الحوثيون من المظلومية لالستبداد

السودان الراهن.. 
انتفاضتان وال جديد

مصلحة أميركا 
االستراتيجية تكمن 

في بقاء إيران قادرة 
على تخويف جيرانها

رحل األسقف روميرو، 
وبقيت سيرته الطيبة 

ومقوالته المؤثرة

عمل الحوثيون على 
تعميم صورة لما 

يجب أن يكون عليه 
المواطن اليمني

آراء

صالح الدين الجورشي

وجدت نفسي، األسبوع املاضي، في عّمان، للمشاركة في ندوة نظمها مركز القدس 
املحلية  املؤتمرات  تناولته عشرات  عنوانها موضوعًا  وكــان  السياسية،  للدراسات 
واإلقليمية، »اإلسالميون والحكم«. لكن، تميز املنظمون بدعوة فريق من البلد نفسه، 
تم  التي  والــتــجــارب  لها.  ونــاقــد  أهلها  مــن  مــدافــع عنها  بــن  املحلية  التجربة  لتناول 
تناولها: تونس ومصر وتركيا والعراق واألردن. وُيكتفي، هنا، بالتوقف عند ثالث. 

تونس  نــداء  املــؤثــرة،  األحـــزاب  يمثلون حاليًا  ثالثة مدعوين،  تونس  تجربة  عــرض 
وحركة النهضة والجبهة الشعبية. وميز العرض والنقاش اعتراف الثالثة ببعضهم، 
يطمئن،  الجلسة  مــا جعل جمهور  املتبادلة،  واالنــتــقــادات  التنافس  مــن  الــرغــم  على 
»النهضة«  خسرت  أن  بعد  تونس،  في  الديمقراطي  االنتقال  مستقبل  على   ،

ً
قليال

موقعها األول، وأصبح الباجي السبسي رئيسًا. وعندما سئل ممثل »نداء تونس« 
عن احتمال عودة النظام القديم بعد فوزهم في االنتخابات، أجاب »النظام السابق لن 

يعود، ونحن أول من سيتصّدى له بقوة، إذا حاول أنصاره ذلك«. 
كانت تجربة العراق مؤملة، إن لم نقل كارثية، ويتجلى فشلها بإلقاء نظرة على أحوال 
هذا البلد العظيم والغني، والذي نخرته الطائفية وخربه الفساد. وهذا ما أكده معظم 
الذين تحدثوا عن التجربة، من شهود عليها ومن داخلها، وأغلبهم قادة سياسيون 
الــذي أسهم،  التوافق  أبــرزت تجربتا تونس واملغرب عامل  أحــزاب شيعية. وإذ  في 
بقوة، في تجنب اإلخفاق السياسي الكامل لإلسالمين، فإن التحدي الرئيسي الذي 
فبدل  الطائفية،  تجاوز حدودها  عن  العراقية عجزها  اإلسالمية  األحــزاب  واجهته 
أن تؤسس لهياكل وطنية مفتوحة على جميع أبناء العراق، تحولت أحزابًا طائفية 
ومذهبية. وهذا مطب لم يسبق للبعثين أن وقعوا فيه، باستثناء فشلهم في إدارة 
امللف الكردي، ولم يتورط فيه الشيوعيون والليبراليون من قبل. ملاذا اإلسالميون 
التي  الخبيثة  الجرثومة  القابلية لإلصابة بهذه  الذين توفرت لديهم  العراقيون فقط 

تفتك حاليًا بوطن في مستوى العراق؟
ال يعود األمر إلى الشيعة كطائفة، فذلك سيمثل خطأ فادحًا في املنهج والتعميم، 
وألن األمثلة ال تحصى ملواطنن عراقين شيعة، سبق أن أسهموا بقوة في تأسيس 
أحــزاب ال تقسم السكان مذهبيًا. السبب في األيديولوجيا التي كلما هيمنت على 
املوقف السياسي أّدت، غالبًا، إلى تشويه الحقيقة وقلب املعطيات. حدث جدل واسع 
الهدف  التي كانت  اإلســالمــيــة  الــدولــة  الشيعي حــول مفهوم  الحركي  اإلطـــار  داخــل 
الــذي تأسس، منذ فترة طويلة،  الــصــدري  التيار  الــدعــوة. ووضــع  األســاســي لحزب 
الحق  املنتظر، باعتبارها دولة  للمهدي  املهدوية«، نسبة  »الدولة  إقامة  لنفسه هدف 
والعدل. لكن، بعد إسقاط األميركان صدام حسن ونظامه، وجدت األحزاب الشيعية 
نفسها أمام مشكلة مختلفة، والتي تمثلت في غياب نموذج في أدبياتهم، تتحدث 
عن الحكم في دولة متعددة الطوائف واملذاهب واألعراق. هنا، لعبت املرجعية الشيعية 
دورًا متقدمًا جدًا عن األحــزاب الشيعية، عندما دفع املرجع السيستاني في اتجاه 
صياغة دستور ذي مسحة مدنية، تحافظ على وحدة العراق، ويجد الجميع أنفسهم 
فيه. وهكذا، تم استبعاد نمط حكم والية الفقيه، باعتباره نموذجًا إيرانيًا غير قابل 

للتنفيذ، في بلد مثل العراق.
غاب عن جلسة التجربة املصرية ممثل عن »اإلخوان املسلمن«. ليس تقصيرًا من 
منظمي املؤتمر، وإنما وجهت دعوات ألعضاء ناشطن منهم خارج مصر، فاعتذروا 
خوفًا. فطغى على الجلسة تحميل قيادة »اإلخوان« واملرشد العام وفريقه مسؤولية 
ما حدث، وتم الجزم بأن تجربتهم في السلطة كانت فاشلة وعقيمة، من دون التوقف 

كثيرًا أمام التداعيات القاسية التي ترتبت عن إزاحة محمد مرسي عن الرئاسة.
الندوة أن لكل تجربة خصوصياتها، وأن في الحكم على الجميع بالفشل  كشفت 
قدرًا من التعسف. لكن، مؤكد أن اإلسالمين يحتاجون إلى وقفة مع الذات، لتقييم 

أدائهم واستخالص الدروس من حلم انتهى، في حاالت عديدة، إلى كابوس.

باسل طلوزي

لست »قّبانيًا« ألرّدد مع نزار: »أنا يا صديقة متعب بعروبتي«، بل على النقيض 
من ذلك تمامًا، إذ كنت مؤمنًا، دومًا، بأنني من قوم »كعب« و»كالب«، ويحق لي 
أن أفخر بما افتخر به جرير، وهو يهجو الفرزدق: »فال كعبًا بلغت وال كالبا«. 
وهي  الكبرى  العربية  الــثــورة  لــدوّي رصاصة  استجاب  من  أول  كنت  أنني  كما 
تنطلق من »قريش«، الستعادة الشخصية العربية التي محتها جرافة »التتريك«، 
على الــرغــم مــن أن أمــيــر الــشــعــراء كــان يستنجد بــاألتــراك، الســتــدعــاء خــالــد بن 
الحداثة  قــائــد  مــع  العثمانية،  الحياة  دخــلــت  الــتــي  األوروبــيــة  بالقبعة  ولــو  الــولــيــد، 
التركية، مصطفى كمال أتاتورك، بدل الطربوش، فكان أحمد شوقي يستصرخ 

ْرك جّدْد خالد العرب«.
ّ
خالد التركي بندائه البائس: »يا خالد الت

غير أني لم أعد أجد، اليوم، قاموسًا يقبل أن يجمع بن دفتيه مصطلح العروبة، 
بمواصفاتها البلهاء الجديدة، بعد أن تم وأدها بدون الصالة عليها، من مهدها 
 
ً
في قريش، مرورًا بحقبة شبابها في القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت، وصوال
، إذا اعترفت، اآلن، بأنني  إلى لحدها في إسطنبول. ولست أعاني من خلل قوميٍّ
ما عدت أقيم للعروبة وزنًا في الحياة العربية، بعد أن فقدت وهجها، وأضحت 
عبئًا أكثر من كونها رافعة للشعوب املبعثرة على بضع وعشرين جثة جغرافية، 

ممتدة من املحيط إلى الخليج.
أمـــا األنــكــى، )وهـــذا بــيــت القصيد هــنــا(، فــهــو أنــنــي مــا عـــدت أعــتــب عــلــى تململ 
ــنــــاف« الـــعـــروبـــة، وال أقـــــاوم رغــبــتــهــا فـــي انــتــزاع  األقـــلـــيـــات الــتــي تــعــيــش فـــي »أكــ
شخصياتها القومية والفكرية واللغوية والجغرافية، إذا شاءت، من نفق العروبة 
تتداعى  التي  األكثريات  »زبــد«  تنسحب من  أن  األقليات  لتلك  نعم، يحق  املظلم. 
على نفسها، قبل أن تتداعى عليها األمم من كل الجهات، وأن تطالب بحقها في 
كما حدث  قــادرة على حمايتها،  تعد  لم  »قومية« عربية،  بقومياتها من  النجاة 
مــع مسيحيي املــوصــل، وأيــزيــديــي ســنــجــار. ومــن حــق تلك األقــلــيــات أن تطالب 
األقطار  عشرات  إلــى  تتمزق  أن  لنفسها  العروبة  ارتضت  أن  بعد  باستقاللها، 
التي تعجز عن حماية حدودها بغير »كعوب« املارينز وسفنهم وطائراتهم، و)ما 
حدا أحسن من حدا(. ويحق لتلك األقليات النجاة بعقولها من عقول مثقلة بإرث 
أن تدخل  تأبى  القائد والزعيم. عقول  الهلوسة والشعوذة وتقديس  غامض من 
الحداثة بغير السيف والبعير، ومن حقها النجاة بفضائها الذاتي من أقبية القمع 
العروبة ببناء أي صرح سواها، بذريعة حماية  التي لم يفلح زعماء  واملعتقالت 
»القومية« من األعداء، من دون أن يقدموا تفسيرًا واحدًا ملصطلح األعداء الذين 
لم يكونوا، في الواقع، غير أرتال شعوبهم التي أدمنت القهر واالستبداد، إلى حد 
جعلها ترى في السوط قرينًا للحكم الصالح، وفي رغيف الخبز املتدحرج أقصى 

نافذة للحرية املشتهاة.
وهي  تها 

ّ
بقل األقليات  أكثر  ومــا  الزمن،  هــذا  في  بكثرتنا  العرب،  نحن  نا، 

ّ
أقل ما 

تكافح للخالص من حقب الرعب والخوف التي أخضعناها لها، وحن أزف أوان 
من  تفّر  العراء،  في  وتركناها  أقدامها،  تحت  من  العربي  بساطنا  الجد سحبنا 

رعب أشد وأبلى، على يد »داعش« وأخواتها.
ال أدري ملاذا أخلص، أحيانًا، إلى أن هذه األمة ال يمكن أن يجمعها شيء ألبتة، وأن 
بذور الفتنة والفرقة تولد معها، وال تموت معها، وإن حدث وجمعها فكر أو دين 
معن، فإنها سرعان ما تستدعي كل مخزونها التفتيتي والتجزيئي، لتمزق هذا 
الفكر والدين إلى أشالء تتالءم وحجم فتاتها نفسه، كما حدث مع اإلسالم الذي 
تفرق إلى مذاهب وشيع أكثر من أن تعد أو تحصى، ولكل مذهب، بالطبع، »فعله 
املحصلة، غدت عوامل  الرصاص فقط. وفي   بحوار 

ً
قوله«، متمثال الذي يسبق 

وحدتنا هي نفسها عناصر فرقتنا، من لغة ودين وجغرافيا وتاريخ وهوية.
غفر الله لشاعرنا جرير.

لميس أندوني

لم يشعر األردنيون بتبعات دخول بلدهم الحرب التي تقودها أميركا على داعش، 
إسقاط  بعد  أسيرًا  الكساسبة  معاذ  الطيار  مواطنهم  أفاقوا على صور  إال حن 
طائرته، وخصوصًا أن كل التسريبات كانت تؤكد أن الدور األردني يقتصر على 

اإلمدادات اللوجستية وجمع املعلومات االستخبارية لصاح قوات التحالف.
النخاع في  إلــى  الــخــداع ليس جــديــدًا: فالنظام مــتــورط  إلــى درجــة  غياب الشفافية 
عمليات عسكرية واستخباراتية، أميركية التخطيط واألهداف، حتى أصبح األمر 
كالقدر املكتوب على األردنين، وكأن ال حياة لألردن، وليس للنظام فقط، من دون 

تبعية كاملة لواشنطن وسياساتها ورغباتها.
الدولة األردنية وأجهزتها في الحروب األميركية، يتم ترويجها، ضمنيًا،  انخراط 
شرطًا للنمو االقتصادي وتدفق املساعدات، فيما يغرق األردن في املديونية، ويدفع 
إلى  االنضمام  إلــى  كثيرين  أردنــيــن  التغيير شبابًا  أمــل  وانــســداد  العيش  ضيق 
داعش ومشتقاتها؛ لكن الهدف الحقيقي تجديد الدور الوظيفي للنظام والحفاظ 

على مصالح نخبة ضيقة من املنتفعن، أرعبتها االنتفاضات العربية ومطالبها.
الجهادية في  السلفية  انتشار ظاهرة  السبب في  العامل االقتصادي وحده  ليس 
األردن، فهناك حاضنة ثقافية لها، ساهمت األجهزة األمنية والحكومات املتعاقبة 
في تنميتها في مواجهة التيارات القومية واليسارية، لكن الجديد أن إمعان التبعية، 
الحروب  أمــام  بشلل  النظام  فيما يصاب  أميركية،  حــرب  في  املشاركة  فيها  بما 
اإلسرائيلية، يزيد من نقمة قطاعات واسعة من الشباب، ليس فقط تضامنًا مع 

الفلسطينين، لكن، ألن هناك شعورًا باملذلة متجددًا، ال يعيره النظام اهتمامًا.
ت السلطة وأجهزتها مخاوف األردنين من داعش والتطرف، حتى إن هناك 

ّ
استغل

األميركية،  للسياسة  بمعاداتها  معروفة  سياسية  تــيــارات  ومــن  للحرب،  تأييدًا 
لتمرير تعديالت لقانون مكافحة اإلرهاب، تعزز سطوة األجهزة األمنية، وتمرير 
قـــــرارات اقــتــصــاديــة، تــتــعــارض مــع كــل طــمــوحــات الــتــغــيــيــر الــتــي ســــادت الــشــارع 
األردني، مع بدء الثورات العربية، واتخذت من شعار »الحرب على اإلرهاب« تبريرًا 

للمرفوض واملقبول.
لكن، جاء أسر الطيار معاذ الكساسبة صدمة قوية ملؤيدي الحرب ومعارضيها 
ــــذي يــظــهــر فــي صــــوره على  مــعــًا، فــهــنــاك خـــوف حقيقي عــلــى مــصــيــر الــشــاب ال
»فيسبوك« شبيهًا آلالف من الشباب األردنين في رغبته في حياة أفضل، وجدها 
في االنضمام إلى الجيش، إضافة إلى االعتزاز، سواء من منطلق وطني، أو ضمانة 

ملكانة محترمة خاصة لضابط في سالح الجو األردني.
معاذ في صورته بن أيدي مقاتلي داعش، بعد تجريده من بزته الرسمية، هزت 
النقاش مجددًا بشأن  النخب؟ ثار  األردنين، فلماذا يدفع هذا الشاب ثمنًا لراحة 
هذه الحرب، إن كانت أردنية أو أميركية؟ فانتشر هاشتاغ »ليست_حربنا«؛ فهل 
أهــدافــهــا  الــحــرب عــلــى داعـــش كفكر تختصر فــي حـــرب ال تسيطر األردن عــلــى 

السياسية والعسكرية؟ وكيف يمكن هزيمة فكر عسكريًا؟
الصعبة،  األسئلة  تجاهل  الــبــدايــة،  منذ  الــنــظــام،  كما  كثيرة،  أردنــيــة  نخب  فضلت 
فاإلبادة العسكرية هي الحل األسهل برأيها، حيث الخوف من الخطر القادم عبر 
الحدود حقيقي، سواء الخوف من القتل والتنكيل أو من سيطرة التزمت وإقامة 
الــحــريــات االجتماعية، فأضحت صـــورة رجم  املـــوت، على  إلــى حــد  قــيــود خانقة 
كابوسًا  للمرأة  اجتماعية  أي مشاركة  أو  االخــتــالط  تحريم  أو  وأْســرهــن  النساء 

قابال للحدوث.
هــي في  بــل  الــحــدود،  آتــيــة عبر  ليست  داعـــش  ثقافة  أن  النخب  مــا تجاهلته  لكن 
وسطهم، وإن مواجهة التطرف تتطلب بناء عدالة اجتماعية ونشر ثقافة مستنيرة، 
ألن هذه النخب، كالعادة، تعيش في قوقعتها، ألن من يدفع الثمن شباب مثل معاذ، 
فاستمرار الظلم يشعل إرهابًا، ال تستطيع الحروب إطفاءه. بالتالي، سنفيق لنجد 

أننا كلنا معاذ. 

تراكم فشل الحركات اإلسالمية »كالب« و»كعب« وعرب

كلنا معاذ

1415

C C

عماد حجاجكاريكاتير 

الثالثاء 30 ديسمبر / كانون األول 2014 م   8 ربيع األول 1436 هـ  ¶  العدد 120  السنة األولىالثالثاء 30 ديسمبر / كانون األول 2014 م   8 ربيع األول 1436 هـ  ¶  العدد 120  السنة األولى
Tuesday 30th December 2014 Tuesday 30th December 2014



16

D

فضاء مفتوح

آراء

عبد الحميد اجماهيري

ــال األدبــــــــي  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ نـــــدخـــــل  كــــيــــف يــــمــــكــــن أن 
اإلسرائيلي، لكي نخرج منه، من دون أوهام 
ــو كــانــت  كـــبـــيـــرة، بـــأفـــكـــار تــخــدمــنــا، حــتــى ولــ

مجرد جمل لفائدة القضية الفلسطينية؟
كدنا ننسى السؤال، من فرط ما سار خيالنا 
الكبيرة  رهينة ملا تفرضه القضايا األخــرى، 
والــقــاســيــة على واقــعــنــا قبل آدابــهــم، ولفرط 
 .. مــا جــف الــواقــع، واستعصى الــخــيــال على 

صنوه التوهم!
ذكــرنــي أبــراهــام يــهــوشــوا، الكاتب والــروائــي 
اإلسرائيلي، عندما وجه رسالة مباشرة الى 
الرأي العام األوروبي، عبر يومية ليبراسيون 
)الـــتـــحـــريـــر( الــفــرنــســيــة، بــــأن أرض الــخــيــال 
تركنا  كما  تركناها،  قــد  اإلسرائيلي  األدبـــي 
مـــواقـــع أخــــرى فـــي الـــدفـــاع عـــن عـــدالـــة الــدولــة 
وعاصمتها  املــحــررة،  الفلسطينية  الوطنية 

القدس.
في الرسالة التي اختار لها عنوانًا له دالالته، 
في أوروبا اليوم، وهو: »نحن -اإلسرائيليني- 
ــــراف أوروبـــــــــا بـــدولـــة  ــتـ ــ ــن أجـــــل اعـ نـــنـــاضـــل مــ
ملساندة  ومــلــتــزم  منطقي  نسيج  فلسطني«، 
األجــنــدة  على  املــوضــوع  الفلسطيني  الطلب 
األوروبية. لكنها رسالة تؤكد ما يستطيعه 
األدب اآلخر، الناهض من بنية دولة االحتالل 
لفائدة فلسطني، ال حبًا في عصافير الجليل، 
بقدر ما هو حماية دولة االحتالل من دمارها 

غازي دحمان

وفــارقــة  مفصلية  سنة   2014 اعــتــبــار  يمكن 
التي  للوقائع  بالنظر  الــســوري،  الحدث  في 
أسسها الصراع الجاري، وطبيعة الرهانات 
الــتــي عملت أطـــراف على تــطــويــرهــا، فضال 
عــن اآللـــيـــات املــســتــخــدمــة فــي الـــصـــراع، وقــد 
صــراعــيــة،  ديناميكة  التوليفة  هــذه  شكلت 
ـــه ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر على 

ّ
يــقــّدر أن

مسار األحداث وتشكيل املستقبل السوري، 
وربما املحيط اإلقليمي في املرحلة املقبلة، 
ــلــة 

ّ
حــيــث يــفــيــد تــفــحــص الــديــنــامــيــات املــشــغ

لــلــحــدث الــــســــوري بــــأن مـــحـــركـــات الـــصـــراع 
ازدادت شراسة ورسوخًا، ما يجعل إمكانية 
نـــزع مفاعيلها أمـــرا غــيــر مــمــكــن، فــي األمــد 
املـــنـــظـــور، فـــي مــقــابــل ضــعــف فـــي مــحــفــزات 
الــســالم، وغــيــاب أيــة قــوة وأفــكــار مــؤثــرة في 

هذا االتجاه.
لـــم تــكــن ســنــة 2014 جــيــدة لــلــســوريــني بكل 
ــاب الــوضــع  املــقــايــيــس، فــقــد تــأكــد فــيــهــا ذهــ
العسكري في سورية إلى نوع من االستقرار 
»اإلستاتيكو«، شبه النهائي، بعد أن أنجز 
كل طرف تأسيس البنى الخاصة، لتكريس 
التي يقيم بها، وبــات  املــواقــع  فــي  سيطرته 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر  ــركــ الــــحــ ــا أن هــــامــــش  ــ ــحـ ــ واضـ
صـــار صــعــبــًا عــلــى الــطــرفــني، ضــمــن الصيغ 
ها غير قادرة 

ّ
أن القتالية الحالية التي ثبت 

ـــر، 
ّ
عــلــى تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوة بــشــكــل مـــؤث

الــهــامــشــيــة، هنا  ــقــالت 
ّ
الــن بــعــض  باستثناء 

الذاتي، وما تحمله من بذور خرابها. أبراهام 
يــهــوشــوا، مجند ســابــق، تــحــول إلـــى روائـــي، 
ويعد أحد أبرز الروائيني في دولة االحتالل، 
ــل مــعــســكــر الـــســـالم إلــى  ــ ــاده الـــتـــزامـــه داخـ ــ وقــ
مساندة مبادرة جنيف املعروفة، لكنه عرف، 
االحتالل  كامل  إسرائيليًا  يبقى  أيضًا، كيف 
أحــيــانــًا، عندما ســانــد ضــرب غــزة فــي 2012. 
وهذا التقابل بني شخصيتيه يعطي الرسالة 

معناها في الظرف الحالي.
لــيــس صــاحــب كــتــاب »إســرائــيــل واالمــتــحــان 
األخـــالقـــي« جــنــديــًا انــتــهــى بــه املــطــاف راهــبــًا 
ــراب الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه  فــــي مــــحــ
ضــمــيــر مــعــذب بـــني بــقــاء إســرائــيــل وبــقــائــهــا 
ــر. رفــيــقــه ومــنــافــســه  ــ عــلــى حـــســـاب شــعــب آخـ
فــي املجد األدبـــي اإلســرائــيــلــي، عــامــوس أوز، 
هو ذاته مؤسس حركة »السالم اآلن«، لكنه، 
فـــي األصـــــل، ابــــن والـــديـــن صــهــيــونــيــني، أحــد 
أعمامه كان مرشحًا لرئاسة إسرائيل، باسم 
ــان،  ــزمـ الــصــهــايــنــة الــعــتــاة ضـــد الــرئــيــس وايـ
 بــإســرائــيــل جــابــوتــنــســكــي، زعيم 

ً
آمـــن طــويــال

املتطرفني الصهاينة الذي ظل يدافع عن الدم 
وفيهما  إســرائــيــل،  سقطت  »ففيهما  والــنــار. 
ــــروب مع  تــنــهــض مـــن جـــديـــد«، وكـــانـــت لـــه حـ
الراحل محمود درويش، أهمها حرب قصيدة 

»عابرون في كالم عابر«.
هؤالء التقوا في رسالة. فماذا تقول الرسالة؟
تــتــحــدث مــقــالــة أبـــراهـــام يــهــوشــوا عــن قــرابــة 
ــو، مــــن مــعــســكــر  ــ ــــف مـــنـــاضـــل، كـــمـــا كـــتـــب هـ ألـ

وهــنــاك، وتــبــدو هـــذه املــعــادلــة هــي املقيمة، 
تدخل خارجي،  يحدث  لــم  مــا  فترة طويلة، 

ه قادم. 
ّ
ال يبدو أن

وعلى ضوء ذلك، باتت الجغرافية السورية 
مــقــّســمــة بــــني ثـــلـــث تــســيــطــر عــلــيــه جــمــاعــة 
ــثــــوار  ــثـــني يــســيــطــر عــلــيــهــمــا الــ ــلـ األســـــــد وثـ
ذلك  ويتزامن  اإلسالمية،  الفصائل  وبعض 
الجغرافية  السيولة  وضعية  اســتــمــرار  مــع 

لإلقليم السوري.
الــتــغــيــيــرات  أن   2014 ســـنـــة  فــــي  ـــف 

ّ
وتـــكـــش  

السوري  الواقع  في  الحاصلة  الديمغرافية 
مديدة، بل هي انعكاس لتوجهات سياسية، 
إن  للحدث،  تداعيات ميكانيكية  أكثر منها 
الجغرافية  فــي  معينة  مناطق  إفـــراغ  لجهة 
السورية، أو لجهة استقرار النزوح السوري 
فــي بــلــدان الــجــوار واملــهــاجــر الــبــعــيــدة، وقــد 
رات عن عمليات إعــادة توطني 

ّ
ظهرت مؤش

يقوم بها نظام األسد، وخصوصًا في حلب 
ودمـــشـــق وحـــمـــص، لــعــنــاصــر غــيــر ســوريــة 
وعــمــلــيــات شـــراء عــقــار واســعــة ومــمــولــة من 
ــران، فــي مــقــابــل تــوّجــه غــربــي إلـــى إعـــادة  ــ إيـ
تـــوطـــني بـــعـــض الـــنـــازحـــني الـــســـوريـــني إلـــى 

بلدان الجوار في بلدان ثالثة.
في 2014، تشكلت جغرافية وطنية سورية 
انتهى، بدرجة كبيرة، تشّكل  جديدة، حيث 
ــئــــات« لــكــل  ــيــ ــبــ ــة »الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ األوســــــــــاط االجـ
بحيث  الصراعي،  باملعنى  طــرف  أو  مكون، 
بـــات كــل وســـط مــغــلــقــًا عــلــى ذاتــــه، ويتضح 
ذلــك مــن خــالل الــتــفــاعــالت الــحــاصــلــة ضمن 

الذي يقنعنا بأنه معذب،  أحالم اإلسرائيلي 
املبرر  هــي  حــمــاس  إن  مقولة  على  واملعتمد 
لقيام دولـــة فلسطني، »ألنــهــا تغذي  الــحــالــي 
بالعدمية الحربية ساكنة الضفة الغربية«... 
وفــيــهــا، أيــضــًا، الـــدفـــاع عــن دولـــتـــني، حــتــى ال 
تـــكـــون دولـــــة واحــــــدة بــجــنــســيــتــني، إمــكــانــيــة 
ــــاع عــن  ــــدفـ ــة، وفـــيـــهـــا الـ ــيـ ــيـــاسـ تـــاريـــخـــيـــة وسـ
أبـــدًا، أن  الــتــي ال يمكنها،  مستقبل إســرائــيــل 
تعيش في سالم مع جيرانها، وهو ما يشكل، 
فـــي نــظــر املـــوقـــعـــني، خــطــرًا يــتــهــدد إســرائــيــل 
عــلــى املــــدى الــبــعــيــد. ويــطــالــبــون، بــنــاء على 
كانت،  التي  أوروبـــا  بدخول  املسلمات،  هاته 
ثمن  الفلسطينيني  دفـــع  »وراء  ــل،  ــ األصـ فـــي 
العنصرية املناهضة للسامية«. ومرة أخرى، 
األوروبـــي  لــصــورة  السريع  التحميض  نجد 
املــــســــؤول عـــن عـــقـــدة الــفــلــســطــيــنــيــني، ولــيــس 

االحتالل.
ــٍة تــطــالــب  ــالــ خـــلـــف الـــنـــبـــل املـــفـــتـــرض فــــي رســ

استيراد  نفقات  لتغطية  مليارات دوالر   10
النفط وحده!

الـــتـــفـــاعـــالت  عـــلـــى  ــــوء  ــــضـ الـ  2014 ـــطـــت 
ّ
ســـل

دة التي أفرزتها الحرب في 
ّ
املتشابكة واملعق

سورية، وخصوصًا على صعيد التحّوالت 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــقـــد تـــمـــظـــهـــرت، بــشــكــل كــبــيــر، 
صارت  التي  واإلثنّية  الطائفّية  الصراعات 
تملك شرعّية وحضورًا وجــرأة في اإلعــالن 
عديدة  تعقيدات  تضيف  وهــي  نفسها،  عن 
فيه،  الحل  اإلقليمي وممكنات  املشهد  على 
فــقــد بــــــرزت، بــــوضــــوح، تــمــفــصــالت الــحــالــة 
الــكــرديــة عــلــى مــســاحــة اإلقــلــيــم، ووقــوعــهــا 
في إطار التشّكل، قضية سيكون ملفاعيلها 
ــلــــى مــــســــار تـــــطـــــّورات  ــيــــرة عــ ــبــ ــرات كــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
ترّسخت حدود  كما  املنطقة،  في  األوضـــاع 
الصراع املذهبي على خطوط انقسام تمتد 

ــاك مـــضـــمـــرات  ــ ــنـ ــ ــنـــي، هـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــق الـ ــحــ ــالــ بــ
الفرجة  منظر  مع  بسالم  تعيش  إسرائيلية، 
ــغــــرب، كــلــمــا تــعــلــق األمـــر  الـــتـــي يــخــتــارهــا الــ
بالضحية الحقيقي، وال يمكن أن نترك الفراغ 
أمام الضمير اإلسرائيلي املحمول على غيمة 
األدب، بدون أن تحضر آلة التفكيك العربية، 
مـــن مــنــطــلــق الــتــمــاســك املــنــطــقــي، املــحــمــول، 
بــدوره، على غيمة األدب العربي، ســواء كان 

مكتوبا بالعربية أو غيرها.
بــاألحــرى، تعرب  أو،  تــربــى جيل كبير،  فقد 
ــــرب،  ــغـ ــ ــة )املـ ــاربــ ــغــ ــــن الـــتـــقـــدمـــيـــني املــ ــل مـ ــيـ جـ
، بــفــعــل الــقــضــيــة 

ً
ــثــــال الــــجــــزائــــر، تــــونــــس(، مــ

ــاالت الـــتـــي كـــان  الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبـــر الـــســـجـ
يخوض فيها أديب ومفكر، مثل عبد الكبير 
ــم الــعــربــي  ــ الــخــطــيــبــي )صـــاحـــب كـــتـــاب االسـ
الــجــريــح(، فــي مــنــاقــشــة األدبـــــاء واملــفــكــريــن، 
ــر، رأس  ــ ــارتـ ــ وفـــــي مــقــدمــتــهــم جـــــان بـــــول سـ

الحربة في الفلسفة الوجودية(.
ونــحــتــاج، أيــضــًا، مـــجـــاراة املــؤســســة األدبــيــة 
الــفــردانــيــة والــجــمــاعــيــة اإلســرائــيــلــيــة، دفــاعــًا 
عـــن قــســطــنــا مـــن الـــفـــضـــاء الـــعـــاملـــي لــلــنــقــاش 
واملـــــــــبـــــــــادرات. الـــســـيـــاســـيـــون واملـــنـــاضـــلـــون 
والــفــدائــيــون والــفــصــائــل يــقــومــون بــدورهــم، 
وهــو الــدور األســاســي. ويبقى مجال الخيال 
األدبــــــي جــغــرافــيــة مــمــكــنــة، لــتــســجــيــل نــقــاط 
رابحة لفائدة القضية األم في شرق األوسط 

وغربه، وفي العالم اليوم.
)كاتب مغربي(

في سورية والعراق ولبنان بشكل واضح.
ــنــــة 2014  ــــد فـــــي ســ ــأكـ ــ ــابــــل ذلــــــــك، تـ ــقــ فـــــي مــ
اســتــحــالــة حــصــول تــوافــق دولــــي لــلــحــل في 
ــت حقيقة الــنــزاع الــدولــي 

ّ
ســوريــة، وتــرســخ

الــــــــــذي تــــشــــّعــــب عــــلــــى طــــيــــف عـــــريـــــض مــن 
تحّولت  بحيث  العديدة،  وامللفات  القضايا 
ــــى ســاحــة  هـــــا إلــ ــة جـــــراء ــوريــ الــــســــاحــــة الــــســ
اإلعالمي  االهتمامني،  عن  بعيدة  هامشية، 
الــحــرب على  بــهــا، فيما خطفت  والــشــعــبــي، 
التي  داعــش األضــواء عن القضية السورية 
إلـــى مــجــرد مشكلة عــلــى هامش  ســتــتــحــّول 
ــواء فيما  ــ ــــش، سـ ــة الـــتـــي تــثــيــرهــا داعــ ــ األزمــ
فيما  أو  املنطقة،  فــي  األقــلــيــات  بــأمــن  ق 

ّ
تعل

خّص قضّية املجاهدين القادمني من أوروبا 
وأولئك الذين من املحتمل عودتهم.

الــســوريــة  القضية  عــت 
ّ
تــوز فــي ســنــة 2014، 

ــات، ضاعت  ــ عــلــى مــروحــة واســعــة مــن األزمـ
معها مالمح األزمة األساسية وعناصرها، 
ألطــراف  فرصة  بوصفها  األزمـــة  ت 

ّ
وترسخ

ــراف أخــــرى، تشّكلت  دولــيــة ومــخــاطــرة ألطــ
يفتح  عــديــدة،  األزمـــة سياقات  على ضفاف 
بعضها مسارب جديدة، والخوف أن يؤدي 
اســـتـــمـــرار الــحــفــر فــيــهــا، أو تــركــهــا تــتــشــّكــل 
إلى  وتحويلها  تعميقها  إلى  أعنتها،  وفق 
ويبقى  ردمــهــا،  ممكنًا  يــكــون  لــن  منجرفات 
 ما أّسسته سنة 2014 سيحمل تأثيراته 

ّ
أن

 
ّ
ــع الـــســـوري، األكـــيـــد أن الــكــبــيــرة عــلــى الـــواقـ

بعضها سيبدأ بالتمظهر في 2015.
)كاتب فلسطيني(

السالم، منهم كتاب وأدباء وفنانون، وحتى 
وقعوا  سابقون،  ســامــون  وموظفون  ضباط 
األوروبــيــة  البرملانات  فيها  يطالبون  رسالة 
بــإقــرار االعــتــراف بــدولــة فلسطني فــي حــدود 
1967، كــمــا تــطــالــب بــذلــك مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، من  القوى  وأغلب  الفلسطينية 

أجل استئناف محادثات السالم.
ــذه الــلــحــظــة أنـــصـــع من  يـــبـــدو الـــســـالم فـــي هــ
خــيــال، وبــعــيــدًا تــمــامــًا مــثــل األدب، لــكــنــه، مع 
ذلـــك، مــبــرر لكي نــطــرح الــســؤال مــجــددًا: ملــاذا 
اخــتــفــى الــســجــال الـــعـــربـــي-اإلســـرائـــيـــلـــي، في 
للحق  والحقوقي  اإلنــســانــي  التأصيل  رقعة 
العاملي  الفلسطيني، على مرأى من الضمير 
وفي فسحة اإلعالم؟ الجواب هو ربما لغياب 
شــخــصــيــات أدبــيــة كــبــيــرة وقــويــة الــحــضــور، 
على قامة محمود درويــش، الــذي مرن اللغة 
الــرد  عبر  العالم،  إلــى  الحديث  على  العربية 
الـــدائـــم واملــســتــمــيــت عــلــى أحــجــيــات الـــعـــذاب 
ا  اإلســرائــيــلــي، ومــرنــهــا عــلــى أن تــحــرر جـــزء
مــن الــغــرب مــن عــقــدة الــذئــب الــتــي تــعــوي في 
ــا فــي  دواخـــــلـــــه، كــلــمــا اشـــتـــكـــى صــهــيــونــي مــ

العالم؟
الــقــوي إلدوارد ســعــيــد، مع  الـــحـــوار  وغــيــاب 
ــــل، مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن إسـ ــــل مـــصـــنـــفـــات الـــــدفـــــاع عـ كـ
املوسيقيني إلى املستشرقني، مرورًا باألدباء 
والساسة وصناع الخيال العام وتقنينه في 

دول الغرب.
فــي الــرســالــة الــتــي نــحــن بــصــددهــا مــقــومــات 

الــجــمــاعــات  عــبــر تشكيلها  ــاط،  ــ األوســ هـــذه 
معها  تشترك  والــتــي  لــهــا،  لة 

ّ
املمث القتالية 

فــي مــنــظــورهــا لــلــحــرب، وتــدعــمــهــا معنويًا 
ولــوجــســتــيــا، وتـــكـــاد هـــذه الــظــاهــرة تغطي 
جغرافية ما كانت تسّمى الوطنية السورية، 
ــــني  ــاسـ ــ املــــكــــونــــني األسـ ــلــــى  عــ ــتـــصـــر  ــقـ تـ وال 
املــــتــــحــــاربــــني، الـــســـنـــة والــــعــــلــــويــــني، لــتــأخــذ 
املــجــتــمــعــات الـــســـوريـــة وضــعــّيــة الــتــمــتــرس 
خلف جدرانها الطائفية والعرقية، وصواًل 
إلى إغالق كل منافذ التواصل بني املكّونات 
الـــســـورّيـــة، بــاســتــثــنــاء الـــحـــوار الــحــربــي في 

ميادين القتال.
ولعل ما زاد من تعقيدات األمــور أن الدولة 
السورّية شهدت حالة من االنهيار الواضح 
الرغم من بقاء هياكلها  ملؤسساتها، وعلى 
ــرار ســــيــــطــــرة الــــنــــظــــام عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـــم اسـ بـــحـ
 هــذه 

ّ
ــز املـــــدن، إال أن ــراكـ قــلــب الــعــاصــمــة ومـ

املؤسسات تحّولت إلى وجود صوري، ولم 
تعد مــوجــودة إاّل فــي إطـــار اإلجــــراءات ذات 
الــطــبــيــعــة الــســلــبــيــة فـــي املــنــاطــق الــتــي تقع 
تحت سيطرة بقايا نظام األسد، فيما تفقد 
قدرتها على تــأمــني الــخــدمــات الــعــاديــة، في 
ظل اقتصاد تعطلت كل عناصره، ووصلت 
إنــتــاجــيــتــه إلـــى درجـــة الــصــفــر، وقـــد تــبــلــور، 
بشكل واضح، االقتصاد القائم على خدمات 
الــــحــــرب، أو الـــحـــاصـــل نــتــيــجــة تــفــاعــالتــهــا، 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت حــكــومــة الــنــظــام 
 7.5 نحو  بــمــقــدار   2015 للعام  ميزانية  عــن 
مليار دوالر، فيما تحتاج سورية ما يعادل 
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في انتظار نبي مغاربي تشريع العنصرية ضد السوريين
ــرُت نفسي، مرات عديدة، بأن تونس تقع 

َّ
ك

َ
ذ

داخــل اتحاد املغرب العربي؛ هــذا إذا كــان ال 
يزال لهذا االتحاد داخل وخارج. وعلى الرغم 
ُولــد ميتا؛ فإنه سيظل حيًا  مــن أن االتــحــاد 
الطفولي، ألنــه يسكن  املغاربي  الــوجــدان  في 
مراكشي  ذات صباح  هنا،  مــن  مــرت  فرحة 

جميل عام 1989.
لــو تــرجــل حــكــامــنــا، مــنــذ صــبــاح الــفــرح هــذا، 
الصخب  في  وانغمسوا  الــبــاردة،  قممهم  عن 
ــبـــاق األقــــــدام الــحــافــيــة  ــدافــــئ، وسـ ــ الــشــعــبــي ال
الــســعــيــدة، لــكــانــت املـــغـــاربـــيـــة، الـــيـــوم، عــقــيــدة 
راســـخـــة تــؤطــر جــمــيــع الــتــفــاصــيــل، ولــكــانــت 
ألــوان أخــرى،  التفاصيل بهندسة أخــرى،  كل 
وبطعم آخر. ما كان ألي شيء أن يقع إال في 
املتفاوض  بشعوبه،  القوي  املغاربي،  الــداخــل 
حول مؤسساته، حتى ال تشتغل إال متناغمة، 
مــســتــلــهــمــة لــلــثــوابــت املـــشـــتـــركـــة، ومــنــفــتــحــة 
ــتــجــارب اإلنــســانــيــة، وخــصــوصــًا  عــلــى كـــل ال
الجوار األوروبـــي. في كل ما قــرأت للمحللني 
الرئاسية  االنتخابات  بخصوص  املغاربيني، 
ــد أنـــهـــا انــتــخــابــات  الــتــونــســيــة، لـــم يــتــذكــر أحــ
أن تساعد على  يمكن  وأنها  أيضا؛  مغاربية 
فتح نوافذ في الجدار، يتسلل منها الفرح، مرة 

أخرى، عائدا إلى قلوب الشعوب.

