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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

األحــد، إحدى  أمــس  املحتلة،  القدس  ُسجلت في 
أكبر عمليات املقاومة منذ فترة، التي يقتل فيها 
الفلسطيني  قـــام  عــنــدمــا  إســرائــيــلــيــون،  جــنــود 
املــقــدســي فــــادي نــائــل الــقــنــبــر مــن منطقة جبل 
أرمــون  الجنود في حي  املكبر، بدهس عــدد من 
ــيـــطـــانـــي، املـــطـــل عـــلـــى الــبــلــدة  ــتـ هــنــتــســيــف االسـ
من  جنود  أربعة  فقتل  املحتلة،  للقدس  القديمة 
بينهم ثالث مجندات، قبل أن يقوم إسرائيليون 
مدنيون بإطالق النار عليه وقتله. وترجمت حالة 

وقــف  عــن  الــعــجــز  إزاء  اإلســرائــيــلــيــة  الهستيريا 
عمليات املــقــاومــة، عــلــى شــاكــلــة اجــتــمــاع طــارئ 
منفذ  منطقة  واقــتــحــام  الــحــكــومــي،  للكابينيت 
املحتلة،  بالقدس  املكبر  في جبل  الدهس  عملية 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــــالق رئـ ــ وإطـ
تــصــريــحــات اعــتــبــر فيها أن »جــمــيــع املــؤشــرات 
تفيد بأن منفذ عملية القدس )فادي نائل القنبر( 
ــه »مـــعـــروف لــدى  مــنــاصــر لتنظيم داعـــــش« ، وأنــ
أجــهــزة األمـــن« اإلســرائــيــلــيــة. ووفــقــا للتفاصيل 
الــتــي ذكــرتــهــا اإلذاعــــة اإلســرائــيــلــيــة، فـــإن القنبر 
كان يقود شاحنة بيضاء عليها رافعة، وحرفها 

بــاتــجــاه مــجــمــوعــة مـــن الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــن، 
وحـــاول دهــس أكبر عــدد منهم. وأشـــارت إذاعــة 
االحـــتـــالل إلـــى أن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الجنود 
الذين كانوا في املكان أصيبوا بالهلع وبصدمة 
نفسية، ويرفض الجنود الحديث إلى أحد. وقال 
أحــد شــهــود العيان ويــدعــى حاييم نــويــمــان، إن 
السرعة التي قاد بها الشاب الفلسطيني سيارة 
مجموعة،  مــن  أكثر  بمهاجمة  وقيامه  الشحن، 
»تؤكد أن الحديث هو عن عملية دهس مقصودة 
وليس حادث طرق«. في املقابل، فرضت األجهزة 
األمنية تعتيما على تفاصيل التحقيق الجارية. 

كــمــا تــم اســتــنــفــار عـــدد كــبــيــر مــن قــــوات حــرس 
ــــى مـــوقـــع الــعــمــلــيــة، ونـــصـــب حــواجــز  الـــحـــدود إل
ــــدود. وأعــلــنــت  ــحـ ــ ــــرس الـ ــلــشــرطــة وحــ تــفــتــيــش ل
استقبلت  أنها  املحتلة  القدس  في  املستشفيات 
عشرة من الجرحى بعضهم مصاب بإصابات 
خطيرة.  وباركت حركة »حماس« عملية الدهس 
مؤكدة  والشجاعة«،  »البطولية  بـ وصفتها  التي 
أنها تأتي »في سياق الرد الطبيعي على جرائم 
االحـــتـــالل وانــتــهــاكــاتــه بــحــق الــشــعــب واألرض 
واملقدسات الفلسطينية«. على حد تعبير الناطق 

باسم الحركة، فوزي برهوم.

عملية القدس: فلسطيني يقتل 4 جنود ويصيب العشرات
الحدث

يجزم مارتن كوبلر، 
في حوار مع »العربي 
الجديد«، بأن ال تدخل 
عسكريًا في ليبيا على 

غرار 2011.
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سياسة

اقتصاد

مجتمع

ثقافة

رياضة

معركة الموصل: 
القوات العراقية 
تعلن وصولها 

إلى الساحل األيسر 
لدجلة

وفاة رفسنجاني: 
رفيق المرشد 

ومؤسس »االعتدال 
اإليراني«

أنثروبولوجيون 
في أريحا: تصفية 
استعمار التسميات 

قبل أي شيء

تصالٌح مع الموت: 
أطباء سورية 
يختبرون أيامًا 

عصيبة

لبنان: صفقة 
سياسية تحرّك بحر 

النفط الراكد

جوائز فيفا: 
الصراع بين ميسي 

ورونالدو يُحسم 
اليوم

02

08

10

18

24

28

في العدد

        رحلة 
الجمهورية 

الثانية
تبدأ اليوم اإلثنين، من البرلمان 
الرحلــة نحو إرســاء  التركــي، 
مــكان  يحــّل  رئاســي  نظــام 
الجمهوريــة البرلمانيــة التي 
كمــال  مصطفــى  أرســاها 
»أتاتورك«، بتعديل الدســتور. 

6ـ7

مشروع التعديل الدستوري ألردوغان يطيح النظام البرلماني الذي أرساه أتاتورك  )كيهان أوزر/األناضول(

وادي بردى

    أهالي الوادي 
يرفضون االستسالم 

والوسيط الروسي 
يهددهم بـ»السحق«

    »مصالحة« تفضي 
إلى تسليم السالح 

ومغادرة المنطقة في 
مسلسل جديد للتهجير 

    اجتماعات روسية 
تركية أولية ومبكرة 

اليوم تحضيرًا للقاءات 
أستانة

    األسد مستعد 
للتفاوض مع 91 فصيًال 

معارضًا 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

روسيا تتخلّى عن دور الضامن

تركيـا

االثنين  9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  □  العدد 861  السنة الثالثة



األسد مستعد للتفاوض

اجتماعات أنقرة: 
تحضير مبكر وأولي

23
سياسة

انسحاب 
صاحب نوبل

D

وائل قنديل

جديد محمد البرادعي في حواره 
للتلفزيون العربي، هو رؤيته وموقفه، 
الصريح، من كامب ديفيد وجنايتها 

على مصر، والوطن العربي. كان 
مما يؤخذ على البرادعي أنه بدا 
وكأنه غير منخرط في القضية 

الفلسطينية، بما يكفي، وغير 
متداخل مع موضوع الصراع العربي 

اإلسرائيلي، على النحو الذي يتناسب 
مع كونها القضية األولى، واألهم، 

في حياة العرب. يقول البرادعي في 
الحلقة األولى من حواره، التي أذيعت 
ليل السبت، إن كامب ديفيد أخرجت 

مصر من العالم العربي ملدة 10 
سنوات. ويضيف عن مصر »عمرها 
ما رجعت كجزء وقلب للعالم العربي، 

بل فتحت الباب إلسرائيل أن تعربد 
في املنطقة في الضفة وجنوب 

لبنان، ومصر كانت رمانة امليزان، 
واملحصلة أنها انتهت بينا إن القضية 

الفلسطينية أصبحت سراب«.
منذ ظهر البرادعي على الساحة 
السياسية، قبل ثماني سنوات، 

كان يمر، خفيفًا بأكثر مما يجب، 
على موضوعات التطبيع والعالقات 

الرسمية، املشينة، بني السلطة 
املصرية والكيان الصهيوني، إلى 

الحد الذي أوجد تصورًا بأن الرجل 
غير مهتم بهذه األمور. وبعد 

االنقالب الذي قاده عبد الفتاح 
السيسي، على الحكم املنتخب، أثارت 

اإلذاعة العبرية زوبعة عن زيارة 
سرية قام بها محمد البرادعي- 
نائب عدلي منصور- إلى الكيان 

الصهيوني، ما دفع »األهرام« لنشر 
تصريح للمستشار الرئاسي، 

مصطفى حجازي، يقول فيه »ال 
أتصور أن ما نشرته الصحف عن 

زيارة البرادعي إلسرائيل صحيح«. 
وطالبت وقتها ببيان من البرادعي 
ينهي هذه الزوبعة، خصوصًا أنه 

كانت قد مضت 24 ساعة على 
نشر الخبر منسوبًا إلذاعة الكيان 

الصهيوني، من دون أن يصدر 
تكذيب أو نفي، ما أبقى األمر ملفتًا 
وباعثًا على القلق، ودافعًا للربط بني 

الحفاوة اإلسرائيلية غير املسبوقة 
بانقالب 30 يونيو، وبني تسريب 

الزيارة السرية الغامضة. وأتذكر في 
بدايات اشتباك البرادعي مع الحالة 

املصرية، وتحديدًا في أبريل/ نيسان 
2010، أن مواقع فلسطينية احتفت 

بتصريحات، اعتبرت في ذلك الوقت 
مدوية، للدكتور محمد البرادعي 

عن املقاومة الفلسطينية ودعمه لها، 
غير أن تكذيبًا صدر عن مصادر 

محيطة به، ينفي تمامًا إدالءه بهذه 
التصريحات، األمر الذي سبب 

إحباطًا، لدى كثيرين، فكتبت وقتها 
عن »أجمل أكاذيب البرادعي« معترفًا 

بأنني كنت على وشك الدخول فى 
نوبة تصفيق حاد وهتاف صارخ 

للدكتور محمد البرادعي، على 
تصريحاته الناصعة بشأن دعمه 

الكامل للمقاومة الفلسطينية وذهابه 
إلى أن عملية السالم ليست أكثر من 
نكتة سخيفة يتلهى بها العرب منذ 

عشرين عامًا. ما إن قرأت هذا الكالم 
 عن 

ً
الرائع على لسان البرادعي نقال

موقع فلسطينى حتى داهمتني حالة 
من اإلحساس باألسف واألسى 

ألنني أسأت الظن بالرجل وتجرأت 
يومًا على طرح أسئلة عليه الستجالء 

موقفه من قضية الصراع العربي 
اإلسرائيلي ورؤيته لقضية فلسطني، 

وهي األسئلة التي غضب مني قراء 
وأصدقاء أعزاء ألنني طرحتها على 
الرجل، في ذلك الوقت املبكر. وقبل 
أن أبادر باالعتذار، باغتني تكذيب 

مصادر في حملة البرادعي لكل ما 
، جاء فيه أن 

ً
سبق جملة وتفصيال

البرادعي لم يتحدث عن القضية 
الفلسطينية وال عن املقاومة، وال عن 

عملية السالم أو الجدار الفوالذي، 
بل إنه لم يتحدث من األصل مع 

مواقع فلسطينية، وفقًا لشقيقه علي 
البرادعي الذي قال بوضوح وحسم: 
»الحوار مختلق«. بعد ست سنوات 

من تلك الواقعة، يأتي تشخيص 
الدكتور البرادعي النعكاسات 

كامب ديفيد على مصر، داخليًا 
وخارجيًا، وأظنه غير مسبوق في 
جملة أطروحات الرجل منذ خاض 
غمار السياسة، غير أن في الحوار، 

وأصدائه، أشياء أخرى تستحق 
التوقف عندها، الحقًا.

البرادعي 
وكامب ديفيد 

وأجمل األكاذيب

مرور
الكرام

أعلن النائب الفرنسي تييري مارياني، أمس األحد، أن رئيس النظام السوري، بشار 
األسد، أعرب عن »تفاؤله« حيال املحادثات املرتقبة نهاية الشهر الحالي في أستانة، 
مــعــارض، وذلــك خــال استقباله  للتفاوض مع نحو مائة فصيل  مبديًا استعداده 
الــنــائــبــن، نــيــكــوال دويـــك،  إلـــى مــاريــانــي   

ً
وفـــدًا نيابيًا فرنسيًا يمينيًا، ضــم إضــافــة

وجــان الســـال. وذكــر مــاريــانــي أن األســد أعلن أنــه »يــعــول كثيرًا« على لقاء أستانة 
 معارضًا. وُيستثنى من تلك املحادثات تنظيم 

ً
وأنه »مستعد للحوار« مع 91 فصيا

»الدولة اإلسامية« )داعش( و»جبهة فتح الشام« )النصرة سابقًا(. ونقل مارياني 
عن األسد قوله: »أنا متفائل وعلى استعداد للمصالحة شرط إلقاء أسلحتهم«، في 
إشــارة إلى فصائل املعارضة. واعتبر األسد أن تركيا »دولــة هشة« بسبب سياسة 
رئيسها، رجب طيب أردوغان، متهمًا هذا البلد بأن لديه »سجناء سياسين أكثر من 
كل الدول العربية مجتمعة«. وبحسب مارياني، فإن األسد قال إنه ال يمكنه الوثوق 
بــأردوغــان الــذي يبقى »إساميًا«، بحسب تعبير األســد، الــذي اتهم فرنسا باتباع 
سياسة النعامة، مؤكدًا أن هذا البلد لم يعد آمنًا كما قبل، ومشيرًا إلى أن سورية 

وفرنسا تواجهان »العدو نفسه«.
وعند ســؤال الوفد الفرنسي عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر األســد أنه ال 

يوجد حرب نظيفة، مقرًا بأن هناك »فظائع ارتكبت من كل األطراف«.
)فرانس برس(

أنقرة ــ العربي الجديد

ينتظر أن تكون العاصمة التركية أنقرة، اليوم اإلثنن، وغدًا الثاثاء، على موعد 
املبكر ربما  التشاور  ــ روسية، دبلوماسية وعسكرية، محورها  لقاءات تركية  مع 
حول اجتماعات أستانة التي نّص اتفاق أنقرة على أن تبدأ بن املعارضة السورية 
والنظام في 23 من الشهر الحالي. هو تشاور مبكر ألن اتفاق أنقرة لم يتم تنفيذه 
بالشكل الذي يسمح بانعقاد اجتماعات كازاخستان، بما أنه يجدر أن يصمد وقف 
إطاق النار بشكل شامل لشهر كامل، وهو ما لم يحصل في ظل دور روسي هو 
التي تأتمر من طهران،  النظام واملليشيات  الــذي يغطي خــروق  إلــى الطرف  أقــرب 
خصوصًا في مناطق محيط دمشق، مثل وادي بردى والغوطة الشرقية. وبحسب 
ما تسرب من تحضيرات االجتماعات، فإن جدول األعمال يبدو متخمًا بالعناوين 
اجتماعات  في  تعليق مشاركتها  املعارضة على  رأي  استقرار  في ظل  »الكبيرة«، 
أستانة نتيجة عدم احترام معسكر النظام لبنود وقف إطاق النار. وبينما غابت 
ــ التركية املقررة اليوم وغــدًا في أنقرة، كشف  أي أخبار عن االجتماعات الروسية 
»العربي الجديد«، أن االجتماع ال يزال على  قيادي في االئتاف الوطني السوري، لـ
موعده، مرجحًا أن تكون النقاشات أولية بن الطرفن الروسي والتركي، ألن األمور 
الجتماعات  الثاني«  يناير/كانون   23 بموعد  االلــتــزام  نحو  تسير  أنها  يبدو  »ال 
املعارضة  الــظــروف، مع تعليق  أستانة، على حد تعبيره. وال يمكن في مثل هــذه 
العسكرية والسياسية مشاركتها في اجتماعات كازاخستان، أن تكون التحضيرات 
كبيرة أو حاسمة منذ اآلن، ال لناحية معرفة من هي الفصائل التي قد تشارك في 
وفد املعارضة، وال لجهة حسم من يمثل املعارضة السورية، مع تمسك تركيا بأن 
تكون املعارضة هي اإلطار األوسع املتمثل حاليًا بالهيئة العليا للتفاوض، املنبثقة 
بــدورهــا مــن االئــتــاف الــوطــنــي الــســوري الـــذي يمثل الــطــيــف األكــبــر مــن معارضة 
واحتمال  املسلحة  الفصائل  هذه  وستكون  املسلحة.  والفصائل  والخارج  الداخل 
أنقرة،  مشاركة مندوبن عنها في اجتماعات أستانة، بندًا رئيسًا في اجتماعات 
إن بقي موعدها قائمًا اليوم وغدًا، مع إصرار موسكو على تحجيم دور املسلحن 
الــراعــي اآلخــر التفاق وقــف إطــاق النار  بالحد األقــصــى، في مقابل تمسك تركيا، 
املعلن في 29 ديسمبر/كانون األول املاضي، بأهمية مشاركة جميع الفصائل ما 

عدا »داعش« و»جبهة فتح الشام« )النصرة( طبعًا. 
وتــدرك فصائل املعارضة وهيئاتها، أنه سيكون أمام األتــراك، كــراٍع وداعــم رئيسي 
لــلــمــعــارضــة، دور مــركــزي فــي إحــبــاط مخططات دفـــع املــفــاوضــن فــي أســتــانــة إلــى 
الــســوري، من خــال طرق  »االستسام« على غــرار »مصالحات« النظام في الداخل 
عديدة، منها إغراق طاولة املفاوضات بحلفاء النظام، من مصر إلى العراق وربما من 
حزب الله، وهو الذي تسّرب ما مفاده أن تركيا رفضت حصوله، وصواًل إلى تأليف 
وأستانة  القاهرة  من جماعات منصات  الــســوري،  النظام  بمقاييس  معارض  وفــد 
االتحاد  فّعال لحزب  الروسية في حضور  الرغبة  إلى  باإلضافة طبعًا  وموسكو... 
الديمقراطي الكردي، املعادي لتركيا، والذي أّدى وال يزال أدوارًا تخدم النظام منذ 

بداية الثورة السورية، وفي الجبهات كافة، خصوصًا في حلب والرقة.
مــن هــنــا، يــرّجــح املــصــدر الــســوري املــعــارض، فــي دردشـــة مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
تحتاج اجتماعات أستانة ألكثر من لقاء روسي ــ تركي، وألكثر من جلسة تنسيق 
بعد  ذلــك طبعًا  وكــل  للتفاوض،  العليا  والهيئة  الوطني  واالئــتــاف  الفصائل  بــن 
التزام النظام واملليشيات الحليفة له ببنود وقف إطاق النار، بدءًا من وادي بردى، 

الخط األحمر الجديد للمعارضة السورية.