لم يتذكر أحد، حتى عفوية الرئيس املنصف 
املرزوقي، وهو يدعو، بكل البراءة الشعبية، 
إلى لقاء مغاربي في تونس إلحياء العقيدة 
املــغــاربــيــة. ولــعــل »نـــداء تــونــس« غطى على 
ر به الرئيس 

َّ
»نداء املغرب العربي« الذي َبك

املـــنـــاضـــل، وهــــو وحـــمـــاســـه ضــيــفــان على 
ه 

َ
مفاصل يصيب  قــد  مــا  ُمستبقا  املــغــرب، 

من تكلس في قصر قرطاج البارد.
ــام »نـــداء  ــعــربــي« أمــ ــداء املـــغـــرب ال ــ انـــهـــزم »نـ
ــم، على 

ُ
 مــن حــل

ُّ
ــــل

ُ
تـــونـــس«؛ وانـــهـــزم مــعــه ك

غرار املرزوقي، ببشائر غد مغاربي جديد.
ــائـــد الــســبــســي،  حـــتـــى الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قـ
ال يــبــدو أنــه يحمل، فــي كــل مــا يحمله من 
ره، وفي 

ِّ
ك

َ
أثقال السنني، أي هم مغاربي؛ ُيذ

الرئاسي  االشتغال  بهذا  تصريحاته،  أول 
يتأكد  املرزوقي مبكرا. هكذا  باشره  الــذي 
أن الــفــرحــة الــشــعــبــيــة الــتــي مـــرت مـــن هــنــا، 
ــم يــنــســهــا املـــغـــاربـــة، لـــم تــجــد بعد  يـــومـــًا، ولـ
موطئا تريح فيه أجنحتها، في انتظار نبي 

مغاربي.
نبيا  ننتظر  أن  إال  بــوســعــنــا  يــعــد  ــم  ل نــعــم، 
املغاربية،  الشعوب  بحكمة  ُيبشر  مغاربيا 

وينتصر لرغباتها الطفولية املشروعة.
رمضان مصباح اإلدريسي )المغرب(

السوري في  الالجئ  أن ما يواجهه  ليس خافيًا 
بــعــض بــلــدان الــلــجــوء الــعــربــي، تــجــاوز كــل حــد، 
ووصل إلى حد اإلهانة لشخصه، واتهامه بشتى 
أنــواع الخيانة، وعــدم الوفاء لوطنه، وبلده، ملجرد 
اضطراره ملغادرته، تحت وطأة البراميل املتفجرة 
الــفــراغــيــة، واالعــتــقــاالت العشوائية،  والــصــواريــخ 
وتفجير البيوت واملنازل، واإلذالل على الحواجز، 
بــلــدة أو حي  أو  إلـــى منطقة  لــكــونــه ينتمي  فــقــط 
والديمقراطية  االجتماعية،  بالعدالة  أهله  طالب 
الــســيــاســيــة، وإنـــهـــاء عــهــد االســتــبــداد مــنــذ زمــن 
الـــذي يستضيف نحو  لــبــنــان،  ــد األب! فــي  األسـ
مليوني الجــئ ســـوري، منهم 1.2 مليون الجئ 
الالجئني  العليا لشؤون  املفوضية  لــدى  مسجل 
النظام  أنصار  يكتفي  ال  املتحدة،  لألمم  التابعة 
ومـــوالـــوه بــالــتــعــرض لــلــمــواطــن الـــســـوري، أينما 
حل، والتضييق عليه ومساءلته، وكأنه في أحد 
فروع املخابرات التي ربما ذاق الشخص اللبناني 
نفسه بعض ويالتها، بل، تقف الحكومة اللبنانية 
متفرجة على هذه املحاوالت »الخسيسة«، للنيل 
مـــن الـــوجـــود الـــســـوري فـــي لــبــنــان، وفـــي أحــيــان 
كـــثـــيـــرة، مــتــجــاهــلــة دورهــــــا فـــي ضــبــط الـــشـــارع 
الوجود  املنفلت في بعض دوائــره، إزاء  اللبناني 
الــســوري. وأخــيــرًا، أصــدر وزيــر العمل اللبناني، 
ــرارًا يــحــدد فــيــه املــهــن الــواجــب  ســجــعــان قـــزي، قــ

حــصــرهــا بــالــلــبــنــانــيــني فــقــط دون غــيــرهــم، مع 
والــســوريــني.  للفلسطينيني  االســتــثــنــاءات  بعض 
ويحصر القرار الذي يعتبر عنصريًا، بكل معنى 
باللبنانيني،  املمكنة  أنــواع األعمال  الكلمة، معظم 
الزراعة والنظافة والبناء،  لكنه استثنى قطاعات 
حيث يمكن للسوريني أن يعملوا فيها. األعمال 
هي  اللبنانيني  غير  من  ممارستها  يحظر  التي 
األعمال اإلدارية واملصرفية والتأمينية والتربوية 
على  التجارية،  واألعمال  أنواعها.  اختالف  على 
اخـــتـــالف أنـــواعـــهـــا، والــهــنــدســيــة، واملـــهـــن الــحــرة، 
يثبت  أو عمل  وكــل مهنة  املنظمة  املهن  وســائــر 
أنــه يشكل مــزاحــمــة أو ضـــررًا ألصــحــاب العمل 
الــلــبــنــانــيــني. ويــؤكــد قـــرار وزيـــر الــعــمــل اللبناني 
اتــجــاهــًا ســيــاســيــًا، يــرتــبــط بــأســس الــنــظــام الــذي 
اللبنانية، وليس »لحماية  بنيت عليه الجمهورية 
الــقــوى الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة«، فــاملــقــصــود بــالــقــرار، 
بالطبع، السوريني الذين نزح مئات اآلالف منهم 
من بلدهم، كما أنه يتابع سياسة إقصاء وتمييز 

ضد الفلسطينيني مستمرة منذ عقود.
ال يكتفي الــقــرار بــإغــالق الــبــاب أمــام العمال، بل 
يحظره، أيضًا، على من يملك املــال أو اإلمكانية 
إلنـــشـــاء عــمــل يــخــصــه، ويـــضـــم ذلــــك »األعـــمـــال 
التجارية على اختالف أنواعها«. وبذلك يمنع أي 
فرصة للسوريني للخروج من وضعية الالجئ، 

 إياهم، بالتالي، إلى أرقــام بائسة محكوم 
ً
محوال

عليها بالخوف والذل والفقر. 
يشتكي لبنان من افتقاره الدعم املقدم له، إلعانته 
على احتضان الالجئني السوريني، على الرغم من 
أن بلدانًا كثيرة قدمت مساعدات لتأمني حاجات 
اللبنانية، كان آخرها تقديم  السوريني في املدن 
دوالر  مليون   617 األميركية  املــتــحــدة  الــواليــات 
 عن تعهد الدول الغربية 

ً
لصالح الالجئني، فضال

بــتــوطــني 2.5% مــن الــالجــئــني فــي دول الــجــوار، 
أي نحو 200 ألــف الجــئ ســوري فــي أراضيها، 
املستضيفة.  الــدول  هــذه  الضغط على  لتخفيف 
قد تكون شكوى محقة في بعض الجوانب، لكن 
ادعاءات حماية العمالة اللبنانية التي ال تعمل في 
مهن كثيرة محظورة على السوريني، وهواجس 
الحكومة اللبنانية من توطني الجئني غير مرحب 
بهم في لبنان، إال في حالة االضــطــرار، أمــور ال 
املغلوب  الــالجــئــني  مــع  العنصري  التعامل  تــبــرر 
على أمرهم في لبنان، ال سيما أن 70% منهم هم 
من النساء واألطفال، ويعيشون في فاقة وعوز، 
شهد به القاصي والداني، فهل ظلم ذوي القربى 
الرغم من خروجه  أضحى مباحًا ومبررًا، على 
عــن أبــســط مــبــادئ اإلنــســانــيــة، وأصــــول حسن 

الجوار!
هشام منور )فلسطين(

تدخين السعوديّات موضة
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ال تعاني هند مــن مــرض الــســكــري. حقيقة 
أدركها في النهاية زمالؤها في العمل، على 
الــرغــم مــن تــرّددهــا الــدائــم إلــى دورة املــيــاه. 
املــرأة  التدخني. تقول  ذلــك بهدف واحـــد:  فهي تفعل 
الــريــاض  إحـــدى صحف  فــي  الــتــي تعمل  الثالثينّية 
ــي بعد  ــ ــر انــفــصــالــي عـــن زوجـ »أدمــــنــــت الـــتـــدخـــني إثــ
تربية  مسؤولّية  تحّملت  فأنا  فاشلة.  زواج  تجربة 

فتاة في العاشرة من عمرها واإلنفاق عليها«.
ريم-  الصحافّية  لكن هند وعندما تشاهد زميلتها 

ضــعــيــفــة، داعـــيـــًا إلــــى تــكــثــيــفــهــا فـــي وســـائـــل اإلعــــالم 
على مدار العام. كذلك، يدعو إلى تنظيم محاضرات 
تــوعــويــة فـــي املــــــدارس الــثــانــويــة واملــتــوســطــة حــول 
فــي هــذه الحمالت  يــشــارك  أن  التدخني، على  مضار 
متخّصصون في الحقل الطبي. فالجهود برأيه غير 

كافية.
إلى ذلك، يشّدد على حاجة عيادات مكافحة التدخني 
 
ّ
إلى عون مادي رسمي. ويقترح التحّرك الجاد لسن

قـــانـــون حــظــر بــيــع املــنــتــجــات الــتــبــغــّيــة ملـــن هـــم دون 
الثامنة عشرة من عمرهم، كما هي الحال في البلدان 
املتطّورة، باإلضافة إلى التوّجه إلى منع التدخني في 

األماكن املغلقة كافة، في القطاَعني العام والخاص.
ويـــرى الــراشــد ضــــرورة حــظــر الــتــدخــني فــي املقاهي 
تــقــّدم القهوة واملــشــروبــات الساخنة،  الــتــي  واملــحــال 
وتخصيص غـــرف مــعــزولــة خــاصــة بــاملــدخــنــني. أمــا 
بصورة  يتصرفون  الــذيــن  صفة  »فمنحهم  السبب، 
ــك، يــدعــو  ــذلــ ــيـــرهـــم«. كــ ــة بـــغـ ــارنـ ــقـ غـــريـــبـــة وشـــــــاذة مـ
ــال كـــل مـــحـــالت تــدخــني  ــفـ ــى إقـ الــســلــطــات املــعــنــّيــة إلــ

الشيشة، والتي ترتادها اإلناث.
ملكافحة  الخيرّية  الجمعّية  أجرتها  دراســـة  وكــانــت 
سعود  امللك  جامعة  مــع  بالتعاون  »نــقــاء«  التدخني 
قــبــل نــحــو أربـــع ســنــوات، قــد أثــبــتــت أن أكــثــر مــن 19 
في املائة من املدخنني الذين شملتهم الدراسة بدأوا 
التدخني ما بني 12 و13 عامًا، وأن 31 في املائة من 
مدخني الشيشة بــدأوا باستهالكها قبل أن يبلغوا 
الــفــرد  تـــدخـــني  مـــعـــّدل  أن  عـــامـــًا. أضـــافـــت  أو 15   14
بـــ 720 علبة سنويًا، أي  يــقــّدر  اململكة  فــي  للسجائر 

ني في اليوم.
َ
بمعّدل علبت

وكـــــان بـــرنـــامـــج مــكــافــحــة الـــتـــدخـــني الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الــصــحــة قـــد كــشــف عـــن مــراجــعــة ســبــعــة آالف و200 
وقد  اململكة،  فــي  التدخني  مكافحة  لعيادات  ــن 

ّ
مــدخ

بلغ عدد اإلناث 661 امرأة.

ما زالت طالبة- تشعل سيجارة، تنصحها باإلقالع 
عن عادتها تلك، »حتى ال تصل إلى طريق مسدود«.

من جهتها، تجد مرام، بخالف هند، متعة كبيرة في 
»اعتدت  وتقول:  زميالتها.  بني  املكتب  في  التدخني 
قبل سنوات وأنا في املرحلة املتوسطة، سرقة لفائف 
الــســجــائــر مــن جــيــب أبـــي الــــذي لــم يــكــن يــخــلــو يومًا 
منها. وكانت صديقاتي ينبهرن عندما يشاهدنني 

وأنا أدخنها. ومن يومها، تحّولت عادة لدّي«.
ويعيد الدكتور عبد الله النب صالح أسباب التدخني 
واألصــدقــاء،  الكبار  تقليد  إلــى  الجديد،  الجيل  لــدى 
بــاإلضــافــة إلـــى مــحــاولــة تــعــويــض نــقــص مـــا، يــقــول: 
يشعر  الفتى  يجعل  بداياته،  في  خاصة  »التدخني، 
بالرجولة، والفتاة باألناقة. وهذا ما يخلق العادة«.

مــن جهته، يــعــزو الــدكــتــور عبد الــلــه الــراشــد أسباب 
 »أكــثــر تــأثــرًا بأي 

ّ
الــتــدخــني لــدى اإلنـــاث إلــى كــونــهــن

ــقـــة الـــعـــيـــش«.  ــيـــاة وطـــريـ تــغــيــيــر فــــي مـــجـــريـــات الـــحـ
ف من ضمن 

ّ
يضيف أنه »تقليد غير منطقي، إذ يصن

التصرفات الدخيلة، لكنه موضة خاصة بالفتيات، 
وهذا ما يجعلهن يتأثرن به«.

بالنسبة إلـــى الـــراشـــد، تــعــود أســبــاب الــتــدخــني إلــى 
عوامل شخصّية واجتماعّية، باإلضافة إلى ضعف 
ــاء والــــبــــنــــات. ويــلــفــت  ــنــ ــــة عـــلـــى األبــ ــرّيـ ــ ــة األسـ ــابـ ــرقـ الـ
ــاط الــشــبــاب،  ــ إلـــى »ضــعــف الـــــوازع الــديــنــي فـــي أوسـ
الديني واالنحالل  التطّرف  ي 

َ
وتأرجحهم بني حافت

»الجيل  يتابع:  الوسطّية«.  غياب  نتيجة  األخــالقــي 
ــه وتـــكـــويـــن حــيــاة  ــ ــــى إثــــبــــات ذاتــ الـــجـــديـــد يــســعــى إلـ
ين 

َ
اللذ والتقليد  النمطّية  عــن  واالبــتــعــاد  مستقلة، 

اإلعالمي  االنــفــتــاح  تأثير  بسبب  تخلفًا  يدعونهما 
الواسع«.

ويستبعد الــراشــد وجــود سبب صحي وراء ازديــاد 
ــــرى أن  ــنـــســـاء. ويـ نــســبــة الــتــدخــني بـــني الــفــتــيــات والـ
الـــحـــمـــالت اإلعــــالمــــّيــــة لـــتـــبـــيـــان خــــطــــورة الـــتـــدخـــني 

مجتمع
شارك عشرات من أهالي األسرى الفلسطينّيني في السجون اإلسرائيلّية في وقفة أمام مقر »اللجنة 
ة أمــس، تضامنًا مع أبنائهم. ورفــع األهالي في وقفتهم 

ّ
الدولية للصليب األحمر« في مدينة غــز

األحمر  الصليب  تطالب  هتافات  ورددوا  املعتقلني،  ألبنائهم  صــورًا  أسبوعيًا  ينظمونها  التي 
واملؤسسات الحقوقّية بالعمل على اإلفــراج عنهم من داخل السجون اإلسرائيلّية. وبحسب آخر 
تقرير أصدرته وزارة شؤون األسرى واملحررين الفلسطينّية، فإن نحو سبعة آالف أسير فلسطيني 
)األناضول( ة.  

ّ
يقبعون في السجون اإلسرائيلية، 5.7% منهم من قطاع غز

أعلنت السلطات في ليبيريا أنها اكتشفت عشرات الحاالت الجديدة املصابة بفيروس »إيبوال« 
على الحدود مع سيراليون. ويأتي إعالن نائب وزير الصحة تولبرت نيانسوا أمس كانتكاسة 
األكثر تضررًا  الدولة  عــدد اإلصــابــات بعدما كانت  التي كانت قد شهدت استقرارًا في  لليبيريا، 
في غرب أفريقيا. وقد أعاد نيانسوا األمر إلى عوامل عّدة، من بينها األشخاص الذين يخرجون 
الوباء نحو  قتل  األخير،  انتشاره  التقليدّية مثل االستحمام. ومذ  البالد واملمارسات  ويدخلون 
)أسوشييتد برس( 3400 شخص في ليبيريا في حني بلغ عدد اإلصابات نحو ثمانية آالف حالة. 

إصابات جديدة بـ »إيبوال« في ليبيرياغزاويّون يطالبون باإلفراج عن أبنائهم األسرى

لندن ـ كاتيا يوسف

دعــــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي الــثــامــن 
الــجــاري،  األول  كــانــون  مــن ديسمبر/  عشر 
البلديات إلى تقليص مصاريفها، من أجل 
توفير ما يصل إلى مليارين ونصف املليار 
مليون  و888  مليارات   3( إسترليني  جنيه 
 القرار ُووجه بانتقادات 

ّ
دوالر أميركي(. لكن

وتــوقــعــات  الــفــقــراء،  يستهدف  ــه 
ّ
بــأن تتهمه 

ــات لــأســر  ــ بــإلــغــاء الــبــلــديــات قــــروض األزمــ
املحتاجة.

وفي هذا اإلطار، اعتبر وزير الحكم املحلي، 

الـــشـــرائـــيـــة  الـــــقـــــدرة   
ّ
أن هـــوبـــكـــنـــز،  ــريــــس  كــ

 %1.8 بمعّدل  ستتدنى  البلدية  للمجالس 
السنة املقبلة أو حتى 1.6% فقط. ولفت إلى 
 البلديات لن تعاني من خسارة تزيد عن 

ّ
أن

6.4%. ووصف إجراءات الحكومة بالعادلة 
واملنصفة لجميع فئات املجتمع في الشمال 

والجنوب وفي املناطق الريفية واملدن.
 
ّ
فـــي املـــقـــابـــل، ارتـــفـــعـــت أصــــــوات تـــؤكـــد أن

ع األعــبــاء 
ّ
ــوز ــ اإلجـــــــراءات مــجــحــفــة، ولـــم تـ

على الجميع بالتساوي. وتساءلت وزيرة 
 األثرياء 

ّ
الظل، هيالري بن: »ملاذا زعموا أن

األكـــبـــر، بينما فعل  الــعــبء  ســيــتــحــّمــلــون 

الحكومات  النقيض تمامًا تجاه  الــوزراء 
املحلية؟«.

البلدية  املجالس  أشــار مسؤولو  ذلــك،  إلــى 
 الــتــخــفــيــضــات األخـــيـــرة عــلــى املــنــح، 

ّ
إلـــى أن

التي بلغت 40%، قد تتسبب بانهيار بعض 
العائالت  مساعدة  عــن  وعجزها  البلديات 

املحتاجة.
تقوم  أن  فتوقعت  الخيرية،  الجمعيات  أّمــا 
معظم البلديات بتخفيض أو إلغاء مشاريع 
الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة املــحــلــيــة، فـــي حــال 

غياب التمويل املركزي.
للجمعية  اإلعــالمــي  املكتب  قـــال  مــن جهته، 

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الخيرية لــأطــفــال، لـــ

السلطات  تمويل  فــي  املستمر  »التخفيض 
ــى مــواجــهــة  املــحــلــيــة، ســيــدفــع الــبــلــديــات إلــ
خيارات صعبة في تأمني خدمات أساسية 
وحــيــويــة لــأطــفــال والــعــائــالت الــتــي تعتمد 
عليها«. ولفت إلى ضرورة »تحييد العائالت 
ذات الـــدخـــل املــــحــــدود، مـــن دخـــــول الــحــلــقــة 
السامة من القروض والديون اليومية التي 
تستهدف تأمني أساسيات الحياة اليومية، 

كالطعام والتدفئة ورعاية األطفال«. 
 تلك الخطوة ستؤدي إلى 

ّ
ورأت الجمعية أن

مزيد من املشاكل االقتصادية في املستقبل 

القريب، مع وجود نحو مليونني وأربعمئة 
ــائـــالت تــعــانــي فـــي الــفــتــرة  ألــــف طــفــل مـــع عـ
ــديـــون. وكـــذلـــك وجــــود ثــالثــة  الــراهــنــة مـــن الـ
ماليني طفل في عائالت على وشك االنهيار.

ــدوره، اعــتــبــر املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملنظمة  ــ بــ
 قـــرار 

ّ
مــجــتــمــع األطــــفــــال، مــاثــيــو ريـــــد، أن

الــحــكــومــة بــتــقــلــيــص الــتــمــويــل الــســنــوي 
مليون   268( إسترليني  مــلــيــون   172 مــن 
مــلــيــون   202( مــلــيــونــًا   130 إلــــى  دوالر(، 
املــجــالــس  مــهــّمــة  مـــن  ســيــصــّعــب  دوالر(، 
التي  املحتاجة  العائالت  البلدية في دعم 

تواجه أزمات مادية.

الحكومة البريطانيّة تزيد أعباء الفقراء

يوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيّة الخيريّة 
البروفسور  »نــقــاء«  التدخين  لمكافحة 
السعوديّة  أن  اليماني،  جابر  بن  محمد 
عالميًا  الخامسة  المرتبة  مؤخرًا  احتلت 
في   5.7 بلغت  التي  المدخنات  نسبة  في 
المائة، من جملة السكان اإلناث، بعد فرنسا 
وإيطاليا  األميركيّة  المتحدة  ــات  ــوالي وال
نسبة  أن  ــى  إل ويلفت  أفريقيا.  وجــنــوب 
عامًا(   15-13( المراهقين  من  المدخنين 

بلغت 19.3 في المائة.

المرتبة الخامسة عالميًا

عصام سحمراني

ابتسامة صغيرة للغاية.. كئيبة.. حزينة.. ال 
رى مّرت وحركت شفتي عبد الله وهو 

ُ
تكاد ت

يرمي كومة التراب األخيرة، يسّد بها الحفرة.
ابتسامة لها تاريخ.. لها ذاكرة.. لها ما 

لها في نفس عبد الله، من عنفوان وطيبة 
وحكمة.

»أنت وعائلتك بأكملها تتشرفون بي«.. 
سمع عبد الله تلك الكلمات، وضبط أعصابه. 

يعرف الجميع أّن الرجل الذي يكاد يختم 
أربعينياته، يحمل الكثير من الشجاعة.

لكّن تلك الشجاعة كانت على الدوام، تتصل 
لديه بالحكمة واملسؤولية واالمتناع الدائم عن 

التسلط على أحد. فهو خبَر الحرب األهلية 
اللبنانية، ومقت أحزابها وميليشياتها وقادة 

زواريبها وأبنيتها. وكره تلك »الزعرنات« 
التي أودت بشقيقه »شهيدًا« لدى فريق، 

وسوى ذلك لدى فرق أخرى.
كان يعمل في املطعم البحري. ويسعده هذا 

 بالكامل 
ً
الوضع الخاص الذي جعله مسؤوال

عن قسم النراجيل. فهذا الوضع يمنع تسلط 
أحد عليه بدوره.

يرتب عبد الله أوضاعه. فالرجل املتزوج 
منذ كان في أوائل العشرينات، واألب لثالثة 

شبان، يتحنّي فرصة للتقدم. وربما يحلم 
ه، 

ّ
 خاصًا به. لكن

ً
أحيانًا بأن يفتح محال

 جهد 
ّ

في الوقت عينه، يمارس عمله بكل
وإخالص. هو ال يشبه أحدًا في املكان. 

وحتى املالكون، ال يمارسون ما يمارسه 
من تمتع بالحياة، واستغالل للوقت، ولو 

على طريقته.
فالصباح مخصص لديه ملمارسة الرياضة 

على كورنيش املنارة. واملساء محجوز 
لطاولة الزهر في املقهى القريب. واإلثنني يوم 
الرحلة األسبوعية إلى أحد املسابح املعروفة 

قرب بيروت.
وعلى هذا األساس، لم يكن عبد الله ينتظر 

أّي شفقة من أحد، أو مساعدة.
سمع عبد الله تلك الكلمات من قريبه الذي 

لطاملا تفاخر بكل ما يملك من مال وِصالت 
 اآلخرين يحملون إليه 

ّ
وسلطة، تجعل كل

طلباتهم الصغيرة والكبيرة. لكّن عبد الله 
لم يفعل ذلك يومًا. ومع ذلك، فقد ضبط 

أعصابه، ولم يرّد.
ها الصدفة وحدها، التي لعبت دورها في 

ّ
لكن

اتجاهني معاكسني تمامًا. األول في رمزيته 
حني شاءت ظروف التعالي أن يقول القريب 

م، وعبد 
ّ
كلماته تلك وهو يقف أعلى ذلك السل

الله أسفله. والثاني في مضّي عبد الله بعد 
تلك الحادثة بعدة أشهر إلى واجب دفن أحد 

األقارب. وكان تحديدًا ذلك القريب.
يومها لم يَر أحد مشهد انقالب الصورة 

حينما نسي األقربون، في حّمى االرتباك 
والتسرع، دفن مّيتهم بعد وضعه في الحفرة. 

 منهم إلى عمله ومسؤولياته 
ّ

مضى كل
الحّية بعيدًا عن املوت واألموات.. وهّم عبد 

الله وحده يرمي التراب فوق جثمان الفقيد، 
يواريه الثرى.

.. إبتسامة 
ّ

إبتسامة لم تحمل أّي تشف
 وأكثر ديمومة.. ربما هو 

ّ
حملت طعما ألذ

طعم شهامة.

ابتسامة عبد اهلل

مزاج
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تونس ـ مريم الناصري

الصحف  تتناولها  كثيرة  قصٌص 
املــواطــنــون،  يــرّددهــا  أو  التونسية 
ــفــــال فــــي ســـال  كـــالـــعـــثـــور عـــلـــى أطــ
املـــهـــمـــات، أو عــلــى مــقــربــة مـــن املــســتــشــفــيــات 
العازبات  إذ عــادة ما تلجأ األمهات  وغيرها. 
إلى التخلص من أطفالهن خوفًا من الفضيحة، 

قصة
رت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( من تدهور الوضع الغذائي صورة

ّ
 نحو أسبوع، حذ

َ
قبل

لألطفال النازحني في سورية، وتحديدًا في ثاث محافظات. قالت في بيان إن »دراسة قامت 
بها في سورية أظهرت أن معدالت سوء التغذية الحاد قد وصلت إلى حد حــرج«. وأشــارت 
إلى أن »نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في محافظات حماه وحلب ودير 
الزور تبلغ 10 في املائة«. أما في تركيا، فقد توفيت طفلة بسبب البرد وقلة التدفئة. حدث ذلك 

قبل أن تصل إلى املستشفى. يتكرر هذا األمر في لبنان بني فترة وأخرى. 
هذا الطفل ليس في سورية أو تركيا. إنه يعيش في أحد املخيمات في لبنان. البرد قارس 
ال  مقاسها  كــان  وإن  لتدفئته،  الثياب  مــن  القليل  توفير  أهله  استطاع  بالكاد  األيـــام.  هــذه 
ــذاء لــه. سيشعر بــالــبــرد. قــد يضطر إلى  يائمه تــمــامــًا. ربــمــا عــجــزوا عــن تــأمــني ســتــرة وحـ
الحركة ستجعله يجوع.  البرد. لكن  الراحة تعني  الــدفء.  الركض دائمًا ليشعر بقليل من 

والطعام يكاد ال يكفي.   
)تصوير: حسني بيضون(

أعطونا الدفء والطعام
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مجتمع

تــعــرضــهــم ألعـــمـــال عــنــف مـــن قــبــل أصــحــاب 
ــار، يــقــول املستشار  املــصــانــع. وفـــي هـــذا اإلطــ
الــقــانــونــي فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة هــارو 
ــر الــــــذي الـــتـــقـــى مـــســـؤولـــني فــــي وزارة  ــارغــ بــ
 نسبة كبيرة من األطفال 

ّ
العمل األفغانية، إن

الــعــامــلــني فـــي مــصــانــع الـــطـــوب يــعــانــون من 
ــان املــصــانــع. كــذلــك  مـــرض الـــربـــو بــســبــب دخــ
يعاني أكثر من 70 في املائة منهم من أمراض 

نفسية.
ويــطــالــب املـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر ضــرورّيــة وفــورّيــة لتحسني 
أوضاع األطفال العاملني في مصانع الطوب، 
وتـــحـــســـني ظـــروفـــهـــم الـــصـــحـــيـــة واملــعــيــشــيــة 
 أصـــحـــاب املــصــانــع 

ّ
الــســيــئــة. ويــشــيــر إلـــى أن

يــســتــغــلــون طــفــولــتــهــم، ويــوظــفــونــهــم بــأجــور 
زهيدة.

مــــن جــهــتــهــمــا، يــعــيــش الـــطـــفـــان الــشــقــيــقــان 
الــلــه وشــاهــد مــع أسرتهما الصغيرة  وحــيــد 
ــانـــع الــــطــــوب فــــي مـــديـــريـــة  ــد مـــصـ ــ داخـــــــل أحــ
سرخرود املجاورة ملدينة جال آباد، عاصمة 
إقــلــيــم نــنــجــرهــار. هــمــا يــعــمــان فـــي املصنع 
منذ الصباح الباكر حتى املساء وسط الطني 
ــان األســـــود، لــيــحــصــا مــعــًا عــلــى 500  والـــدخـ
في  تــقــريــبــًا(  أمــيــركــيــة  دوالرات   8( أفــغــانــيــة 
الــيــوم الـــواحـــد. فــيــشــتــريــان بــهــا مــا تحتاجه 
الــتــي فــقــدت األب قبل ثــاثــة أعــوام  أسرتهما 

في انفجار في مدينة جال آباد.
ــــة  ــــدرسـ يـــتـــمـــنـــى الــــطــــفــــان الــــــذهــــــاب إلـــــــى املـ
والـــخـــروج نــهــائــيــًا مـــن مــصــنــع الـــطـــوب، لكن 
ــــروف املــعــيــشــيــة الـــصـــعـــبـــة تـــحـــول دون  ــــظـ الـ
ذلـــك. وهــو مــا يكشفه وحــيــد الــلــه لـــ »العربي 
الجديد« في قوله: »كنا نــدرس وكــان والــدي 
محمد هاشم يبيع الطماطم في مدينة جال 

االطــاع على سير الــدراســة. كــان يعمد إلى 
االقتراب مني حد االلتصاق أحيانًا. شعرت 
بأن هناك مشكلة، وخفت أن تتأثر سمعتي 
الــكــلــيــة. خشيت أيــضــًا أن يــصــل الخبر  فــي 
إلــى أهــلــي، بخاصة أن عـــددًا مــن أصدقائي 
فيها.  أعيش  التي  عينها  املنطقة  يقطنون 
ــتــــرت الــــهــــرب. غـــبـــت عــــن الـــجـــامـــعـــة مـــدة  اخــ
أسبوع بحجة املرض. عدت بعدها وصرت 
أكثر حذرًا. لكن األستاذ لم يتركني وشأني. 
صــار يتعمد إحراجي في الصف من خال 
املـــادة، أو منحي  طــرح أسئلة صعبة حــول 
من  أنته  لم  املسابقات.  على  عامات سيئة 
هـــذا الــكــابــوس إال حـــني تـــم نــقــلــه إلـــى كلية 

أخرى، علمًا أنني لم أعرف السبب«. 
امرأة أخرى رفضت الكشف عن اسمها، وهي 
أم لــطــفــلــني، عــانــت أيــضــًا بــســبــب الــتــحــرش. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــــدأت القصة  تــقــول لـــ
الــحــروق  الطبيب ملعاينة  إلـــى  ذهــبــت  حــني 
 

ّ
اليسرى. استغل يــدي  التي أصبت بها في 

خـــوفـــي وبـــــدأ يـــداعـــب يـــــدي. لـــم يــعــد األمـــر 
مجرد معاينة، بل تمادى أكثر وبدأ يامس 
جسدي. في البداية، شعرت بالخوف قبل أن 
أستجمع قواي وأضربه. على الفور، وضع 
يديه على فمي خوفًا من أن أصرخ، قبل أن 
أنه كان يحاول امتصاص  يعتذر موضحًا 
خوفي. وسرعان ما غادرت العيادة من دون 

أن أخبر أحدًا خوفًا من الفضيحة«.
في السياق، يوضح أستاذ علم النفس مبني 
»العربي الجديد« أن »التحرش  فرج الوالي لـ
لــيــس ولــيــد الــيــوم، لكنه يختلف مــع مــرور 
الــســنــوات. عــلــى سبيل املــثــال، يمكن الــقــول 
بمثابة  كــانــت  الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  إن 
عــامــل مــســاعــد دفــعــت الــشــبــاب إلـــى إشــبــاع 

ــاد. لكننا فــقــدنــاه فــي انــفــجــار، وبقينا با  آبـ
راع. من بعدها، لم يكن أمام والدتي من خيار 

سوى إرسالنا إلى العمل«.
ني في مصنع 

َ
أما شاهد الذي عمل طوال سنت

إلــى مصنع  أن يتوجه  اليدوي قبل  للسجاد 
بامللل. ويقول: »نعمل طوال  الطوب، فيشعر 
النهار بــني الطني والــتــراب. لكن مــاذا نفعل؟ 
لــيــس أمــامــنــا مـــن خــيــار آخـــر إال هـــذا العمل 

الشاق واململ«.
مـــن جــهــتــهــا، وضـــعـــت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
العام املاضي  بحسب املسؤولني، خطة عمل 
إلخــــراج هـــؤالء األطــفــال مــن مــصــانــع الــطــوب 
 
ّ
لكن املـــدارس.  إلــى  وإرسالهم  العمل  وحقول 
الخطة فشلت تمامًا بسبب الظروف املعيشية 
املعقدة والصعبة في الباد. فاألسر الفقيرة 
ال تتمكن من منع أوالدهــا من العمل، بسبب 
عدم وجود مصدر دخل لديها إال عمل هؤالء. 
وهـــو مـــا يـــؤكـــده نــائــب وزارة الــعــمــل حــســام 

الدين همراه.
 الـــحـــكـــومـــة األفــغــانــيــة 

ّ
ــؤول أن ــســ يــضــيــف املــ

وبالتعاون مع املجتمع الدولي، أطلقت حملة 
جـــديـــدة لــلــحــد مـــن الـــوضـــع الــســيــئ ألطــفــال 
أفغانستان، وذلك من خال مساعدات نقدية 
ألسر األطفال العاملني في مختلف قطاعات 

رغــبــاتــهــم«، مبينًا أن »ســبــب تــجــاوب املــرأة 
أحــيــانــًا نــاتــج عــن أســبــاب عاطفية، إذ أنها 
تــنــجــذب إلــــى الـــكـــام الــجــمــيــل. لــكــن بسبب 
عــدم وجـــود معايير واضــحــة فــي املجتمع، 
والتعامل مع املرأة على أنها كائن ضعيف، 
تسليط  يجب  التحرش.  الشباب  يستسهل 
الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــربـــيـــة لــلــجــنــســني. 
كذلك، نحتاج إلى توعية النساء وتمكينهن 
هذه  مــن  للتخلص  وإنصافهن،  وتثقيفهن 

الظاهرة«.
أمـــا أســـتـــاذ الــقــانــون بــلــيــغ مــاجــد الــحــكــيــم، 
ــه »مـــن  ــ ــديــــد« أنــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ فـــيـــوضـــح لــ
ــتــــحــــرش  ــة، يــــعــــد الــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الــــنــــاحــــيــــة الـ
واالغـــتـــصـــاب وهـــتـــك الـــعـــرض مـــن األفـــعـــال 
املــشــيــنــة الـــتـــي نــبــذهــا املــجــتــمــع ورفــضــهــا. 
وبهدف الحفاظ على أمن وسامة املجتمع، 
نص قانون العقوبات رقم 111 الصادر عام 
1969 على عقوبات ضد من يرتكب جرائم 
ويعاقب  الــعــامــة.  واآلداب  بــاألخــاق  مخلة 
املــتــحــرش بحسب قــانــون الــعــقــوبــات املـــادة 

400 بالسجن ملدة سنة«.
ــًا(،  ــامـ ــــال )24 عـ ــد بـ ــــرى مـــؤيـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
وهــو طالب دراســات عليا في كلية الزراعة 
الفتيات يعمدن  أن بعض  بــغــداد،  ــــ جامعة 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــــدت إحــصــائــيــة لــــــوزارة الــعــمــل األفــغــانــيــة  أكـ
طــفــل يعملون  ألـــف  مــلــيــونــًا و900   

ّ
أن أخــيــرًا 

في أنحاء أفغانستان، في قطاعات مختلفة، 
 
ّ
فــيــمــا كــشــفــت تــقــاريــر املــنــظــمــات الــدولــيــة أن
أعــدادًا كبيرة من هؤالء األطفال يعملون في 
مصانع الطوب، ال سيما في العاصمة كابول 
وإقليم ننجرهار في شرق الباد وإقليم مزار 

في الشمال.
من جهتها، أعربت منظمة العمل الدولّية في 
تقريرها األخير، عن قلقها البالغ إزاء الوضع 
املـــأســـاوي الــــذي يعيشه األطـــفـــال الــعــامــلــون 
فــي مــصــانــع الـــطـــوب. وكــشــفــت املــنــظــمــة بعد 
في  فــي حالة نحو 400 طفل يعملون  النظر 
 
ّ
مــصــانــع الــطــوب فــي كــابــول ونــنــجــرهــار، أن
معظمهم يعيشون أوضاعا صحية متردية، 
ويعانون من أمراض عضوية ونفسية. كذلك 
أو أصيبوا، بعد   بعضهم القــوا حتفهم 

ّ
فــإن

بغداد ـ أيسر جبار

حتى لو كانت النساء هن ضحايا التحرش 
فــــي الـــــعـــــراق، فـــإنـــهـــن يــخــشــني الــفــضــيــحــة، 
ــر عــلــى مـــا يــتــعــرضــن 

ّ
ويــعــمــدن إلــــى الــتــســت

إلــيــه. املجتمع حــاســم حــيــال هــذه الظاهرة. 
يرفضها رفضًا تامًا، مع ذلك، فإنها تحدث 

كثيرًا.  
بـــحـــزن، تــتــذكــر الــطــالــبــة فـــي إحــــدى كــلــيــات 
جــامــعــة بــغــداد يـــوم الـــرابـــع والــعــشــريــن من 
فبراير/شباط املاضي، الذي حاول فيه أحد 
أساتذتها التحرش بها. تقول: »القدر وحده 
»الــعــربــي  أنـــقـــذنـــي مـــن األســــــــوأ«. تـــوضـــح لـــ
الدراسية األولــى،  أنــه »فــي سنتي  الجديد« 
ودائمًا  كثيرًا،  األساتذة ياطفني  أحد  كان 
مــا يشيد بــمــداخــاتــي فــي الــصــف. اعتقدت 
حينها أنه هكذا تكون العاقة بني األستاذ 
ــوقــــت، صــــار يـــدعـــونـــي إلــى  ــه. مـــع الــ وطــــابــ
قاعة املحاضرات بعد انتهاء الصف بحجة 

أطفال أفغانستان عّمال   في مصانع الطوب

العراقيات ال يبحن بتـعرضهّن للتحّرش

الفقر وصعوبة تحصيل 
الرزق في أفغانستان، 
يدفعان باألطفال إلى 

ميدان العمل باكرًا. 
وتكشف األرقام ازدياد 

عمالة األطفال في 
مجاالت عديدة ال سيّما 

مصانع الطوب

تنتشر ظاهرة التحرش 
بالنساء في العراق، حاله 

حال كثير من البلدان. 
الفارق أن الخوف من 

الفضيحة في مجتمع 
محافظ يدفع المرأة إلى 

السكوت، حتى لو كانت 
هي الضحية

مليون و900 ألف 
طفل أفغاني يعملون 

في أنحاء البالد في 
قطاعات مختلفة

سبب تجاوب المرأة 
أحيانًا ناتج عن أسباب 

عاطفية، إذ أنها تنجذب 
إلى الكالم الجميل

الــعــمــل. لكن بــشــرط مــوافــقــة األســـر على منع 
أطفالها من العمل، وإرسالهم إلى املدرسة.

ــة الـــعـــمـــال فــي  ــاديــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد اتــــحــ
مصانع  داخـــل  تعيش  األســـر   

ّ
أن أفغانستان 

الـــطـــوب، بــســبــب عــمــل أطــفــالــهــا فــيــهــا. وتـــرك 
ــال الــعــمــل يــعــنــي حـــرمـــان تلك  ــفــ هـــــؤالء األطــ
ــكـــان الــســكــن فـــي وقــت  ــر مـــن الـــدخـــل ومـ ــ األسـ
 األطفال ما دون 15 عامًا، 

ّ
واحــد. وتوضح أن

العاملني  من مجموع  املائة  في   55 يشكلون 
 58 في املائة من 

ّ
في مصانع الطوب. كذلك فإن

األطــفــال العاملني فــي مصانع الــطــوب ذكــور 
و42 في املائة إناث.

 نحو 
ّ
ــرة أن ــيـ ــاءات األخـ وقــــد أثــبــتــت اإلحــــصــ

50 ألـــف طــفــل يــعــمــلــون فـــي مــصــانــع الــطــوب 
فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة األفـــغـــانـــّيـــة كـــابـــول. 
ــلـــني فــي  ــامـ ــدد األطـــــفـــــال الـــعـ ــ كــــذلــــك يــــــــزداد عــ
مصانع الطوب في األقاليم، خصوصًا إقليم 
ننجرهار بسبب األوضاع األمنية املتدهورة 

في املناطق النائية.
ــار، يــشــيــر الــنــاشــط الحقوقي  ــ وفـــي هـــذا اإلطـ
األمنية  »األوضــــاع   

ّ
أن إلــى  معلم جمعة جــل 

تتدهور يومًا بعد آخر في مديريات مختلفة 
مـــن إقــلــيــم نــنــجــرهــار، مـــا يــجــبــر ســكــان تلك 
آبــاد  إلــى مدينة جــال  الــنــزوح  املناطق على 
واملناطق املجاورة لها. ويتوجه معظم هؤالء 
النازحني إلى مصانع الطوب التي توفر لهم 

العمل واملسكن في آن واحد«.
 ملف األطفال معقد للغاية 

ّ
ويرى الناشط أن

والتصدي له يحتاج إلى خطط طويلة األمد، 
تــكــفــل تــحــســني األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة لــألســر 
 
ّ
أن يــرى  العمل. كذلك  فــرص  ــر 

ّ
الفقيرة، وتــوف

تحسن األوضاع األمنية يلعب دورًا هامًا في 
تحسني وضع األطفال.

إلــى اســتــغــال وجـــود هــذه الــظــاهــرة بهدف 
تحقيق بعض املآرب الشخصية، منها على 

سبيل املثال النجاح في الجامعة. 
في املقابل، يقول الناشط في مجال حقوق 
»العربي الجديد« إنه  اإلنسان ثامر فوائد لـ
»عادة ما يكثر التحرش في الدوائر الرسمية 
أو الــكــلــيــات أو أمـــاكـــن الــتــرفــيــه الــصــغــيــرة، 
وليس علنًا، بسبب طبيعة املجتمع العراقي 
التي تتجذر فيه القيم العشائرية، وترفض 
هــذه األمــور بشدة«. يلفت في الوقت نفسه 
إلى أن »حــاالت التحرش في العراق تــزداد، 
بــخــاصــة بــعــدمــا أعــلــنــت وزيــــــرة املــــــرأة في 
الحكومة السابقة ابتهال كاصد بداية العام 
2014، أن الوزارة تتلقى كثيرًا من الشكاوى 
الجنسي في  للتحرش  تــعــرضــن  نــســاء  مــن 
الشارع أو في الدوائر الحكومية أو القطاع 

الخاص، بينهن ناشطات وإعاميات«.
التحرش تطال  أن ظاهرة  إلى  يشير فوائد 
ــاء، وبــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة. قد  ــنـــسـ جــمــيــع الـ
يــقــتــصــر األمــــر عــلــى الــتــفــّوه بــعــبــارات غير 
ــة، وقـــــد يـــصـــل األمــــــر إلـــــى االغـــتـــصـــاب  ــقــ الئــ
والــقــتــل، كــمــا حــصــل فــي مــحــافــظــة البصرة 
ــااًل. فــقــد  ــ ــمــ ــ جـــنـــوبـــًا ومـــحـــافـــظـــة أربـــــيـــــل شــ
)4 سنوات(  بنني  وهما  طفلتان،  اغتصبت 
وعــبــيــر )5 ســـنـــوات( فــي مــحــافــظــة البصرة 
تــم قتلهما ورميهما  ثــم  عــام 2012،  أواخـــر 
في الطريق وبطريقة بشعة. أما في أربيل، 
وتحديدًا مطلع العام 2014، فقد أقدم ستة 
شــبــان عــلــى اغــتــصــاب الجــئــة ســـوريـــة )16 

عامًا(.
بـــخـــاصـــة أن  ــدم وجــــــود رادع،  ــ عـ ــي ظــــل  ــ وفـ
حاليًا  مشغولة  العراقية  األمــنــيــة  األجــهــزة 
 عن غياب التوعية، 

ً
بمحاربة اإلرهاب، فضا

يبدو أن هذه الظاهرة ستزداد. 

غزة ـ إيمان عبد الكريم

ما إن يسمع أهل غزة صوت انفجار حتى 
يــصــرخــوا: »الـــلـــه يــســتــر رجــعــت الـــحـــرب«. 
هذا الهاجس يرافق الغزاويني منذ انتهاء 
القطاع  على  األخيرة  اإلسرائيلّية  الحرب 
ــــي الــــحــــرب الــتــي  قـــبـــل أربــــعــــة أشــــهــــر. وهــ

استمرت 51 يومًا.
يصف محمود الشاعر )22 عامًا( الوضع 
فـــي غــــزة بــالــغــامــض. ويـــقـــول: »أتـــوقـــع أن 

يحدث شيء قريبًا، يغّير حياتنا«.
ــران الــحــربــي  ــيـ قــبــل عـــشـــرة أيـــــام شـــن الـــطـ
موقع  ني على 

َ
غــارة بصاروخ اإلسرائيلي 

تــــدريــــب لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــرق 
مــديــنــة خـــان يــونــس جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. 
 
ّ
ووفـــق مــا أكـــدت مــصــادر فلسطينية، فــإن
ــابـــات، إال  الـــغـــارة لــم تــســفــر عــن وقــــوع إصـ
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــاع  إلـــى  أنــهــا أدت 
عن معظم مناطق املدينة، ودفعت األجهزة 

األمنية في القطاع إلى إخاء مقراتها.
ــدات، تـــثـــيـــر مـــخـــاوف  ــتــــجــ ــســ مـــثـــل هــــــذه املــ

ــنـــني الــفــلــســطــيــنــّيــني فـــي غـــــزة. فهم  املـــواطـ
وخطورته.  الوضع  صعوبة  على  يتفقون 
ويرى الناشط الشبابي مهند الحاق )26 
 »نشوب حرب جديدة على قطاع 

ّ
عامًا( أن

غــزة ليس بــاألمــر املستغرب، فــي ظــل عدم 
االستقرار الذي نعيشه، على الرغم من أن 
ثّمة وقفًا إلطــاق النار بني الطرفني. وهو 
اتـــفـــاق لـــم يــنــفــذ مــنــه أي شـــيء فـــي الــواقــع 
حتى اآلن«. يضيف: »قد تعود الحرب من 
 االحــتــال يــدرك 

ّ
جــديــد، على الــرغــم مــن أن

حجم الخطر والخسائر التي قد يتكبدها 
من جّراء ضربات املقاومة وصمودها. وقد 
تــكــون حــربــًا أشـــد قــســوة تــفــتــك بــمــا تبقى 

منا، في هذا السجن الذي نعيش فيه«.
بعدم  يأملون  الفلسطينّيني  بعض  لكن، 
القطاع. وتقول  نشوب حــرب جديدة في 
»أرى  عـــــامـــــًا(:   43( الـــشـــنـــطـــي  ــمـــني  ــاسـ يـ
 مـــن الــصــعــب حــالــيــًا فـــي ظـــل الــوضــع 

ّ
أن

يــنــجــّر قطاع  الـــذي نعيشه أن  املـــأســـاوي 
غزة إلى حرب جديدة. أنا أثق في حكمة 
التهديدات  مــع  تعاطيها  وعــدم  املقاومة 

اإلســرائــيــلــيــة والـــخـــروقـــات ضـــد غــــزة إال 
على هذا األساس«.

ومـــع االتــهــامــات اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تقول 
ة ومــا تبعها من 

ّ
بإطاق صواريخ من غــز

غــــارات عــلــى الــقــطــاع، يعيش أهـــل القطاع 
ــة مــــن الــــشــــحــــن. هــــم يــــشــــهــــدون عــلــى  ــالــ حــ
أمني وتهديد دائم بإمكانية عودة  فلتان 
الــقــطــاع وجيش  بــني  العسكرية  املــواجــهــة 
االحتال اإلسرائيلي. وفي الوقت عينه، ما 
الفائتة  الحرب  ويــات  يعاني  القطاع  زال 
والــحــصــار املــطــبــق عــلــيــه، بــاإلضــافــة إلــى 

دخول فصل الشتاء أصعب أيامه.
وكــــانــــت املــــفــــاوضــــات الــنــهــائــيــة لــتــثــبــيــت 
اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار بـــني الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـــرائـــــيـــــل، مـــــقـــــّررة فــي 
الـــقـــاهـــرة نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
 مصر أعلنت تأجيلها 

ّ
األول املاضي. لكن

إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى بــســبــب الــتــطــورات 
األمنية في شبه جزيرة سيناء. ولم ُيحّدد 
غير  املفاوضات  الستئناف  جديد  موعد 

املباشرة حتى يومنا هذا.

اليوم  اإلنترنت  يعرف جميع مستخدمي 
مـــرارًا  فــهــم يطبعونها  الــهــاشــتــاغ.  عــامــة 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  في  وتــكــرارًا 
 قليلني فقط يعرفون اسم هذه العامة، 

ّ
لكن

التي يسميها املستخدمون العرب شّباكًا 
ــرى. كما  ــ أحــيــانــًا، ومــربــعــًا فـــي أحـــيـــان أخـ
تملك غيرها من عامات الترقيم حقائقها، 

التي تصل أحيانًا إلى حدود الغرابة.
ــمــــاء مــضــحــكــة حـــول  الـــعـــامـــة @ لـــهـــا أســ
ذيــل  الــهــولــنــدي  يسميها  فبينما  الــعــالــم. 
ــا كــعــكــة.  ــهــ ــ

ّ
ــّر آخـــــــرون عـــلـــى أن الــــقــــرد، يـــصـ

إلى  للعامة  املختصر  ويعود االستخدام 
ب األمــر زمنًا 

ّ
الــســادس عشر. وتطل الــقــرن 

اإلنجليزية  أجــل تسميتها في   من 
ً
طويا

واالســــتــــقــــرار عـــلـــى اســــــم. والــــيــــوم تــعــرف 
فــــي الـــعـــنـــاويـــن الـــبـــريـــديـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
مختلفة  أنـــحـــاء  فـــي  ــهــا 

ّ
لــكــن »آت«.  ــهــا 

ّ
بــأن

مــــن الـــعـــالـــم تــمــلــك أســــمــــاء عــــديــــدة، مــنــهــا 
و»الحلزون  بالروسية،  الصغير«  »الكلب 

ــة، و»حــــــــــرف ايــــه  ــيــ ــالــ ــطــ ــاإليــ ــيــــر« بــ ــغــ الــــصــ
املجنون« بالبوسنية.

ــدًا من  الــعــامــة # لــديــهــا اســـم لــن تتمكن أبـ
تــخــمــيــنــه بـــاالســـتـــنـــاد إلــــى مـــكـــان مـــولـــدك، 
ــنـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــك  ــعـ  عــــامــــة # قـــــد تـ

ّ
فــــــــإن

عــامــة تــرقــيــم، أو تشكيل، أو كــذلــك عامة 
الـــهـــاشـــتـــاغ فــــي مــــواقــــع الــــتــــواصــــل. لــكــن، 
وبحسب املهندسني في شركة »بيل البز«، 
 هذا الرمز استخدم للمرة األولــى عام 

ّ
فــإن

1968 على الهواتف ذات أرقام اللمس. وهو 
رمــز يسمى »أوكــتــوثــورب«. والــجــزء األول 
ــو، يــعــنــي الـــعـــدد ثمانية  ــتـ مـــن الــكــلــمــة أوكـ
ــراف  بــالــاتــيــنــيــة، وهـــو مـــا يــرمــز إلـــى األطــ
الثمانية في الرمز. أما الجزء الثاني ثورب، 
 الباحثني كانوا من 

ّ
فالبعض يشير إلى أن

مشجعي الرياضي األميركي األوملبي جيم 
ثورب، واستخدموا اسم عائلته مع أوكتو 

إلعطاء الكلمة نغمة جميلة.
العامة ! شكلت صعوبة في الطباعة.

عامة التعجب الشهيرة شكلت أداة مهمة 
الـــورق، منذ  املشاعر على  التعبير عــن  فــي 
لم  العامة   هــذه 

ّ
لكن الخامس عشر.  القرن 

تجد طريقها إلى أزرار آالت الطباعة حتى 
الــقــرن املـــاضـــي. قــبــل ذلـــك كــان  سبعينيات 
طباعة  خدعة  إلــى  يلجؤون  مستخدموها 
الضغط على زر  فاصلة عليا ومــن بعدها 
الرجوع، ومن بعدها طباعة فاصلة تحتها.

تعقيدًا مما  أكثر  لديها معنى  العامة & 
، يستخدمها الجميع على أنها حرف 

ّ
ُيظن

 عـــامـــة & قـــد تــشــيــر إلــى 
ّ
الــعــطــف و. لـــكـــن

في  العطف خصوصًا  في  مختلف  معنى 
العامة  تقع  فعندما  األميركية.  السينما 
هما 

ّ
ها تشير إلى أن

ّ
بني اسمني لكاتبني فإن

أمــا عندما يقع  العمل ســوّيــًا.  فــي  تعاونا 
 ذلك يعني 

ّ
حرف العطف وبني االسمني فإن

سيناريو  على  عمل  منهما  واحـــد   
ّ

كــل  
ّ
أن

محدد وحده، في وقت مختلف عن اآلخر.
 )إعداد: عصام سحمراني(

احتمال عودة الحرب يتربّص بأهل غزّة

حقائق غريبة عن أربع عالمات ترقيم

تعاني األمهات العازبات في تونس األمرّين. كثيرات منهن يجدن أنفسهن مجبرات على إخفاء حملهن خوفًا من 
الفضيحة، خاصة حين يرفض اآلباء االعتراف بأطفالهن. هكذا يصبح عليهن تحّمل نظرة المجتمع وإعالة أوالدهن

أطفال بال آباء وأمهات 
يخشين الفضيحة

تونس

باعتبار أنهن حملن بهم خارج إطار الــزواج. 
يقّدر عدد األطفال الذين يولدون خارج إطار 
املعهد  بحسب  ســنــويــًا،   2000 بنحو  ــــزواج  الـ
الــوطــنــي لــإحــصــاء. علمًا أنــه ال يتم تسجيل 
بــعــض هــــذه الــــــــوالدات، الـــتـــي قـــد تــحــصــل في 
مصحات خــاّصــة أو فــي املــنــازل. كــذلــك، تعمد 
بعض األمهات إلى االدعاء بأنهن متزوجات. 

عــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض األمـــهـــات ال يخفني 

االختفاء  إلــى  يلجأن  كــثــيــرات  أن  إال  حملهن، 
إنهن  حتى  الفضيحة.  مــن  خــوفــًا  الصمت  أو 
قــد يــنــجــن مــن دون عــلــم أهــلــهــن. فــاطــمــة هي 
الــيــوم 10 ســنــوات.  الــعــمــر  أم لطفلة تبلغ مــن 
ســمــتــهــا مـــــــرام. كـــانـــت عـــلـــى عـــاقـــة بـــوالـــدهـــا 
اســتــمــرت عـــامـــني، لــكــنــه رفــــض الــــــزواج منها 
التخلص من  فــي  فكرت  بابنته.  االعــتــراف  أو 
في  للسكن  انتقلت  تــفــعــل.  لــم  لكنها  الــطــفــلــة، 

ــــرى خـــوفـــًا مـــن الــفــضــيــحــة ورفـــض  مــديــنــة أخـ
املــجــتــمــع لــهــا. تــقــول إنــهــا ســعــيــدة بــابــنــتــهــا. 
ليس  ألنها  بالذنب  تشعر  املقابل،  في  ها 

ّ
لكن

لديها أب وعائلة.  
من جهتها، اختارت نجيبة أن تنجب طفلتها 
من دون علم أحد. حتى اليوم، ما زالت تخفي 
األمــر، خاصة بعدما عجزت عن  عن عائلتها 
بــأن يتزوجها ويعترف بالطفل.  إقناع والــده 

القضاء خوفًا من  إلــى  اللجوء  كــذلــك، رفضت 
الفضيحة، على حد قولها. تضيف: أنها فكرت 
فــي الـــــزواج أكــثــر مــن مــــرة، لــكــن جــمــيــع الــذيــن 
تــعــرفــت إلــيــهــم تــراجــعــوا حــني عــلــمــوا أنــهــا أم 

لطفل خارج إطار الزواج.  

أمل
عــــادة مـــا تــكــثــر هـــذه الــــــوالدات فـــي الــعــاصــمــة 

ــة الـــشـــمـــالـــيـــة، خـــاصـــة  ــيـ ــلـ واملــــنــــاطــــق الـــســـاحـ
ــي مـــحـــافـــظـــات ســـوســـة واملـــنـــســـتـــيـــر ونـــابـــل  فــ
ــات، نــــظــــرًا لـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــان عــلــى  ــامــ ــمــ ــحــ والــ
الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي، بـــحـــســـب الـــنـــاشـــط فــي 
»جمعية أمل للعائلة والطفل« هيثم محفوظ. 
أيضًا، يشير إلى أن غالبية هذه الوالدات تتم 
ــارج املــســتــشــفــيــات الــعــامــة ومــــن دون علم  ــ خـ
عائلة الفتاة، مضيفًا أن »الحمل عادة ما يكون 
وصديقها،  املـــرأة  بــني  عاطفية  عــاقــة  نتيجة 
ــة مـــنـــهـــن بـــســـبـــب تـــعـــرضـــهـــن  ــلـ ــيـ ــلـ ــة قـ ــبــ ــســ ونــ
لاغتصاب«. وغالبًا ما تتراوح أعمار النساء 

ما بني 18 و30 عامًا.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــوضــح املـــديـــرة التنفيذية 
»العربي  لجمعية »أمل«، سامية بن مسعود، لـ
الـــجـــديـــد« أن »الــجــمــعــيــة تــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
املساندة النفسية والقانونية وضمان حقوق 
األم والطفل«، مشيرة إلى أن »غالبية األمهات 
الــلــواتــي تــوجــهــن للجمعية غــيــر مــتــزوجــات، 

وقد تم حملهن نتيجة عاقات عابرة«. 
تعمل جمعية »أمل« على إيواء هؤالء النساء 
اللواتي يرغن في االحتفاظ بالجنني، لفترة 
ــه فــي  ــ ــى أنـ ــ مــــحــــددة. وتـــلـــفـــت بــــن مـــســـعـــود إلـ
إيـــواء 46 أمــًا مــع أطفالهن«.  »عـــام 2008، تــم 
لــكــن يــبــقــى تــدخــل الــجــمــعــيــة مـــحـــدودًا لــعــدم 
ــدم تــوفــر  ــ ــواء كـــثـــيـــرات، وعــ ــ ــ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إيـ
اإلمكانيات الازمة. وإيمانًا منها بأهمية أن 
إلى  الجمعية  الطفل مع والدته، تعمد  يبقى 
الــتــدخــل فــي بعض الــحــاالت ودعـــم قـــرار األم 
العازب االحتفاظ بطفلها. وتقول بن مسعود 
إن »79.3 فـــي املـــائـــة مـــن األمـــهـــات الــعــازبــات 

احتفظن بأطفالهن«.  

 قانون 1998
ق بإسناد لقب 

ّ
أعطى قانون عام 1998، املتعل

العائلة لألطفال مجهولي النسب، الحق لألم 
التونسية في إثبات نسب طفلها الذي أنجبته 
خــارج إطــار الــزواج الرسمي. وينص القانون 
أنــه بإمكان األم العازب رفــع قضية أمام  على 
املحاكم املختصة  تطالب فيها بإلحاق النسب 
بطفلها إذا تمكنت من إثبات األمر بطرق عدة، 
أو وجــود شهود، ما  الجيني  التحليل  بينها 
يمّكن الطفل املــولــود خـــارج إطـــار الــــزواج من 

إثبات نسبه.
وبــعــدمــا أصــبــح قـــانـــون 28 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول عام 1998 نافذًا، صار يمكن إثبات نسب 
الطفل املــولــود خــارج إطــار الـــزواج، مــا يجعل 
رابــطــة قــرابــة الــدم بينه وبــني أبيه قائمة. في 
املـــقـــابـــل، مـــا زال كــثــيــرون يــســألــون عـــن مــدى 
أحقية الطفل في أن يرث والده. تجدر اإلشارة 
إلى أن املشّرع قد تغافل عن ذكر امليراث حرفيًا 
ــإحــــدى مـــظـــاهـــر ثــبــوت  ــانــــون، كــ ــقــ فــــي نــــص الــ
الــبــنــوة، خــافــا لــبــقــّيــة املــظــاهــر األخــــرى التي 
ب على إثبات رابطة الدم بني االبن وأبيه.  

ّ
تترت

تجدر اإلشارة إلى أن القاضي محمد العفيف 
الجعيدي كتب في املفكرة القانونية أن نظام 
عن  قاصرًا  دوره  يبقى  العائلي  اللقب  إسناد 
االفتراضية  فالهوية  األطــفــال.  حــقــوق  تــأمــني 
ال تــحــقــق للطفل املــهــمــل حــق الــتــمــتــع بــأســرة 
مــحــددة، خــاصــة أن الــقــانــون يــقــوم على فكرة 
إثـــبـــات الـــبـــنـــوة الـــتـــي يــنــكــرهــا أحــــد األبـــويـــن 
بواسطة التحليل الجيني، ما يجعل منه أداة 
قــانــونــيــة إلثـــبـــات الــهــويــة تــعــجــز عـــن تحقيق 

الدفء العائلي.

يعّد التحرش من األفعال المشينة التي ينبذها المجتمع )صفاء حاتم مطلب(

42 في المائة من األطفال العمال من اإلناث  )عارف كريمي/ فرانس برس(

2000
عدد أطفال تونس 
الذين يولدون خارج 

إطار مؤسسة الزواج، 
بحسب المعهد الوطني 

لإلحصاء.
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B

قضايا

برهان غليون

ــبــــل الـــــــســـــــوريـــــــون الـــــعـــــام  ــقــ ــتــ يــــســ
الجديد، والــحــرب ال تــزال تحصد 
مــدنــهــم  وتـــدمـــر  أبـــنـــائـــهـــم،  أرواح 
بالسالح  حسمها  من  يتمكن  لم  وأحياءهم. 
أي طــرف مــن أطـــراف الــنــزاع الرئيسيني، ولم 
ينجح في وضع حد لها أي تدخل سياسي. 
ال يــــــزال املــــــوت الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي لــحــيــاة 
السوريني، وال خيار لهم من املوت إال املوت: 
تحت األنقاض أو خنقا بالغاز، أو غرقا في 
البحر أو جوعا بسبب الحصار أو اغتيااًل أو 
قتال بالرصاص أو رجما بالحجارة أو همًا 

من شده الكرب والقهر.

ال يمكن أن نفقد األمل
كل يوم، يستقبل أبناؤهم وبناتهم، رجالهم 
ــم، فــي  ــ ــهـ ــ ــــوخـ ــيـ ــ ــهــــم وشـ ــابــ ــبــ ونــــــســــــاؤهــــــم، شــ
وأحيائهم،  ومشافيهم  وأسواقهم  مدارسهم 
وجــبــتــهــم املــقــســومــة مـــن الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة 
الــرخــيــصــة الــتــي اخــتــرعــهــا الــحــرس الــثــوري 
لــلــقــتــل مـــن دون تعيني.  اإليـــرانـــي خــصــيــصــًا 
كل يــوم يدفع طــيــارون مجهولون إلــى املوت 
البطيء  للموت  الضحايا، ويتركون  عشرات 
ــن أطـــرافـــهـــم أو  ــديـ ــاقـ ــفـ ــات املـــشـــلـــولـــني والـ ــئـ مـ
عيونهم أو أي جزء من جسدهم وعقلهم. كل 
املفقودين،  أبنائهن  على  النساء  تبكي  يــوم 
ويبكي األطفال أمهاتهم وإخوتهم املقتولني 
واملـــدفـــونـــني تــحــت األنــــقــــاض. كـــل يــــوم يقتل 
الجوع ونقص الدواء مئات الصغار والكبار 
الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلــحــصــار مــنــذ ســـنـــوات. 
كـــل يــــوم تـــقـــذف مـــراكـــب الـــوهـــم الـــتـــي يــرمــي 
السوريون بأنفسهم فيها على أمل الوصول 
إلــــى بـــر األمــــــان، بــاملــئــات مــنــهــم، إلــــى أعــمــاق 
الـــبـــحـــر، لــيــنــضــمــوا إلـــــى مــــن ســـبـــقـــوهـــم مــن 
كــل يوم  »املــغــامــريــن« بحياتهم رغــمــًا عنهم. 
تستقبل دروب اللجوء آالف املشردين الذين 
يــبــحــثــون عـــن ســـمـــاء تــحــمــيــهــم مـــن الــقــصــف 
إلــى ماليني  املترصد بهم، لينضموا  واملــوت 
ــوا فــي  ــومـ ــكـ ــن الــــذيــــن ســـبـــقـــوهـــم، وتـ ــرديـ املـــشـ
املنافي واملخيمات. كل يوم يهرب السوريون 

من املوت إلى املوت.
اآلن، ال تــثــيــر مــأســاة الــســوريــني الــنــازفــة أي 
عن  بأجمعه،  يتخلى،  العالم  ويكاد  اهتمام، 
الــشــعــب الــــســــوري، ويـــتـــركـــه ملـــصـــيـــره، حتى 
األمني العام لأمم املتحدة الذي ال يترك حدثًا 
مؤسفًا يمر، في أي بقعة من بقاع العالم، من 
عــن حزنه  ويعبر  مــنــه،  موقفًا  يعلن  أن  دون 
 
ً
أخيرًا بالصمت، خجال إدانته، الذ  أو  وقلقه 
، ولم يعد ينبس ببنت شفة، 

ً
أو خفرًا أو ملال

مهما بلغت األحــــداث الــدمــويــة الــســوريــة من 
هــول. مع ذلــك، ال تــزال أوضــاع السوريني في 
تــدهــور رهــيــب، داخـــل ســوريــة، أو فــي بــلــدان 
الــتــشــرد والـــلـــجـــوء، أو عــلــى طـــرقـــات البحث 
عن بر أمــان في أقصى األرض، وهــي تشكل، 
مــنــذ اآلن، كــمــا تــــردد املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة، 
كارثة كونية، قد ال يتمكن أحد، بعد اآلن، من 

السيطرة على مضاعفاتها.
ــدام األمـــــــل لـــــدى الــــســــوريــــني هــــو أخــطــر  ــ ــعـ ــ انـ
ويـــهـــدد بضياعهم  يــصــيــبــهــم،  أن  يــمــكــن  مـــا 
وضياع وطنهم، بمقدار ما يقود إلى انفراط 
ــع أبـــنـــاءهـــم إلــــى الـــبـــحـــث، كل  ــدفـ عـــقـــدهـــم، ويـ
تاركني  الفردية،  الحلول  عن  مقدرته،  حسب 
األغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن أهـــالـــيـــهـــم ضــحــايــا 
التشرد والتهميش وحياة البؤس والضياع 

واليأس. 

ذرائع الغرب
يــســمــحــوا ألنفسهم  أن  لــلــســوريــني  يــمــكــن  ال 
ــثـــورة  ــد الـ ــيـ ــقـــدان األمـــــــل، ويـــضـــيـــعـــوا رصـ ــفـ بـ
الــعــظــيــمــة الــتــي فــجــروهــا ضــد أعــتــى الــنــظــم، 
ــًا، وال  ــفــ ــنــ وأكــــثــــرهــــا شـــــراســـــة وبــــدائــــيــــة وعــ
بإضاعة روح البطولة التي خاضوا بدفعها 
معركتهم ضد نظاٍم كان، وال يزال، التجسيد 
الــحــي لــلــشــر، لــأنــانــيــة وانـــعـــدام اإلنــســانــيــة 
الحياة  واحــتــقــار  بالجملة،  املمنهج  والــقــتــل 
البشرية وتحكم شره السلطة واملــال والقوة 

بمخلوقات فقدت هويتها البشرية.
وال يمكن للعالم أن يقبل الظلم العظيم الواقع 
على السوريني، وال أن يتحمل في املستقبل 

الكارثة اإلنسانية التي ستنجم عن التساهل 
مـــع مــرتــكــبــي أفــظــع الــجــرائــم بــحــق شعبهم. 
تجاهل ثورة السوريني وتضحياتهم الغزيرة 
في السنني األربع القاسية يعني التواطؤ مع 
الحرية  روح  اغتيال  في  واملشاركة  قاتليهم، 
والــكــرامــة والــحــق الــتــي حــركــت ثــورتــهــم ضد 
القانون  وغــيــاب  والعنف  واالســتــبــداد  القهر 
إنقاذ ثورة  الــذي يشكل  الوقت  والعدالة. في 
الــحــريــة والـــكـــرامـــة الــتــي فــجــرهــا الــســوريــون 
الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــحــرمــان قـــوى الــتــطــرف 
واإلرهــــــــاب الـــتـــي أصــبــحــت الــتــهــديــد األكــبــر 
للمنطقة والعالم من اختطافها ثورة الحرية 
السوريني  تحول  دون  وللحيلولة  والكرامة، 
مـــــن شــــعــــب حـــــي مـــــبـــــدع، وأمــــــــة مــتــســامــحــة 
ومنتجة ومنفتحة على الجميع، إلى بركان 
حممه  يلقي  والضغينة،  والغضب  الغل  من 

على مجتمعات العالم القريب والبعيد. 
تـــذرع املجتمع الــدولــي فــي الــبــدايــة، حــتــى ال 
ــم املـــطـــلـــوب لـــوقـــف عــنــف الــنــظــام  ــدعـ يـــقـــدم الـ
املــفــرط والــوحــشــي، بــإعــطــاء األفضلية للحل 
الــســيــاســي، حــفــاظــًا عــلــى مــؤســســات الــدولــة، 
عقوبات  بجملة  واكتفى  للفوضى.  وتجنبًا 
الدعم  مفعولها  ألغى  ما  سرعان  اقتصادية 
وموسكو.  لطهران  الهائل  واملالي  العسكري 
ـــاء«  ــدقـــ ـــ ــتــــج »األصـ ــة ثــــانــــيــــة، احــ ــلـ ـــــي مـــرحـ وفـ
بــالــخــوف مـــن وقــــوع الـــســـالح فـــي يـــد الــقــوى 
اإلسالمية، حتى يبرروا حرمان الجيش الحر 
الذي تشكل من املنشقني واملقاومات الشعبية 
املحلية املتزايدة، من املساعدة، في رده على 
التدخل  النظام وقــهــره. ورفــضــوا مبدأ  عنف 
اإلنساني لوقف مجازر النظام، بما في ذلك 
بعد استخدامه األسلحة الكيماوية، بذريعة 
عــــدم الــتــدخــل فـــي حــــرب أهــلــيــة. والـــيـــوم هم 
يكادون ينكرون حتى وجود الثورة الشعبية 
نفسها، وال يرون من الصورة سوى الصراع 
بـــني نـــظـــام تــتــحــكــم بـــه املــيــلــيــشــيــات املــحــلــيــة 
واللبنانية  واإليــرانــيــة  العراقية  واألجنبية، 
واألفغانية والباكستانية والحوثية وغيرها، 
املعادين  كــل  تستقطب  إرهــابــيــة  وتنظيمات 
فـــــارق أن األول ال  مـــع  لــلــغــرب وســـيـــاســـاتـــه، 
القانونية  الشرعية  غاللة  من  يستفيد  يــزال 

وقـــد ذاقـــت الكثير مــن عــواصــمــهــا طــعــم هــذا 
اإلرهــاب في التسعينيات. والحقيقة، أيضًا، 
ــــدول، ومـــن ورائـــهـــا األمــــم املــتــحــدة  أن هـــذه الـ
املــرتــهــنــة بــــإرادتــــهــــا، تــضــحــي، بــشــكــل واٍع، 
بالشعب السوري، خشية التورط في صراع 
تخشى عواقبه مع الفاشية الشرق أوسطية 
اإليرانية والسورية، التي ال تكف عن التذكير 
 لــلــعــالــم تــهــديــد 

ّ
بــطــول مــخــالــبــهــا، كــلــمــا عــــن

مــواقــعــهــا، أو الــوقــوف فــي وجــه طموحاتها 
غير املشروعة.