النظام يستهدف 
قرية بّسيمة بغاز الكلور 

المحرم دوليًا

أكثر من 100 ألف مدني 
يعيشون في وادي 

بردى بظروف مأساوية

للحدث تتمة...

سورية 
روسيا تتخلّى 

عن دور الضامن

الموصل: القوات العراقية  تعلن وصولها إلى دجلة

مفضلين  منطقتهم،  من  تهجيرهم  النظام  محاوالت  بردى  وادي  أهالي  رفض 
الصمود بوجه القصف والغارات على االستسالم، وذلك في مفاوضات بين وفد 
يمثلهم وموفد روسي هدد بسحق قريتين  ما لم يرضخوا لشروط النظام وحلفائه، 

وهو ما يعني أن روسيا تخلت عن دور الضامن التفاق وقف إطالق النار

محمد أمين

رفــــض أهـــالـــي مــنــطــقــة وادي بـــردى 
شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
ــالـــحـــة« مــع  ــق، عــــــروض »مـــصـ ــشــ دمــ
من  تهجيرهم  إلــى  تفضي  الــســوري،  النظام 
قراهم، وتسلميها حزب الله، ما دفع ضابطًا 
الــتــفــاوض مــعــهــم بالتهديد  يــتــولــى  روســـيـــًا 
املعارضة  قريتن تسيطر عليها  »تسوية«  بـ
ـــرجـــم على 

ُ
»األرض«، وهــــو األمـــــر الـــــذي ت بـــــــــــ

الــفــور بــعــودة القصف الــجــوي واملــدفــعــي من 
قوات النظام وحزب الله ومليشيات طائفية 
أخرى. وبذلك، تكون روسيا قد تخلت، علنًا، 
تؤديه  أنها  يفترض  الــذي  الضامن  دور  عــن 
التفاق أنقرة، مع شريكها التركي، حول وقف 
إطـــاق الــنــار الـــذي لــم تحترمه قـــوات النظام 

واملليشيات املحسوبة على إيران. 
ولم تمض ساعات على فشل املفاوضات، بن 
وجــهــاء قــرى وادي بـــردى الــذيــن يتواصلون 
مـــع وفــــد روســـــي، حــتــى عــــاد طـــيـــران الــنــظــام 
ومــدفــعــيــتــه إلـــى قــصــف قــريــتــي عـــن الفيجة 
وبّسيمة، في محاولة ترهيب جديدة لعشرات 
املــعــارضــة من  املــدنــيــن، للضغط عــلــى  آالف 
أجــــل املـــوافـــقـــة عــلــى ســيــنــاريــو »مــصــالــحــة«، 
يفضي إلى تسليم الساح، ومغادرة املنطقة، 
ــــن مـــســـلـــســـل تـــهـــجـــيـــر وتــغــيــيــر  ــــي حـــلـــقـــة مـ فـ
ــبــعــه الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه في 

ّ
ديـــمـــوغـــرافـــي يــت

دمشق وريفها. وقد ترّكز القصف على قرية 
عن الفيجة التي تضم نبع املــاء األشهر في 
ســوريــة، والـــذي يعد مــصــدر املــيــاه الرئيسي 

ملاين املدنين في دمشق.
وشن طيران النظام، أمس األحد، نحو 20 غارة 
الفيجة، كما سقط فيها، عدة صواريخ  ضد 
من نوع »فيل«. وأغــار الطيران الحربي على 
قرية بّسيمة وبلدة دير مقرن القريبة منها، 

بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منازل 
ــــد الــنــاشــط اإلعــــامــــي، يــعــقــوب  مــدنــيــن. وأكـ
»العربي الجديد«، أن قوات النظام  الشامي، لـ
ومليشيات حزب الله تستهدف قرى الوادي 
ــلـــحـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن هــذه  بــكــل أنــــــواع األسـ
ــد، قرية  الـــقـــوات اســتــهــدفــت، ظــهــر أمـــس األحــ

بّسيمة بغاز الكلور املحرم دوليًا.
بــــــردى  وادي  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ أهــــــالــــــي  يــــقــــبــــل  ولــــــــم 
»مصالحة« غايتها تهجيرهم من منازلهم،  بـ
الله،  الــنــظــام وحـــزب  لــقــوات  املنطقة  وتسليم 
مطالبن بهدنة وفق اتفاق وقف إطاق النار 
ــع بــن املــعــارضــة والــجــانــب الــروســي في 

ّ
املــوق

املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   29 في  أنقرة 
ــقــــرار صــــــادر مــــن مــجــلــس األمــــن  ــوم بــ ــ ــدعـ ــ واملـ
ــدولــــي. واعــتــبــر األهـــالـــي أن املـــوافـــقـــة على  الــ
»املصالحة« هي بمثابة استسام يفضي إلى 
تسليم قراهم ملليشيات حزب الله التي تسعى 

لربط مناطق نفوذها في سورية ولبنان.
وذكر املفوض عن الفعاليات املدنية في وادي 
بــــردى بــالــخــارج، املــحــامــي فــــؤاد أبـــو حطب، 
أن الــجــنــرال الــروســي املــكــلــف بــإيــجــاد حلول 
لــأوضــاع املــتــأزمــة فــي منطقة وادي بــردى، 
طالب خال اجتماع مع وفد منطقة الوادي، 
يــوم الــســبــت، بــرفــع علم الــنــظــام فــوق منشأة 
الصيانة  الفيجة، ودخــول ورشــات  نبع عن 
إلصـــاح مــا تــخــرب، ولــعــودة ضــخ املــيــاه إلى 
الـــعـــاصـــمـــة، عــلــى أن تـــرافـــق هــــذه الـــورشـــات 
كتيبة من الحرس الجمهوري التابع للنظام. 
وعـــرض املــســؤول الــروســي أن يــتــم بــعــد ذلــك 
الــتــفــاوض عــلــى بــقــيــة بــنــود املــصــالــحــة، بما 
فيها عــودة أهــالــي قريتي أفــرة وهــريــرة إلى 
مـــنـــازلـــهـــم، الـــتـــي هــجــرهــم مــنــهــا حــــزب الــلــه، 
منذ عــدة أشهر، و»تسوية« أوضــاع مقاتلي 
للنظام،  مون أسلحتهم 

ّ
الذين يسل املعارضة 

وفق تأكيد أبو حطب. وأشــار في حديث مع 

الروسي  الضابط  أن  إلى  الجديد«،  »العربي 
»اســتــشــاط غــضــبــًا« عــنــدمــا رفـــض وفـــد قــرى 
ــران  ــيـ ــطـ ــام الـ ــيـ ــقـ الــــــــــوادي الـــــعـــــرض، وهـــــــدد بـ
»تـــســـويـــة« قــريــتــي عـــن الــفــيــجــة  الــــروســــي بــــ

وبّسيمة باألرض تمامًا.
ــو حـــطـــب أن الـــجـــنـــرال الـــروســـي  ــ ــد أبـ ــ كـــمـــا أكـ
الــضــامــن  دور  ولـــيـــس  ــطــــرف  الــ دور  مــــــارس 
ــــاق الـــنـــار، مــشــيــرًا إلــــى أنــه  التـــفـــاق وقــــف إطـ

الموصل ــ أحمد الجميلي

حــقــقــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، مــدعــومــة بغطاء 
جوي كبير من التحالف الدولي، تقدمًا كبيرًا 
في معركة املوصل، إذ توغلت داخل أحياء 
جديدة في الساحل األيسر للمدينة. وفيما 
»الــعــربــي الــجــديــد«  قـــال مــســؤول عــســكــري لـــ
مــن نهر  إلــى مسافة 300 متر  اقتربت  إنها 
دجلة، قال مسؤول آخر لوكالة »رويترز« إن 
هذه القوات تمكنت من الوصول بالفعل إلى 
نهر دجلة، بعد معارك عنيفة وقصف جوي 
والجرحى  القتلى  عشرات  أسقط  ومدفعي 
في صفوف املدنين، أمس األحد، كما أوقع 
»الدولة  تنظيم  صفوف  في  كبيرة  خسائر 