وال يختلف هذا املوقف في التخلي عن الشعب 
الـــســـوري، لــتــجــنــب املــواجــهــة واســتــرضــائــهــا 
بــبــعــض الـــتـــنـــازالت عـــن بــلــد ال يــعــنــي كــثــيــرًا 
لــهــا، عـــن املـــوقـــف الــــذي اتــخــذتــه أوروبــــــا في 
الثالثينيات تجاه النازية، حني تخلت لهتلر 
عــن بــعــض الــــدول واملــنــاطــق األوروبـــيـــة فـــداًء 
دفعت  وكما  عنها.  للمخاطر  ودرءًا  لنفسها 
أوربـــــا غــالــيــًا ثــمــن مــســايــرة أطـــمـــاع الــنــازيــة 
فــي الــغــرب، ســوف تــدفــع ثمن التغاضي عن 
أضعافًا  وأطــمــاعــهــا  الشرقية  الفاشية  شــره 
ــان مــن املمكن  مــضــاعــفــة، بــاملــقــارنــة مــع مــا كـ
دفــعــه، لــو اتــخــذ الــقــرار فــي مــواجــهــتــهــا، قبل 

استفحالها واستقوائها.
ال يملك املجتمع الدولي أن يترك للجريمة أن 
تملي على العالم قانونها، وال لقادة حروب 
ــبـــي أن  الـــتـــوســـع والــتــبــشــيــر الـــديـــنـــي واملـــذهـ
يدفعونا إلى التسليم باإلرهاب أداة للحكم، 
وتحويله إلى واقع سياسي مقبول ومعترف 
بـــه. ســتــكــون هـــذه نــهــايــة الــحــضــارة والــحــكــم 
على املدنية وقانون الحرية والعدالة والحق 

باملوت األكيد.
ومـــن جــهــتــنــا، نــحــن الــســوريــني، ال ينبغي أن 
املــرة، وأولــهــا أن  نهرب من مواجهة الحقائق 

الدولية، ويحظى بموقع في املنظمة الدولية، 
ــه وســـمـــومـــه،  ــذبــ ــاعــــده عـــلـــى أن يـــبـــث كــ يــــســ
ال  إرهــابــيــًا،  تنظيمًا  عــلــى حقيقته  ويــغــطــي 
الــدولــة إال في  الــقــاعــدة وتنظيم  يختلف عــن 
ــه عــلــى املــجــازر  ــرأتـ اســتــهــدافــه املـــدنـــيـــني، وجـ
جهد،  أي  عــن  التوقف  والنتيجة  الجماعية. 
عــســكــري أو ســيــاســي، والــتــفــرغ إلـــى مقاتلة 
اإلرهاب الداعشي، حتى كاد املجتمع الدولي 
تمامًا  يختفون  ســوريــة  أصــدقــاء  ومجموعة 
مــن الــصــورة، إزاء مــا يــحــدث فــي ســوريــة من 
جرائم، مكتفني بإرسال مبعوث األمني العام 
لبيع  ميستورا،  دي  ستيفان  املتحدة،  لأمم 
األوهام، ومسلمني ملوسكو بملف مفاوضات 

»السالم«، وهي الشريك األكبر في الحرب. 

الفاشية المذهبية الصاعدة
الــحــقــيــقــة أن الــــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي ال تـــزال 
تقود دفة السياسات الدولية تعرف أن وراء 
نــظــام األســـد طــهــران، وأن هـــذه هــي الــراعــيــة 
األكبر لشبكات اإلرهــاب الدولي، منذ عقود، 
معها،  بالتنسيق  تعمل  األســـد  أجــهــزة  وإن 

مصممة،  تــزال  ال  املذهبية  اإليرانية  الفاشية 
على اإلبقاء على احتاللها واختطافها الدولة 
والتشبث  األســد  تثبيت  طريق  عن  السورية، 
ــة،  ــيـ ــة والـــوحـــشـ ــويــ ــدمــ ــل الــ ــائــ ــوســ ــل الــ ــكـ بــــــه، بـ
لــو كــان ثمن ذلــك القضاء على سورية،  حتى 
وقـــتـــل املـــاليـــني مـــن أبــنــائــهــا، وتــشــريــد أغــلــب 
ســـكـــانـــهـــا بــــني الجـــئـــني ونـــــازحـــــني، وهــــــذا مــا 
حصل ويحصل، حتى اآلن. وهــي ال تعير أي 
اهتمام، أو اعتبار، أو قيمة، ال لحياة اإلنسان، 
ــم املــتــحــدة  وال لــبــقــاء الـــدولـــة، وال ملــيــثــاق االمــ
والقانون الدولي، وال ألي قيمة إنسانية، وال 
الــراســخ أن في مقدورها  تــزال على اعتقادها 
استخدام كل األسلحة، وارتكاب أشنع املجازر 
إلرهـــاب الــســوريــني وإخــضــاعــهــم، مــن دون أن 
املفاوضات  تستخدم  وهــي  عقاب.  أي  ينالها 
حول امللف النووي لتردع الجميع عن التفكير 
النيل من  أو  االعــتــراض على مشاريعها،  فــي 

طموحاتها.
وال ينبغي كذلك أن نستهني بتحلل املجتمع 
ــم املــتــحــدة، من   بمنظمة األمـ

ً
الـــدولـــي، مــمــثــال

الشعوب  تجاه  وواجبه  القانونية  التزاماته 
ــادة والــتــشــريــد، الــتــي  ــ املــعــرضــة لــجــرائــم اإلبــ
ترتكب، بشكل منهجي ومنظم، تحت أنظار 
الــعــالــم أجـــمـــع، كـــل يــــوم، وال يــمــكــن أن نقبل 
القرارات  وتجاهله  يحصل،  ما  على  سكوته 
الــتــي أصـــدرهـــا، وفـــي مــقــدمــهــا الـــقـــرار 2139، 
الذي يطالب النظام بالوقف الفوري للقصف 

والقتل املجاني للمدنيني. 

خالصة 
ال ينبغي أن يكون لدينا أي وهم حول الوعود 
الكاذبة للنظام وحماته، وال حول طيب نيات 
»األصــــدقــــاء« املــتــخــاذلــني واملــنــســحــبــني. ولــن 
ننعم بالسالم، ما لم ننجح، نحن السوريني، 
أواًل، فــي تــوحــيــد أنــفــســنــا، وحــشــد جــهــودنــا 
ــم املــتــحــدة والــــرأي الــعــام  لتغيير مــوقــف األمـ
الدولي، وإعــادة تعبئة شعبنا، بكل أطيافه، 
حول املبادئ التي ثار من أجلها، والتي ال يزال 
تحقيقها يحتاج إلى عمل وجهد متواصلني، 
ــداع الــنــظــام وحــمــاتــه، وإجــبــارهــم  لــكــشــف خــ
عــلــى االعـــتـــراف بــســوريــة وطــنــًا حـــرًا لشعب 
كريم، سيد ومستقل.  وذلك كله رهني بنجاح 
نــخــبــة الــنــشــطــاء واملـــنـــاضـــلـــني، مـــن مثقفني 
وطنيني،  وعسكريني  ومقاتلني  وسياسيني 
فــي رد تــحــدي الــتــفــاهــم والــتــعــاون وتوحيد 
صف السوريني، وتجاوز انقساماتهم في ما 
وراء حدود املعارضة واملواالة التي توشك أن 

تنهار من تلقاء نفسها. 
يستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، العودة إلى 
التي  الثورة واملبادئ  ذاتنا، واستعادة روح 
كــانــت تــمــثــلــهــا، فـــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة وحــق 
الشعب في تقرير مصيره، ورفض املساومة 
التي ضحى من أجلها ماليني  القضية  على 
ــوريــــني، بــعــضــهــم بـــــأرواحـــــه وبــعــضــهــم  ــســ الــ
فــمــن دون إحــيــاء  يــمــلــك،  مــا  بمستقبله وكـــل 
الـــثـــورة مــن جــديــد، وتــعــمــيــم إشعاعها  روح 
فــي قــلــوب كــل الــســوريــني، لــن يبقى هــنــاك أي 
الكفاح  وسيتحول  الراهنة،  ملعركتنا  معنى 
الــذي خضناه، منذ سنوات،  املرير  البطولي 
إلـــى اقــتــتــال مــجــانــي، عــبــثــي. وســـوف يشجع 
هـــذا جــمــيــع الــقــوى الــوصــولــيــة واالنــتــهــازيــة 
املنكوبني  السوريني،  بمشاعر  التالعب  على 
واملــحــبــطــني، لــتــبــريــر أي اتــفــاق عــلــى حساب 
ذلك  في  بما  أبنائهم،  ومستقبل  مصالحهم 
واالستسالم  الــواقــع،  بــاألمــر  التسليم  تبرير 

لحكم القوة الغاشمة.
)أكاديمي سوري وأول رئيس للمجلس الوطني 
املعارض(

معركة الحرية
عندما تصبح في العالم سورية بامتياز

ملــجــازر  حـــد  لـــوضـــع  اإلرادة  الـــغـــرب  يــمــلــك  ال 
ــة ومـــــــشـــــــروع الـــتـــغـــيـــيـــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ ــ اإلبــــــــــــــادة ال
ــران فــي املــشــرق،  الــديــمــغــرافــي الـــذي تــقــوده إيــ
لــتــضــمــن تــحــكــمــهــا بــمــصــيــر الـــشـــرق األوســـط 
التعامل معها كقوة  الغرب  كله، وتفرض على 
فقط  وليس  كــامــل،  إقليم  على  تسيطر  دولــيــة 
اآلن،  منذ  املــوقــف،  هــذا  ونتائج  إقليمية.  كقوة 
عرفها  التي  الطفرة  أولــهــا  واضــحــة.  أصبحت 
ــــة الــداعــشــيــة  ــــدول ــــدولــــي وتــنــظــيــم ال ــاب ال ــ ــ اإلرهـ
الـــذي يــهــدد بــالــتــوســع غــربــًا. وثــانــيــهــا وأهمها 
ضرب صدقية املنظومة القانونية والسياسية 
ــدة ومــجــلــس  ــحـ ــتـ ــم املـ ــاألمــ ــة، املـــمـــثـــلـــة بــ ــيــ ــ ــدول ــ ال
األمـــن وتــعــطــيــلــه، والـــعـــودة بــالــعــالقــات الــدولــيــة 
إلـــى قــاعــدة حــق الــفــتــح، وتــعــريــض الــعــالــم إلــى 
إال  العارية،  القوة  ومنطق  واالنفالت  الفوضى 
الطبيعي لالستقالة  الثمن  العنف. هذا هو  من 
األخــالقــيــة والــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة أمــام 

الغاشمة. القوة 

صمت الغرب 
تجاه إيران

تجاهل ثورة السوريين 
يعني التواطؤ مع 

قاتليهم، والمشاركة 
في اغتيال روح الحرية 
والكرامة التي حركت 

ثورتهم

العربية،  قبل  األجنبية  الحكومات  من  كبير  عدد  لها  وتحمس  العالم.  إعجاب  األولى،  سنتها  في  السوريين،  ثورة  أثارت 
وتكونت، مجموعة أصدقاء الشعب السوري، والتي ضمت أكثر من 150 دولة وحكومة ومنظمة

الجئون سوريون يتلقون تعليمهم في أحد مخيمات لبنان )فرانس برس(

امرأة تحاول شق طريقها مع طفلها في مدينة دوما المدمرة )فرانس برس(

ويــكــاد  ــيــن،  ــســوري ال ــن  ع الــعــالــم  تخلى 
ــتــخــلــون، هـــم أيـــضـــًا، عن  الـــســـوريـــون ي
بالخالص  األمــل  فــقــدان  مــع  أنفسهم، 
القريب، وبالعودة إلى وطن لم يعرفونه، 
طويلة  عقود  خالل  عليه،  يتعرفوا  ولم 
ماضية، إال كمقبرة ألحالمهم، ومعسكر 
وكقدر  وتطلعاتهم،  آلمالهم  اعتقال 

يتربص بوجودهم.

فقدان األمل بحّل قريب للسوريين
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هذا ما تداولناه على 
مواقع التواصل

القرصنة أداة سياسيّة 
بارزة خالل العام

أبرز إصدارات العام 
والمستجدات المرتقبة

دجى داود

كان عام 2014 مليئًا باألحداث. وفي »غوغلٍة 
ــه مـــســـتـــخـــدمـــو وســـائـــل  ــ ــ ــداول ــ »ألبـــــــــرز مـــــا تــ
ــذا الــــعــــام، تــبــدو  ــ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي هـ

 بشكل كبير.
ً
األحداث السياسّية بارزة

ــّدث عـــنـــه مــســتــخــدمــو  ــ ــــحـ ــا تـ ــ وكـــــــان أبـــــــرز مـ
قيمت 

ُ
أ التي  العالم  كــأس  التواصل:  وسائل 

أملانيا،  بها  وفــازت  البرازيل  في  فعالّياتها 
وعن وباء »إيبوال« القاتل واملنتشر في قارة 
روبــن  األميركي  ان 

ّ
الفن وفــاة  وعــن  أفريقيا، 

ويــلــيــامــز، واحــتــجــاجــات هــونــغ كــونــغ أو ما 
ُسّمي بثورة املظالت، باإلضافة إلى أحداث 

فيرغسون. 
تختصر هــذه األحـــداث أبــرز مــا حصل على 
وسائل التواصل هذا العام. فقد كانت هذه 
األحـــداث مشتركة بــني لــوائــح األكــثــر تــداواًل 
على »تويتر« و»فيسبوك« و»غوغل«، وقام 
املستخدمون أيضًا بتحرير مواد عنها على 

موسوعة »ويكيبيديا«. 
وتـــــــــــــداول مـــســـتـــخـــدمـــو »تـــــويـــــتـــــر« وســــــوم 
 OScars#و  ،SuperBowl#و  ،HeForShe#
 WorldCup ،#Ferguson#،  ،#Sochi2014
أبــرز  كــانــت  بينما   .#UmbrellaRevolution
اإلسرائيلي  الــعــدوان  »فيسبوك«  مواضيع 
ــلـــج، وألـــعـــاب  ــثـ ــحــــدي دلـــــو الـ عـــلـــى غــــــزة، وتــ

»سوتشي« األوملبّية.
ــع الــــتــــي تـــــــّم تـــحـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــــواضـ ومـــــــن أبــــــــرز املـ
الــعــام:  هــذا  فــي »ويكيبيديا«  مــقــاالت عنها 
اســتــفــتــاء اســتــقــالل اســكــتــلــنــدا وانــتــخــابــات 
األميركية،  للكونغرس  النصفية  التجديد 
واالنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــــعــــــامــــــة الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة، 
واالنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
الهندية،  الــعــامــة  الــتــونــســيــة، واالنــتــخــابــات 
واالحــتــجــاجــات  بوركينافاسو،  وانــتــفــاضــة 
ــاف الــــجــــمــــاعــــي فـــــي إغـــــــواال  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االخـ عــ
املكسيكية، والعدوان اإلسرائيلي على قطاع 

غزة.
أما على »يوتيوب« فكانت أكثر الفيديوهات 
 Mutant Giant Spider Dog )SA(  

ً
مــشــاهــدة

مــلــيــون  الـــــــــــ113  تــــجــــاوز  ــيـــث  حـ  ،Wardega
مــشــاهــدة مــنــذ إطــالقــه فــي ســبــمــتــبــر\أيــلــول. 
األكـــثـــر  ــن  ــ مـ  FIRST KISS فـــيـــديـــو  وكــــــــان 
 أيضًا. ومن األغاني األكثر مشاهدة 

ً
مشاهدة

فيديو أغنية Dark Horse للمغنية األميركية 
ــــى في  ــو فـــي املــرتــبــة األولــ ــيـــري، وهــ كـــاتـــي بـ
ــثـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو املــوســيــقــيــة  قـــائـــمـــة أكـ
رواجــــًا، وذلـــك بــعــد تــجــاوز عـــدد املــشــاهــدات 
716 مــلــيــون مــشــاهــدة. وفـــي الــعــالــم العربي 
 فيديو كليب »دي بشرة خير« لحسني 

ّ
حــل

الجسمي، في املركز األول في قائمة املقاطع 
الغنائية األكثر رواجــًا وجــداًل في 2014 في 

املنطقة العربية بـ51 مليون مشاهدة.
ــًا، كــــــان هـــنـــاك  ــ وفــــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي أيـــــضـ
ــّم تـــداولـــهـــا بــكــثــافــة طـــوال  ــّدة تــ ــ مــواضــيــع عـ
ـــت املـــواضـــيـــع كــونــهــا مــجــّرد 

ّ
الــــعــــام. وتـــخـــط

التواصل  وســائــل  على  تعليقات  مشاركات 
إلــــى كــونــهــا حــمــالت إنــســانــّيــة أو حــقــوقــّيــة 
او إعــالمــّيــة. وتــــداول املــســتــخــدمــون وسمي 
ــــش« و»#الـــدولـــة_اإلســـالمـــيـــة« بكثافة  »#داعـ
طــوال الــعــام مــع تــطــّور األحـــداث فــي سورية 
والــــعــــراق وســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى مــنــاطــق 
أكــثــر، بــاإلضــافــة إلــى املــجــازر الــتــي قــام بها 

التنظيم في البلدين. 
وتـــحـــّدث املــســتــخــدمــون فــي الــــدول الــعــربــّيــة 
 اإليــزيــديــني التي 

ّ
بكثافة عــن املــجــازر بــحــق

قــام بها التنظيم. كــذلــك، بـــرزت املــعــارك في 
بــلــدة عـــني الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي( عــلــى الــحــدود 
واملقاتلني  »داعـــش«  بــني  التركّية،  الــســوريــة 
األكراد. وبرز وسم »#كوباني« بكثافة. كذلك 
ضّد  الــدولــي  بالتحالف  املستخدمون  اهتّم 

»داعش«.
وخــالل الــعــدوان اإلسرائيلي على غــزة، برز 
وســـم #غــزة_تــحــت_الــقــصــف. كــمــا بـــرز وســم 
#الــقــدس_تــنــتــفــض. وفــي مــصــر، كــان الوسم 
األبـــرز هــو ذلــك املــســيء للرئيس عبدالفتاح 
السيسي، قبل انتخابه، وفي لبنان كان وسم 

منوعات

على الشبكة

تكنولوجيا

أمن الكتروني

ــداواًل،  ــ »#ال_لــلــتــمــديــد« مـــن أكــثــر الـــوســـوم تـ
ــــخــــدم لـــرفـــض الـــتـــمـــديـــد ملــجــلــس 

ُ
ــت وهـــــو اســ

املــغــّردون  استخدم  كذلك  اللبناني.  الــنــواب 
وســم #نــائــب_مــدد_إيــده« لــرفــض مــا قــام به 
بالضرب  اعتدى  حني  فتوش  نقوال  النائب 

على موظفة في قصر العدل في بيروت.
وفي تونس، كان من أبرز الوسوم #تونس_

االنتخابات  خدم خالل 
ُ
والــذي است تنتخب، 

الــبــالد، وشــارك  التشريعّية والــرئــاســّيــة فــي 
بـــه أشـــخـــاص مـــن الــعــالــم الــعــربــي بــأجــمــعــه. 
ــطــالــب بــالــحــريــة لسجناء، 

ُ
وبــــرزت وســــوم ت

»#الحرية_للجدعان«. كـ

ــات، بــــــــــدأت الـــقـــرصـــنـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ مــــنــــذ الــ
ــهــا لـــم تـــُعـــد بــالــبــســاطــة 

ّ
اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة. لــكــن

الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا، فــقــد أصـــبـــح الــهــجــوم 
املستخدمة  األدوات  أبـــرز  مــن  اإللــكــتــرونــي 
العام  سياسيًا. وبعد شهرة »أنونيموس« 
الــقــرصــنــة بشكل كبير في  بـــرزت  املـــاضـــي، 
للخصوصية  تـــام  غــيــاب  فــي  الــعــام 2014، 

على الشبكة.
وكــــان الــهــجــوم األبـــــرز هــــذا الـــعـــام اخــتــراق 
والــذي  إنترتاينمنت«،  بيكتشرز  »ســونــي 
حـــصـــل أواخـــــــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي 
املـــاضـــي. وتــســبــب الــهــجــوم بــكــشــف رواتـــب 

املـــوظـــفـــني وخـــطـــط الـــتـــســـويـــق وعــــقــــود مــع 
شـــركـــاء تـــجـــاريـــني، وتــســريــب أعـــمـــال فــنــّيــة 

بينها فيلم جايمس بوند الجديد. 
ّدرت خسائر »سوني« بنحو مائة مليون 

ُ
وق

دوالر. واعتبرتها اإلدارة األميركّية مساسًا 
الشمالّية  كــوريــا  همت 

ّ
وات القومي،  بــاألمــن 

بــالــوقــوف وراءهــــا، وذلـــك بعد إنــتــاج فيلم 
»ذا إنترفيو« الذي يسخر من الرئيس كيم 

يونغ أون. 
وفـــي فــصــل آخـــر مــن الــحــرب اإللــكــتــرونــّيــة، 
ــهــا قــراصــنــة على 

ّ
كــانــت الــحــمــلــة الــتــي شــن

حسابات »داعــش«. وكان الجيش السوري 
اإللــكــتــرونــي مــن الــبــارزيــن على الساحة إذ 
ــابـــات تـــؤيـــد الـــثـــورة  قـــرصـــن مـــواقـــع وحـــسـ

السورّية. 
ــهـــر تــقــريــر »مـــؤشـــر ســيــفــنــت ملــســتــوى  وأظـ
الـــفـــتـــرة بني  ــالل  ـــه خــ االخـــتـــراقـــات BLI« أنـ
من  وأيلول/سبتمبر  تموز/يوليو  شهري 
هذا العام، تم التبليغ عن 320 اختراقًا في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــزيــادة قــدرهــا نحو 
25 في املائة مقارنة باملدة ذاتها من العام 
املــــاضــــي، وتـــعـــرض أكـــثـــر مـــن 183 مــلــيــون 
حساب وبيانات لعمالء، ما بني معلومات 
شخصية أو مالية، إما للسرقة أو الفقدان. 

وأظهر التقرير أنه وصل عدد »الحسابات« 
ما  أو   

ً
ســـجـــال  86,393,338 إلــــى  املــخــتــرقــة 

أو  املائة، و39 حالة اختراق  نسبته 48 في 
مــا نسبته 12 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد 
الحاالت. أما »الخدمات املالية«، فقد وصل 
 أو ما نسبته 

ً
العدد إلى 58,453,228 سجال

33 في املائة، و52 حالة اختراق أو ما نسبته 
16 في املائة من إجمالي عدد الحاالت.

وقد وصل عدد حاالت »سرقة الهوية« إلى 
في   17 نــســبــتــه  مـــا  أو   

ً
ســجــال  30,717,154

املائة، و147 حالة اختراق أو ما نسبته 46 
فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد الــحــاالت، ومن 
ــقـــة« فـــقـــد وصـــل  ــايـ حـــيـــث »اإلزعـــــــــاج واملـــضـ
أو ما نسبته   

ً
إلــى 3,195,285 سجال العدد 

2 في املائة، و46 حالة اختراق أو ما نسبته 
15 في املائة من إجمالي عدد الحاالت، وفي 
العدد  »بــيــانــات ثبوتية« وصــل  مــا يخص 
 أو مــا نسبته أقــل من 

ً
إلــى 116,220 ســجــال

1 في املائة، و36 حالة اختراق أو ما نسبته 
11 في املائة من إجمالي عدد الحاالت.

ووصــل عــدد »االخــتــراقــات الحكومية« إلى 
 أو ما نسبته 1 في املائة، 

ً
2,075,584 سجال

و24 حالة اختراق أو ما نسبته 7 في املائة 
مــن إجمالي عــدد الــحــاالت، فــي حــني وصل 
عــدد اخــتــراقــات »الــقــراصــنــة« إلــى 117,105 
أقــل من 1 في املائة،  سجالت أو ما نسبته 
و8 حاالت اختراق أو ما نسبته 3 في املائة 

من إجمالي عدد الحاالت.
ــتــــغــــالل شــبــكــات  ــــن اســ ــكـــشـــف عـ ــم الـ ــ ــا تـ ــمـ كـ
اإلنترنت في الفنادق لسرقة أسرار نزالئها 
فــي قــــارة آســيــا مــنــذ عـــام 2009 فــي عملية 

»الفندق املظلم«.
وبــــرز هـــذا الــعــام أيــضــًا تــســريــب صـــور من 
ــنــــاب تــــشــــات«، الــــــذي يــتــبــادل  تــطــبــيــق »ســ
مــســتــخــدمــوه حـــوالـــي 700 مــلــيــون صـــورة 
يـــومـــيـــًا. كــمــا تــــّم تــســريــب صــــور ملــشــاهــيــر 
هـــولـــيـــوود عــبــر »آي كــــــالود«، مــنــهــا صــور 

حميمة وخاصة.
أكثر  روس  معلومات  قــراصــنــة  هــاجــم  كما 
من 500 مليون بريد إلكتروني، ليستولوا 
بذلك على 1.2 مليار اسم مستخدم وكلمة 
»هــولــد سيكيوريتي«  شــركــة  ســر، بحسب 
األمــيــركــيــة. والــبــيــانــات أخـــذت مــن أكــثــر من 
420 ألـــــف مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي، فــــي هــجــوم 
استهدف شركات رائــدة في كل الصناعات 

تقريبًا على مستوى العالم. 
يـــحـــدث ذلــــــك، فــيــمــا يـــجـــري الـــتـــحـــذيـــر مــن 
وكـــــوريـــــني  وروس  إيـــــرانـــــيـــــني  ــة  ــ ــنـ ــ ــراصـ ــ قـ
ــــــعــــــت وكـــــالـــــة 

ّ
وصـــــيـــــنـــــيـــــني، بــــيــــنــــمــــا تــــــوق

»ارتفاعًا   2015 عــام  أن يشهد  »يــوروبــول« 
في عدد اإلصابات واحتماالت الوفاة« التي 

سّببها هجمات الكمبيوتر. 
ُ
ت

دجى...

العربي الجديد

بــــارزة. وكــل  ــدارات تكنولوجّية  ــ ــّدة إصـ الــعــام 2014 عـ حــمــل 
 كان من أفضل 

ً
 عددًا قليال

ّ
جهاز ذكي كان له تصنيفه. إال أن

 أبرز 
ّ
وأبـــرز ما تــّم إصـــداره. وبحسب موقع »مــاشــابــل«، فــإن

 Samsung وهــاتــف Sony A6000 كــامــيــرا كــانــت  اإلصـــــدارات 
و  ،2  iPad Airو  ،Microsoft surface Pro3و  ،4  Galaxy Note

5k display iMac Retina بقياس 27 إنشًا، باإلضافة إلى لعبة 
Mario Kart 8، وسماعات BlueAnt Pump HD.  كما كان من 
 Amazon وكتاب i3 Acer Chromebook C720 أهم اإلصدارات

.Adobe Ink and Slide باإلضافة إلى Kindle Voyage
وبالنسبة إلى املوقع، كان أبرز ما تّم إصداره هذا العام هو 
هاتف iPhone 6. واعتبر املوقع أن »آيفون 6« مصنوع جيدًا 
وقوي ومشّوق، وذلك رغم الضّجة التي أثيرت حول الهاتف 

 .)bend gate( »بسبب »إنحناء الهاتف
ــع أن يحمل الــعــام 2015 الــذي يبدأ بعد يومني، 

ّ
ومــن املــتــوق

أبرز  ومــن  والعاملّية.  العربّية  الساحتني  على  مهّمة  أحــداثــًا 
الصوتّية عبر تطبيق  املكاملات  إطــالق ميزة  األحـــداث  هــذه 
التراسل الفوري »واتساب« حيث تّم تسريب صور عن شكل 

التحديث املرتقب عبر موقع »عالم األندرويد« حديثًا.
ومــن املتوقع أيضًا إصـــدار إطــالق نسخة تجريبية جديدة 
مــن بــرنــامــج »أوفــيــس« ألجــهــزة »مـــاك« ونــظــام »آي أو إس« 

الــعــام. ومــن املرتقب إصـــدار النسخة  فــي النصف األول مــن 
النهائّية من نظام التشغيل الجديد »ويندوز 10«.

نّيتها  عن  الجنوبية  الكورية  »سامسونغ«  شركة  وأعلنت 
الكشف عن أجهزة ذكية مزّودة بشاشات قابلة للطي.

ومــن املتوقع أن تــقــوم شــركــة »ســامــســونــغ« أيــضــًا بــاإلعــالن 
مطلع الــعــام عــن سلسلة الــهــواتــف الــذكــّيــة التابعة لــهــا، من 

»غاالكسي إس«. الجيل السادس لـ
وتسعى منظمة أميركية، إلى بناء مشروع يهدف إلى تزويد 
بإمكانية  منها،  النائية  العالم، حتى  مناطق  سكان جميع 
الوصول املجاني إلى محتوى اإلنترنت، مستخدمة األقمار 

الصناعية في نهاية العام.
وأشارت دراسة استقصائية من مؤسسة األبحاث والدراسات 
العاملية »جارتنر« والخاصة بالرؤساء التنفيذيني واإلدارة 
التنفيذية العليا لعام 2014، إلى أن أكثر من نصف الرؤساء 
التنفيذيني سيعملون على استحداث منصب إداري »رقمي« 

ضمن فرق عملهم بحلول نهاية العام 2015.
ع تقرير صادر عن »آي دي سي« لأبحاث أن يفوق عدد 

ّ
وتوق

شحنات الحاسبات اللوحية على الشخصية، بما في ذلك 
املحمولة منها واملكتبية.

وتــتــوقــع شــركــة »هـــيـــونـــداي« الـــرائـــدة فــي مــجــال الــســيــارات 
خاللها  مــن  التحكم  يمكن   

ً
أداة الذكية  الــهــواتــف  تصبح  أن 

بالعديد من أجزاء السيارات وأن تكون مفاتيح لها.

تحّدث المستخدمون 
عن داعش وممارساته 

ومجازره بكثافة

أكثر من 86 مليون 
حساب تّمت قرصنتها 

العام الحالي

MEDIA
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ونــفــى عــبــد الـــســـتـــار، عــاقــة مــؤســســة األزهــــر 
 
ّ
»ألن الفيلم  منع  قـــرار  فــي  بالتدخل  الــشــريــف 
رجال األزهر في األساس لم يشاهدوه،  فكيف 

هم وراء منع العرض«!
ّ
إذًا يقال أن

 قـــرار منع 
ّ
وأنــهــى رئــيــس الــرقــابــة كــامــه: »إن

عـــرض الفيلم نــهــائــي وأخــيــر وال رجـــوع عنه 
مــهــمــا تـــعـــّرض إلــــى ضـــغـــوطـــات« مـــــــرّددًا: »لــن 
نــتــراجــع عــن الـــقـــرار الــــذي كـــان بــاإلجــمــاع مع 
كــل فـــرد مــن الــعــامــلــن فــي هيئة الــرقــابــة على 
املصنفات الفنية. فهل نقدم للمصرين فيلمًا 
الــتــاريــخــيــة؟ فالفيلم  كـــافـــة حــقــوقــهــم  يــســلــب 
الــعــدو  فــقــط ملصلحة  صــهــيــونــي بــحــت يعمل 

الصهيوني«.

ــــه، عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات عبد 
ّ
الــافــت أن

 »الفيلم جاء 
ّ
الستار فتحي وتأكيده الشديد أن

اد مصر 
ّ
 نق

ّ
مزيفًا للحقائق بشكل كبير«، إاّل أن

 جديدًا في 
ً
 »قــرار املنع يعد فصا

ّ
أن اعتبروا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

األزهــر   
ّ
أن املصريون  النقاد  اعتبر 

هـــو وراء مــنــع عـــرض فــيــلــم »ســفــر 
للمخرج  ومـــلـــوك«،  الــخــروج..آلــهــة 
واتهموه  مصر  في  سكوت،  ريدلي  األميركي 
ــــدي الــخــفــيــة والــعــلــيــا الــتــي  بــالــقــول: »هـــو األيـ
تقف وراء هذا القرار«، واصفن وزير الثقافة 
ـــه »يــســعــى إلــــى إعــــــادة عــاقــتــه 

ّ
املـــصـــريـــة بـــأن

باألزهر على حساب اإلبداع الذي دفع الثمن«.
ــي مــصــر،  وأوضــــــــح رئـــيـــس هــيــئــة الــــرقــــابــــة فــ
تصريحات  فــي  فتحي،  الستار  عبد  الدكتور 
:« سبب منع 

ّ
خــاّصــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

عـــرض فــيــلــم »ســفــر الـــخـــروج..«آلـــهـــة ومــلــوك« 
فـــي مـــصـــر، يـــعـــود إلــــى عــــدم تــضــّمــنــه حــقــائــق 
تاريخية ويجهض التاريخ أساسًا«، وتساءل: 
ــاع الــفــيــلــم بــنــاء األهـــرامـــات 

ّ
»كــيــف يسند صــن

إلـــى الــيــهــود، فــهــذه الــجــزئــيــة وحـــدهـــا كــارثــة 
وبــهــا تــزيــيــف بــشــع لــلــتــاريــخ، فكيف نعرضه 
الدولة   »مصر ليست 

ّ
أن في بلدنا؟« وأوضــح 

األولى التي تتخذ قرارًا بمنع عرض الفيلم، بل 
خذ القرار نفسه في املغرب«. 

ُ
سبق وات

: »الــفــيــلــم بمعظمه 
ً
وأكــمــل عــبــد الــســتــار قــائــا

ــــدة مــــحــــاور ال تـــمـــت لــلــحــقــيــقــة  مــبــنــي عـــلـــى عـ
واملــراوغــات  الــكــذب  مــن  الكثير  وفيها  بصلة، 
ــهــم 

ّ
غــيــر املـــبـــررة ويــظــهــر املــصــريــن كــمــا لــو أن

ب لليهود«، مضيفًا: »من 
ِّ
شعب غوغائي معذ

 منع عرض هذا الفيلم 
ّ
الصعب جدًا أن يقال، أن

التعبير.  اإلبــــداع وحــريــة  لــصــوت  هــو تكميم 
ــه أدنــــى  فـــمـــا يـــوجـــد فــــي هـــــذا الــفــيــلــم لـــيـــس لــ
الزيف  عاقة باإلبداع، فكيف نقّدم وجبة من 

والخداع ونقول عليها إبداع«.

يؤلمها أنّها ال تجد في 
ذاكرتها صورة واحدة 

وهي في رحم أمها
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الــذي لــن ينتهي«،  فصول كبت حرية اإلبـــداع 
وعــلــى الــرغــم أيــضــًا مــن تأكيد رئــيــس الرقابة 
 هناك من اعتبر 

ّ
أن »األزهر لم يتدخل«، إاّل أن

ــر بــعــد حملة   الــرقــيــب يــحــاول إبــعــاد األزهــ
ّ
أن

ه 
ّ
الهجوم مؤخرًا عليه، بتدخله في الفن، ولكن

هو صاحب اليد العليا في القرار.
الــنــاقــدة املــصــريــة مــاجــدة خــيــر الــلــه، هاجمت 
منع عرض الفيلم قائلة: »اندهشت بشدة من 
في  الفيلم  عــرض  لعدم  املنطقي  غير  التبرير 
مــصــر، اســتــنــادًا إلـــى وجـــود تــزيــيــف للتاريخ 
 اإلصــــــــرار عــلــى 

ّ
ولـــلـــحـــقـــائـــق«. وتـــابـــعـــت: »إن

ــتـــخـــدام هــــذا الــتــبــريــر فـــي الــحــجــب ومــنــع  اسـ
عـــرض األعـــمـــال الــفــنــيــة عــلــى الــجــمــهــور، بــات 
التاريخ  كتب  كبير.  بشكل   

ًّ
ومــمــا مستهلكًا 

ــة،  ــيـ ــاريـــخـ نـــفـــســـهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى أخـــــطـــــاء تـ
الــقــرآن  ال  فهو  مــقــدســًا،  كتابًا  ليس  فالتاريخ 
الكريم، وال اإلنجيل كي ال يحمل اختافًا في 

وجهات النظر وال تحريف فيه«.
ـــهـــا 

ّ
ــــدة مـــؤســـســـة األزهـــــــــر بـــأن ــاجـ ــ واتــــهــــمــــت مـ

 الــعــمــل 
ّ
»صــاحــبــة املـــنـــع ال لـــشـــيء، ســــوى ألن

ــبـــي مــــوســــى عـــلـــيـــه الـــــســـــام، وال  ــنـ ــعــــرض الـ يــ
يــوجــد ســوى األزهـــر هــو الـــذي يــرفــض ظهور 
شـــخـــصـــيـــات األنــــبــــيــــاء عـــلـــى الــــشــــاشــــة، عــلــمــًا 
تــم تجسيده في  أن  مــوســى سبق  النبي   

ّ
بـــأن

ــر« الــــــذي عـــــرض فــي  ــعـــشـ ــا الـ ــايــ فــيــلــم »الــــوصــ
الخمسينيات للمخرج سيسيل دي ميل«.

املصري، طارق  الفني  الناقد  قــال  من ناحيته 
 األزهـــر هــو مــن يقف وراء هذا 

ّ
الــشــنــاوي: »إن

الــقــرار بمنع عـــرض الــفــيــلــم، ولــيــس هــو فقط، 
بــل وأيــضــًا الــرقــابــة عــلــى املــصــنــفــات الفنية«، 
إلى  املــصــري،  الثقافة  )الشناوي( وزيــر  داعيًا 
أن يكون له موقف حاسم حيال تدخل األزهر 

بهذا الشكل في حرية اإلبداع وضرورة معرفة 
كل شخص ومؤسسة ملهامها املحددة«.

القعيد  يوسف  للروائي  تلفزيوني  لقاء  وفــي 
قــال فيه: »لست مــع قــرار منع عــرض الفيلم«، 
الفيلم من العرض   »القرار لن يمنع 

ّ
أن مؤكدًا 

عليهم.  والتأثير  الجماهير  إلــى  الــوصــول  أو 
الوسائل املتوفرة ألن يرى  العديد من  فهناك 
ه »ضد كل ما 

ّ
الجمهور الفيلم«، مشيرًا إلى أن

هــو صــهــيــونــي«، واصــفــًا الفيلم »بــاملــعــادي«، 
ــد مــنــع الــعــرض  ــوقـــت نــفــســه ضـ ولــكــنــه فـــي الـ

تمامًا.
 وزير الثقافة الدكتور 

ّ
وأكمل القعيد قائا: »إن

جابر عصفور، حن قرر الرجوع إلى مؤسسة 
ــرار مــنــع عـــرض الــفــيــلــم،  ــر قــبــل اتـــخـــاذ قــ ــ األزهـ
ــه يــحــاول إعــــادة إصــــاح عــاقــاتــه  ــ

ّ
 عــلــى أن

ّ
دل

بشيخ األزهر التي توترت بشكل كبير للغاية 
شهيدًا  الحسن  فيلمي  منع  عــن  حديثه  بعد 

والحسن ثائرًا«.
وأنهى كامه بالقول: »كنت أتمنى أن يتم الرد 
بفيلم  أو  عنه  يقل  ال  بفيلم  الفيلم،  هــذا  على 
تسجيلي أو حتى كتاب، إذ نملك مكتبة كاملة 
: »دور 

ّ
ترد على مزاعم الصهاينة«، موضحًا أن

الرقابة في دول العالم املتقدم أصبح يقتصر 
على تحديد الفئات العمرية التي تشاهد هذا 

الفيلم فقط، وليس أكثر من ذلك«.
وكــان فيلم »سفر الــخــروج.. آلهة ومــلــوك«، قد 
تــعــرض للمنع فــي املــغــرب أيــضــًا، إذ أصــدرت 
الــســلــطــات املــغــربــيــة قـــــراًرا بــمــنــع عــرضــه بعد 
إذ كانت قد وافقت  ساعات قليلة من عرضه. 
على عــرضــه مــن دون أي مشاكل مــع شرطها 
باإلشارة إلى عدم مشاهدة الفيلم ملن هم دون 
سن السادسة عشرة حتى ال يفهموا مضمون 
ــهــا عـــادت وقــررت 

ّ
أن إاّل  الفيلم بشكل خــاطــئ. 

ســحــب الــفــيــلــم مــن دور الــعــرض املــغــربــيــة، ما 
أدى إلى حالة من القلق واالرتباك الشديد في 
دور السينما، ووجود عامات استفهام حول 
بــأن بيانًا إعاميًا  الــتــراجــع، علمًا  سبب هــذا 
قــرار  يــؤكــد قبل  املغربية  السلطات  صــدر عــن 
 فنيًا 

ً
املـــنـــع بـــإيـــجـــاز عـــرضـــه بــاعــتــبــاره عـــمـــا

حــاول تصوير القصة في قالب إبــداعــي وفق 
تصور املخرج«.

 الفيلم يــروي القصة امللحمية للنبي 
ّ
ُيذكر أن

موسى في العهد القديم، منذ والدتــه واملوت 
يحيط به من كل جانب، حتى إنقاذه بأعجوبة 
وهــــو رضـــيـــع، مـــــرورًا بــتــبــنــيــه مـــن قــبــل مــنــزل 
لتحديه   

ً
مــصــر، وصـــوال فــي  الحاكمة  العائلة 

الــفــرعــون وســلــطــتــه الــطــاغــيــة. ويــلــقــي الفيلم 
بــظــالــه عــلــى عــاقــة بــنــي إســرائــيــل وفــرعــون 
ــوا تـــحـــت حـــكـــمـــه مــن  ــ ــانـ ــ ــــوده وكــــيــــف عـ ــنــ ــ وجــ
الـــذل والــعــبــوديــة. ووصـــف مــحــاوالت موسى 

املضنية إلنقاذ بني إسرائيل من العبودية.

I I

أزياءفيلم

رأيحكواتي

خطيب بدلة

ال يــمــكــن تــصــنــيــف »يــــــارا« فـــي خـــانـــة أغــانــي 
»يــارا« جديلتن شقراوين  لـــ أن  األطــفــال، مــع 
وهي ليست من األغاني العاطفية التي تحكي 
عن األشــواق والــغــرام.. هــي، باختصار، قصة 
شعرية إنسانية طريفة َمْرِوّية بأقل ما يمكن 

من الكلمات، على مبدأ: الباغة اإليجاز.
العملية  ص 

ِّ
املبدأ ال يمكن أن يلخ ولكن هــذا 

الباغية عند سعيد عقل كلها، فثمة عناصر 
أخرى يتفّرد باستخدامها من شأنها أن ترفع 

الباغة إلى مستويات عالية.
: )ألـــ( التعريف التي ُيدخلها على جملة 

ً
مثا

يــارا  فيقول:  مــن مبتدأ وخــبــر،  اسمية مؤلفة 
تبدأ  جملة  على  وُيدخلها  شقر.  جدايلها  الـــ 
بحرف الجر: الـ )فيهن بيتمرجح عمر(. وفي 
مكان الحق ُيدخلها على الفعل املاضي: يارا 
ي( 

َ
الـ )خ ا الزغير، وهــذا  يَّ

َ
الـ غفي ع زندها خ

الوقت عينه، تعلم في سّرها أن شيئًا ما كان 
ينقصها، ولكنها لم تقدر أن تحدد ماهيته. 

باغتتها األفكار دائمًا، فحاولت تجاهلها.
رأت بطاقة هويتها للمرة األولى عندما بلغت 
الخامسة عشر ربيعًا، أثناء تقديم امتحانات 
عنها  أخفوها  قد  كانوا  املتوسطة.  الشهادة 
طوال تلك السنن. قرأت اسمًا غريبًا في خانة 
اسم األم. لم تكن ممّيزة عن باقي األطفال إذًا، 
ولـــم يــنــجــبــهــا والـــدهـــا. تــســأل نــفــســهــا، كيف 
لها أن تــولــد مــن جسد امـــرأة ال تــعــرف حتی 
رائحتها. إن كانت هذه أمها حقًا، فلَم ال يبدو 
االسم مألوفًا أبدًا؟ تتساءل وتفكر: »كيف كان 
شكلها، صوتها، ورائحتها عندما حضنتها 

للمرة األولى«؟ 
مّر شريط حياتها أمامها في تلك اللحظات. 
ســألــت نــفــســهــا: َمـــن هـــي هـــذه املـــــرأة؟ بحثت 
عــنــهــا فــي ذاكــــرة املــــرض، والـــحـــزن والــوحــدة 
ــشــت عنها فــي الــيــوم 

ّ
أحــيــانــًا، لــم تــجــدهــا. فــت

املــدرســة، عندما تنافست على  األول لها في 
بت عليهم. 

ّ
البكاء والصراخ مع زمائها، وتغل

ماجدولين الشموري

هربت أمها مع جارهم العشرينّي بعد أشهر 
ــبــــح الـــحـــديـــث عــــن األم  ــا، وأصــ ــ ــهـ ــ عـــلـــی والدتـ
عنها  يتحدث  أو  يتذكرها  أحــد  ال  محظورًا. 
خيرًا أو شرًا. اتفق الجميع علی نسيان فكرة 
وأهالي  الجيران  يجرؤ  لم  أساسًا.  وجودها 
الطفلة، حتى  أمــام  القرية علی ذكــر سيرتها 
 والــــدهــــا أنــجــبــهــا. 

ّ
ــــي مــتــيــقــنــة أن ــبـــرت وهـ كـ

لــم تــصــدق يــومــًا أن اآلبــــاء ال يــنــجــبــون، كما 
أخبرتها عمتها مرارًا.

لم تقتنع بكام عمتها، ولكن األرق لم يفارقها 
يومًا. تسأل نفسها كل ليلة: »إن لم ينجبني 
اإلجابة  تأتيها  إذًا؟«،  أنجبني  فـــَم!ن  والـــدي، 
نفسها كل مرة. يستحيل أن تخرج من جسد 
غير جسده. الحقائق البيولوجية ال تعنيها. 
هذه قناعتها، ولن تقبل النقاش في األمر. في 

 رئيسيًا في 
ً
الصغير سيصبح، بعد ألي، بطا

ي يا ربي َصّيُرو خيي كبير.  
ّ
الحكاية. صل

املراجيح هو  املبدأ األســاســي في صناعة  إن 
تــدلــيــة حبلن إلـــى األســفــل، ووضـــع صفيحة 
عرضانية بينهما.. هنا: جديلتا يارا أرجوحة 

يتأرجح فيها ُعْمٌر ما.
 أن االسمن: »يــارا ورندلى« هما من 

ٌ
معروف

ابــتــكــارات سعيد عــقــل وتــرغــاتــه. ومـــن جهة 
أخرى، لو اعتبرنا أن كلمة »الحلوة« تقليدية، 
ــريـــن كسيد  آخـ ومــغــنــن  ــراء  ــعـ شـ عــنــد  واردة 
درويش )الحلوة دي(؛ إال أن صفة )الحلواية( 

هي ماركة مسجلة لسعيد عقل.  
الصغير  يـــارا  أخــو  نــام  الجملة:  ترتيب  اآلن، 
بــالــغــنــاء،  حنجرتها  فانطلقت  زنـــدهـــا،  عــلــى 
ــــدوزن  ــرعـــت الــــريــــاح تـ ــي تـــلـــك الــلــحــظــة شـ ــ وفـ
أوتارها. وههنا صــورة حسية، ألن من عادة 
 

ٌ
ــاح الــصــفــيــر، أي: الــــعــــزف.. ولــكــنــه عـــزف ــريـ الـ
ن.

َ
عشوائي، وأما عند سعيد عقل فهو: ُمَدْوز

أنــا أشتغل على  قبل بضع ســنــوات، وبينما 
تــألــيــف بـــرنـــامـــج إذاعــــــي عـــن أغـــانـــي فـــيـــروز، 
وقفُت حائرًا عند عبارة )وللسما َدْيَها هاكي 
َوارا(. 

ْ
ز ْت  الشمس وَعبِّ انلمْت  ـ  الحرير  الَدْين 

ــــب الــلــبــنــانــي الــرائــع  اتــصــلــت بــصــديــقــي األديـ
سحبان مروة )الرحمة لروحه اآلن(، وسألته 
عــن معنى الــشــطــر األخــيــر، وبـــاألخـــص: عبت 
َوار باألصل سريانية، 

ْ
زوارا.. فقال لي: كلمة ز

ومعناها القبضة أو الكف. 
د يارا في رفع الكفن 

ّ
فكأن الشمس كانت تقل

إلى األعلى.. فتأّمل.

لــم تــجــدهــا. فتشت عنها يـــوم أتــتــهــا الــعــادة 
أو  األولــى، واحتاجت حنانًا  للمرة  الشهرية 
كــوبــًا مــن الــنــعــنــاع حــتــى، لــم تــجــدهــا. فتشت 
عــنــهــا فــي كــل األعـــيـــاد، عــنــدمــا احــتــاجــت َمــن 
ــف شــعــرهــا، لـــم تــجــدهــا. فــتــشــت عنها 

ّ
يــصــف

عندما أحبت صديقها في عمر العاشرة، ولم 
تعرف أن تختار له هدية، ولم تجدها أيضًا.

تشعر باالختناق، تفكر: »إن كنت أملك أّمًا، 
فا بــّد أن أجــد صــورًا لنا معًا«. صــورة لألم 
وحــدهــا علی األقـــل. يؤملها أنها ال تجد في 
ذاكرتها صــورة واحــدة وهي في رحم أمها. 
هــل مــن الــعــدل أن تفقد كــل تــلــك الــذكــريــات؟ 
فلَم  الــقــصــيــر،  بــالــوقــت  أشــهــر ليست  تسعة 
في  لــهــا  إذًا؟ تخّيلت صـــورة  تــذكــر شيئًا  ال 
الطعام،  واالبــنــة يتشاركان  األم  أمــهــا.  رحــم 
والــدفء، واملكان. ينحني والدها علی بطن 
أمها، ويقبله. يقبلها هي إذًا. يقّبل االثنتن 
مــعــًا. ال صــــورة. يــقــولــون إن الــجــنــن يسمع 
صوت أمه وهو في رحمها. تريد أن تتذكر 

ذلك الصوت.
حاولت البحث عن صورة أخری في األشهر 
ــى لــوالدتــهــا. تــخــّيــلــت أمــهــا فــي قميص  األولــ
نوم أبيض ووجه متعّرق، تحتضنها للمرة 
األولى، وتبتسم. ثم تخيلت والدها ينحني، 
ــر بــيــدهــا،  ــغـ ويــقــّبــلــهــا. يــشــبــك إصــبــعــه األصـ
ويــلــتــفــت نــحــو أمـــهـــا. هـــو أيـــضـــًا يــبــتــســم. لم 
تجد الــصــورة. لــم تجدها فــي صــور املاضي 
ها لم تجدها في صور 

ّ
والحاضر. واألبشع أن

املستقبل حتى.

يارا... أعجوبة سعيد عقل... وهربت أمي
أصعب ما يواجه 

الطفل عند نضوجه، 
فقدانه ألحد أفراد 

عائلته. فيبدأ البحث عن 
األدلّة علّه يصل، لكن 

حتى معرفة الحقيقة 
متعبة

َمن منّا لم يمتلك في 
حياته ولو قطعة 

واحدة من قماش الجينز؟ 
فما هو تاريخ قطعة 

القماش الفريدة؟ ما هو 
سرّ اكتشافها والتسويق 

لها؟

يرى البعض أّن أغنية 
»يارا« التي كتبها سعيد 
عقل، ولّحنها األخوان 
الرحباني للسيدة فيروز، 

من أعاجيب الشعر 
والغناء العربي

حنين عمر

يــعــود تــاريــخ ظــهــور قماشة الجينز إلــى ما 
قبل عام 1873، وقبل ذلك، كان ليفي شتراوس 
ــادي وطـــمـــوح حــيــنــمــا غـــادر  ــ مـــجـــرد شــــاب عـ
أملانيا، واتجه إلى نيويورك في العام 1851، 
ثم انتقل بعد سنتن إلى سان فرانسيسكو ، 
وهناك قابل دافيدس الذي كان يعمل خياطًا.

املنافسة محتدمة بن  كانت  الفترة  تلك  في 
مدينتْي »نيم الفرنسية« و »جنوة االيطالية« 
من  قــوي  قماش  لصناعة  التحدي  وسببها 
ليان منذ القرن السابع عشر 

ّ
القطن. ُعرف الط

بتفّوقهم في صناعة قماش أزرق سمي »بلو 
دي جينز« ، وانتشر في أنحاء أوروبا وكان 
 عائلة 

ّ
لــكــن الــســفــن.  الــبــحــارة فــي  يستخدمه 

أندريه الفرنسية التي كانت تعمل بصناعة 
النسيج، وفي محاولة منها لتقليد الصناعة 
االيــطــالــيــة، ابــتــكــرت قــمــاشــًا آخـــر ســمــّي »دي 
نيم«، نسبة إلى مدينة »نيم«، وكان القماش 
الجديد يرَسل إلى املصبغة من أجل صبغه 
باللون األزرق املسمى »أزرق انديجو«، وهو 
الـــلـــون الــكــاســيــكــي لــلــجــيــنــز، واملــســتــمــد من 

البحر، ألنه كان قماشًا خاصًا بالبحارة.

قــوي املاحظة، وأثناء  كــان ليفي شــتــراوس 
ــاء، اســـتـــرعـــى ذلــــك الــقــمــاش  ــنـ ــيـ عــمــلــه فـــي املـ
املــقــاوم للزمن انتباهه، وكــان ذلــك في العام 
1872، فقّرر حينها تجربة صناعة وتصميم 
جاكوب  بصديقه  واتــصــل  بواسطته،  ثياب 
ــيـــدس طـــارحـــًا عــلــيــه الــفــكــرة مـــن دون أن  دافـ
التاريخ،  هما سيدخان 

ّ
أن أّي منهما  يتوقع 

باإلضافة إلى كل الخزائن في العالم بفضل 
فكرتهما.

ــرت شــركــة لــيــفــي وجـــاكـــوب، وأقــبــل كل  ــ ازدهـ
العمال ورعاة البقر والبحارة على السروال 
ه براءة 

ّ
الجديد، فتم تسجيل »الجينز« على أن

العام 1873، وقاما بوضع  لهما في  اختراع 
النحاس تحمل اسميهما على  مسامير من 
 أصل تسمية الجينز 

ّ
مختلف أجزائه. ومع أن

أزرق من   « بــمــعــنــى  »بـــلـــو دي جــيــنــز«  هـــي 
جنوة«، نسبة إلى الصبغة االيطالية، ولكن 
القماش  بواسطة  صنع 

ُ
ت تكن  لــم  الــســراويــل 

االيطالي بل بالقماش الفرنسي كونه أقوى، 
ة.

ّ
كالقماش األصلي ولكن أكثر خف

ــر الـــجـــيـــنـــز فـــــي الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــتــــشــ انــ
ــال ثــــم الـــنـــســـاء  ــ ــرجـ ــ ــداه الـ ــ ــارتــ ــ ــيــــة، فــ ــيــــركــ األمــ
ــه عـــارضـــتـــان عـــلـــى غـــاف  بـــعـــدمـــا ظـــهـــرت بــ

مجلة »فـــوك«. ثــم انتقل الجينز إلــى أوروبــا 
األفــام  تأثير  ذلــك  الخمسينات، وسبب  فــي 
ــيــــة. لـــكـــن ســـمـــعـــة الـــجـــيـــنـــز لــــم تــكــن  ــيــــركــ األمــ
جميلة، كونه كان موجهًا إلى طبقة الشباب 
فيلم  بعد  خصوصًا  واملنحرفن،  املتمردين 
بــعــنــوان »مــتــمــّرد با  الشهير  جايمس ديــن 
سبب« والــذي أخرجه نيكوالس راي. رافقت 
هـــذه الــســمــعــة الــســيــئــة الــجــيــنــز فــتــرة، فُمنع 
ارتــــدائــــه فـــي املـــــــدارس. ولــكــن الــطــرفــة تكمن 
بدخوله روسيا في العام 1957 عبر احتفال 
ثقافي طابي. وبدأت صناعته تنتشر هناك 
مــنــذ الـــعـــام 1961 عــلــى الـــرغـــم مـــن رمــزّيــتــه 
ــا يــجــعــل كــوريــا  االمــبــريــالــيــة األمـــيـــركـــيـــة، مـ
الشمالية تمنع ارتــداءه على أراضيها حتى 

يومنا هذا.
اليوم، وبعد أن تحّول الجينز من كونه جزءًا 
مـــن ثـــيـــاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــيــصــبــح ضمن 
أرقى تصاميم األزياء، أصبح متعدد األلوان، 
ــال، والــــقــــّصــــات، فــيــمــا دفـــــع بــعــض  ــ ــكــ ــ واألشــ
والــدانــتــيــل  بــالــلــؤلــؤ  تزيينه  إلـــى  املصممن 
والتطريز. لن نعرف مستقبل الجينز، ولكن 
ه سيبقى لسنوات عديدة من أشهر 

ّ
املؤكد، أن

أنواع القماش في العالم.

األزهر وراء منعه 
والرقابة تنفي

)Getty( لـ»يارا« جديلتان شقراوان

أثار منع عرض فيلم »سفر الخروج.. آلهة وملوك«، للمخرج ريدلي سكوت من العرض في 
مصر ردود أفعال غاضبة من النقاد المصريين الذين اتهموا األزهر بالوقوف وراء القرار

»سفر الخروج..
آلهة وملوك«

قّصة الجينز

اصطباحة

بالل فضل

لكنك  تتوقعه،  لــك شيئًا  تقول  التي  تلك  التسريبات خــطــورة  أكثر  لــأســف، 
ولــذلــك، حني  والتكذيب،  الشك  يحتمل  ظنًا  بوصفه  معه  تتعامل  أن  تفضل 
تواجه كونه حقيقة مــؤكــدة، ستشعر حتمًا باملهانة واألســى واملـــرارة وكل 
املشاعر السلبية التي لعلها لم تفارقك، منذ أن استمعت إلى »تسريب عربية 
الــتــرحــيــات«، الـــذي يــقــوم فيه الــلــواء عــبــاس كــامــل مــديــر مكتب عبد الفتاح 
اللواء ممدوح شاهني مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية  السيسي، مع 
باالتفاق على التدخل في قضية سيارة ترحيات سجن أبو زعبل، ملصلحة 
ضابط شرطة ابن زميل لهما، شارك في قتل 37 مواطنًا أو »حاجة وتاتني 
واحد«، بحسب تعبير اللواء عباس، سقطوا صرعى لتلك الجريمة املروعة.   

أعلم أنك ربما كنت تردد مع أحمد فؤاد نجم مقولته القديمة »فالقاضي تبع 
البتاع، فالحق على املقتول«، وربما كنت تعرف أن هناك مكاملة ما تأتي من 
شخص ما إلى قــاٍض ما يصدر بعدها حكم ما، وكنت تجد ذلك التفسير 
الوحيد لتلك األحكام املتعسفة الجائرة التي صدرت عبر السنني التي عاصرت 
دائمًا  صبر نفسك 

ُ
ت لكنك كنت  القضائية،  املهازل  وألوانًا من   

ً
فيها أشكاال

بحكم قضائي ينصف مظلومًا هنا ويعاقب ظاملًا هناك، فتبادر للترحيب 
به ووصفه بالحكم التاريخي، ألنك لم تكن »ِحمل« االعتراف بأن البلد التي 

.
ً
 بأنه حكم تاريخي، هي بلد تعيش خارج التاريخ أصا

ً
تصف حكمًا عادال

 عن كل ما يحيط بك من فساد وقمع وخراٍء 
ً
أدرك أيضًا أنك لم تكن غافا

مبني، لكنك كنت رغــم كــل ذلــك تــراهــن فــي املحاكم التي تمثل أمامها، على 
نــمــوذج نــاجــي الــســمــاحــي فــي مسلسل »لــيــالــي الــحــلــمــيــة« ونـــمـــوذج هشام 
البسطويسي فــي مسلسل »قــضــاة االســتــقــال«، وكــان تعلقك بذلك األمــل 
يساعدك على قضاء األوقات التي تسبق صدور الحكم في الترقب والعشم 
في أن ينظر قضيتك قــاٍض   من »قضاة الجنة«، وهو األمــل ذاتــه الــذي كان 
يساعد كل محاٍم على بذل أقصى جهده أمام »عدالة املحكمة« مدافعًا ومفندًا 
ومستجوبًا، ويساعد أهالي املظلومني على النوم في انتظار عدل يستجيب 
لدعواتهم الغارقة في الدموع، ويساعد رئيس الدائرة وعضو اليمني وعضو 
البوفيه  املحكمة وعمال  وفــراش  الشامخ  والحاجب  املوقرة  والنيابة  الشمال 
وأمناء السر والسعاة والعرضحالجية، على الشعور أنهم في محاكم بحق 

وحقيق، وليسوا داخل ديكور محكمة في »لوكيشن« تصوير. 
طيب، سيكون عليك أن تنسى كل ذلــك اآلن، فثمة حقيقة جديدة لن تكون 
من  كاملة  حقبة  أنهت  التي  الــعــبــارات  تلك  تمثلها  بسهولة،  للنسيان  قابلة 
عن  الكامل  وفصله  القضاء  استقال  اهــدار  على جريمة  الجمعي  التواطؤ 
تليفونات السلطة التنفيذية وأجهزته السيادية، تلك العبارات التي لن يكون 
 على كل صاحب عقل حتى لو لم يكن صاحب ضمير: »ما 

ً
نسيانها سها

تشوفوا يافندم القضية بتاعة الحاجة والتاتني واحد اللي كانوا في عربية 
األمــن املركزي.. أنا هاكلم له القاضي على أســاس إنه يسمح.. هاجيبهم له 
هاجيبهم له.. ده الواد هيموت«. حني تقف بعد عبارات كهذه، أمام أي قاٍض   
لن تستطيع منع نفسك من  مهما كانت سمعته حسنة وتاريخه مشرفًا، 
التساؤل، عن مدى قدرته على رفض تدخات املسؤولني السياديني في عمله، 
بدعوى الحفاظ على أمن الوطن وسامة أراضيه وحماية الدولة من االنهيار، 
هذه هي الحقيقة املرة التي لن تلغيها أي محاوالت من بعض القضاة التهام 
من يثيرها بأنه يهني القضاء، ألن من قام بإهانة القضاء حقًا وصدقًا، ليس 
مجموعة من الكتاب والناشطني السياسيني »ليس لهم دّية وال ضهر«، بل 
قادة عسكريون لن يجرؤ هؤالء القضاة بكل عنطزتهم الفارغة، على ملس 

شعرة من رأس أحدهم، وليثبتوا العكس إن جرأوا. 
خاص، »كل شيء انكشفن وبان«، ولم يعد مهمًا ما تختاره لنفسك كمواطن 
الحسبنة،  أو  التبرير  الصمت،  أو  الغضب  كهذا:  فاضح  مواجهة وضــع  في 
التريث خوفًا من املجهول، أو الرفض خوفًا من كوارث التريث، فلن يعفيك أي 
اختيار تتخذه، من مواجهة حقيقة أنك بالنسبة ملن يحكمون مصر، مجرد 
واحد من »حاجة ومليون واحد«، لن تكتسب صفة ومعنى وحضورًا وهوية، 
ولن تستحق اإلنصاف واملساندة والحماية، إال إذا كنت ابنا لواحد من كبار 
املتنفذين أو من يحتاج إليهم كبار املتنفذين، عندها فقط ستجد من يكلم لك 
القاضي أو الضابط أو املسئول أو صاحب املصلحة، ماذا وإال، فانتظر دورك 
املحتوم، في أن تصبح مجرد رقم في كشوف الضحايا، ضحايا األقسام 
أو القطارات أو العبارات أو الطرق أو املستشفيات أو املــدارس أو اإلرهــاب أو 
اإلهمال، الضحايا الذين هم مجرد »حاجة ومليون واحد«، يعيشون رهائن 

على أرض يملكها ويحتكرها ويصادر مستقبلها »حاجة وألف واحد«. 

»حاجة ومليون واحد«!

belalfadl@hotmail.com
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على صعيٍد آخر، يجدر الوقوف عند مشروع 
»مــعــجــم الــدوحــة الــتــاريــخــي للغة الــعــربــيــة«. 
ورغم أن هذه املؤسسة انطلقت في 25 أيار/ 
التي شهدتها  الــتــطــورات  أن   

ّ
إل  ،2013 مايو 

هــــذه الــســنــة، واســـتـــمـــراريـــة املـــشـــروع وطـــول 
ــف عــنــده. 

ّ
مـــدتـــه، يـــفـــرضـــان نــفــســهــمــا لــلــتــوق

ــفـــردات  ــؤّرخ املـ ــ ــ ــة« ويـ ــدوحــ ـــق »مــعــجــم الــ
ّ
يـــوث

واأللفاظ العربية ودراسة تطوراتها الدللية 
الــزمــن. وبحسب  على مــدى عشرين قرنًا من 
املعجم  هــذا  إعـــداد  املــشــروع، يستغرق  إدارة 
الــتــاريــخــي قـــرابـــة 15 عــامــًا مـــن الــعــمــل، على 
مـــراحـــل يــجــري عــــرض إنــجــازاتــهــا كـــل ثــاث 

سنوات.
 »معجم الدوحة 

ّ
هنا، ل بّد من اإلشارة إلى أن

التاريخي للغة العربية« هو مؤسسة علمية 
لغوية انبثقت عن »معهد الدوحة للدراسات 
العليا«، الذي أّسسه »املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات« هذا العام. يفتتح املعهد 
عامه الدراسي األّول في 2015 مقدمًا مقترحًا 
جامعة  تعنيه  أن  يمكن  ملــا  بالتحدي  أشــبــه 
ــات  ــدراســ عـــربـــيـــة. ســـيـــقـــّدم املــعــهــد بـــرامـــج الــ

الـــعـــلـــيـــا )املـــاجـــســـتـــيـــر( فــــي كــــل مــــن كــلــّيــتــّي 
و«اإلدارة  واإلنسانية«،  الجتماعية  »العلوم 
التنمية«.  واقتصاديات  العامة  والسياسات 
ومــــن املــنــتــظــر أن يـــتـــراوح الـــعـــدد اإلجــمــالــي 
350 و400 طالب،  بــن  بــه  امللتحقن  ب 

ّ
للطا

وذلــــك مـــع انـــطـــاق الــــدراســــة تــدريــجــّيــًا على 
مستوى الدكتوراه، بدءًا من السنة الجامعية 

.2018 - 2017
وفـــي رســالــتــه األكــاديــمــيــة، يــشــيــر املـــؤّســـس، 
 املعهد يهدف من خال 

ّ
عزمي بشارة، إلى أن

بــرامــجــه فـــي الــتــدريــس والــتــعــلــم ونــشــاطــات 
أساتذته البحثية، »إلى املساهمة في تكوين 
ــيـــن والــبــاحــثــن  ــمـ ــاديـ ــٍد مــــن األكـ ــٍل جــــديــ ــيـ جـ
املــتــمــّكــنــن مــــن املـــعـــايـــيـــر الــعــلــمــيــة الــعــاملــّيــة 
الـــحـــديـــثـــة،  املـــنـــهـــجـــيـــة  الـــبـــحـــثـــيـــة  واألدوات 
ــًا بـــاملـــعـــرفـــة  ــ ــُدمــ ــ ــ

ُ
والـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى الـــــدفـــــع ق

املنطقة  إلى حاجات  والستجابة  اإلنسانية 
الفكري والثقافي  التطّور  العربية في سبيل 
والجتماعي، في جوٍّ من الحرية األكاديمية 
 والبتكار، 

ّ
املسؤولة الداعمة التفكير املستقل

ـــزة عــلــى الرتــــقــــاء بــالــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
ّ
واملـــحـــف

التأّملي املسؤول«.
ــى املــعــهــد اســتــخــدام 

ّ
ــك، يــتــبــن ــ ــى جـــانـــب ذلـ إلــ

اللغة العربية كلغٍة رئيسة للدراسة والبحث 
ــرى. ويعمل  ــ مــدعــومــة بــالــلــغــات الــحــّيــة األخــ
تطويرها  متابعة  فــي  املساهمة  على  أيــضــًا 
صال املهني والعلمي 

ّ
لتكون هي وسيلة الت

تها 
ّ
ها، ولتتفّوق في دق

ّ
في حقول الدراسة كل

ومرونتها على اللغات العاملية األخرى.
ــيــــاق، أطـــلـــقـــت »مـــكـــتـــبـــة قــطــر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــوطــنــيــة« مـــشـــروع »مــكــتــبــة قــطــر الــرقــمــيــة« 
التي تتيح الطاع على نصف مليون وثيقة 
متعلقة بتاريخ قطر ومنطقة الخليج العربي 

والعلوم العربية واإلسامية. 
 إلى »املركز العربي لألبحاث ودراسة 

ً
وعودة

ــف عــنــد إصــــداراتــــه في 
ّ
الــســيــاســات«، فــنــتــوق

2014، التي تنّوعت بن كتب فكرية وأبحاث 
ــة إلـــــى تــــرجــــمــــات. فــضــمــن  ــافــ ــيـــة، إضــ تـــاريـــخـ
ــز كــتــاب  ــركــ ــان«، أصــــــدر املــ ــمــ ــرجــ »ســـلـــســـلـــة تــ
»فــاحــو ســوريــا: أبــنــاُء وجــهــائــهــم الريفين 
األقل شأنًا وسياساتهم« للمؤرخ الفلسطيني 
املترجمن عبد  الراحل حنا بطاطو بتوقيع 
الله الفاضل ورائــد النقشبندي. يعّد الكتاب 
مرجعًا لفهم التاريخ السياسي والجتماعي 
لــلــمــنــطــقــة، إضـــافـــة إلـــى قــيــمــتــه الــبــحــثــيــة من 

الدوحة ـ فوزي باكير

في  الثقافي  العام  ُيمكن حْصر  ل 
الــدوحــة في حقل واحــد، أو القول 
تــمــّيــز  بــعــيــنــه  ــّيـــًا  ثـــقـــافـ  

ً
 حــــقــــا

ّ
إن

كثيرة  ومستجّداٌت  فعالياٌت  غيره.  من  أكثر 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة الـــقـــطـــريـــة، عــلــى صــعــٍد 
ملشاريع  التأسيس  ورشـــة  أبــرزهــا  مختلفة، 

طويلة األمد. 
شاركات في »جائزة 

ُ
ي امل

ّ
بعد إغاق باب تلق

كــتــارا لــلــروايــة الــعــربــيــة«، يــنــافــس 711 نّصًا 
ــائـــزة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  روائــــّيــــًا عــلــى نــيــل الـــجـ
بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام »املـــؤســـســـة الــعــامــة للحي 
عليها،  القائمن  كــتــارا«. وبحسب   - الثقافي 
الروايات  فإنها تهدف »إلى ترسيخ حضور 
ــًا، ورفــــع  ــيــ ــاملــ الـــعـــربـــيـــة املـــتـــمـــيـــزة عـــربـــيـــًا وعــ
مستوى الهتمام واإلقبال على قراءة الرواية 
ــادة الــوعــي الــثــقــافــي املــعــرفــي«.  ــ الــعــربــيــة وزيـ
 املسابقة خّصصت 

ّ
 الافت في األمر، أن

ّ
ولعل

فرعًا للروايات غير املنشورة التي بلغ عددها 
475 نّصًا.

الخرطوم ـ محفوظ بشرى

ــيــــرة ضـــمـــور الــــحــــراك الــثــقــافــي  تـــســـارعـــت وتــ
واألدبــي في الــســودان خــال 2014 مع تشديد 
ــلــــى املـــشـــهـــد  الـــقـــبـــضـــة األمــــنــــيــــة خـــنـــاقـــهـــا عــ
ـــى بــــوضــــوح فــي 

ّ
ــل ــو مــــا تـــجـ ــ ــــي. وهــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ

إلى  إضــافــة  الثقافية،  املــراكــز  إغـــاق  مواصلة 
ــام تنظيم  الــعــراقــيــل املــعــتــادة الــتــي تــوضــع أمـ
الزين  »مركز علي  إغــاق  الفعاليات، فشهدنا 
الــثــقــافــي«، ثــم عــرقــلــة فعالية »جــائــزة الطيب 
التي كانت منتظمة  الــروائــي«  صالح لإلبداع 
على مدى 12 عامًا. وفي ظل انخفاض معدل 
الــنــشــاطــات الـــدوريـــة ملــؤســســات مــثــل »اتــحــاد 
الكتاب السودانين«، واملراكز الثقافية املحلية 
التي تعتري  واألوروبــيــة، عطفًا على املشاكل 
الواقع السوداني ككل؛ تظهر فعالية »معرض 
تـــبـــادل وبــيــع الــكــتــاب املــســتــعــمــل - مــفــروش« 
التي تنظمها شهريًا »جماعة عمل الثقافية«، 
يلتقي  التي  األخيرة  املضيئة  النقطة  وكأنها 
عــنــدهــا مـــن تــبــقــى مـــن املــثــقــفــن الــســودانــيــن 
داخــل الــحــدود، وهــو األمــر الــذي يطرح مزيدًا 
مــن الــتــســاؤلت عند مــقــارنــة اإلقــبــال الكثيف 
عـــلـــى »مـــــفـــــروش«، بـــاإلقـــبـــال الــضــعــيــف عــلــى 
فــعــالــيــات مــشــابــهــة، لــعــل أشــهــرهــا »مــعــرض 

الخرطوم الدولي للكتاب«.
ــدارات هـــذا الــعــام، إل أنها  ــ ــادة اإلصــ ورغـــم زيــ
الــتــي تبحث  الكتب  كــّم  تظل جـــزءًا يسيرًا مــن 
ــام ما  ــعـ ــذا الـ ــذا شــهــد هــ ــن فـــرصـــة لــلــنــشــر، لــ عـ
النشر   ملعضلة 

ّ
إيــجــاد حـــل الــيــأس مــن  يشبه 

الدوحة 
ورشة الثقافة 

ما تزال مستمرة

يُمكن القول إنه عام المشاريع الثقافية الكبيرة في الدوحة؛ ففيه اتضحت معالم 
»معجم الدوحة التاريخي للغة العربية« و»معهد الدوحة للدراسات العليا« و»مكتبة 

من  الفتة  فكرية  إصدارات  جانب  إلى  العربية«؛  للرواية  كتارا  و»جائزة  الرقمية«  قطر 
»المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« وأنشطة ثقافية وفنية

القبضة األمنية تشدد 
خناقها على المشهد 
الثقافي في السودان، 

مراكز ثقافية تغلق 
وفعاليات تعرقل 

ومعرض كتاب وجد 
عنه القارئ السوداني 

غنى

معرض »تبادل وبيع الكتاب المستعمل« نقطة مضيئة يلتقي عندها المثقفون

مشاريع تتخطى المحلي إلى ما هو عربي

يوثّق »معجم الدوحة« 
تطورات اللغة العربية 

على مدى عشرين قرنًا

ثالثة مخرجين 
فلسطينيين حازوا الجوائز 

األولى لمهرجان الجزيرة

في أّول خميس من كل شهر، اعتاد »المتحف اإلسالمي« في الدوحة 
أحياها  الحجرة«،  »موسيقى  عنوان  تحت  الحفالت  من  سلسلة  تقديم 
ــرا قطر  ــتـ ــسـ »أوركـ ــون مـــن  ــازفـ عـ
الفلهارمونية«. كما قّدم المتحف، 
مجموعة  الــجــمــع،  ــام  ــ ّ أي ــوال  طـ
حفالت تحت عنوان »سهرة الجمعة 
خاللها  من  ُمتيحًا  حي«،  عرض  في 
فرصًة للطالب الجامعيين في قطر 
هذه  جاءت  بأعمالهم.  المشاركة 
»موسيقى  برنامج  ضمن  الحفالت 
المتحف  نّظمه  ــذي  ال للجميع«، 

على مدار أسابيع العام المنصرم.

موسيقى للجميع في المتحف اإلسالمي

2425
ثقافة

فّواز حداد

ر السير توماس جريشام امللكة إليزابيث مما يمارس 
ّ
في العام 1560، حذ

الــدولــة، فهي ال تحتوي  به  تقوم  اإلنجليزية من غش حكومي  العملة  على 
ّدخر 

ُ
ت الصحيحة  العملة  الذهب. كانت  الصحيحة من  املقررة  النسبة  على 

أو ترسل إلى الخارج. أما العملة الرديئة فتستعمل خصوصًا في تسديد 
الــضــرائــب. وصـــف جــريــشــام الــظــاهــرة بـــأن »الــعــمــلــة الــرديــئــة تــطــرد العملة 

الجيدة«، وأصبحت العبارة تعرف بـ »قانون جريشام«. 
األدب  على  أيضًا  انطباقه  بقدر  فقط،  العملة  على  الــقــانــون  هــذا  ينطبق  ال 
والــفــن. ففي الــعــقــود املــاضــيــة، انــحــســرت األعــمــال الــجــيــدة لصالح األعــمــال 

الخفيفة. شجعت ذلك الجوائز. 
أغلب الروايات التي حصدت الجائزة األولى ال ترقى إلى املستوى املطلوب، 
ليس لعدم توافر أعمال جيدة، وإنما الفتقاد البوصلة في االختيار. لجان 
ت اعتبارات خارج الرواية، كمراعاة التوزيع الجغرافي. حتى أن 

ّ
التحكيم توخ

أحدهم دافع عن هذا املنحى، فاعتبر استبعاد الروايات املهمة جرأة كبيرة. 
ما ساعد على انتشار الرواية الشعبية، وهي رواية خفيفة تحكي عن هموم 
ذاتية، وصفت بالرواية السيرية، تحتوي على جانب من السيرة الشخصية 
األدب مئات  والــطــرائــف، فحصد  الــبــهــارات واملبالغات  مــن  قــدر  مــع  للكاتب 

الروايات منها. 
إلى  القّراء   من 

ً
إقباال التي شهدت  العربية  الرواية  هذا في وقت تحتاج فيه 

للعمل  منها  بد  ال  على سوية  للداللة  بل  تحتذى،  كي  ليس  رفيعة،  نماذج 
الروائي. وهكذا أثبت »قانون جريشام« فاعليته.