اإلسامية« )داعش(. 
ــثـــث املـــدنـــيـــن  ــزامــــن مــــع انــــتــــشــــار جـ ــتــ ــالــ وبــ
فـــــي الـــــــشـــــــوارع، صــــــــــادرت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
كــامــيــرات مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« وعــدد 
ــريـــن، بحجة  مـــن املــراســلــن الــحــربــيــن اآلخـ

ــات لجهة  ــفـــاوضـ ــل الـــنـــظـــام فـــي املـ
ّ
»كـــــان يــمــث

الضغط على الــثــوار واألهـــالـــي«. وأضـــاف أن 
املوفد الروسي »فاوض على تهجير املدنين، 
وإدخال حواجز لقوات النظام وحزب الله إلى 
داخل قرى الــوادي، وهذا أمر مرفوض تمامًا 
مـــن قــبــل أهـــالـــي الـــــــــوادي«، بــحــســب تــأكــيــده. 
وتحمل  الضامن،  دور  بلعب  روسيا  وطالب 
وثائقها  أودعـــت  اتفاقية  تــجــاه  مسؤوليتها 
الــدولــي، مستغربًا تصرف  في مجلس األمــن 
إلــى أن املعارضة  الــروســي، ومشيرًا  الضابط 
تتواصل مع موسكو عبر عدة قنوات، وتؤكد 
األخـــيـــرة، أنــهــا ضــامــن ولــيــس طــرفــًا، بخاف 
مــا يــتــصــرف بــه الــجــنــرال املــعــتــمــد مــن قبلها 
للتوصل إلـــى حــل فــي وادي بــــردى. وأكـــد أن 
املعارضة السورية ال تمانع من دخول ورشات 
مــع وقف  بالتزامن  الفيجة،  إلــى نبع  إصــاح 
إطاق النار، مشددًا على أن لدى املعارضة ما 
النظام  يؤكد بشكل ال يقبل الشك، أن طيران 
استهدف نبع عن الفيجة ببراميل متفجرة، 
للتأكد من  مطالبًا بدخول لجنة متخصصة 
هذا األمر، وبعودة األمور كما كانت عليه قبل 

الحملة العسكرية منذ نحو أسبوعن.
منذ  املسلحة  الــســوريــة  املــعــارضــة  وتسيطر 

ضرورات أمنية، ومنعتهم من إجراء حديث 
مــع عــدد مــن الجرحى الــذيــن سقطوا خال 
إلــى مناطق  الــفــرار من منازلهم  محاولتهم 

خارج دائرة املعارك.
فإن  بــارزة  عراقية  لقيادات عسكرية  ووفقًا 
القوات العراقية باتت تحكم قبضتها حاليًا 
على أكثر من 60 في املئة من الساحل األيسر، 
وبــلــغــت أقــــرب نــقــطــة تــمــاس مــع نــهــر دجلة 
300 متر فقط من املحور الجنوبي الشرقي، 
فــيــمــا قــــال املــتــحــدث بــاســم جــهــاز مكافحة 
اإلرهاب، صباح النعمان، لوكالة »رويترز«، 
إن القوات الخاصة العراقية وصلت، للمرة 
ــى، إلـــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر دجــلــة،  ــ األولـ
موضحًا أن القوات شقت طريقها إلى جسر 
فـــوق الــنــهــر تــعــرض ألضــــرار أثــنــاء الــقــتــال. 
األميركية  »األباتشي«  مروحيات  وتشارك 
الثاني  لــلــيــوم  املــوصــل،  بكثافة فــي مــعــارك 
على التوالي، بالتزامن مع قصف مقاتات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــنــاطــق وســـط وجــنــوب 
املـــوصـــل. وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة عراقية 
إن »مــشــاركــة األبــاتــشــي تــأتــي بسبب تعذر 
إسناد املقاتات للجيش في بعض املناطق 
التي تكون فيها خطوط التماس قريبة بن 

داعش وقوات الجيش«.
وقال متحدث باسم قوات النخبة العراقية، 
إنها وصلت للمرة األولــى أمــس األحــد إلى 
نهر دجلة الذي يقسم املدينة إلى شطرين. 
وقال صباح النعمان لوكالة »فرانس برس« 
ــلـــت إلــى  ــــوات مــكــافــحــة اإلرهــــــاب »وصـ إن قـ
الجسر  من  الشرقي  الجانب  في  نهر دجلة 
الـــــرابـــــع« فــــي إشـــــــارة إلـــــى أبـــعـــد جـــســـر فــي 
جــنــوب املــوصــل. بــــدوره، أكــد الــفــريــق الركن 
عبد األمير يارالله أن القوات العراقية باتت 
تسيطر على املنطقة شرق الجسر املذكور. 
امليداني بعد نحو ثاثة  التطور  يأتي هذا 
املوصل.  الهجوم الستعادة  بــدء  مــن  أشهر 

عـــام 2012 عــلــى عــشــر قـــرى فــي وادي بـــردى، 
الفيجة،  الخضراء، وعن  هي: بّسيمة، وعن 
ــرن، وكــفــيــر الــــزيــــت، وديـــــر قـــانـــون،  ــقـ وديـــــر مـ
ــيـــد، وبــرهــلــيــا،  ــفـــر الـــعـــوامـ والــحــســيــنــيــة، وكـ

وسوق وادي بردى.
فـــارس، وهــو من  وأوضـــح الصحافي محمد 
»العربي الجديد«،  أبناء منطقة وادي بردى، لـ
أن نــبــع الــفــيــجــة يــؤمــن نــحــو 70 بــاملــائــة من 
حــاجــة ســكــان دمــشــق مــن املــيــاه، فيما يؤمن 
نــبــع بـــردى نــحــو 15 بــاملــائــة. وأشــــار إلـــى أنــه 
النبع  عــلــى  الــنــظــام  لسيطرة  فعلية  قيمة  ال 
األخــيــر، طاملا يمر األنــبــوب الــذي ينقل مياه 
الـــوادي، وهو  إلــى دمشق عبر منطقة  النهر 
ما يشّكل عامل ضغط إضافي من املعارضة 

املسلحة على النظام.
وأشــــار فـــارس إلـــى عـــدم وجـــود إحــصــائــيــات 
ــدد املـــدنـــيـــن  ــ ــ يـــمـــكـــن الــــــركــــــون إلــــيــــهــــا عـــــن عـ
بـــردى، كونها  فــي منطقة وادي  املــوجــوديــن 
مــخــتــلــف  مـــــن  ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ آالف  احـــتـــضـــنـــت 
ــســــت ســـنـــوات  ــنــــاطــــق الــــســــوريــــة خــــــال الــ املــ
ألف  الـــ100  العدد  أن يفوق  املاضية، مرجحًا 
مدني، يعيشون في ظروف إنسانية وصفها 
الله  أن مليشيات حــزب  »املأساوية«. وبــّن  بـ

كمساحة  أصغر  وهــو  الغربي،  الشطر  لكن 
يزال  ال  سكانيًا،  اكتظاظًا  وأكثر  جغرافية، 
بالكامل في أيدي تنظيم الدولة اإلسامية. 
»تحرير  عمليات  قــيــادة  فــي  العقيد  أن  غير 
»العربي  لـ أوضــح  الطائي،  فاضل  نينوى«، 
الــجــديــد«، أن »الــقــوات الــعــراقــيــة تمكنت من 
ــيــــاء املــــــــزارع والــــوحــــدة،  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أحــ
والتوغل داخل حي الفرقان، والسيطرة على 
أجــــزاء واســعــة مــنــه، والـــوصـــول إلـــى مسافة 
بضع مئات األمتار من نهر دجلة في محور 
املوصل الجنوبي الشرقي«. وأضاف »تمكنا 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى أحـــيـــاء املــثــنــى والـــرفـــاق 
والــبــلــديــات، والـــوصـــول إلـــى مـــشـــارف التلة 
ــة لــلــمــديــنــة اآلشــــوريــــة شـــرقـــًا ونــحــو  ــريــ األثــ
جــامــعــة املـــوصـــل شـــمـــال شــــــرق«، مـــؤكـــدًا أن 
»الــعــمــلــيــة عــلــى املـــحـــور الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
ــــى أن الـــبـــوصـــلـــة تــتــجــه لـــاقـــتـــراب  تــشــيــر إلـ
مــن نهر دجــلــة أكــثــر مــن خــال عــبــور منطقة 
الــقــصــور الــرئــاســيــة نــحــو غــابــات املــوصــل«. 
اللواء،  اإلرهـــاب  قائد جهاز مكافحة  ورجــح 
فــاضــل بــــــرواري أن يــتــم اســـتـــعـــادة الــســاحــل 
األيــســر مــن املــوصــل بشكل كــامــل خــال أيــام 
قليلة، مضيفًا، في مؤتمر صحافي، »سنكون 