في نظرة إلى األدب والفن خالل أعــوام ما ُدعــي بالربيع العربي، استأثرت 
واستطاعت  روايــة وقصة وشعر،  واألدب من  واملسرح  بالسينما  الــثــورات 
تستجيب  ال  املختلفة  بأشكالها  الفنون  أن  مع  معتبرًا،  تشكل رصيدًا  أن 
األربــع  الــســنــوات  اخــتــمــار.  طــول  بعد  إال  بسهولة،  وال  بسرعة  للمتغيرات 
أفصحت عن الكثير مما ال يمكن توقعه على الرغم من عفويتها وتلقائيتها، 
بــأعــمــال روائــيــة وشــهــادات واقــعــيــة وأفـــالم سينمائية ومسرحيات  تــبــدت 
وأعمال تشكيلية، ترصد غليان الشارع العربي، وما استجرته الثورات من 

دمار، وتطلع إلى الحرية. 
لن نناقش قيمة هذه األعمال من الناحية اإلبداعية، فهي لم تكتب لألدب وال 
للفن، بل كتبت للناس انتصارًا للثورات، في وقت كان التعبير عنها يشّد 
من بأسها وعزيمتها، ومقاربة حاالت يتنازعها املوت والجوع، والتصميم 
التفوق  على العيش واملقاومة. ثورات استنهضت قوى املجتمع وأبدت من 
األخالقي والتعاضد اإلنساني ما يفوق الوصف. استطاعت هذه الكتابات 
التعبير عن ذرى مأساوية قلما بلغها األدب العربي من قبل، تمتاز بصدقها 
وإخالصها وشفافيتها. الجانب اإليجابي أنها عاكست »قانون جريشام«، 
وطردت األعمال الرديئة من سوق األدب والفن، حتى وهي في حالتها غير 
الناضجة. ألول مرة انخرط األدب في الدم الحقيقي، ما كشف عن تالصق 
بأبشع  والفساد  االستبداد  عن  وكشف  التغيير،  وإرادة  بالثورة  حميمي 
صورهما، وأيضًا عن صدع خطير في الروح الجامعة، انقادت للعنف في 

أقسى مظاهره تحت أستار املذاهب واألديان.

قانون جريشام

حصاد 2014

أحداث

ناحية املنهج الذي اتبعه بطاطو في وضعه.
الثانية مــن كتاب  الطبعة  املــركــز  كما أصــدر 
البريطاني  للباحث  املتخّيلة«،  »الجماعات 
الكتاب  ثائر ديــب.  أندرسن بترجمة  بندكت 
هــو مــن الــدراســات األســاســيــة للباحثن في 
مــســألــة الــهــويــة والــقــومــيــة. ومـــن الــتــرجــمــات 
ــّم وضـــعـــهـــا عــلــى  ــهــ ــن املــ األســــاســــيــــة الـــتـــي مــ
ــتــــاب »الــــدولــــة  رفـــــــوف املـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة، كــ
ــة ومـــــأزق  ــاسـ ــيـ املــســتــحــيــلــة: اإلســــــــام والـــسـ
ق وتــرجــمــه 

ّ
الــحــداثــة األخـــاقـــي« لــوائــل حــــا

عمرو عثمان، ولعل أبرز إصدارات املركز هو 
الثاني من ثاثية »الدين والعلمانية  الجزء 
عزمي  العربي  للمفكر  تــاريــخــي«  فــي سياق 
دين هــذا الشهر. 

ّ
بشارة الــذي صــدر في مجل

بلومزبري«،  »قطر  دار  واصــلــت  جهتها  مــن 
ــر« تـــقـــديـــم  ــ ــطـ ــ أحـــــــد مــــشــــاريــــع »مــــؤســــســــة قـ

إصدارات أدبية معتنًى بها.  
فقد  التشكيلية،  الــفــنــون  مستوى  على  أمــا 
 فــــي ُجـــمـــلـــٍة مــن 

ً
ــراك مـــتـــمـــثـــا ــ ــــحـ تــــواصــــل الـ

ــــب، مــنــهــا  ــانـ ــ ــرٍب وأجـ ــ ــارض لــفــنــانــن عــ ــعــ املــ
األميركي  الفنان  لتجربة  الشامل  املــعــرض 

ـــاب الــشــبــاب فـــي الـــســـودان، 
ّ
الــتــي تـــواجـــه الـــُكـــت

حتى  اإللــكــتــرونــي،  النشر  مغامرات  فتزايدت 
حًا للتزايد في قادم األيام. ففي 

َّ
بات األمر مرش

بالفوز  املرتبطة  النشر  فــرص  محدودية   
ّ

ظــل
بــإحــدى »جـــوائـــز الــطــيــب صــالــح« لــلــروايــة أو 
الذي  القتصادي  والضغط  القصيرة،  القصة 
يجعل الــكــثــيــر مــن الــكــتــاب غــيــر قـــادريـــن على 
نشر أعمالهم على نفقتهم الخاصة، يبدو أننا 
سنشهد املزيد من الكتب املنشورة إلكترونيًا 

في السودان.
ــاولت قـــصـــيـــرة األجـــــــل وفـــعـــالـــيـــات  ــ ــحـ ــ ثـــمـــة مـ
ــرح والــســيــنــمــا  ــســ ــالت املــ ــجــ ــي مــ مـــوســـمـــيـــة فــ
ــنـــضـــج  ــن عـــــــــدم الـ ــ ــ ــــي مـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــى، تـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوســ واملــ
ومــحــدوديــة الــتــأثــيــر، إضــافــة إلـــى انفصالها 
سها في 

ّ
عن سياقها الجتماعي العادي وتنف

بيئة غير مساعدة على النمو، لذا كان مصير 
هذه املحاولت الخفوت املتوقع.

ــة هـــذا  »الـــشـــيـــخـــوخـــة الـــثـــقـــافـــيـــة« هــــي خـــاصـ
ك الفعاليات  الـــســـودان، إذ لــم تــحــرِّ الــعــام فــي 
في  األجــانــب  املستضافون  يفلح  ولــم  ساكنًا، 
 الهتمام بها عامًا بعد عام في 

ّ
فعاليات يقل

إحــيــاء بــعــض الــفــضــول املــعــرفــي الــقــديــم، ولــم 
تشعل عودة مثقفن مهاجرين توقًا لاقتراب 
منهم، فيما يبدو أن عوامل التثبيط أصبحت 
للسودانين،  املتزايدة  الهجرة  أقــوى، في ظل 
ــل الـــحـــدود،  والغــــتــــراب الــداخــلــي ملـــن هـــم داخــ
السودانية  الثقافة  شــجــرة  جـــذور  بـــدأت  فهل 
الطويل  الجفاف  ألثــر  والستسام  بالتيبس 

الذي ضربها؟

ــارد ســـــيـــــّرا الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه »هـــيـــئـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ريـ
ــرة بـــعـــد مـــعـــرض  ــاشــ ــبــ مـــتـــاحـــف قـــــطـــــر«، مــ
الــفــنــان الــبــريــطــانــي ديــمــيــان هــيــرســت. في 
أعــمــالــه، يــقــتــرح ســيــرا مــجــّســمــات فــولذيــة 
ــام، تــتــفــاعــل مع  مــتــفــاوتــة األشـــكـــال واألحـــجـ
ــتــــأمــــل حـــدســـًا  ــــن املــ مــحــيــطــهــا وتـــتـــطـــلـــب مـ
وإشــاراتــهــا،  تناقضاتها  يستبطن  بصرّيًا 
عت على ثاثة أماكن: متحف »الفن 

ّ
وقد توز

اإلســامــي« و »كـــتـــارا«، إلــى جــانــب محمّية 
 
ً
عما احتضنت  التي  الصحراوية  »بــروق« 

بعنوان »شرق ـ غرب/ غرب ـ شرق«. تعكس 
ــال قـــــدرة الـــفـــنـــان عــلــى تــحــويــل  ــمــ هــــذه األعــ
األشياء الثقيلة إلى مجّسمات تبدو وكأنها 
خفيفة وحــاملــة ومــعــدومــة الـــوزن؛ إذ يرتكز 
 

ّ
فكل الجاذبية.  قوانن  على  تصميمها  في 

مجّسم يدعم نفسه بنفسه، من دون اللجوء 
إلى صهر أطرافه ولحِمها ببعضها بعضًا.

الــدورة  الــوقــوف عند  فيمكن  أّمــا سينمائّيًا، 
الـــعـــاشـــرة مـــن مـــهـــرجـــان »الـــجـــزيـــرة الـــدولـــي 
لألفام التسجيلية« التي انطلقت في نهاية 
أيلول/ سبتمبر املاضي، بمشاركة 161 فيلمًا 

بلدًا عربيًا وأجنبيًا. ذهبت   60 وثائقيًا، من 
جــوائــز األفـــام، بمراتبها األولـــى، إلــى ثاثة 
الوثائقي  فيلمه  فعن  فلسطينين.  مخرجن 
الصواف  محمد  حــاز  »الحكواتية«،  الطويل 
الجائزة األولى. وعن »أوتار مقطوعة«، حاز 
أحــمــد حــســونــة جــائــزة األفــــام الــقــصــيــرة عن 
فئة »أفـــام األســـرة والــطــفــولــة«، فيما حــازت 
بــهــيــة نـــمـــور جـــائـــزة »لــجــنــة الــتــحــكــيــم« عن 

شريطها »ولن أموت لجئًا«.
وعلى صعيد سينما الشباب، أقيم »مهرجان 
أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي«، الــــذي ضـــّم مــشــاركــات 
ــربـــي بـــهـــدف تــطــويــر  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــة مــــن الـ ــ ــاّب شــ
التصوير واإلخـــراج لديهم، وإذكــاء  مــهــارات 
روح الــتــفــاعــل الــثــقــافــي والــعــصــف الــذهــنــي 
العمل في مجال  إلى  عن 

ّ
املتطل الشباب  بن 

صناعة السينما العربية.
ــرات الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا  ــاهـ ــظـ ــتـ ــاريـــع والـ املـــشـ
الـــــــدوحـــــــة هــــــــذا الـــــــعـــــــام، فــــــي حــــــقــــــوٍل فــنــيــة 
نحو  سعيها  إلــى  تؤشر  متنّوعة،  ومعرفية 
الستمرارية في إثراء الجانب الثقافي خال 

السنوات املقبلة.

إطاللة
تصويب

بين شجرة الثقافة السودانية وسنة عــجفاء الفنون  لتداخل  بانوراما   2014 عام  الدوحة  في  اإلسالمي«  الفن  »متحف  قّدم 
الحضارات واألديان. تمثّل ذلك في معرضي خزف األندلس وملوك وبيادق. عرض 
األول قطع خزف تمثل مزج الفن المسيحي واإلسالمي، بينما قّدم الثاني ثروة من 

الرسومات التي تجسد حياة الملوك من الهند وفارس وحتى أفريقيا وأوروبا. 

آالف  ستة  بين  من  مصّورة  نسخة  أربعين  العام  هذا  السوداني«  »المتحف  عرض 
هذه  عرضت  الهولندية.  ليدن  لجامعة  الشرقية  المجموعة  تمثّل  مخطوطة 
المخطوطات ضمن معرض فن الكتاب اإلسالمي من مجموعة ليدن: الجمال في 
المخطوطات الشرقية، والذي ضّم صورًا لمخطوطات وزخارف ونقوش تحكي 

تطور الفن اإلسالمي.

جائزة الطيب  السودان، سابقة حجب لجنة تحكيم  العام في  أبرز أحداث هذا  من 
النصوص  استيفاء  »عــدم  بـ  ذلك  اللجنة  ــرّرت  وب  ،2014 لـ  الروائي  لإلبداع  صالح 
من  عملين  استبعدت  أنها  أعلنت  كما  الفنية«.  الشروط  للمسابقة  المتقدمة 
المنافسة، بسبب »النشر المسبق« وهو مخالف للشروط، فيما عانت األعمال التسعة 

المتبقية من »تفّكك بنية النصوص ولغتها وحبكتها، وعجزها عن اإلقناع«. 

للتجارب  رسمي  بدعم  قطريين  مسرحيين  مطالبة  الدوحة  في   2014 عام  شهد 
مخرجون  وصرّح  الشأن.  هذا  في  أزمة  وجود  عن  كاشفين  البالد،  في  المسرحية 
وممثلون أن المسرح القطري يعاني من قلة الدعم المادي، وعدم وجود خشبة 
المقابل  ضعف  على  عالوة  عليها،  األعمال  وتقديم  البروفات  إلقامة  صالحة 

المادي لفناني المسرح.
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محمد األسعد

بركة ماء صغيرة، وفي جنباتها 
حـــوت مصاب  مــن  أكــثــر  يتخبط 
بالكآبة، وتنتشر أسماك صغيرة 
وهناك سعيدة  هنا  تسبح  المعة 
التي  الصورة  تلك هي  ومنتشية؛ 
ــام نــاظــري حــن أفكر  تـــتـــراءى أمــ
على  واملثقفن  الثقافة  بوضعية 

ضفاف الخليج. 
ــوات تـــصـــل إلـــــى ثــالثــة  ــنــ قـــبـــل ســ
عقود أو أكثر لم تكن هذه الصورة 
تــتــراءى، فــاألفــق أوســع واالمــتــداد 
ــيـــات الــضــيــقــة  ــمـ ــتـــسـ ــاوز الـ ــتــــجــ يــ
إليها األمـــور. أعني أفق  آلــت  التي 
االحــتــمــال بـــأن تــتــمــازج منتجات 
ــثــقــافــة الــعــربــيــة الــتــي  وتــــيــــارات ال
نشأنا على أنها تتموج في محيط 
ال فــي بــركــة مـــاء، وتــخــرج املــراكــز 
ــن الــطــرفــيــة مـــن عــزلــتــهــا  ــاكــ واألمــ
وتمركزها على الذات. ما حدث أو 
ما بدأ يحدث، كأنما هو قادم من 
خارج الزمن العربي، هو تشكيل 
»ثــقــافــات« و«تـــراثـــات« لكل زاويــة 
من زوايا الوطن العربي، ومنحها 
ــفـــت أو  ــتـ هـــويـــة بــــال جـــــــذور، واخـ
كادت تختفي العناصر الجامعة، 
لدّي أو لدى الطامحن إلى أن يمتد 
األفق العربي ويتجاوز التسميات 

الضئيلة ومطامح أصحابها. 
صورة البركة، التي ليس مصادفة 
أن تغيب عنها الحيتان، وترتع في 
ــرى بــحــجــوم  ــ ــواع أخـ ــ ــ جــنــبــاتــهــا أن
ــا، هــي  ــهـ ــقـ تـــالئـــم مــســاحــتــهــا وأفـ
التي تمثل لنا اآلن، بشرًا وعمائر 
ــة ومـــــطـــــارات.  ــريـــضـ وشــــــــــوارع عـ
ــيـــج فــي  ومــــهــــمــــا تــــصــــاعــــد ضـــجـ
تــلــك، ومهما كان  الــزاويــة أو  هــذه 
أن  بعد  للسباحة،  الــقــادمــن  عــدد 
أصـــابـــوا أنــفــســهــم بــالــهــزال، يظل 
الــزاويــة  اإليــقــاع الثقافي فــي هــذه 
مــن الــعــالــم خــافــتــًا، وال أثــر لــه في 
األفق األوسع، أفق الثقافة العربية.     

موجات 
الخليج

عمل لـ فرج دهام

عمل لـ حسين جمعان، زيت على قماش



زمان يا مكان

تتمّدد سرينغار على ضّفتي نهر »جهلم«، وضفاف بحيرة »دال ليك«، 
حيث تمضي حكايات كثيرة، معظمها حزين، في المياه الهاربة تحت 

الجسور األثرية والحديثة، جنبًا إلى جنب »الشيكارات« المتهادية

سرينغار
مدينة المتصّوفين... والمتزوجين

وسام سعادة

ها العاصمة الصيفية لوالية 
ّ
مع أن

ــامـــو عــاصــمــتــهــا في  كــشــمــيــر، وجـ
الـــشـــتـــاء، يــبــقــى اخـــتـــبـــار الــصــقــيــع 
في سرينغار متعة معرفية وذوقّية بامتياز، 
انية 

ّ
»البط اســتــخــدام  تحسن   

ْ
أن بــشــرط  هـــذا 

الكهربائية« في ليل غرفة بال تدفئة مركزية، 
التك، وهي 

ّ
وأن تــالزمــك »الــكــانــغــري« فــي تنق

ــبــقــي الــجــمــر مــســتــعــرًا تحت 
ُ
ـــايـــة يـــدوّيـــة ت

ّ
دف

الرماد، ويسهل أن تأخذها معك أينما ذهبت. 
قطق«، 

ُ
»الط عجلة  سائق  منظر  ُينسى  كيف 

ــري« فــي  ــغــ ــانــ ــكــ ــــود بـــيـــده الـــيـــمـــنـــى و»الــ ــقـ ــ واملـ
ــف فــي منتصف الطريق 

ّ
الــيــســرى، يــتــوق يـــده 

ــا إلـــــــى وضـــــــع أيــــديــــنــــا فـــــــوق جــمــر  ــيــــدعــــونــ لــ
ويتابع  يــعــود  أن  قبل  للتدفئة،  »الــكــانــغــري« 

طريقه.

قلب كشمير المشطور
ــّي  ســريــنــغــار هـــي الــقــلــب املـــعـــمـــارّي والــــروحــ
لــكــشــمــيــر. وهــــي لــيــســت مـــجـــّرد مــديــنــة على 
ها 

ّ
ضفة نهر، وهي أكثر من مدينة عائمة، ألن

تها بني ضفاف نهر جلهم 
ّ
تنثر منازلها وأزق

وبحيرة دال ليك، ناهيك عن القوارب- املنازل، 
التي تنتقل منها وإليها، إّما بجسور خشبّية 

متسلسلة وإّما بواسطة »الشيكارة«. 
ســريــنــغــار، بــبــحــيــرتــهــا وقـــواربـــهـــا الــعــائــمــة، 
ــا الــديــنــيــة  كــمــا بــحــدائــقــهــا املــغــولــّيــة وآثــــارهــ
اإلسالمية والهندوسية، ومناطق االصطياف 
الــكــشــمــيــريــة، مــثــل »غــــوملــــارك« و»بــاهــلــغــام« 
وغيرهما، تشّكل في الوجدان الهندي »شهر 
ــتـــزّوجـــني، والــخــلــفــيــة  ــمـ ــلـ الـــعـــســـل« املـــثـــالـــي لـ
الرومانسية لكثير من األفالم الهندية، وقّصة 

صراع ديني وقومّي لم ينتِه. 
الهند  عليه  ما تسيطر  مقّسمة بني  فكشمير 
ومــــا تــســيــطــر عــلــيــه الــبــاكــســتــان. وفــــي داخـــل 
كــشــمــيــر الـــهـــنـــديـــة نــفــســهــا مـــعـــادلـــة إطـــبـــاق 
عــســكــري عــلــى مــجــمــل الــحــيــاة الـــعـــاّمـــة، وفــي 
الــوقــت نفسه نـــزوح قــســري لــهــنــدوس مدينة 
إلــى جامو  ال سّيما  إلــى خارجها،  سرينغار 
الــعــاصــمــة الــشــتــوّيــة لـــواليـــة جــامــو كشمير. 
ــًا قـــســـم مــــن كــشــمــيــر الــتــاريــخــيــة  ــاك أيـــضـ ــنـ هـ
تسيطر عليه الصني الشعبية. وهناك عمومًا 
جهل خارجي بماهّية الحركات االحتجاجّية 
الــكــشــمــيــريــة، وخــصــوصــًا تــلــك الــفــكــرة الــتــي 
تجد تعبيرها الصادق عند أكثر من شخص 
صـــادفـــتـــهـــم »كــشــمــيــر لــلــكــشــمــيــريــني، ال هــي 

هندية وال هي باكستانية«. 

حياة فوق الجليد
ــنـــهـــار  ــر شـــــيـــــخ«. بـــتـــحـــيـــة الـ ــيـ ــخـ ــالـ »صــــبــــح بـ

الكشميرية هذه يبدأ يومك. 
ك 

ّ
ــتــهــا وجــســورهــا تحث

ّ
شــــوارع املــديــنــة وأزق

انهمار  بــال كلل وســط  لــســاعــات  املسير  على 
الثلوج. 

ــنـــاس عـــن حـــّبـــك ملــديــنــتــهــم  وعـــنـــدمـــا تــخــبــر الـ

شـــتـــاء، تـــراهـــم يــنــصــحــونــك بـــاملـــجـــيء إلــيــهــا 
فـــي الــصــيــف، فحينها تــزهــر تـــالل غـــوملـــارك، 

وتمتلئ بحيرة دال بزهور اللوتس. 
ولــكــن فــي الــصــيــف، هــل كــنــت ســتــتــعــّرف على 
الــيــدويــة،  ــايــة 

ّ
والــدف الكهربائية«،  انية 

ّ
»البط

ومعطف »الفيرين« الذي يوّحد الزّي الشتوّي 
حولك، فتسرع إلى حــارة الخّياطني في »دال 
املطلوب كي يجّهز  القماش  شــوق«، مشتريًا 
لك واحــٌد مثل بقّية الخلق؟ ثقافة الشتاء في 
هــــذه املـــديـــنـــة، الـــتـــي تــعــجــز عـــن وضــعــهــا في 
خانة فرحة أو في خانة حزينة، تبقى مساحة 

للتجوال ثمينة. 
البحيرة »دال« متجّمدة في ساعات الصباح 

األولى.  
كــثــبــان الــــدخــــان تــتــطــايــر مـــن أعـــمـــدة مــدافــئ 
امــرأة متقّدمة في  العائمة.  الخشبية  البيوت 
 

ّ
لشق بمجدافها  الجليد  طبقة  تكسر   

ّ
الــســن

»شيكارتها«. بضع شيكارات أخرى  الطريق لـ
تــتــشــّكــل فـــي ســــوق خـــضـــار عـــائـــم. عـــائـــم؟ بل 

متجّمد.
ال جـــوع كــمــا فــي صــبــاح ســريــنــغــار الــشــتــوي. 
الجسور الخشبية تأخذك من حارة عائمة إلى 
أخرى، تبحث عن رائحة، عن فرن، عن رغيف 
ــــاف، قــبــل أن تــصــحــو املــديــنــة ومــحــالتــهــا،  حـ
وقبل أن تباشر غزوك للعربات املحّملة تارة 

املــاء، هذا  وتــارة بكستناء  فة، 
ّ
املجف بالفاكهة 

البحيرة  الــذي ينبت في  الكستناء  النوع من 
والــذي أنقذ ذات مــّرة أهــل املدينة من مجاعة 

قة. 
ّ
محق

ــاء هو  ــاّرة الــهــنــديــة، كــســتــنــاء املــ ــقـ فــي شــبــه الـ
الــطــعــام األمــثــل فــي فــتــرات الــصــيــام. وهــو في 
كــشــمــيــر يــجــوز أن يــؤكــل نــيــئــًا أو مــشــويــًا أو 

مقليًا، ويمكن صناعة حلوى منه.
إلى  دلهي  نيو  مطار  من  الجّوية  الرحلة  في 
احتياطيًا  أعّبئ نفسي  مطار سرينغار كنت 
الشديدة،  بالغربة  الشعور  مــع  قــادم  لــصــراع 
وكيفية االستفادة من الكآبة الصقيعية دون 
ه من زّوار 

ُ
االكتئاب، ورحُت أستعيد ما سمعت

ومحافظتهم،  الكشميريني  تدّين  عن  آخرين 
وعن الوضع األمني في املدينة.

موعد الوصول كان موعد صولة من صوالت 
 شـــيء مــن شــّبــاك 

ّ
عــاصــفــة ثلجية عــاتــيــة. كـــل

الــطــائــرة كـــان جـــبـــااًل شــاهــقــة وغـــابـــات عبّية 
وثلوجًا عامرة، ثلوجًا فوق ثلوج... 

بــخــالف واليـــات الهند األخـــرى، حيث تخرج 
من أّي مطار محلّي من دون أن يسألك سائل 
أوراق تسجيل  تعّبئ  أن  أنــت، عليك هنا  مــن 
 عليك أن تقوم 

ّ
مفّصلة، لتكتشف بعد ذلك أن

بالشيء نفسه حاملا تصل إلى الفندق، وهذه 
املّرة »أونالين«. 

انتشار الجيش الهندي أكثر كثافة مما كنُت 
 

ّ
ــي كنُت أنتظره كثيفًا. في كل

ّ
أن عه، رغم 

ّ
أتوق

شــــارع وحـــــارة يــوجــد بــيــت حــــّول إلــــى ثــكــنــة. 
بــيــوت ومــعــابــد الــهــنــدوس الــذيــن نــزحــوا من 
ها في حراسة عسكرية 

ّ
سرينغار إلى جامو كل

مشّددة. 
املدينة املعتادين على  الشتاء، يبدو أهل  في 
 عــلــى أرضـــهـــم، 

ً
الـــبـــرد والــثــلــج يــلــعــبــون فـــعـــال

ــقـــضـــون عــســكــريــتــهــم فــي  ــًا بــــالــــذيــــن يـ ــيـــاسـ قـ
سرينغار، القادمني من واليات هندية ال عهد 

بها بهذه الدرجة من الصقيع.

تراتيل الليل
الــلــيــل. عــــواء الـــكـــالب يــتــجــّمــد، ثـــم تــســمــع في 

الغابة املجاورة قهقهات الدببة. 
واملــدائــح.  للتراتيل  الــخــانــقــاه،  ليل  هــو  الليل 
عندما سألُت رؤوف عن التراتيل الصباحية 
الـــصـــادحـــة مـــن الــخــانــقــاه املــــجــــاورة لــفــنــدقــه، 
ها على أوزان املانترا 

ّ
»سويس أوتيل«، قال إن

الهندوسّية، احتاجها أوائل من نقل سرينغار 
إلى دين اإلســالم، كي يستعيد أهلها األوزان 

نفسها، إنما بمعان إسالمية. 
الــخــانــقــاه الــصــوفــيــة فــي طـــول املدينة  شبكة 
ــة الــيــســرى من 

ّ
ــتـــّوج عــلــى الــضــف وعــرضــهــا تـ

ــة فــــي هـــذه  ــّيـ ــر قـــدسـ ــثــ ــام األكــ ــقـ ــاملـ الـــبـــحـــيـــرة بـ
املنطقة من العالم، »حضرة بال«، آو بالنطق 

الكشميري هي »حزرتبال«.
»الحضرة« مصطلح عربي انتقل إلى األوردية 
ويفيد رفعة املــقــام، أمــا »بـــال« فهي املــكــان أو 
املطرح باللغة الكشميرية، فينظر إذًا إلى اسم 
الــصــرح »حــضــرة بـــال« كــازدواجــيــة أورديــــة- 
كشميرية، هي إلى حّد كبير ازدواجية الهوية 
الكشميرية نفسها، بني انتماء لعموم إسالم 
شبه القاّرة الهندية وبني خصوصّية تبحث 

تها من الهند وكشمير في آن. 
ّ
عن تفل

 ما للكلمة من معنى تحفة 
ّ

»حضرة بال« بكل
 فن العمارة هنا هو فن البناء 

ّ
للناظرين، ألن

باألخشاب وحفر األخشاب وترصيعها. 
هـــذه املــديــنــة لــيــس مــشــهــودًا لــهــا فــقــط بــنــوع 
الــســجــاد الــتــي تــحــوكــه أو يــتــجــّمــع فــيــهــا من 
أقـــالـــيـــم كــشــمــيــر األخـــــــرى، إنـــمـــا بـــهـــذا الــولــع 
ــامـــل مـــصـــنـــوع مــــن الــخــشــب:  ــم كـ ــالـ بــــإبــــداع عـ
البيوت  إلــى  الخشبية،  األثرية  الجسور  فمن 
ــقـــوارب، إلـــى الــحــضــرة الصوفية  الــعــائــمــة والـ

واملسجد الكبير. 
ــنـــة وشـــيـــعـــة.  نـــقـــشـــبـــنـــديـــون وجـــشـــتـــيـــون. سـ
ــــدوس. مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة  ــنـ ــ مــســلــمــون وهـ
 يوم تقضيه 

ّ
 كل

ّ
للتعّدد في هذه املدينة. لكن

عندما   ،
ً
مثال جديدة.  أشياء  ستكتشف  فيها 

ــم نــجــد أمــامــنــا ســوى  اســتــبــّدت الــعــاصــفــة ولـ
غير  من  ه 

ّ
بأن اعتقدنا  يأوينا،  تيبتي  مطعم 

األصـــيـــل أكــــل الـــطـــعـــام الــتــيــبــتــي فـــي كشمير 
 
ّ
الـــعـــامـــرة بــمــطــبــخــهــا. اكــتــشــفــنــا بــعــد ذلــــك أن

ــيــة 
ّ
ــذا املـــطـــعـــم، هــــم مــــن أقــل ــ الــتــيــبــتــيــني فــــي هـ

مسلمة مرّحلة من التيبت.
 هــذه 

ّ
ــمــا تــنــّبــهــَت إلــــى أن

ّ
شــيــئــًا فــشــيــئــًا، وكــل

املــديــنــة يــتــحــّرك مـــداهـــا بـــني الــتــيــبــت والــهــنــد 
ك في واحدة من 

ّ
والباكستان وإيران، أدركَت أن

»عواصم العالم«. 

المسيح مرّ من هنا!
ك في »آخر العالم«، 

ّ
في سرينغار شعورك بأن

ــا يــنــقــلــب نــقــيــضــه: أنــــت فـــي مــركــز  ســـرعـــان مـ
العالم. 

الليل مجّددًا. إصراٌر يقودنا إلى العودة مشيًا 
 

ّ
التي يعسكر فــي كل على األقـــدام فــي املدينة 

مكان منها الثلج والعسكر. 
الثلج ال ينفّك ينهمر. األضواء تخفت. الهاتف 
الهندّي ال يعمل. الطريق من املركز التجاري 
إلى املدينة »الل شوق« أو بحيرة »دال« تبدو 

ها ال تنتهي. 
ّ
في الليل وكأن

 
ّ
أن تتذّكر  نفسك.  »أنــت في كشمير«، تحادث 

معتقدات كثيرة تعتبر املسيح أتى كشمير. 
فة 

ّ
الفرقة »األحمدية« مثال تعتبر نفسها مكل

بالسهر على حماية قبره. 
ًا قدم املسيح إلى هنا وعــاش لعقود؟ 

ّ
هل حق

هل خطواته وراءنا في الليل. 
»ســريــنــغــار مــديــنــة مــقــّدســة«، يصيح أحــدنــا. 
 الــلــيــل، فمن 

ّ
»إذا رأيــنــا ســائــق طقطق فــي عــز

األفضل الصعود معه«، يصيح آخر. يقرسنا 
البرد. نستعني بعدد الحواجز العسكرية على 
مسافة الطريق. نستعني بعدد أقــداح القهوة 
الشاي  من  مرّكب  وهــي مشروب  الكشميرية، 

األخضر والتوابل والزعفران، على البرد.

26

العربي الجديد

إن كانت سرينغار قلب كشمير، فبحيرة دال هي قلب سرينغار. وهي قبل هذا »جوهرة تاج 
بت، و»جوهرة سرينغار« اللقب التاريخي املوازي للقبها األّول. وليست 

ّ
كشمير« كما طاملا لق

هذه األسماء إطراًء عبثيًا، بل هي تأتي من الثروات الكبيرة التي تكتنزها هذه البحيرة غير 
الراكدة، بفعل نشاطات اقتصادية مرتبطة بثروتها السمكية والزراعية والسياحية. مؤخرًا، 
البحيرة واستصالحها، كي  الهندية حوالى 300 مليون دوالر لتحسني  رصدت الحكومة 
الــذي مــّزق  ح 

ّ
الــنــزاع الديني املسل الــقــوي، وتنفض عنها آثــار  تستعيد دورهـــا االقــتــصــادي 

قديمة.  البحيرة في نصوص سنسكريتية  تاريخيًا، ورد ذكر  سرينغار سنوات طويلة.  
وتسّجل الوثائق التاريخية أّن اإللهة »ورغــا« عاشت في قرية كانت تسمى ايسابار شرق 
بحيرة دال. وهي عرفت ازدهارًا في العصر املغولي، حيث قام املغول ببناء الحدائق حولها 
واملتنزهات، والتي ال تزال آثارها جلّية إلى اليوم.. كما ال تزال البيوت- املراكب التي تعوم في 
رة باألسالف املتعاقبني الذين سكنوا البحيرة مثل الدرانيني واألفغان والبشتون 

ّ
البحيرة متأث

وغيرهم.  وتبدو البحيرة في أوج زينتها وبهائها في الصيف، حني تكتسي بأوراق اللوتس 
ر سكونها 

ّ
وزهورها، حتى ليكاد يقال إن البحيرة تتحول إلى حديقة لوتس عائمة، ال يعك

سوى عبور الشيكارات، التي تستعمل للتنقل والعمل من تجارة وصيد، وحتى زراعة مائية.

جوهرة تاج كشمير

A

سرينغار المدينة 
)Getty(  العائمة
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)Getty( سوق عائم بخيرات المحيط الهندي

)Getty( زهور اللوتس لم ُتخلف موعدها قّط

)Getty(  كستناء الماء المنقذة من الجوع )Getty( رغم النزاعات التي حصدت مئات آالف المدنيين بقيت الطبيعة طليقة وجميلة

)Getty( امرأة تبعد الثلوج قبل اإلبحار بشيكارتها

27

عبقري
االنتقاالت المجانية

رياضة

استبعد املهاجم البيرواني كالوديو بيزارو العب 
بايرن ميونخ احتمال اللعب في النسخة املقبلة 

لبطولة كأس ليبرتادوريس مع أليانزا ليما، الفريق 
الذي برز فيه كهداف قبل االنتقال إلى الدوري 

األملاني لكرة القدم. وبعد املشاركة في مباراة ودية 
استعراضية مع نجوم آخرين تاريخيني ألليانزا، 

رفض بيزارو عرضًا من إدارة نادي العاصمة 
البيروانية للمشاركة في النسخة املقبلة لكأس 

ليبرتادوريس، لكنه فتح الباب أمام عودة الحقة.

يخوض املنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم 
الثالثاء، مباراته الودية األولى في معسكره 

بأستراليا عندما يواجه نظيره البحريني على 
استاد سيموندز بمدينة غيلونج، في إطار 

تحضيرات املنتخبني لنهائيات كأس آسيا التي 
ستنطلق منافساتها في التاسع من الشهر املقبل، إذ 

تعد هذه املباراة األولى التي يخوضها »األخضر« 
السعودي بقيادة مدربه الروماني كوزمني أوالريو 

الذي سيقوده مؤقتًا في البطولة اآلسيوية.

صرح كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال 
مدريد أنه ال يعرف متى سيقوم بتجديد 
تعاقده، ولكنه سيقوم باألمر بكل تأكيد. 
أنــه مرتبط بشكل كبير  املـــدرب  وأوضـــح 
مرتبطًا  وسيظل  اإليطالي  ميالن  بفريق 
بريال مدريد أيضًا، حتى بعد رحيله عنه.

تم ضم موديبو مايجا مهاجم ميتز بشكل 
مفاجئ لتشكيلة مالي املؤلفة من 23 العبا 

لخوض نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم 
املقبلة في غينيا االستوائية عقب غيابه عن 

مشوار الفريق خالل تصفيات البطولة بأكملها. 
ولم يشارك الالعب البالغ من العمر 27 عامًا مع 
منتخب بالده خالل أكثر من عام، وهو ال يحمل 

ذكريات جيدة بالنسبة لنهائيات أمم أفريقيا 
عقب إصابته باملالريا في بطولة عام 2012.

أنشيلوتي سيجدد عقده

بيزارو يستبعد 
اللعب في كأس 

ليبرتادوريس

السعودية تواجه 
البحرين وديًا في 

أستراليا

مايجا ينضم لتشكيلة 
مالي لخوض كأس األمم 

األفريقية

إيه سي ميالن  لنادي  التنفيذي  نائب رئيس والمدير  يزال أدريانو جالياني  ال 
منذ عام 1986، يثير الدهشة في عبقريته وذكائه في بورصة االنتقاالت 
التي تخص ميالن، إذ نجح الرجل في التعاقد مع تشيرشي جناح أتليتكو 

مدريد بصفقة تبادل مع اإلسباني توريس مجانا.