عند نهر دجلة من كل املحاور قريبا«.
وحــــول األحـــيـــاء املــتــبــقــيــة مــن املـــوصـــل، قــال 
قائد قوات الجيش املهاجمة للمدينة، اللواء 
الجديد«،  »العربي  لـ الجبوري،  نجم  الركن 
إن »الــطــمــوح هــو االنــتــهــاء مــن دخـــول باقي 
األحياء خال أيام قليلة«، مبينًا أن »التقدم 
ــار صــفــوف  ــيـ ــهـ الـــحـــاصـــل يـــأتـــي نــتــيــجــة انـ

مقاتلي التنظيم«. 
وما زال »داعش« يسيطر على أحياء كثيرة 
ــل الــســاحــل األيـــســـر، أبـــرزهـــا الــضــبــاط،  داخــ
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ واملـــــالـــــيـــــة، والــــنــــبــــي يـــــونـــــس، والـ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة،  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ والــــنــــعــــمــــانــــيــــة، واملـ
ــدلـــس،  ــل، واألنـ والـــشـــرطـــة، وجــامــعــة املـــوصـ

تــســيــطــر عــلــى عـــدة قـــرى فـــي الـــــوادي حــالــيــًا، 
مــنــهــا: جــمــرايــا، وجــديــدة الـــــوادي، وأشــرفــيــة 
الــــــــوادي، وْهــــــِرْيــــــرة، مــشــيــرًا إلــــى أن الــحــزب 
الــلــبــنــانــي أفــــرغ األخــــيــــرة، إضـــافـــة إلــــى قــريــة 
إفـــرة مــن ســكــانــهــا، منتصف الــعــام املــاضــي، 
الـــوادي من جهة  إلطباق الحصار على قــرى 
الشمال، وعزلها عن منطقة القلمون. وحذرت 
الفعاليات املحلية في وادي بردى من احتمال 
وقــــوع كــارثــة بــشــريــة بــحــق مــايــن املــدنــيــن 
فيها وفي العاصمة دمشق، في ظل استمرار 
حملة القصف العنيفة والهجوم البري على 
وادي بردى من قبل نظام األسد ومليشياته.

ووجـــهـــت الــفــعــالــيــات املــحــلــيــة فـــي بــيــانــهــا، 
نـــــــــداءات إلـــــى املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، وطــالــبــتــه 
»بــتــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه تــجــاه مــا يحصل في 
ــد ومــلــيــشــيــاتــه من  ــــردى، ومــنــع األســ وادي بـ
املنطقة«.  عــلــى  العسكرية  الحملة  مــواصــلــة 
ودعــت إلى »إرســال ورشــات إصــاح، وإعــادة 
املــيــاه املحلية  الفيجة وشــبــكــات  نــبــع  إعــمــار 
ــشــــق«، وتــشــكــيــل لــجــنــة  ــــى دمــ واملـــتـــوجـــهـــة إلـ
أممية »تتقصى حقيقة من يتحمل مسؤولية 
تــدمــيــر نــبــع الــفــيــجــة، وتـــشـــرف عــلــى عملية 

اإلصاح، وتراقب وقف إطاق النار«.

وبيسان، والعربي، واملهندسن، والكفاءات 
ــــى والــثــانــيــة، والـــحـــدبـــاء، والــبــلــديــات،  األولـ
والــرشــيــديــة، وشــريــخــان، وغــابــات املوصل، 
والــفــيــصــلــيــة، والـــدركـــزلـــيـــة، وســــوق الــغــنــم. 
والنعمانية  والجزائر  العربي  أحياء  وتعد 
ــاء الــســكــنــيــة بــســبــب قــدمــهــا  ــيــ أصـــعـــب االحــ
وتــداخــل مــنــازلــهــا وأزقــتــهــا الــضــيــقــة. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »بــدايــة  ــرواري، لـــ ــ ــ بـ
أن  مبينًا  انطلقت«،  املــوصــل  معركة  نهاية 
بشكل  انخفضت  التنظيم  عناصر  »أعــــداد 

كبير خال األيام املاضية«.
وحول وضع املدنين والتقارير التي تؤكد 
الطائي  قــال  الــعــشــرات منهم،  مقتل وجـــرح 
بعد  صفوفهم،  في  خسائر  هناك  »لأسف 

أن أصــبــحــوا ضــمــن مـــدى نــيــران الــطــرفــن«، 
رافــضــًا تــحــديــد عـــددهـــم. وبـــرز فــي املــوصــل 
أخــيــرًا فــريــق مــن نــحــو 10 شــبــان، يطلقون 
ــة«،  عـــلـــى أنــفــســهــم لـــقـــب »نــــخــــوة مـــصـــاويـ
ــن الــقــتــلــى  ــ يـــقـــومـــون بـــإخـــاء الـــجـــرحـــى ودفـ
املــدنــيــن فــي حــدائــق املــنــازل. وقـــال أحــدهــم، 
ويــدعــى أحــمــد علي )21 ســنــة( إنــهــم دفنوا 
خال 4 أيام أكثر من 50 جثة وأخلوا نحو 
لــم يدخلوها  100 جــريــح، وهــنــاك مــنــاطــق 
بسبب االشتباكات بن »داعش« والجيش. 
وأضـــاف »أن نعمل مــا يمكننا خير مــن أال 
تقارير طبية،  نعمل. هذا شعارنا«. وتؤكد 
ــد« مــن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ حـــصـــلـــت عــلــيــهــا »الــ
مــركــز داخـــل املــوصــل وآخـــر إيــطــالــي تشرف 

مقتل  املدينة،  شرقي  التحالف  قــوات  عليه 
العمليات  ــدء  بـ مــنــذ  مــدنــي   7300 وإصـــابـــة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فـــي 17  الــعــســكــريــة 
قتلوا  ألفي مدني  أكثر من  بينهم  املــاضــي، 
في املعارك والقصف الجوي واملدفعي على 
مـــركـــز املـــوصـــل وضـــواحـــيـــهـــا، مــثــل تلكيف 
ــام الــعــلــيــل  ــمــ والـــحـــمـــدانـــيـــة وبــعــشــيــقــة وحــ
»جثث  أن  وأكــدت مصادر محلية  وغيرها. 
عــشــرات الــضــحــايــا، بينهم أطــفــال ونــســاء، 
تنتشر في الــشــوارع وداخــل املــنــازل بسبب 

ضراوة املعارك«.
ــه، قــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس مــديــنــة  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــــع فــي  ــــوضـ ــــل، شـــهـــاب أحـــمـــد إن »الـ ــــوصـ املـ
»العربي  لـ أحمد،  وأضــاف  كــارثــي«.  املدينة 
الــجــديــد«، أن »الــتــقــاريــر الـــــواردة مــن هناك 
تــتــحــدث عـــن جــثــث لــســكــان فـــي الــــشــــوارع، 
ــم، داعـــــش  ــهـ ــلـ ــتـ والــــجــــمــــيــــع مـــــســـــؤول عـــــن قـ
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي والــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة«، 
مبينًا أن »املعارك تجري وفق تكتيك األرض 
املـــحـــروقـــة لـــلـــتـــقـــدم«، مــعــتــرفــًا بــاســتــخــدام 
أســلــحــة ثــقــيــلــة ومــــدرعــــات خــــال الــهــجــوم. 

ووصف وضع »داعش« بأنه ينهار.
ــل املـــوصـــل من  ــ ــــول عــــدد مـــن تــبــقــى داخـ وحـ
املدنين، قال رئيس منظمة السام، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »نــحــو 700  عــلــي، لـــ
ــوا فـــي مــنــاطــق يسيطر  ــ ــا زالــ ألــــف مـــدنـــي مـ
 200 نحو  يــتــواجــد  بينما  التنظيم،  عليها 
ألف في األحياء التي تسيطر عليها القوات 
إلــى  عــمــد  »التنظيم  أن  مضيفًا  الــعــراقــيــة«، 
تفخيخ عــشــرات املــنــازل والــشــوارع، وباتت 
عملية ســقــوط املــدنــيــن فــي املــعــركــة مهمة 
تتناوب عليها القوات املهاجمة والتحالف 
الدولي من خال استخدامها القوة املفرطة، 
وبـــن داعــــش الــــذي يــتــخــذ املــدنــيــن دروعـــًا 
بــشــريــة وال يعير أي أهــمــيــة لــهــم، حــتــى لو 

قتلوا جميعا«.

وادي بردى يرفض االستسالم... وموسكو تهدد 
بسحق قريتين ما لم تستجب المعارضة لشروط النظام

سوريون يتظاهرون ضد النظام بالغوطة الشرقية قبل أيام )سامر تاتين/األناضول(

التقدم الحاصل نتيجة انهيار صفوف »داعش« )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

وليد التليلي

بعد أيام قليلة، يعقد االتحاد العام 
التونسي للشغل مؤتمره وينتخب 

قيادة جديدة، لن يكون األمني 
العام الحالي، حسني العباسي، بني 
أعضائها. هكذا، يغادر الرجل الذي 
طبع الحياة السياسية التونسية ما 

بعد الثورة، بعدما كان واحدًا من 
أبرز الفاعلني واملؤثرين فيها، تّوجها 

بحصوله العام املاضي على جائزة 
نوبل للسالم، مع بعض املنظمات 

األخرى. لكن الجميع يعرف أن 
»االتحاد« كان وراء إطالق الحوار 

الوطني وأن العباسي كان مهندسه 
األّول. وبقطع النظر عن كل االختالف 

الذي رافق قيادة العباسي التحاد 
الشغل طيلة هذه األعوام، وما تخللها 
من أحداث وخالفات وتقلبات كبيرة 
شهدتها تونس واملنظمة، لكن أحدًا 

ال ينكر فضل الرجل ودوره الحاسم 
في تسخير كل ثقل منظمته في 

الوصول بالبالد إلى تجنب املواجهة 
، وتجاوز الخالفات التي حالت 

ً
أوال

دون كتابة الدستور الجديد، والوصول 
بتونس أخيرًا إلى انتخابات حرة 

وديمقراطية، من دون أن ينفي هذا 
دور بقية الشخصيات الوطنية الكبرى 

في إدراك التوافق، والتنازل املتبادل 
من أجل البالد، والدفاع عن شرعية 

ب تونس 
ّ
املؤسسات والقوانني، مما جن

سيناريوهات كارثية. ولم يقتصر دور 
العباسي على تلك املرحلة السياسية 

من تاريخ تونس، وإنما كان مستميتًا 
في الدفاع عن صّمام األمان في 

املجتمع التونسي، أي الطبقة الوسطى. 
وخاض معارك طاحنة في الدفاع عن 

مكتسباتها، ليمنع تآكلها املستمر 
وسقوطها في مستنقع الحاجة، 

 كل االتهامات التي كيلت 
ً
متجاهال

له وملنظمته بتعطيل الدولة وتعدد 
اإلضرابات، على الرغم من أن بعضها 
كان من دون رغبته ولغايات سياسية 
وحسابات انتخابية صرفة. لكنه نجح 

في اقتالع مكتسبات هامة لألجراء.
وستكون معركة العباسي األخيرة، 

حوارا وطنيا جديد حول قضية 
من أبرز املسائل التي تطرح على 

التونسيني اليوم، وهي محاربة 
اإلرهاب. فقد أعلن خالل حفل 

لتكريمه، يوم السبت املاضي، أن 
»االتحاد« سيقدم مقترحًا لعقد 

مؤتمر حوار وطني حول مكافحة 
اإلرهاب بغاية تقريب وجهات النظر 

بني مكونات املشهد السياسي. 
ولفت إلى أن تواصل الجدل حول 

عودة اإلرهابيني إلى تونس سيقسم 
املجتمع. ولم يتفق التونسيون بعد 

على عقد مؤتمر كهذا، على الرغم من 
إعالن ذلك مرارًا، بسبب الخالفات 
الكثيرة، وخوفًا من أن يكون هذا 

املؤتمر مدعاة ملزيد من الخالفات بدل 
ها. بذلك، يخرج العباسي تاركًا 

ّ
حل

وراءه نجاحات هامة في مسيرته، لكنه 
سيترك أيضًا لخلفه ملفات معقدة 

ومحطات مهمة في مسار البالد.

تسارعت العملية 
العسكرية في الموصل، 

إذ توغلت القوات 
العراقية، بدعم مكثف 

من الطوافات األميركية، 
داخل أحياء جديدة، 

فيما تحدث مسؤول 
عسكري عن أنها وصلت، 

للمرة األولى، إلى الضفة 
الشرقية لنهر دجلة

زيارة  )الصورة(،  البرزاني  مسعود  العراق،  كردستان  إقليم  رئيس  وصف 
رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم إلى اإلقليم بأنها »رسالة دعم« من أنقرة 
لهم، وذلك خالل مؤتمر صحافي 
إليها  وصل  التي  أربيل  في  مشترك 
ــس األحـــد قــادمــًً من  يــلــدريــم أم
بــغــداد. وقــال الــبــرزانــي إن »زيــارة 
يلدريم إلى إقليم كردستان تعبر عن 
الرئيس  وأشكر  لإلقليم،  تركيا  دعم 
)رجب طيب أردوغان( والحكومة 
من  قدموه  لما  هناك  والشعب 
استعداد  عــن  معربً  لــنــا«،  ــم  دع

اإلقليم لتقديم المساعدة لتركيا.

البرزاني: زيارة يلدريم »رسالة دعم«
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مارتن  ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  أكد 
األزمة  أن حل  القاهرة،  الجديد« من  »العربي  كوبلر، في مقابلة مع 
الليبية سيكون سياسيًا فقط، مستبعدًا أي تدخل عسكري على غرار 

ما حدث في عام 2011 على يد قوات حلف شمال األطلسي

غزة ـ ضياء خليل

اإلسرائيلية  واالعــتــداءات  االنتهاكات  تتزايد 
في بحر قطاع غزة، وتتضاعف معها معاناة 
وتنتهك  وأســرهــم.  الفلسطينيني  الصيادين 
والصيد،  البحر  بــشــأن  التفاهمات  إســرائــيــل 
املــنــصــوص عليها فــي اتــفــاقــيــة وقـــف إطــاق 
النار التي أبرمت عقب نهاية عدوان عام 2014، 
بضمانات مصرية. وتعتبر سلطات االحتال 
باتت  الفلسطينية  املــقــاومــة   

ّ
أن اإلســرائــيــلــي 

تعتمد على البحر في تهريب أسلحتها، وهو 
ما يمكن تفنيده بسهولة، في ظل اإلجــراءات 
األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــقـــاســـيـــة واملـــعـــقـــدة، 
واملمتدة على طول الشريط الساحلي، والتي 
قـــام االحـــتـــال بــتــشــديــدهــا أكــثــر فــأكــثــر، منذ 
فرض الحصار واإلغاق على غزة. واستشهد 
الهسي،  أحــمــد  محمد  الفلسطيني،  الــصــيــاد 

الذي أغرق االحتال اإلسرائيلي قاربه، مساء 
األربــعــاء املــاضــي، بعدما تعذر الــوصــول إلى 
جــثــمــانــه واعــتــبــاره مــنــذ ذلـــك الــيــوم مــفــقــودًا، 
وهو انتهاك من عشرات االنتهاكات اليومية 
ــر. وال يـــمـــر يـــوم  ــبـــحـ ــيـــاديـــن فــــي الـ ــد الـــصـ ضــ
ــزة إال وتـــســـجـــل حــــــاالت اعــتــقــال  ــ فــــي بـــحـــر غـ
صـــيـــاديـــن أو إغــــــراق ســفــن صــيــد أو تــمــزيــق 
شــبــاك، أو إطــــاق نـــار مــبــاشــر وغــيــر مباشر 
االعتداءات  الصيادين ومراكبهم. وهذه  على 
في  باتت تتصاعد بشكل الفت  واالنتهاكات 

اآلونة األخيرة.
ويــقــول الناطق بــاســم حــركــة حــمــاس، حــازم 
 االعــتــداءات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــاســم، لـــ

في  الصيادين  على  املتواصلة  اإلسرائيلية 
عــرض بحر غــزة هي »استمرار لاعتداءات 
التي يمارسها االحتال على امتداد الوطن 
تــــطــــاول األرض واإلنــــســــان  املـــحـــتـــل والــــتــــي 
الفلسطيني في كل أماكن وجــوده«. ويلفت 
 »هـــــذه الــهــجــمــات عــلــى الــصــيــاديــن 

ّ
إلــــى أن

في  إمعان  رزقهم،  لتحصيل  يسعون  الذين 
غــزة بحرًا  املــفــروض على  الحصار  سياسة 
وجوًا وبرًا، وتضييق لحلقات هذا الحصار 
الذي يهدف لكسر إرادة شعبنا ومقاومته«، 
 »الحصار والعدوان 

ّ
وفق تعبيره. ويؤكد أن

ــــل الـــشـــعـــب  ــــواصـ ــيـ ــ ــقـــق أهــــــدافــــــه وسـ لـــــن يـــحـ
االحــتــال،  مــن  تــحــرره  مــســيــرة  الفلسطيني 
 
ّ
وتمسكه باملقاومة وساحها«، الفتًا إلى أن

اســتــمــرار الــحــصــار اإلســرائــيــلــي واعــتــداءات 
االحتال ال يخدم حالة الهدوء في القطاع«. 