)Getty( أدريانو جالياني في كل مرة ينجح باالستفادة من الصفقات واالنتقاالت في أوروبا
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طه محمد

ال تــشــكــل الــســخــونــة الــنــاجــمــة عن 
ووالدة  جـــــديـــــدة  مـــــواهـــــب  ــفـــجـــر  تـ
نــجــوم صــاعــدة خــطــرا عــلــى صحة 
الرياضة، بل على العكس تكسبها املزيد من 
البريق والجمال والسحر، سواء ارتبط هذا 
بعالم كرة القدم أو التنس أو حتى سباقات 

السرعة في )فورموال1(.
قــد يختلف الــبــعــض عــلــى إذا مــا كـــان 2014 
ــور الــــعــــدد املــــأمــــول مــــن الـــوجـــوه  ــهـ شـــهـــد ظـ
األلـــعـــاب، ولكن  فــي مختلف  أم ال  الــجــديــدة 
على أي حال ال يمكن ألحد إنكار وجودهم، 
حــيــث نــجــح الــبــعــض فـــي االســـتـــمـــرار على 
مـــدار الــعــام كحمى دائــمــة أضــفــت املــزيــد من 
السخونة على األجــواء، فيما سجل آخرون 
ــراءات مــخــتــلــفــة فـــي »تــرمــومــتــر« املــواهــب  ــ قــ

الصاعدة.
ــرة املـــســـتـــديـــرة  ــاحــ ــســ ــم الــ ــالــ وبــــعــــيــــدا عــــن عــ
وأرضـــهـــا الـــتـــي ال تــنــضــب، الـــتـــي دائـــمـــا ما 
تـــخـــرج لــنــا الـــعـــديـــد مـــن املــــواهــــب، نــجــد أن 
مــاعــب الــتــنــس وســبــاقــات الــســيــارات كانت 
لها نصيب في إخراج النجوم الذين حققوا 
العام  مـــدار  العالم على  املــفــاجــآت، وأبــهــروا 
ــاضــــي، وفـــتـــحـــوا ألنــفــســهــم طــريــقــا نحو  املــ

العربي الجديد

احتفظ اإلفريقي بصدارة الدوري التونسي 
ــم تـــعـــادلـــه 1-1 مع  املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، رغــ
ضــيــفــه تـــرجـــي جـــرجـــيـــس، بـــعـــدمـــا ســـاعـــده 
مــاحــقــه الــنــجــم الــســاحــلــي بــتــعــادلــه بـــدون 
أهـــداف مــع جمعية جــربــة. وتــأخــر اإلفريقي 
بهدف من ركلة جزاء، أحرزه شاكر الرقيعي 
بعد 23 دقيقة من البداية، لكن العبه صابر 
في  الــطــريــقــة  بنفس  الــتــعــادل  منحه  خليفة 

الدقيقة 58. 
وبــقــي اإلفــريــقــي، الـــذي لــم يــحــرز الــلــقــب منذ 
2008، فـــي الــقــمــة، بــعــدمــا رفـــع رصـــيـــده إلــى 

33 نقطة، ليظل متفوقا بنقطة واحــدة على 
االنقضاض على  أضــاع فرصة  الــذي  النجم 
ــفـــوز عــلــى جمعية  ــــدارة، بــفــشــلــه فـــي الـ الـــــصـ
جربة املتعثر، ليبقى صراع القمة على حاله، 
قبل أن تتوقف املسابقة، مع انشغال املنتخب 

التونسي بنهائيات كأس األمم االفريقية.
واقترب الصفاقسي من صراع الصدارة، بعد 
أن حــول تأخره إلــى فــوز على ضيفه امللعب 
التقدم  التونسي 2-1. ومنح هيثم بن سالم 
للملعب التونسي في الدقيقة 18، لكن زميله 
في  هدفا  إليكسيس سوميان سجل  املدافع 
مرمى فريقه بطريق الخطأ، ليمنح التعادل 

ألصحاب األرض في الدقيقة 58.

وخــطــف العــــب الـــوســـط مــحــمــد عــلــي منصر 
الـــتـــعـــادل لــلــصــفــاقــســي فـــي الــدقــيــقــة األولــــى 
للمباراة.  الضائع  بــدل  املحتسب  الــوقــت  مــن 
إلــــى 28 نقطة  الــصــفــاقــســي رصـــيـــده  ورفـــــع 
فــي املــركــز الــثــالــث، مــتــأخــرا بــأربــع نــقــاط عن 
امللعب  يأتي  الثاني، بينما  الساحلي  النجم 

التونسي في املركز السابع، وله 22 نقطة.
وتــعــادل الــتــرجــي خـــارج ملعبه مــع مضيفه 
قـــوافـــل قــفــصــة بــــدون أهــــــداف، بــعــد أن أهـــدر 
اللقب  لــحــامــل  ركــلــة جـــزاء  العكايشي  أحــمــد 
بعد ساعة من زمن اللعب. وبقي الترجي في 
يملك  بينما  نقطة،   25 الرابع برصيد  املركز 

قوافل قفصة 12 نقطة ليحتل املركز الـ13.

بعيدًا
عن 
الساحرة 
المستديرة

شهد عام 2014 والدة نجوم جدد 
في عالم الرياضة. وبعيدًا عن 

مالعب كرة القدم، ظهرت مواهب 
جديدة مميزة في رياضتي التنس 

وسباقات السيارات فورموال1، زادت 
من اإلثارة التنافسية خالل الموسم 

المنقضي

اإلفريقي في صدارة الدوري التونسي
العربي الجديد

نسبيًا  سهلة  الــشــبــاب  فــريــق  مهمة  ستكون 
أمــــــام فـــريـــق الـــعـــن عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــفــه فــي 
القدم  لكرة  الرابطة  لكأس  الخامسة  الجولة 
العن خسر جميع  أن  اإلمـــارات باعتبار  فــي 
مبارياته الثاث في املجموعة األولى بسبب 
غــيــاب أكــثــر مــن عــشــرة العــبــن مــن تشكيلته 
ــأس الـــرابـــطـــة  ــ ــام كـ ــقــ ــاطــــات دولــــيــــة. وتــ ــبــ الرتــ
بغياب الاعبن الدولين املحلين واالجانب 
ــيـــة مــع  املـــرتـــبـــطـــن بـــمـــبـــاريـــات وديــــــة ورســـمـ
منتخباتهم. وفي ذات املجموعة يحل النصر 
ــتـــصـــدر بـــرصـــيـــد 9 نـــقـــاط واملــــتــــقــــدم عــلــى  املـ
على  ضيفًا  نقاط   9 برصيد  الثاني  الشباب 
عجمان الرابع )4 نقاط( بطموح تحقيق فوزه 
األولى  البطاقة  التوالي وضمان  الرابع على 
الوصل  ويــريــد  النهائي،  نصف  الــى  املؤهلة 
الــخــامــس )4 نــقــاط( الــحــفــاظ عــلــى بصيص 
الجزيرة  التأهل عندما يستضيف  االمل في 
السادس )3 نقاط( الذي فقد فرصته بالتأهل 
مــنــطــقــيــًا. ويــتــطــلــع الـــشـــارقـــة الــــى الــبــقــاء في 
الثانية عندما يستضيف  املجموعة  صــدارة 
وصيفه الــظــفــرة األربــعــاء فــي أبـــرز مباريات 
ــن املـــســـابـــقـــة وتــفــتــتــح  ــة الـــخـــامـــســـة مــ ــولـ الـــجـ
الــجــولــة الــيــوم الــثــاثــاء، فيلعب عــجــمــان مع 
الــنــصــر، والــشــبــاب مــع الــعــن واإلمــــــارات مع 
الوحدة ويخوض االهلي حامل اللقب والذي 
يحتل املــركــز الــرابــع مــبــاراة مهمة مــع ضيفه 

بني ياس الثالث، وكاهما يملك 6 نقاط.

الشباب يريد استغالل العين بالكأس

برزوا  ممن  العالمي  الصعيد  على  والالعبات  الالعبين  من  العديد  ثمة 
المحافل  أكبر  في  اعتمادهم  أوراق  بتقديم  ونجحوا  الفت  بشكل 
الرياضية المختلفة، ألن الرياضة تشكل أرضًا خصبة لهم إلثبات إبداعهم 
المستقبلية،  قدراتهم  على  للتأكيد  مجهود  أقصى  بذل  خالل  من 
في  بل  فحسب  القدم  كرة  في  وليس  الرياضة  في  واسع  والمجال 

الرياضات بشكل عام.

أرض خصبة

2829
رياضة

مواجهة ودية بين اإلمارات واألردن
الــثــاثــاء منتخبا اإلمــــارات ونظيره األردنــــي، فــي لقاء ودي  الــيــوم  يلتقي 
ــــي فـــي مــديــنــة جـــولـــد كــوســت  ــاراتـ ــ يــجــمــعــهــمــا فـــي مــعــســكــر األبـــيـــض اإلمـ
كأس  نهائيات  فــي  للمشاركة  املكثفة  التحضيرات  إطــار  فــي  األسترالية، 

آسيا لكرة القدم التي ستنطلق بداية الشهر املقبل.

اليابان تفتقد جهود يوتشيدا
سيغيب الظهير املخضرم اتسوتو يوتشيدا عن تشكيلة منتخب اليابان 
الركبة،  القدم، خال كأس آسيا لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في  لكرة 
وقــال االتحاد الياباني إن ناوميتشي ويــدا العب كاشيما انتلرز سيحل 

محل يوتشيدا في التشكيلة املؤلفة من 23 العبا.

اتحاد الحراش يواجه بلوزداد في الدوري الجزائري
سيتطلع اتحاد الحراش لتجاوز خروجه من دور 32 في الكأس، وغياب 
العديد من العبيه األساسين بسبب اإلصابة من أجل الحفاظ على صدارة 
دوري الــدرجــة األولـــى الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، حــن يــواجــه غريمه املحلي 
الوحيد عام  -الـــذي حقق لقبه  الــحــراش  اتــحــاد  بــلــوزداد ويتصدر  شباب 
1998- الترتيب برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، لكنه سينظر خلفه بقلق 

عندما يواجه جاره شباب بلوزداد.

تعادل منتخبي الباسك وكتالونيا
تـــعـــادل مــنــتــخــبــا الــبــاســك وكــتــالــونــيــا بـــهـــدف ملــثــلــه فـــي مـــبـــاراة كــــرة قــدم 
به  انتهت  الــذي  التعادل  ليكررا  بيلباو،  ماميس  ملعب ســان  استضافها 
املــبــاراة  أجـــواء  األخــيــرة، وشــهــدت  السنوات  فــي  السابقتان  مواجهتاهما 
إسبانيا،  عــن  اإلقليمن  اســتــقــال  الجماهير لصالح  جــانــب  مــن  هــتــافــات 

املطالب التي ترفضها الحكومة والقضاء اإلسباني جملة وتفصيا.

أنطونيو يفوز بدوري السلة األميركي
سجل داني جرين 24 نقطة 
واســــتــــحــــوذ عـــلـــى خــمــس 
كرات مرتدة، ليساعد سان 
أنطونيو سبيرز في الفوز 
عــلــى هــيــوســتــون روكــتــس 
منافسات  110-106 ضمن 
دوري كرة السلة األمريكي 
ــــن، وفــــــــــــاز  ــ ــرفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
على  بيستونز  ديــتــرويــت 
كليفاند كافاليرز 80-103 
بــرانــدون  تسجيل  بــفــضــل 

جينينجز 25 نقطة.

فاولر يفوز بدوري هوكي الجليد
سجل كام فاولر بعد مرور دقيقتن و32 ثانية على بداية الوقت اإلضافي، 
بينما صد الحارس فريدريك اندرسن 13 تصويبة ليفوز انهايم دكس على 
األميركي،  الجليد  هوكي  دوري  منافسات  ضمن   1-2 كانوكس  فانكوفر 

وفي مباراة ثانية فاز فلوريدا بانثرز على تورونتو مابل ليفز 4-6.

زيادة نمو نتاج الرياضة في الصين
ذكرت تقارير إخبارية أن إجمالي ناتج قطاع صناعة الرياضة في الصن 
يــوان )177  إلى تريليون  العام املاضي بنسبة 11.91% سنويا  زاد خال 
مليار دوالر( ونقلت وكالة أنباء الصن الجديدة )شينخوا( عن ليو بنج 
رئيس اإلدارة العامة للرياضة في الصن، قوله خال مؤتمر رياضي قومي 

وصل ناتج قطاع صناعة الرياضة إلى 1.1 تريليون يوان خال 2013.

خريبكة يهدر فرصة تقاسم صدارة المغرب
أهدر أوملبيك خريبكة فرصة تقاسم صدارة دوري املحترفن املغربي مع 
الوداد، بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه املغرب الفاسي صاحب املركز 
قبل األخير، ووضع نهضة بركان صاحب املركز التاسع حدا النتصارات 
الرجاء البيضاوي في ثاث مباريات متتالية، بعدما فرض عليه التعادل 

1-1 باإلستاد البلدي في بركان.

ماتياس سامر يكيل المديح لروبين وريبيري
دافع ماتياس سامر مدير الكرة في نادي بايرن ميونيخ األملاني عن نجمي 
الفريق أرين روبن وفرانك ريبيري في وجه االنتقادات التي يتعرضان 
ــأداء جناحي متصدر ترتيب الــــدوري األملــانــي  ــاد بــحــفــاوة بـ لــهــا، بــل وأشـ

)بوندسليجا( لهذا املوسم.
وفـــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع بــايــرن مــيــونــيــخ عــلــى اإلنــتــرنــت تــم نــشــرهــا أمــس 
لاعبن  بالنسبة  مــثــال يحتذى  بأنهما  النجمن  ســامــر  اإلثــنــن، وصــف 

الشباب.

أخبار مختصرة

تحقيق

فيه  رحلتهم  مواصلة  إلــى  يسعون  الــتــألــق، 
مع بداية العام الجديد واملواسم التالية من 

الرياضات املختلفة.

نيك كيرجيوس
هـــو اســــم ربـــمـــا ال يـــتـــذكـــره الـــكـــثـــيـــرون قبل 
منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث بطوالت 
ــع الـــكـــبـــرى، وتــحــديــدا  ــ الـــجـــرانـــد ســــام األربــ
كبرى  مفاجأة  فجر  حن  النهائي،  ثمن  في 

باإلطاحة باإلسباني رافائيل نادال.
ــدور الــتــالــي على  ــ ــه خــــرج مـــن الــ صــحــيــح أنــ
يـــد الــكــنــدي مــيــلــوس راونـــيـــتـــش، لــكــنــه قــدم 
مـــن الــفــنــيــات مـــا يــجــعــلــه الــحــصــان األســــود 

بالنسبة للكثيرين.
فهو ال يــزال فــي التاسعة عشرة مــن عمره، 
وفي ثاني أعوامه في عالم تنس املحترفن، 
ورغــم ذلــك، فــإن ضرباته من الخط الخلفي 
»رافا«  بـ الجماهير  لتذكير  بما يكفي  قوية 
وملـــســـاتـــه الــســحــريــة عــلــى الــشــبــكــة خطفت 
ــرة الـــصـــفـــراء مــنــذ بــدايــة  ــكـ قـــلـــوب عـــشـــاق الـ
الــذي أقيم في  املوسم وحتى دوري التنس 

الهند.

سيمونا هاليب
كـــانـــت مــنــافــســات الــتــنــس الــنــســائــيــة أوفـــر 
حظا في املفاجآت، كمًا ونوعًا، لعل أبرزها 
الـــاعـــبـــة الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا هــالــيــب )23 
ملفت خال  نحو  على  تألقت  الــتــي  عــامــا(، 
أول مواسمها  أنه ليس  الجاري، رغم  العام 

في عالم املحترفات.
ــيــــب لــــــم تـــتـــمـــكـــن فــــقــــط مــــــن مــــقــــارعــــة  ــالــ فــــهــ
ــرات فــــي مــــواجــــهــــات قــــويــــة، أبـــرزهـــا  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
فوزها على األميركية سيرينا ويليامز في 
املجموعات  دور  خـــال  الختامية  الــبــطــولــة 
ولــكــن  و2-6،   0-6 نــظــيــفــتــن  بــمــجــمــوعــتــن 

أيضا حققت إنجازات حقيقية.
ــة  ــ ــــدوحــ ــي الــ ــتــ ــولــ ــطــ ــلــــقــــبــــي بــ ــد فـــــــــــازت بــ ــ ــقـ ــ فـ
وبوخارست، كما شاركت للمرة األولــى في 
الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة ملــوســم رابـــطـــة العــبــات 
التنس املحترفات، بل ووصلت إلى النهائي، 
دور  في  لهزيمتها  انتقمت سيرينا  حينما 
العام  لتنهي  باللقب  وتــوجــت  املجموعات، 

في املركز الثالث.
كذلك تأهلت للمرة األولى إلى نهائي إحدى 
بــطــوالت الــجــرانــد ســام األربـــع الــكــبــرى، في 
روالن جـــــاروس، وكــذلــك فــي فــئــة األســاتــذة 
أمــام الحسناء  في مــدريــد، حيث خسرتهما 
الروسية مــاريــا شــارابــوفــا. ومــن املتوقع أن 
يكون لهاليب دور أكبر خال العالم املقبل، 
مع  كبير  بشكل  يتطور  مستواها  إن  حيث 

مــــرور الـــوقـــت، وقـــد تــكــون املــنــافــســة األولـــى 
لويليامز.

أوجين بوشار
الحديث  يمكن  ال  الــروســيــة،  الحسناء  بذكر 
عن الصاعدات في عالم تنس السيدات دون 
الــحــديــث عــن الــاعــبــة الــكــنــديــة، الــتــي يــراهــا 

الكثيرون »شارابوفا الجديدة«.
فــالــشــقــراء ذات العشرين عــامــا أمــضــت ست 
خطفت  لكنها  املحترفات،  عالم  في  سنوات 
األنظار بشدة خال 2014، ما جعلها تحجز 
ــات الــعــشــر  ــبــ ــقـــط بــــن الــــاعــ ــيـــس فـ ــا لـ ــانـ ــكـ مـ
ــيـــات فــي الــعــالــم، وإنــمــا بــن عــارضــات  األولـ
ــاء أيــضــا، حــيــث تــعــاقــدت معها شركة  ــ األزيـ

.)IMG models(
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مــــاعــــب الـــتـــنـــس، تــمــكــنــت 
ــن الــــوصــــول إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي  ــار مــ بــــوشــ
بطولتي أستراليا املفتوحة وروالن جاروس 
العام، وكذلك نهائي ويمبلدون، حيث  لهذا 
هذا  كفيتوفا.  بــتــرا  التشيكية  أمـــام  خــســرت 
إلى جانب فوزها بأول ألقابها في منافسات 
ــردي، خــــال مــســيــرتــهــا االحـــتـــرافـــيـــة في  ــفــ الــ

نورنبرج بأملانيا.

دانييل ريتشاردو
لــيــس هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن ســـرعـــة الـــفـــورمـــوال1 
واألجــــــواء الــحــمــاســيــة املــلــتــهــبــة لـــبـــزوغ نجم 
ــرالــــي دانــيــيــل  ــتــ ــذه املــــــرة هــــو األســ ــ جــــديــــد، هـ
ريتشاردو الذي خطف األنظار في ظل تخبط 

بعض النجوم الكبار والفرق ذات الصيت.
فالسائق ذي الخمسة وعشرين عاما، حل في 
املركز الثالث في بطولة العالم لسيارات الفئة 
األولى )فورموال1( فئة السائقن مع رد بول، 
في الوقت الذي تراجع فيه زميله في الفريق، 
املركز  إلــى  فيتل  املحنك سباستيان  األملــانــي 

الرابع.
وتــعــد هـــذه بــدايــة »لــفــة« جــديــدة فــي مسيرة 
ــيــــرا فــــي أول ســبــاق  ــذي حــــل أخــ ــ الـــســـائـــق، الــ
يشارك به في بريطانيا 2011، حيث فاز هذا 
العام للمرة األولى بأحد سباقات الفورموال1 
فــي ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى الــكــنــدي، قبل أن 
يتوج بسباقي املجر وبلجيكا، ما ساعده في 

إنهاء العام في املركز الثالث.
وربــمــا يــكــون ريــتــشــاردو على مــوعــد املوسم 
ــع الــتــتــويــج بـــــأول ألـــقـــابـــه فـــي عــالــم  املــقــبــل مـ
)فــورمــوال1(، ففي حال استمراره على هذا  الـــ
املنوال، قد يصبح ثالث سائق أسترالي يفوز 
باللقب، بعد جاك براهام )ثاث مرات( وآالن 

جونز.
هــؤالء  لكل  بالنسبة  املقبل  الــســؤال  سيكون 
في العام املقبل: هل ستستمر نفس الحرارة 
أن  أم  بظهورهم،  أضافوها  التي  والسخونة 
ترمومتر املواهب في 2015 سيكون له قراءات 

أخرى؟

C C

الدوري المصري
وفاة العب شاب من االتحاد السكندري 

العربي الجديد

لــقــي يــوســف محيي العـــب وســـط االتــحــاد الــســكــنــدري الــشــاب املــعــار مــن الــزمــالــك 
األحــد متأثرا بإصابات  الــقــدم، حتفه  لكرة  املمتاز  املــصــري  الـــدوري  فــي  منافسه 
االسكندرية  بــن  نتيجة حـــادث سير على طــريــق ســريــع  لها  تــعــرض  كــان  بالغة 
الـــ  والــقــاهــرة، وتــوفــي يــوســف محيي فــي مستشفى بــالــقــاهــرة، وعــمــره لــم يتعد 
أيــضــا لاتحاد  املــعــار  19 ســنــة، بينما نقل زميله اآلخـــر خــالــد محمود »شــيــكــا« 
السكندري من الزمالك للمستشفى ملعاناته من إصابات بالغة في الحادث نفسه 
قوة  نتيجة  لتقارير صحافية محلية،  وفقا  آخــريــن  مقتل خمسة  إلــى  أدى  الــذي 

االصطدام الكبيرة.
وقال شريف منير عضو مجلس إدارة الزمالك لوكالة رويترز »تلقينا خبر وفاة 
وقت  في  املتميزين«،  الــنــادي  أبناء  أحــد  فهو  العميقن،  والــحــزن  باألسى  محيي 
أعلن الزمالك في صفحته الخاصة على موقع »فيسبوك« الحداد العام بعد وقوفه 

الحادثة األليمة.
وقـــال نـــادي الــزمــالــك »بــقــلــوب مــؤمــنــة... وبــبــالــغ الــحــزن واألســـى تلقينا الفاجعة 
األليمة في وفــاة العــب نــادي الزمالك الصاعد يوسف محيي إثــر حــادث مــروري 

مروع«.
وأضاف البيان الصادر عن النادي املصري »يعلن نادي الزمالك حالة الحداد على 
روح الفقيد.. داعن الله أن يسكنه فسيح جناته«، في حن أعلن االتحاد املصري 
الــتــي كــانــت مقررة  الداخلية  الــقــدم تأجيل مــبــاراة االتــحــاد السكندري ضــد  لــكــرة 
األحد في الدوري املمتاز ألجل غير مسمى، وذلك حدادًا على أرواح الشهداء الذي 
الــقــوي، وقــال االتــحــاد املــصــري فــي بيان رسمي »يتقدم  الــحــادث  سقطوا نتيجة 
رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد بــخــالــص الـــعـــزاء ملــجــلــس إدارة الــزمــالــك 
واالتحاد السكندري«، وُيذكر أن محيي هو حفيد سمير محمد علي حارس مرمى 
الــذي  األمــر  ليلى جــمــال،  املــاضــي واملمثلة واملغنية  الــقــرن  فــي ستينيات  الزمالك 
يعتبر بمثابة فاجعة بالنسبة للعائلة الرياضية بعد هذا الحادث األليم بفقدان 

أحد العبي كرة القدم املصرين.

باقة متنوعة لـ»ترمومتر« المواهب 
الصاعدة في 2014

سيمونا هاليب 
تألقت الموسم 
الماضي )رسالن 

رحمن/فرانس برس(

فريق الشباب االماراتي يريد استغالل غيابات العين )الموقع الرسمي للنادي( )Getty( العبو االفريقي يحتفلون

محمد حسن السعو

رغـــم أنـــه لــم يــنــل شــهــرة كــشــهــرة املــديــر الــفــنــي لــفــريــق تشلسي االنــجــلــيــزي، 
جوزيه مورينو وال حتى بيب جوارديوال، ويعمل بصمت بعيدًا عن الصخب 

واألضواء؛ لكنه مبدع مذهل الى حد يفوق الوصف!
أتكلم عن املدرب األرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي يقدم مع فريق مارسيليا 
الفرنسي ما لم يقدمه كثير من املدربني الذين تعاقبوا على تدريب هذا الفريق 
إنه  آ« بجدارة واستحقاق..  »الليج  الــذي يتربع حاليًا على صــدارة  الفرنسي، 

مدرب مذهل بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
بيلسا يملك إمكانات فنية هائلة ال يعلمها كثيرون، وقادر على تحويل مباراة 
البحث  الطاولة بلمسة فنية ذكية ويكفي أن تضع اسمه في محركات  وقلب 
اإللكترونية لتتأكد من قدراته وحنكته في كثير من املباريات على مدار الفرق 

التي تعاقب عليها فنيًا.
أحد املهتمني واملقربني من النادي الفرنسي قام بالتقاط »فيديو« للمدرب وهو 
يحاضر في العبيه خالل تدريبات الفريق قبل استئناف املوسم وعقب العطلة 
الشتوية وأيام األعياد...ربما يريد من ذلك أن ينقل حجم الدهشة التي انتابته 

مرارًا وتكرارًا ملا يسمعه من هذا املدرب الفذ!
يحاضر بيلسا الذي بات بعد »الفيديو املشهور« طبيبًا نفسيًا وفيلسوفًا لكل 
العبي كرة القدم وكذلك لجميع من يستمع إليه أو من ليس له عالقة بالرياضة 
أساسًا، بنّي فيه الفارق بني النجاح والسعادة في عالم كرة القدم، شكل فيه 

أحرف اإلبداع.
أمــوال ال  لديك من  أن تبقى سعيدًا بما  أو  العالم  أن تكون األفضل في  »إمــا 
قاله  ملا  الخيار« مقتبس من محاضراته وملخص  لديك  أي مشكلة...  يوجد 

هذا الفيلسوف.
لطاملا كان الكالم محركًا لكل ما هو هائل من إمكانات، سواء لالعب كرة القدم 
تكلم  ثــورات  فّجرت  مؤثرة  كلمات  فكم من  أيضًا،  املحاربني  للثوار  أو حتى 
عنها التاريخ، أعتقد أن املدرب الذي يملك هذا األسلوب الساحر من الشغف 

»مملكة كرة القدم« في يوم من األيام. الكروي يستحق أن يكون رئيسًا لـ

بيلسا.. ملك كرة القدم

مجرّد رأي
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العربي الجديد

اإلنـــــتـــــرنـــــت،  ــة  ــكــ ــبــ شــ ــا  ــ ــومــ ــ يــ تــــصــــفــــحــــت  إذا 
وبالتحديد موقع »يوتيوب« األميركي ملقاطع 
الــفــيــديــو، وكــتــبــت اســـم »مـــايـــويـــذر«، ستجد 
شخصا أصبح وجهه مألوفا، بسبب جنونه، 
وبــســبــب األمــــــوال الـــتـــي يــظــهــرهــا فـــي معظم 
مقاطع الفيديو التي ينشرها، ويتباهى بها، 
رياضة  فــي  منافساته  بها خــال  فــاز  بعدما 
املاكمة، والتي أصبح أهم نجومها في وقتنا 

الحالى على اإلطاق.
ــرة ريــاضــيــة، حيث  يــنــحــدر مــايــويــذر مـــن أســ
إن والـــده هــو فلويد مــايــويــذر سينيور، أحد 
الذين اعتمدوا على االنتصار  أبرز املاكمني 
ــــي فـــتـــرة  ــــي مــــبــــاريــــاتــــه فـ ــــي فـ ــاعـ ــ بــتــكــتــيــك دفـ
السبعينيات والثمانينيات، حيث كان يحمي 
نــفــســه فــيــهــا مــــن لـــكـــمـــات خـــصـــمـــه، ويــتــحــني 
الفرصة من أجل توجيه الضربات الحاسمة 
لـــه، وهـــو مــا اســتــفــاد مــنــه نجله بشكل كبير 
فــي طــريــقــة لــعــبــه، إلـــى جــانــب الــخــبــرات التي 

اكتسبها من عمه املاكم روجر مايويذر.
ويعتبر فلويد أحــد أهــم املاكمني في الوقت 
الحالي، فلم يخسر الاعب أي نزال حتى اآلن، 
ونجح في الفوز ببطوالت العالم في خمسة 

 
ّ

فــي مصاف مــا وضــعــه  أوزان مختلفة، وهــو 
أبرز وأهم املصارعني في الفترة الحالية. 

يضاهي الاعب أساطير املاكمة في تحركاته 
داخـــل الــحــلــبــة، وأســلــوبــه الــدفــاعــي الــرشــيــق، 
لــو كــان يــعــرف أيــن سيوجه له  فيتحرك كما 
راقصة،  بطريقة  ويتفاداها  الضربة  الخصم 
تجعل الجميع يشعر بأن خصوم الاعب أقل 
منه بكثير في املستوى، حتى لو كان ينافس 
أبطال عالم، إال أن األمر أصبح يتعلق بمهارة 

فائقة وثقة في النفس متناهية.
انــعــكــس تــألــق املــاكــم األمــيــركــي عــلــى حياته 
بشكل كبير، فأصبح أغنى رياضي في العالم، 
بفضل األموال التي يتقاضاها من انتصاراته 
املتتالية، متفوقا على أعتى نجوم كرة القدم 
السيطرة  اعتادوا  والذين  والجولف،  والسلة 

على قائمة األعلى أجرا في العالم.

وكما أصبح نجما في اللعبة، يعيش الاعب 
حــيــاة الــنــجــوم الــعــاملــيــني، فــتــجــده دائـــمـــا ما 
ويعيش  يمتلكها،  الــتــي  بــاملــايــني  يــتــبــاهــى 
فــي قــصــور وبــيــوت ضخمة، ولــديــه أكــثــر من 
سيارة باهظة الثمن، باإلضافة إلى طائرات 
لخوض  الــــدول  مختلف  إلـــى  لتنقله  خــاصــة 

املباريات.
ــوال التي  ويــعــود هــذا الــثــراء الكبير إلــى األمــ
ــاراة هــامــة،  ــبــ يــتــقــاضــاهــا املـــاكـــم بــعــد كـــل مــ
ــلـــى 32  ــه نـــجـــح فــــي الــــحــــصــــول عـ ــ ــفـــي أنــ ــكـ ويـ
مليون دوالر بعد الفوز في نزال على املاكم 
األرجــنــتــيــنــي كـــارلـــوس مــايــدانــا، وهـــو مــا تم 
دفعه له مقابل نصيبه من البث التليفزيوني 
داخـــل وخـــارج الــواليــات املــتــحــدة، إلــى جانب 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري فــي الحلبة والــعــقــود 

اإلعانية.
وتـــحـــول املـــاكـــم إلــــى مــاكــيــنــة فـــــوز، وحــصــد 
أمامه  الوقت، فا يقف  ألقابا وأمــواال بمرور 
ــر تــســاعــده  أي مــنــافــس. وعــلــى الــجــانــب اآلخــ
ريـــاضـــتـــه عــلــى جــنــي أمــــــوال طــائــلــة لـــم تكن 
تخطر على باله، ليواصل االستعراض داخل 
وخارج الحلبة، ويبحث عن طريقه بني نجوم 
املــاكــمــة، ويــكــون أحــد أهــم نــجــوم اللعبة في 

الوقت الحالي.

حسام أسامة

املــرة رحيما  لم يكن »البوكسينج داي« هذه 
بكبار الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، بعدما 
ــــى في  أســقــط أصـــحـــاب املـــراكـــز األربـــعـــة األولـ
فــخ الــتــعــادل، ليعطي الــفــرصــة لــبــاقــي الــفــرق 
املربع  أكبر واالقــتــراب مــن  التقدم بشكل  فــي 
ــار مــنــافــســات الــجــولــة الــــ19  الــذهــبــي، فـــي إطــ
من البطولة. وفشل تشيلسي في قنص فوز 
خارج الديار على ساوثهامبتون في مباراة 
شهدت جدال تحكيميا، وهجوما ضاغطا من 
»الــبــلــوز« أمـــام دفـــاع مستميت مــن أصحاب 
اللقاء،  بالتسجيل في  بــدأوا  األرض، والذين 
وكــان كــل فريق يرغب فــي تحقيق الــفــوز من 

أجل دوافع مختلفة.
االبــتــعــاد بشكل  إلــى  فــكــان تشيلسي يسعى 
أكبر بالصدارة، بينما يرغب ساوثهامبتون 
ــر فــــي مــــراكــــز املـــربـــع  ــبـ ــتـــقـــدم بــشــكــل أكـ فــــي الـ
الــذهــبــي، إال أن الــتــعــادل أبــقــى عــلــى الــفــريــق 
ـــ46 نـــقـــطـــة، وعــلــى  ــ ــــدارة بــ ــــصـ الـــلـــنـــدنـــي فــــي الـ

أصحاب األرض في املركز الرابع بـ33 نقطة.
أما مانشستر سيتي، فضيع الفرصة الذهبية 
لاقتراب من الصدارة بعد تعادل تشيلسي، 
بــعــدمــا تـــعـــادل هـــو اآلخــــر فـــي مـــبـــاراتـــه أمـــام 
بيرنلي صاحب املركز قبل األخير في جدول 
الترتيب. وتهاون »السيتيزينس« في املباراة 
جماهيره،  ووســـط  ملعبه  على  أقيمت  الــتــي 
ليتقهقر بعد تقدمه بهدفني، ويتلقى مثلهما، 

وتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي.
آلمــال جماهير  املخيبة  النتيجة  هــذه  وبعد 
لــقــب »البريميير  الــــذي يــدافــع عــن  الــســيــتــي، 
ليج«، بقي الفريق وصيفا برصيد 43 نقطة، 
بــعــد تـــوقـــف قـــطـــار انـــتـــصـــاراتـــه عــنــد محطة 
سهلة، بينما يحتل بيرنلي املركز قبل األخير 
ـــ16 نــقــطــة. ولـــم يــغــرد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  بــ

قــالــت مــديــرة أعــمــال بطل فــورمــوال1 السابق، 
مــايــكــل شــومــاخــر، إن الــبــطــل الــســابــق الــفــائــز 
ــــرات يـــواجـــه مــرحــلــة  بــالــلــقــب الــعــاملــي ســبــع مـ
»كــفــاح طــويــل« لــلــتــعــافــي، مــع حــلــول الــذكــرى 
األولى لحادث إصابته في مضمار تزلج على 
الجليد. وألقت كلمات املسؤولة، سابينه كيم، 
قــال تقرير صحافي  الــشــك، بعدما  بظال مــن 
إن شـــومـــاخـــر يــحــقــق تــقــدمــا ويـــتـــعـــرف على 
»رويــتــرز« فــي اتصال  مــا حــولــه. وقــالــت كيم لـــ
هاتفي »نحتاج إلى وقت طويل، سيكون وقتا 
طويا وكفاحا شاقا. إنه يحقق تقدما يائم 
خطورة الحالة«. وتعرض شوماخر إلصابات 
ــــرأس، فــي حـــادث تــزلــج بجبال  خــطــيــرة فــي الـ

العربي الجديد

تــمــكــن هــيــوجــو لـــوريـــس حــــارس مــرمــى 
تــوتــنــهــام اإلنــجــلــيــزي مــن الــحــفــاظ على 
يونايتد  مانشتسر  أمــام  شباكه  نظافة 
وكـــان رجــل املــبــاراة الـــذي منع فــان جال 
ورجاله من إحراز النقاط الثاث، وصمد 
توتنهام أمـــام مــوجــات مــن الــهــجــوم في 
بـــوضـــع حــد  لــكــنــه هـــــدد  الــــشــــوط األول 
ملسيرة يونايتد الخالية من الهزائم في 
اللحظات  فــي  متتالية  مــبــاريــات  ثماني 

األخيرة املثيرة.
وقــــال لــوريــس أفــضــل العـــب فــي املــبــاراة 
ملــحــطــة بــــي.تــــي ســــبــــورت الــتــلــفــزيــونــيــة 
بقينا  لكننا  رائــعــا  أول  »قــدمــوا شــوطــا 

ــا أقـــــــويـــــــاء فــي  ــنــ فــــــي املــــــــبــــــــاراة ألنـــــنـــــا كــ
ــاع«، وكــــان لـــوريـــس تــصــدى ألكــثــر  ــدفــ الــ
مــن سبع فــرص محققة على املــرمــى من 
تسديدات وهجمات كثيرة شنها هجوم 
كانت  لكن  قــويــا  كــان  الـــذي  »اليونايتد« 
ــذا األمـــر  ــ ــيــــرة، وهـ تــنــقــصــه الــلــمــســة األخــ
تكفل به الحارس لوريس الذي لم يترك 
مانشستر  العــبــي  لــجــمــيــع  مــتــنــفــس  أي 

يونايتد من أجل هز شباكه.
ولــعــب دور الــصــخــرة الــتــي حــمــت عرين 
ــارة  ــقــــذه مـــــن خــــســ ــنــ ــكــــي يــ تــــوتــــنــــهــــام، لــ
مــحــتــومــة نـــظـــرًا لــلــفــرص الــهــائــلــة الــتــي 
انــهــالــت عــلــى مــرمــاه، ويــعــود لــه الفضل 
في بقاء النتيجة بيضاء من دون أهداف 

وحصد فريقه نقطة ثمينة.

رياض الترك

املـــــــــدرب بـــريـــنـــديـــن  قــــــدم  بـــعـــد أن 
ــا مــع  ــ ــعــ ــ ــا رائــ ــمــ رودجـــــــيـــــــرز مــــوســ
ــم املــــاضــــي،  ــ ــــوسـ ــــي املـ ــول فـ ــربـ ــفـ ــيـ لـ
وحصد مركز وصيف »البريميير ليج« وكان 
منافسا شرسا على لقب الدوري اإلنجليزي، 
وجد نفسه في هذا املوسم الجديد في مكان 
أي  املنافسة على  البعد عن  كل  آخــر وبعيدا 
والهزيلة  السيئة  النتائج  بسبب  حتى  لقب 
ــر الــــذي يــطــرح  ــريــــدز«، األمــ الــتــي ســجــلــهــا »الــ
فرضية مغادرة رودجيرز عن ليفربول، لكن 
مـــن هـــي األســـمـــاء املـــتـــداولـــة الــتــي قـــد تخلف 

رودجيرز في حال مغادرته.

يورجن كلوب »دورتموند«
مــع دورتموند  مــاذا يحصل  ال يمكن معرفة 
ــد، خــصــوصــا  ــديــ ــجــ فــــي املــــوســــم الـــــكـــــروي الــ
ــل مـــرحـــلـــة الـــخـــطـــر ومــرحــلــة  ــ أن الـــفـــريـــق دخـ
الهبوط إلى الدرجة الثانية، في ظل النتائج 
غــيــر الــجــيــدة الــتــي سجلها وصــيــف املــوســم 
ينافس  كــان  الــذي  الوحيد  والفريق  املاضي، 
ــم  ــ ــــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى الـــنـــجـــومـــيـــة، ورغـ ــايـ ــ بـ
أثبت  كــلــوب  يــورجــن  أن  إال  السيئة  النتائج 
فــي الــســنــوات األخــيــرة أنــه مــن أبـــرز املــدربــني 

األوروبيني.
ومـــغـــادرتـــه لـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد ليست 
مـــســـتـــبـــعـــدة، خـــصـــوصـــا فــــي حـــــال اســتــمــرت 
النتائج على حالها وبقي دورتموند في قاع 
الترتيب وخطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
ــدرب بحجم  ــ مـ مـــع  لــيــفــربــول  إدارة  وتـــعـــاقـــد 
ــرًا مــســتــبــعــدا، خــصــوصــا أن  ــ كـــلـــوب لــيــس أمـ
الفريق اإلنجليزي العريق بحاجة إلى اعادة 
الــعــودة قبل فــوات  تنظيم وتجديد مــن أجــل 

األوان.