 »األطــراف اإلقليمية املعنية 
ّ
ويذكر قاسم أن

التحرك ضد  عليها  القطاع  في  باالستقرار 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي إلجــبــاره عــلــى إنــهــاء 
اتــه  احــتــالــه ورفــــع حـــصـــاره ووقــــف اعــتــداء
 
ّ
ــددًا عـــلـــى أن ــ ــشـ ــ بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني«، مـ

االحتال يتحمل تداعيات هذا الحصار.
يــقــول نقيب الصيادين  فــي ســيــاق مــتــصــل، 
»الـــعـــربـــي  ــاش، لــــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــني، نــــــزار عــ
بحق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  إن  الجديد«، 
ــلـــى مـــــــدار عــشــر  ــتـــوقـــف عـ الـــصـــيـــاديـــن لــــم تـ
ــرة مـــتـــســـارعـــة فــي  ــيـ ــوتـ ــــوات، وتـــــــــزداد بـ ــنـ ــ سـ
الفترة األخيرة، عبر إطاق النار واستهداف 
ــكـــل مــــبــــاشــــر واعـــتـــقـــالـــهـــم  ــن بـــشـ ــاديــ ــيــ الــــصــ
االحتال   

ّ
أن ويضيف  معداتهم.  ومــصــادرة 

لـــم يــلــتــزم بــاالتــفــاقــيــات واملـــفـــاوضـــات الــتــي 
جرت في القاهرة بشأن اتفاقية وقف إطاق 
الصيد  مساحة  توسيع  تشمل  والتي  النار 
ــداءات  ــ ــتـ ــ  بـــحـــريـــًا ووقــــــف االعـ

ً
إلـــــى 12 مـــيـــا

ويشير  الصيادين.  على  املــبــاشــرة  اليومية 
 عــام 2016 شهد اعتقال 130 صيادًا 

ّ
أن إلــى 

فــلــســطــيــنــيــًا، وأن قــــوات االحـــتـــال صــــادرت 
مـــا يـــزيـــد عــلــى 37 مــركــبــة ومــنــعــت إدخــــال 
مستلزمات الصيد بشكل كامل عبر املعابر 
الـــحـــدوديـــة الــتــي تــربــط الــقــطــاع بـــاألراضـــي 
األلــيــاف  مـــادة  سيما  ال   ،1948 عـــام  املحتلة 
بتصنيع  الخاصة   )Fiberglass( الزجاجية 
مـــراكـــب الـــصـــيـــد. ويـــبـــنّي نــقــيــب الــصــيــاديــن 
أنـــهـــم تـــوجـــهـــوا لـــرفـــع قــضــايــا فـــي املــحــاكــم 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــبــر مـــراكـــز حـــقـــوق اإلنـــســـان 

اإلسرائيلية،  االنتهاكات  ضد  الفلسطينية 
اته  إال أن االحتال واجه ذلك بتكثيف اعتداء
ــيـــرة، ووصــلــت  بــشــكــل كــبــيــر فــي اآلونــــة األخـ
االعـــــتـــــداءات إلــــى حـــد اســتــشــهــاد الــصــيــاد، 
البحرية  قبل  قاربه من  بعد دهــس  الهسي، 

اإلسرائيلية، وفق تأكيده.
ــيــــاش الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــــب عــ ويــــطــ
واملـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة واألمـــمـــيـــة بـــضـــرورة 
ممارسة ضغوط على االحتال اإلسرائيلي 
اته املباشرة  من أجل وقف ممارسته واعتداء
البحر وفــي ظل  فــي عــرض  الصيادين  على 
بالصيد  لهم  املسموح  املسافة  تجاوز  عــدم 
بحرية.  أمــيــال  بستة  حــالــيــًا  واملـــقـــدرة  فيها 
األورو- »املـــــرصـــــد  مـــكـــتـــب  مــــديــــرة  وتــــقــــول 
مــتــوســطــي لــحــقــوق اإلنـــســـان« فــي األراضـــي 
»الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــهــا الــحــســيــنــي، لـــ
ــتـــزم يــومــًا  ــلـ لــــم تـ ــل  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

باالتفاقيات والبنود التي وقعت عليها في 
ما يتعلق بحرية الحركة وحق املدنيني في 
الصيد. وتــؤكــد أن دولــة االحــتــال لــم تلتزم 
حــتــى بــبــنــود اتــفــاقــيــة أوســلــو الــتــي تقضي 

بــالــســمــاح لــلــفــلــســطــيــنــيــني بـــاإلبـــحـــار حتى 
 بحريًا مقابل شواطئ قطاع 

ً
مسافة 20 ميا

غزة. وتلفت إلى أنه »يتم منع الفلسطينيني 
 
ً
ــًا مـــن اإلبـــحـــار حــتــى مــســافــة 12 مــيــا ــمـ دائـ

بحريًا في أفضل األحوال«.
ــذه االنـــتـــهـــاكـــات أدت إلــــى ضــرب  وجــمــيــع هــ
قطاع الصيد في القطاع، والذي يعتبر املهنة 
الــرئــيــســيــة الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا املــواطــنــون 
ــة.  ــزراعـ بــشــكــل أســـاســـي إلــــى جــانــب مــهــنــة الـ
وخــال عشرة أعـــوام مــن الحصار فقَد نحو 
سبعة آالف صياد مهنتهم بسبب شعورهم 
بعدم جدوى املهنة في ظل القيود اإلسرائيلية 
 فريق 

ّ
املستمرة، وفق الحسيني. وتوضح أن

ــــق هـــذه 
ّ
»املــــرصــــد األورو-مــــتــــوســــطــــي« يــــوث

االنتهاكات بشكل دوري، ويقوم برفعها إلى 
مجالس حقوق اإلنسان. وتضيف أن املرصد 
ــن الــــخــــاصــــني لــأمــم  ــرريــ ــقــ يــــتــــواصــــل مــــع املــ
في  اإلنــســان  املعنيني بحالة حقوق  املتحدة 
الفلسطينية، ويطالبهم بالضغط  األراضــي 
على السلطات اإلسرائيلية من أجل الوقوف 
عـــنـــد الـــتـــزامـــاتـــهـــا كــــقــــوة احــــتــــال مــطــالــبــة 
ــيـــني الـــذيـــن  ــكـــان املـــدنـ بــحــمــايــة حـــقـــوق الـــسـ
الحسيني:  وتــقــول  احتالها.  تحت  يقعون 
 ما نحتاجه فعليًا لوقف هذه االنتهاكات 

ّ
»إن

بشكل جذري هو إرادة سياسية من املجتمع 
الدولي لحث إسرائيل جديًا على وقف تلك 
االنتهاكات، وفرض العقوبات الدبلوماسية 
واالقتصادية عليها إن لم تف بالتزاماتها«، 

بحسب تعبيرها.

■ ماذا تقول عن عام 2016 في ليبيا؟
بــعــض   2016 عــــــــام  شــــهــــد  لــــقــــد 
األحـــــــداث اإليـــجـــابـــيـــة، إذ انــتــقــل 
املجلس الرئاسي إلى طرابلس وبدأ العمل 
مـــن هـــنـــاك، وتــمــت هــزيــمــة مــقــاتــلــي تنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش( فـــي مــديــنــة 
سرت الساحلية، كما تم تحقيق تقدم كبير 
ضـــد الـــجـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي بــنــغــازي. 
واقتصاديًا، ارتفع إنتاج النفط من 200 ألف 
يوميًا،  برميل  ألــف   685 إلــى  يوميًا  برميل 
ــيـــدة إلنــــعــــاش االقـــتـــصـــاد  ــذه خـــطـــوة جـ ـــ وهـ
الــلــيــبــي. لــكــن، رغـــم كــل هـــذا ال يــــزال أمــامــنــا 
استقبالنا  وبخصوص  العمل.  مــن  الكثير 
أنـــــه ســـيـــكـــون عـــام  لــــك  فــــأؤكــــد  عـــــام 2017، 
األفعال والقرارات الحاسمة والشجاعة من 
قبل األطراف الليبية الفاعلة، إلنهاء معاناة 
الــشــعــب الــلــيــبــي وحــلــحــلــة املــلــفــات الــعــالــقــة 

والوصول إلى حلول عملية إلنقاذ الباد.

األطــراف  لنا بشكل دقيق  أن تحدد  ■ هل يمكن 
في  معها  وتتعاملون  تتواصلون  التي  والجهات 

ليبيا؟
املجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني 
الوحيدة  الشرعية  التنفيذية  السلطة  هما 
فــــي لــيــبــيــا، كـــمـــا هــــو مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
ــيــــاســــي املـــــوقـــــع فـــــي مـــديـــنـــة  االتــــــفــــــاق الــــســ
ديسمبر/كانون  فــي  املغربية  الــصــخــيــرات 
الوفاق  )حكومة  فهي  ثم  ومــن   ،2015 األول 
ومقرها العاصمة طرابلس( الجهة الرسمية 
الــتــواصــل والتنسيق. لكن  فــي  واألســاســيــة 
الــتــواصــل  لليبيا هــو  أمــمــيــة  دورنــــا كبعثة 
والــتــبــاحــث مــع جــمــيــع األطـــــراف فــي الــبــلــد، 

طبعًا باستثناء الجماعات اإلرهابية.