رافاييل بينيتيز »نابولي«
إلــى أســوار  ستكون عـــودة رافــايــيــل بينيتيز 
مــلــعــب »أنــفــيــلــد« مــن جــديــد بــمــثــابــة الــعــودة 
الــدرامــاتــيــكــيــة لــلــمــدرب الــــذي صــنــع األلــقــاب 
ــدز« أيـــــام الــعــصــر الـــذهـــبـــي، ورغـــــم أن  ــريـ ــلـ »لـ
نابولي كان يريد املنافسة على لقب الدوري 
اإليـــطـــالـــي، إال أنـــه وجـــد نــفــســه مـــع بينيتيز 
بعيدا 12 نقطة عن يوفنتوس املتصدر، وهذا 
األمر ال تريده إدارة نابولي التي تبحث عن 

األلقاب.
وبالرغم من أن بينتيز حقق مع نابولي لقب 
»السوبر اإليطالي منذ حوالي أسبوع، إال أن 
 ،

ً
خروجه من نابولي ال يبدو أمــرًا مستحيا

وعــــودتــــه إلــــى لــيــفــربــول مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الرونق واألداء الجميل ليس مستبعدًا أيضا، 

خصوصا أن املدرب الذي يعرف كيفية إدارة 
األمور في »األنفيلد«، وهو الرجل الذي صنع 
املـــجـــد الـــكـــروي لــلــيــفــربــول، فــلــمــاذا ال يــكــون 
بينتيز مــن أبــــرز املــرشــحــني لــقــيــادة تــدريــب 

ليفربول في حال مغادرة رودجيرز.

أندري فياس بواش »زينيت« 
بعد أن مر املدرب البرتغالي  بتجارب صعبة 
مع تشيلسي وتوتنهام اإلنجليزيني، أصبح 
الــتــعــاقــد مــعــه لــقــيــادة لــيــفــربــول مــهــمــة فيها 
مخاطرة كبيرة، لكن هذا املدرب يعرف كيفية 
صــيــاغــة األمـــــور الــفــنــيــة عــلــى أرض املــلــعــب، 
الــذي يميزه  الفني  التكتيك  خصوصا لجهة 
ــذا مـــا ظــهــر جــلــيــا خـــال فــتــرة  عـــن غـــيـــره، وهــ
زينيت  وحــالــيــا  البرتغالي،  لــبــورتــو  تــدريــبــه 
الروسي، الذي قدم أداًء قويا في دوري أبطال 
أوروبا، وفشل في األمتار األخيرة من التأهل 

إلى الدور الثاني.
ــــي هــــــذه املـــرحـــلـــة  لـــكـــن لـــيـــفـــربـــول يـــحـــتـــاج فـ
الحساسة ملدرب شاب، يدير الاعبني بشكل 
ــعــــرف كــيــفــيــة مــنــحــهــم الـــــــروح قــبــل  جـــيـــد ويــ
الــدخــول فــي أجــــواء املــبــاريــات، وحــثــهــم على 
الــقــتــال عــلــى أرض املــلــعــب مـــن أجـــل تحقيق 
ــــداف املـــرجـــوة، وهـــو يبقى مــن بــني أبــرز  األهـ
املـــرشـــحـــني الـــقـــادريـــن عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق 

بالنسبة لفريق ليفربول اإلنجليزي.

رونالد كومان »ساوثهامبتون« 
يعتبر رونالد كومان من أكثر املدربني الذي 
املشكلة  ليفربول من  انتشال  يعرفون كيفية 
ــرات كــثــيــرة وهــي  ــ ــــؤشـ الـــتـــي وقــــع فــيــهــا، واملـ
كيفية قــيــادتــه لــســاوثــهــامــبــتــون فــي املــوســم 
الـــحـــالـــي، إذ يـــقـــدم الــفــريــق كــــرة قــــدم جميلة 
الــفــوز مــن أي منافس  ويــعــرف كيفية خطف 
وهو ينافس على مركز ضمن األربعة الكبار، 
ــذا كــلــه يــأتــي نــتــيــجــة عــمــل مــــدرب يــعــرف  وهــ
خــبــايــا كــــرة الـــقـــدم جـــيـــدًا، وهــــو يــعــي تــمــامــا 
املناسب  كيفية توظيف كل العب في مركزه 

على البساط األخضر.
لكن الحديث عــن اســتــقــدام كــومــان لتدريب 
لــيــفــربــول مـــن أصــعــب األشـــيـــاء الــتــي بمكن 
تـــحـــدث، خــصــوصــا أن ســاوثــهــامــبــتــون  أن 
الفريق  إدارة  لن يفرط بمدرب عــرف كيفية 
ــادرة نـــجـــوم  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــد مـ ــعــ ــاب، بــ ــ ــبــ ــ ــبــــني شــ بــــاعــ
ــن تـــوزعـــوا  ــذيــ ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الــــكــــبــــار، الــ
وأبــرزهــم  إنجلترا  فــي  مختلفة  أنــديــة  على 
لـــيـــفـــربـــول، فــإمــكــانــيــة انـــتـــقـــال كــــومــــان إلـــى 
»الريدز« هو بمثابة أصعب التمنيات التي 
يمكن أن تــحــدث، لكن فــي عــالــم كــرة الــقــدم، 
ال يــمــكــن تــوقــع أي شــــيء، فــاملــفــاجــأة دائــمــا 

حاضرة خصوصا في »البريميير ليج«.

بــعــيــدا عــن الــســرب فــي هـــذه الــجــولــة، وفضل 
الــســيــر مــع الــجــمــاعــة، بــعــدمــا اكــتــفــى بتعادل 
سلبي مع توتنهام هوتسبير، وهي النتيجة 
التي أثرت على مساعي الفريقني في التقدم 
ــدوري بالشكل املــطــلــوب، حيث  فــي جـــدول الــ
كان يسعى األول إلى الدخول بشكل أكبر في 

ــــب الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي 29 ديــســمــبــر/كــانــون  األلــ
األول 2013. وأفاق البطل السابق من غيبوبة 
ــادر املــســتــشــفــى في  ــ فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران وغــ
سبتمبر/أيلول. وفي مقابلة مع صحيفة »لو 
بــاريــزيــان« قــال فيليب شتريف، وهــو بــدوره 
ــابـــق، إن شـــومـــاخـــر »لــم  ــورمــــوال1 سـ ســـائـــق فــ
الــكــام«، لكنه »رغــم  الــقــدرة على  يستعد بعد 

ذلك بدأ يتعرف على ما حوله«.
ــريـــف، الــــــذي وصـــفـــتـــه الــصــحــيــفــة  ــتـ  وقــــــال شـ
ــه حــصــل  ــ بـــأنـــه صـــديـــق قـــديـــم لـــشـــومـــاخـــر، إنـ
زوجة  كورين  مع  اتصال  من  املعلومات  على 
ــراح جــــيــــرارد  ــ ــجــ ــ ــر ومــــــن طـــبـــيـــبـــه الــ ــاخــ ــومــ شــ
ســايــانــت، الـــذي يــعــرفــه مــنــذ أصــيــب بــحــادث 

الثاني  يــواصــل  بينما  اللقب،  على  املنافسة 
محاولة االقتراب من املربع الذهبي. ويحتل 
مان يونايتد املركز الثالث برصيد 36 نقطة، 

بينما يأتي توتنهام سابعا بـ31 نقطة.
ــو املــســتــفــيــد  ــيـــزي هــ ــلـ ــال اإلنـــجـ ــ ــنـ ــ وكــــــان أرسـ
ــة، بــعــدمــا  ــعــ ــبـــر مـــن ســـقـــوط الـــكـــبـــار األربــ األكـ
اقترب مجددا من العودة إلى مكانه املفضل، 
بــفــوز خــــارج الـــديـــار عــلــى وســتــهــام بهدفني 
مـــقـــابـــل واحــــــــد، لـــيـــتـــســـاوى فــــي الـــنـــقـــاط مــع 

ساوثهامبتون صاحب املركز الرابع.
ويحتل »املدفعجية« املركز الخامس برصيد 
ابتعاده،  وستهام  يــواصــل  بينما  نقطة،   33
ويحتل  الــتــوالــي،  على  الثانية  الهزيمة  بعد 

املركز السادس بـ31 نقطة.

لــكــن كــيــم قــالــت إن شــتــريــف ليس  فـــي 1989. 
اتصال  عن  مزاعمه  وإن  مقربا من شوماخر، 
بينه وبـــني زوجـــة شــومــاخــر والــطــبــيــب »غير 

حقيقية«. 
الـــتـــقـــريـــر.  ــد  ــيــ ــأكــ تــ يـــمـــكـــنـــنـــي  وأضــــــافــــــت »ال 
بـــوســـعـــي فـــقـــط الـــتـــأكـــيـــد أنـــنـــي ال أعــــــرف مــن 
أيـــن حــصــل الــســيــد شــتــريــف عــلــى معلوماته؛ 
ألنــه ليس مقربا منا، ولــم يكن كــذلــك«. وتــرك 
شوماخر، الفائز في 91 سباقا ببطولة العالم 
لفورموال1، الرياضة العام املاضي بعد ثاثة 
أعقبت عودته  مع مرسيدس،  مواسم مخيبة 

من االعتزال في 2006.
)العربي الجديد، رويترز(

فلويد مايويذر
نجم أعاد المالكمة إلى الواجهة اإلعالمية

»البوكسينج داي« يقسو على الكبار شوماخر يواجه »كفاحًا طويًال« للشفاء

لوريس بطل توتنهام

فشل تشيلسي في 
قنص فوز خارج الديار 

على ساوثهامبتون

3031
رياضة

فان جال يثبت تشكيلة مانشستر يونايتد
يــعــّد لــويــس فـــان جـــال مــن أشـــد املنتقدين لــجــدول املــبــاريــات املــزدحــم في 
إنجلترا وقت العطلة، لذلك كانت مفاجأة كبيرة أال يجري تغييرات على 
تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير، ودفع فان جال 
بالتشكيلة األساسية نفسها على ملعب توتنهام وهي أول مرة ال تتغير 
فيها تشكيلة يونايتد في 85 مباراة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، 
وقال املدرب »إنها ثقافة انجلترا لكني ال أعتقد أن جسم االنسان يستطيع 

التعافي جيدًا في 48 ساعة«.

بيليجريني: لم نستغّل الفرصة
أعرب مدرب مانشستر سيتي اإلنجليزي، التشيلي مانويل بيليجريني، 
عــن أســفــه »لــضــيــاع فــرصــة الــفــوز« أمـــام بيرنلي بملعب االتـــحـــاد، وعــدم 
بــالــدوري اإلنجليزي  الــصــدارة  الــفــارق مــع تشيلسي فــي ســبــاق  تقليص 
وصرح املدير الفني »من الواضح أننا لم نتمكن من الحفاظ على وحدتنا«.

مورينيــو: هنــاك حملة 
ضد تشيلسي

اإلنــجــلــيــزي،  مـــدرب تشيلسي  قـــال 
ــنــــاك  هــ إن  مـــــوريـــــنـــــيـــــو،  جـــــــوزيـــــــه 
من  الحكام«  على  للضغط  »حملة 
أجـــــل اإلضــــــــرار بـــفـــريـــقـــه، مــتــصــدر 
الــبــريــمــيــيــر لـــيـــج، وصـــــرح املــــدرب 
ــأن »وســــائــــل اإلعـــــــام واملــعــلــقــني  ــ بـ

هناك حملة  الحكام.  على  بممارسة ضغوط  يقومون  آخرين  ومسؤولني 
ضد تشيلسي. ال أعلم سبب هذه الحملة وال أهتم بها«.

إيقاف مدربين والعبين في األردن
اتخذت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم األردني عقوبات بحق أندية 
إيقاف  تقرر  إذ  الشباب،  دوري  في  راس  وذات  والبقعة  الرمثا  الــوحــدات، 
الاعب محمود نعيمات ومــدرب حــراس الــوحــدات رشيد النجار ومــدرب 

الرمثا خالد العقوري والعب البقعة معاذ النجار.

بيكهام يعلن عن المواقع 
المحتملة لملعب فريقه

بيكهام  )مــيــامــي  مجموعة  أعلنت 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــد( االســ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
ــــب اإلنـــجـــلـــيـــزي  ــــاعــ ــا الــ ــهــ ــرأســ ــتــ يــ
الــســابــق ديــفــيــد بــيــكــهــام، أنــهــا قد 
إلنشاء  املحتملة  املواقع  عن  تعلن 
مــلــعــبــهــا ومـــقـــر فـــريـــقـــهـــا الــجــديــد 
ــالــــدوري األمـــيـــركـــي خــــال الــربــع  بــ
ــال  ــ وقــ املــــقــــبــــل.  ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــن  ــ مــ األول 
مـــســـتـــشـــار الــــعــــقــــارات واملــــفــــاوض 

الرئيسي للمجموعة، إنها خال األشهر األخيرة قامت بخطوات »كبيرة« 
نحو إنشاء مقر النادي.

توريس يعود ألتليتيكو مدريد رسميًا
قال نادي أتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة األولى االسباني لكرة 
وافق  إسبانيا  منتخب  مهاجم  توريس  فرناندو  إن  االثنني،  أمــس  القدم، 
الــعــودة لصفوف الفريق مــن ميانو االيــطــالــي فــي عقد إعـــارة حتى  على 
نهاية موسم 2015-2016 . وتأتي هذه العودة عقب سبع سنوات ونصف 

السنة من رحيل توريس عن النادي الذي نشأ فيه.

أخبار مختصرة

تقرير

»أعتقد أنها فضيحة ألنها لم تكن ركلة جزاء صغيرة.. كانت ركلة جزاء تشبه 
بيج بن«.

جوزيه مورينيو )مدرب تشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
انتظرونا  ــنــا.. ولــهــذا  ل نــهــايــة 2014 كــانــت جــيــدة  بــالــتــأكــيــد  »الــفــريــق يتحسن، 

وشاهدونا في 2015«.
لويس فان جال )مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
بيرنلي سجل هدفا من تسلل في  لكن  األول،  الشوط  »لعبنا بشكل جيد في 
الدقيقة األولى للشوط الثاني وبعدها سجلوا هدفا آخر. لقد أضعنا فرصة الفوز«
مانويل بيليجريني )مدرب مانشستر سيتي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»ميالن وإنتر؟ كل منهما يحتاج لخطة عمل ال توجد بها غلطة واحدة، وقتها قد 

يعودان بعد 3 سنوات للتنافس مع كبار أوروبا«
فابيو كابيللو )مدرب املنتخب الروسي(

¶  ¶  ¶
»أشعر كأني طاولة قديمة، ملقاه في مخزن وال يتم استخدامها. طاملا املدرب 
الــوصــول للياقة  يستخدمني ألقـــل مــن 45 دقــيــقــة، فــهــذا يجعلني عــاجــزا عــن 

املباريات املطلوبة«.
ميروساف كلوزة )مهاجم التسيو اإليطالي(

¶  ¶  ¶
»ندفع كل مباراة باألجهز وأصحاب اللياقة الجيدة، وال بد أن يتفهم الجميع أن 
املباريات متتابعة وهذا يسبب حمال زائدا على الالعبني، وال بد علينا أن نوزع 

هذه األحمال على كل الالعبني«. 
خوان جاريدو )املدير الفني للنادي األهلي املصري(

¶  ¶  ¶
بايرن حتى  لــدي عقد مع  ليبرتادوريس مستحيلة.  كــأس  اللعب في   »مسألة 

يونيو وبعد ذلك سنرى«.
كاوديو بيزارو )مهاجم بايرن ميونخ األملاني(

¶  ¶  ¶
»أنا سعيد في أرسنال، ألعب في دوري أعشقه والنادي رائع وزمالء الفريق من 

أفضل ما يكون، واملدرب معروف عامليا ويهتم كثيرا بالعبيه«.
أليكسيس سانشيز )مهاجم أرسنال اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»العودة للدوري البرازيلي ستكون بمثابة خطوة للوراء في مسيرتي الكروية، لم 

يخطر ببالي أبدا الخروج من سان جيرمان«.
لوكاس مورا )العب باريس سان جيرمان الفرنسي(

E E

يعتبر فلويد أحد 
أهم المالكمين حاليًا، ولم 

يخسر أي نزال حتى اآلن

إن إمكانية رحيل رودجيرز عن ليفربول تطرح الكثير من األسماء التي يمكن أن تأخذ دور رودجيرز في ليفربول، خصوصًا 
أن بعض هؤالء المرشحين ما زال صغير السن وقادرا على صناعة الفارق

رحيل رودجيرز
من هم أفضل المرشحين لقيادة ليفربول اإلنجليزي؟

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( مدرب دورتموند األلماني، يورجن كلوب

)Getty/دييجو كوستا يحاول المرور من بين العبي ساوثهامبتون )ميشيل ستيل

)Getty( الحارس هيوجو لوريس الذي منع »اليونايتد« من التهديف

)Getty/فلويد مايويذر )إيثان ميلر

مايكل شوماخر 
ما زال يواصل 
التعافي 
من اإلصابة 
الخطيرة )مارك 
تومسون/
)Getty
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»رد فعل«
صوت وصورة مخيم اليرموك من موسكو

ناصر السهلي

»رد فعل«، هذا هو اسم التجمع 
ــــذي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــــــإبـــــــداع، الــ
انــــطــــلــــق فــــــي مــــخــــيــــم الــــيــــرمــــوك 
ــة دمـــشـــق  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة الــ
بــبــضــعــة أصـــدقـــاء فـــي عـــام 2009. »هــنــاك 
الــفــكــرة، نحن لدينا رســالــة نريد أن  ملعت 
نوصلها. اكتشفنا بأنه يمكن أن تكون لنا 
يوتيوب«.  على  رقابة  بال  وقناة  حريتنا 
ــاءت »ملــواجــهــة الـــواقـــع بــأحــالم  الــفــكــرة جــ
ومــشــاريــع كــبــيــرة«، يــقــول املــخــرج الــشــاب 

حسن طنجي.
 
ً
الناظر إلى حسن طنجي سيتمعن قليال

فــي هيئته الــروســيــة، ومــا إن يــبــدأ الكالم 
حتى تندلق كلمات تجبرك على التدقيق 
واقتحام »خيا«  الفلسطينية  لكنته  أكثر. 
)أخــي( بني جملة وجملة تجعلك متيقنًا 
بـــأن هـــذا الــشــاب، وإن كــانــت أمـــه روســيــة، 
كما يطلق على  ليس ســوى »مخيمجي« 
نفسه. »أمي جاءت مع أبي إلى املخيم منذ 
ــيـــا، فــصــارت  17 ســنــة. تــزوجــهــا فـــي روسـ
الــيــرمــوك«،  مخيم  فــي  تعيش  فلسطينية 
ــريــــط ذاكــــــرة  ــقــــول حـــســـن مـــســـتـــعـــيـــدًا شــ يــ

خاصة.
في عملهم األول ينقلنا حسن وفريق عمل 
»رد فعل« مــن خــالل »وجـــوه مــن املخيم«، 
وعلى خلفية صوت ريم بنا يصدح »طير 
يــا هـــوى ســلــم عــلــى االحـــبـــاب... ســلــم على 
االيدين سلم على العينني... تحت الجرح 
ــــاس املــخــيــم،  ــوه نـ ــ ــرح«، بــــني وجــ ــ ــ ــايـــل فـ شـ
وليس أرقـــام ساكنيه، مــن أطــفــال مــدارس 
ــن عــمــل وشـــبـــاب يــلــعــبــون وجــــدار  ــاكــ وأمــ
زاهية. من  بألوان  لوحة فلسطني  تعتليه 
سطح عمارة ما تنتقل الكاميرا لنرى من 
فلسطني  الشهداء »شهداء  مقبرة  خاللها 
قــبــل الـــحـــصـــار والــتــهــجــيــر قــبــل عـــامـــني«، 
يــقــول حــســن. ويــضــيــف »انــتــقــلــنــا مــن هــذا 
املـــكـــان إلـــى مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة ليكون 
أن نأخذ  أهله حــيــزًا، وكنا ننوي  لــوجــوه 
املخيم مكان وبشر.  املخيمات.  وجــوه كل 

أرشيف حياة وموت وتهجير«.
قبلها، كان حلم حسن بسيطًا جدًا »كنت 
ــروا فــي املــونــتــاج  ــ أذهـــب إلـــى دورات األونـ
والغرافيك وحلمي أن أقتني كاميرا... حلم 
السورية  الدراما  في  اشتغلت  كبيرًا،  كان 
وحققت ذلــك الــحــلــم. صــرت أنـــزل لنصور 

وجوه الناس في املخيم«.
كان ورفاقه، قبل أن ُيقتل من قتل ويهجر 
ليجري  فعالية  كــل  يستغلون  هــجــر،  مــن 
الناس. يقول  تصويرها وتصوير وجــوه 
حــســن: »كــنــا نــشــارك فــي حــمــالت تنظيف 
ــــاس. وحـــــني حــضــر  ــنـ ــ املـــخـــيـــم ونــــصــــور الـ
ــازحـــون املـــهـــجـــرون إلــــى مــخــيــمــنــا في  ــنـ الـ
2012 نتيجة تهجيرهم من مناطق سورية 
ــدارس املــهــجــريــن، نــقــدم  ــ أخــــرى كــنــا فـــي مـ
مسرحًا إلدخــال الفرح في قلوب األطفال. 
ــان مــطــلــوبــا أن نــصــمــت.  ــه كــ مــشــكــلــتــنــا أنــ
وأفـــالمـــنـــا الــقــصــيــرة الـــتـــي أنــتــجــنــاهــا لم 
تــعــجــب الـــســـلـــطـــة... الــســلــطــة بــاملــطــلــق أي 

سلطة كانت«.
ذاكـــــــــرة حـــســـن الــــعــــاشــــق لـــلـــفـــن تـــأخـــذنـــا، 

ــرة رفــيــقــه الــراحــل حــســان، إلــى  ومــثــلــه ذاكــ
مـــاٍض قــريــب، وإن بــدا بالنسبة لــه دهــرا. 
فــاملــخــيــم هـــو »املــــكــــان« الـــــذي لــعــب دوره 
الــشــاب وبقية  فــي تــكــويــن شخصية هـــذا 
اختيار  فــي  دورهـــم  عشقوا  ممن  الشباب 
طرقهم الخاصة »إلرســال الرسائل، فأنت 
فلسطيني ولست فلسطينيًا... فلسطيني 
أكــن كذلك بالنسبة لهم  في املكان وإن لم 
خــارجــه، ألنــي لم أر فلسطني. لكنك ورغم 
أنــــه تـــجـــري فـــي عـــروقـــك دمـــــاء روســـيـــة ال 
أنــك فلسطيني. املكان طغى  تشعر ســوى 
على كل ما عــداه. املخيم يصقلك حتى لو 
صارت  املعنى  وبهذا  فلسطينيًا،  تكن  لم 

أمي الروسية فلسطينية من اليرموك«.
تستغل  أن  فــعــل«  »رد  مــجــمــوعــة  تــخــتــار 
حريتها. فراحت تقدم فنًا ساخرًا متجاوزة 
كـــل مــعــوقــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وحــــني كــان 
على  يطرق  والتهكمي  الساخر  األســلــوب 
حــالــة الــحــصــار الــتــي تــعــرض لــهــا مخيم 
قبل  قبل تهجير سكانه  ما  اليرموك منذ 
عامني، كان لذلك األسلوب تأثير، بحسب 
حــســن، »فــحــني وقـــف حــســان حــســان أمــام 
الكاميرا ليقول ما قاله، فإن األمر مرتبط 
بحريتنا بأال نسكت. أردنا أن نتحدث بال 
صراخ وكان أبو غابي بموسيقاه يضفي 

جمااًل على ما أردنا قوله«. حسان حسان، 
الــذي اعتقل وقتل  املخرج والفنان الشاب 
رفيق دربه  التعذيب، يخنق صوت  تحت 
حسن طنجي وبألم ينتقل ليخبرنا: »أنا 
بــأن حسان شكل بعمله خطرًا  على يقني 
أكــبــر مــن خطر الــســالح، عملنا كــان يثير 
ــثــــوره حـــني يــشــيــر إلــــى مــكــامــن  الــعــقــل ويــ
فعمل  الــحــريــة.  مــع  تــتــصــادم  متناقضات 
»عـــلـــى هــــوى الـــحـــصـــار« يــفــضــح الــقــصــة، 
فنحن لسنا أفغانًا ولم نكن إرهابيني ولم 
نحتضن أحدًا. وبتلك الكلمات ربما كانت 
نــهــايــة حـــســـان. وبــالــنــســبــة ولـــغـــيـــري من 
فــريــق عملنا، لــم يــأت قتل حــســان حسان 
ليجعلنا نــجــن، بــل ازددنـــا إصـــرارًا ألننا 
املــنــقــولــة بطريقتنا  كــلــمــتــنــا  بـــأن  ــا  ــنـ أدركـ
الشباب  لـــدى  تخيفهم، وهـــو شــكــل حــالــة 

الفلسطيني في املخيم«. 
ــــوى الـــحـــصـــار«  ــلـــى هـ ــك الـــعـــمـــل »عـ ــ فــــي ذلـ
الكاميرا  أمــام  يقف حسان حسان بنفسه 
كــان مطروحًا  مــا  ســاخــرة  بطريقة  ليفند 
املــخــيــم للمسلحني« وعــن  عــن »احــتــضــان 
كـــالم لــيــلــى خــالــد عـــن األفـــغـــان فـــي مخيم 
للفصائل  الــنــاس  مطالبة  وعـــن  الــيــرمــوك 

الفلسطينية بالتدخل. 
يـــتـــحـــدث حـــســـن طــنــجــي عــــن »رد فـــعـــل » 

عن  »للتعبير  للشباب  متاحة  كمساحة 
ــواء كنت  أنــفــســهــم وتــطــويــر قـــدراتـــهـــم، ســ
فــلــســطــيــنــيــًا أم ال، لــلــوصــول إلــــى الــنــاس 
ــــؤالء  ــروع هـ ــ ــشـ ــ حـــيـــث هــــــــم«. ولــــــم يـــكـــن مـ
يسعى  حسن،  يقول  ما  بحسب  الشباب، 
إلى ربح مادي بقدر ما هو »رد فعل« على 
كل الواقع »الذي يراد لنا أن نبقى فيه بال 
الثورة السورية  حــراك، نحن تفاعلنا مع 
ــربــــي فـــــــــورًا، فـــآمـــالـــنـــا  ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ ومــــــع الــ
وطموحاتنا واحــدة كشباب عربي أينما 
كــنــا... لــديــنــا طــمــوحــات كــبــيــرة لكننا بال 
ــا نــســتــطــيــع من  ــم ونـــحـــن نــســتــخــدم مـ دعــ
هناك  ليس  مــكــلــفــة...  غير  بسيطة  أدوات 
ذاكرة حقيقية ملا قبل نكبتنا... ال نريد أن 

تتكرر الحالة«. 
املسافي  الــجــغــرافــيــا، ببعدها  أثـــرت  »هــل 
عن املخيم، على من خرج منه؟«، يتساءل 
حسن ويجيب »كان قاسيًا جدًا أن تغادر 
ــكــــان، لــكــنــي ســـرعـــان مـــا اكــتــشــف حني  املــ
خرجت أمي من حصار املخيم بأن املكان 
مــوجــود أينما خــذتــه مــعــك. هــو )املخيم( 
ــاراتــــه  ــكـــل حــ ــا فــــي رأســـــــي بـ ــنـ مــــوجــــود هـ

وبصوره وبشره. 
ــزال في  ــ ــا يـ نــحــن لـــم نــتــوقــف ورد فــعــل مـ
املكان، وقبل شهر فقط انتهينا من فيلم 
أبــــو غـــابـــي وصـــــور فـــي املــخــيــم رغــــم أنــه 
خارج املخيم. عبر التقنيات املتاحة نقيم 
دورات مونتاج وإخراج وتصوير وننتج 
ــل املــكــان. وشــكــرًا لــلــقــرن الــحــادي  مــن داخـ
ــم نــنــكــب فــــي الـــحـــرب  والـــعـــشـــريـــن أنـــنـــا لــ
العاملية الثانية. شكرا للتكنولوجيا التي 

جعلتنا موجودين«. 
والــــــدة حــســن الـــروســـيـــة مــصــمــمــة أزيـــــاء، 
تحيك له كنزة من الصوف مزركشة على 
ــدر بـــخـــارطـــة فــلــســطــني عــلــى الــجــهــة  الـــصـ
اليمنى موصولة بخيط من قياس النبض 
أتيًا مــن يسار وســط صــدره »إنــهــا نبض 
الحياة ألبقى دافئا في برد موسكو. هي 
ويعنيه  فلسطني  تعنيه  مــا  تــعــرف  أمـــي 
املكان لي. قلت لها لن أصبح الجئًا للمرة 
الثالثة، أرفض أن أصير الجئا. أنا أحول 

هذا املكان )موسكو( إلى مخيمي...«.
يصمت قليال ثم ينفجر حسن بال توقف: 
»أنا مخيمجي وأطلب من كل فلسطيني 
أن يخبر العالم حيث يصل بمن هو وملاذا 
وإرادة  كبيرة  أحــالمــنــا  نحن  بينهم.  هــو 
البعض. يسألني  أكبر مما يظن  الشباب 
الناس هنا: من أين أنــت... بال تــردد أقول 
فــلــســطــني... وحـــني يــتــلــكــؤون، أقــــول لــهــم: 
أتعرفون إسرائيل؟ هي تلك التي نقاتلها 
ألجـــل حــقــنــا... عــنــدهــا فــقــط يـــدركـــون من 
نكون. لكنه ســؤال استهاللي ألن سورية 
ــا. مــا  ــهـ ــنـ ــا مـ ــك أيــــضــ ــ ــكــــون حــــاضــــرة ألنــ تــ
أينما وصلنا نحن  أفكر به هو أن نكون 
الشباب أن نصنع أزمة لبي بي سي وسي 
إن إن وغيرها. أزمة بمعنى أن نكون نحن 
مــن ينقل مــن نــكــون وال نــتــرك لــهــؤالء أن 
ليس عندنا  بأهوائهم.  نكون  يقولوا من 
ــكــــون فــلــســطــيــنــيــني روســــا  مــشــكــلــة أن نــ
أن  املهم  إلــخ...  وبريطانيني وسويديني... 
فــلــســطــني تــنــبــض حـــيـــاة وضــجــيــجــًا بنا 

وبكل اإلمكانات املتاحة لنا...«. 

حسن يأخذ معه المخيم أينما حّل )العربي الجديد(

A

مجموعة من الشبان الفلسطينيين من مخيم اليرموك أرادوا نقل المعاناة بالصوت والصورة، فكانت »رد فعل«، التي لم تنته في 
رحلة الشتات الجديدة ألبناء المخيم

هوامش

نجوى بركات

فاألعياد  الــعــام،  مــن  الفترة  بهذه  املولعني  مــن  لست 
الفرح واالحتفال يخيفني،  الكّم من  تحبطني، وهذا 
ـــ مــا بــعــد، أي فــي تلك  ــر فــي الـ

ّ
إذ أجــدنــي دائــمــا أفــك

اللحظة التي ستنتهي فيها هذه »الهدنات« الصغيرة 
القسرية التي ننتزعها عنوة من الحياة، وينبغي لنا، 
بعد انتهائها، العودة إلى روتيننا، والخوض مجددًا 
فــي املــعــارك الــتــي يــزّجــنــا فيها كــل نــهــار. نــنــزع عنا 
ك 

ّ
نفك االحتفال،  موائد  ب 

ّ
ونوض الجميلة،  مالبسنا 

ونضعها  نطويها  واملــغــارة،  وزينتها  املــيــالد  شجر 
الــنــايــلــون، وفـــي الــعــلــب املخصصة لها،  فــي أكــيــاس 
ــيـــات، مــســتــأنــفــني املــشــاغــل  ـ

ّ
ــى الـــعـــل ــ ــم نــرفــعــهــا إلـ ثــ

 والهموم نفسها التي سيورثها عاُمنا املنصرم إلى 
العام الجديد. 

ــأن الــعــيــد ليس  ـــرونـــنـــا بــ
ّ
، حـــني كـــانـــوا يـــذك

ً
صـــغـــيـــرة

هو  بل  وحلويات،  وسكاكر  وهدايا  جديدة  مالبس 
املسيح.  السيد  الــذي سيصير  يسوع  الطفل  ميالد 
كنت أغــافــل الجميع، كــي أحــشــر رأســـي فــي املــغــارة 
الــصــغــيــرة الــتــي تــصــنــعــهــا والـــدتـــي مـــن ذاك الــــورق 

الخاص املصنوع للمناسبة، ثم أزّم عيني، فال أعود 
أرى إال شــخــوصــهــا. الــطــفــل الــولــيــد عــاريــا فــي بــرد 
الــذي ليس والــده،  أّمــه مريم، ويوسف والــده  الشتاء، 
هاربنْي خائفنْي عليه من هيرودوس الذي يريد ذبح 
كل أطفال بيت لحم، البهائم املجتمعة من حوله، وهي 
تدفئه بأنفاسها، ثم ملوك املجوس القادمون إليه من 
أماكن بعيدة، محّملني بالثمني. وحني أمعن النظر في 
وجهه الجميل، وابتسامته الكرزية وأطرافه الصغيرة، 
كنت أهدأ وأستكني، إلى أن تأتيني صورته، وقد كبر 
ثــالثــة وثــالثــني عــامــا، فــــأراه مــنــبــوذًا، مــقــهــورًا، يجّر 
صليبه وحيدًا على طريق الجلجلة، والجموع تهتف 
ون عنه ويتنّصلون، والسوط 

ّ
ضده، وأصدقاؤه يتخل

ــاء، واملسامير  أثــالمــا مــن لحم ودمـ ُيعمل فــي جلده 
 في أطرافه، والشوك ُيغرز في جبهته، والحربة 

ّ
دق

ُ
ت

تطعنه في الصدر... يخطر لي أن أسرقه من املغارة، 
صه، أمد يدي 

ّ
ألخفيه في أحد مخابئي السّرية، فأخل

املرتجفة، وأطبطب عليه، وأبكي، ألنه ال يعرف بعد، 
ما سيؤول إليه. 

اإللــه، وهو  لنا، فهو  تؤكد  الراهبة  بلى يعرف، كانت 
الـــذي اخــتــار هــذا املصير، واإللـــه عليم بكل صغيرة 

وكبيرة، وهي مشيئته، ولواله ملا كانت هنالك حياة. 
وأجدني أهمس: وِلَم لم يفده الرب الذي هو أبوه، حني 
لــه، حني  لــم يستجب  ولــم  رآه يعاني كــل تلك اآلالم؟ 
استنجد به وناداه منازعا، »إيل، إيل، لم شبقتني؟«، 
ــده الــوحــيــد أليـــدي  ــ ــذي يــتــرك ول ــ وأّي رّب هـــذا هـــو ال
الجالدين والطغاة؟ وأكاد أصرخ في وجهها إنه قاس 
غليظ القلب ال ينجد الضعفاء، حتى أسمعها تقول 
السماء، وجلس  إلى  الثالث، وصعد  اليوم  »وقــام في 
عينّي،  وأغــمــض  هــواجــســي،  فتهدأ  اآلب«،  يمني  عــن 

ألستعيده في األيقونة التي تظهره مستكني املالمح 
قا في الفضاء... 

ّ
في ثوبه األبيض، معل

إلى اليوم، وأنا في العمر الذي لي، ما زال منظر الطفل 
في املغارة يثير فّي ذلك الشجن البعيد، إذ يحضرني 
األلم، والقسوة، وذلك الشعور بالوحدة، حني يتخلى 
عنك الجميع. واليوم، حني أرى طفلتي تدخل رأسها 
التي ستدرك فيها  اللحظة  مثلي في املغارة، أخشى 
املــيــالد. ثم أطمئن نفسي، وأنــا أعّد  ما سيلي قصة 
عــتــادي وذخــيــرتــي، رّدًا على سؤالها عــن معنى كل 
ــه الضعيف  ــه الــضــحــيــة، أو اإللـ ذلـــك الـــعـــذاب. فــهــو اإللـ
الــذي ال يتوّعد، وال يتهّدد، ال ينتقم ويسامح دوما، 
ويحّب فوق االحتمال. وهو الذي ثار على املؤسسة 
الدينية، وانتقد الكهنة وانقلب عليهم، ودخل الهيكل، 
وهاجم من وما فيه، أو ليس القائل »إنما ُجعل السبت 
ألجل اإلنسان، ال اإلنسان ألجل السبت«. وهو الذي 
أرادوا رجمها،  ملن  قــال  بل  الفاحشة،  املــرأة  يلعن  لم 
»من كان منكم بال خطيئة، فليرجمها بحجر«. وهو 
الفقراء  مــع  وكــان دومــا  البسطاء،  بلغة  الــذي تحدث 
الــذي  هــو  وأخــيــرًا،  واألطــفــال.  واملنبوذين  والضعفاء 

، وأسلم روحه إلى السماء.  
ً
انطفأ جميال

طفل المغارة

وأخيرًا

كنت أغافل 
الجميع، كي أحشر رأسي 

في المغارة الصغيرة التي 
تصنعها والدتي
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كان حلم حسن بسيطا جدًا 
»كنت أذهب إلى دورات األونروا 

في املونتاج والغرافيك وحلمي أن 
أقتني كاميرا«

■ ■ ■
حسان حسان، املخرج والفنان 
الشاب الذي اعتقل وقتل تحت 

التعذيب، يخنق صوت رفيق دربه 
حسن طنجي الذي يقول: »أنا 

على يقني بأن حسان شكل بعمله 
خطرًا أكبر من خطر السالح«

■ ■ ■
املخيم موجود هنا في رأسي بكل 
حاراته وبصوره وبشره. نحن لم 
نتوقف و»رد فعل« ما يزال في 

املكان

باختصار