ومــن هي  اإلرهــابــيــة،  بالجماعات  مـــاذا تقصد   ■
تحديدًا؟

الجماعات اإلرهابية عندنا هي املجموعات 
املـــســـلـــحـــة الـــتـــي عـــّرفـــتـــهـــا قـــــــــرارات مــجــلــس 
التابع لأمم املتحدة بأنها جماعات  األمن 
إرهـــابـــيـــة، وكــــل مــجــمــوعــة ورد اســمــهــا في 
الــقــرارات ال نتعامل معها، ونعتبرها  هــذه 

»إرهابية« كما نصت القرارات.
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انتهاكات إسرائيلية متصاعدة في بحر غزة

ــنــــرال خــلــيــفــة حـــفـــتـــر خـــــرج مــــن املــشــهــد  ــــجــ ■ ال
االتــفــاق. كيف  الثامنة من  املــادة  السياسي بنص 

تتواصلون معه وتلتقون به رسميًا؟
خــلــيــفــة حــفــتــر طــــرف أســـاســـي فـــي املــشــهــد 
ــد الــفــاعــلــني عــلــى األرض.  ــو أحـ الــلــيــبــي، وهـ
القيادة  أن  على  ينص  الصخيرات  واتــفــاق 
العليا للجيش الليبي بيد املجلس الرئاسي 
ذلك  ما دون  لكن  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
وما يخص سلسلة القيادة يجب أن يناقشه 

الليبيون. 
إلـــى ليبيا  األمــمــي  املــبــعــوث  وأنــــا بصفتي 
أمّد يدي للجميع، من كل االنتماءات، بغية 
إيــجــاد أرضــيــة مــشــتــركــة وتــقــريــب وجــهــات 

■ بخصوص االتفاق السياسي. صرحت من قبل 
ذلك،  عن  تراجعت  ثم  انتهت،  القانونية  مدته  بــأن 
وقلت إن املدة تبدأ بعد اعتماد البرملان لالتفاق. ما 

سبب التراجع؟
االتــفــاق الــســيــاســي الليبي واضـــح جـــدًا، إذ 
تنتهي مــدتــه بعد اعــتــمــاد دســتــور وإجـــراء 
انتخابات واستام حكومة جديدة منتخبة 
مــهــامــهــا. إن االتـــفـــاق الــســيــاســي هـــو إطـــار 
ــة فــــي لــيــبــيــا، وهـــو  ــيـــد لــــأزمــ الـــعـــمـــل الـــوحـ
يشكل إطارًا جيدًا للعملية االنتقالية فيها، 
ألنــه تمت صياغته واالتــفــاق عليه من قبل 
الليبيني أنفسهم وال دخل لنا فيه، ومن ثم 
فــمــدتــه لــم تــبــدأ بــعــد، ألنـــه لــم يعتمد حتى 

اآلن.

البرملان يشترط تعديله قبل اعتماده. هل  ■ لكن 
ستقبلون ذلك؟

التخاذ  أنفسهم  الليبيني  إلــى  يــعــود  األمـــر 
قـــرار بــشــأن هـــذه الــتــعــديــات، ومـــدى قبول 
ــا. االتـــــفـــــاق بـــحـــد ذاتــــه  ــهــ ــة األطــــــــــراف لــ ــافــ كــ
يحتوي في صلبه على آليات تسمح بإجراء 
تــعــديــات عــلــيــه. وبــخــصــوص الــتــعــديــات 
الخافية  الــنــقــاط  مناقشة  ستتم  املقترحة 

ضــمــن األطـــــر واآللــــيــــات الـــتـــي نـــص عليها 
االتفاق السياسي.

■ رحبت بخطوة إنشاء حكومة الوفاق ملؤسسة 
وطالبت  الرئاسي«،  »الحرس  مسمى  تحت  أمنية 

بدعمه. كيف سيكون الدعم؟
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن تـــشـــكـــيـــل وإنـــــشـــــاء الـــحـــرس 
الشرعية  الوفاق  قبل حكومة  من  الرئاسي 
ــيــــر األمـــــن  ــة نــــحــــو تــــوفــ ــ ــامـ ــ ــــوة هـ ــــطـ يــــعــــد خـ
ملؤسسات الدولة. لكن دعني أكون واضحًا، 
هذا الحرس الرئاسي ال يجب أن يكون بديا 
م بناء 

ّ
للجيش أو الشرطة، لذلك، فإنه يتحت

مؤسسات أمنية فعالة ومهنية.

أقــف على مسافة واحــدة  أنــنــي   النظر. كما 
مــــن جــمــيــع األطــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة. وشــاغــلــنــا 
الــرئــيــســي هــو إيــجــاد حــل ســيــاســي شامل 

ألزمة ليبيا.

الصخيرات  اتــفــاق  يــرفــض  نفسه  لــكــن حفتر   ■
ومخرجاته؟

نحن كممثلني لأمم املتحدة ندفع باتجاه 
ــيـــع فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــــاالتــــفــــاق  ــمـ ــجـ اعــــــتــــــراف الـ
ــم عـــدم قــبــول حــفــتــر، ومعه  الــســيــاســي. ورغـ
رئـــيـــس الــــبــــرملــــان، عــقــيــلــة صــــالــــح، بــجــمــيــع 
مضامني اتفاق الصخيرات، إال أنهما يقّران 

بأنه اإلطار لحل األزمة القائمة.

ــدرت أخــيــرًا تــصــريــحــات مــن واشــنــطــن عن  ■ صـ
ضرورة إخراج املجموعات املسلحة من طرابلس. 
املسلحني في  أمــيــركــيــة ضــد  تــتــوقــع عمليات  هــل 

العاصمة على غرار سرت؟
ــيـــع الــلــيــبــيــني  ــمـ كــــل املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وجـ
يـــريـــدون رؤيــــة الــعــاصــمــة ولــيــبــيــا بأكملها 
واملليشيات  املسلحة  الجماعات  من  خالية 
غــيــر الــشــرعــيــة، وأنـــا دائــمــا أقـــول إنـــه يجب 
عـــلـــى املــلــيــشــيــات إفــــســــاح املــــجــــال ألجـــهـــزة 
أن  قــيــادة مدنية، غير  مــوحــدة تحت  أمنية 
هــذا يجب أن يتم بشكل سلمي ومــن خال 
ــاق الــســيــاســي  ــفــ الــــحــــوار. ولــلــعــلــم فــــإن االتــ
الليبي يحتوي على ترتيبات أمنية مؤقتة، 

 لهذه املسألة.
ً
وهي توفر حا

■ كيف ترى مستقبل قوات »البنيان املرصوص« 
الـــدور الــذي يمكن  بعد تحرير مدينة ســرت، ومــا 

أن تقوم به؟
التابعة  املرصوص«،  »البنيان  قوات  قدمت 
ــنــــي الـــلـــيـــبـــي،  إلــــــى حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــ
املدينة  لتحرير  تضحيات كبيرة في سرت 
من آفة »داعش«، ولهم كل التحية على ذلك. 
الــقــوات، وأي  أمــا بخصوص مستقبل هــذه 
قــوات أخــرى، فهو في يد الليبيني أنفسهم، 
واألمـــــر يــعــود إلـــى الــلــيــبــيــني لــاتــفــاق على 

مؤسسات أمنية موحدة وبنائها.

■ ما تعليقك على الصدام الــذي حــدث أخيرًا بني 
أعــضــاء فــي املــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، وإصــــدار 

قرارات وإلغائها في الوقت ذاته؟
أممي  كمبعوث  أنــنــي  أقـــول،  هنا  الحقيقة، 
الرئاسي  املجلس  رئيس  تامًا  تأييدًا  أؤيــد 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، فـــائـــز الـــســـراج، 
الرئاسي. وأشجع جميع  املجلس  وأعضاء 
أعضاء املجلس الرئاسي على العمل سوية 

وبانسجام، من أجل ليبيا وشعبها.

 عسكريًا في ليبيا على غرار 
ً
■ هل تتوقع تدخال

تدخل حلف شمال األطلسي في 2011؟
ال يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك حـــل عــســكــري في 
فــالــحــوار  تــتــكــرر عملية 2011،  ولـــن  لــيــبــيــا، 
ــة،  هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج مـــن األزمــ
ــم املــتــحــدة يــدعــوان  واملجتمع الــدولــي واألمـ
إلـــى حــل سلمي وســيــاســي. فــقــط مــن خــال 
ــادة  ــ ــدة يــمــكــن لــلــيــبــيــني إعـ ــ ــــوحـ الــــحــــوار والـ

االستقرار واألمن واالزدهار إلى بلدهم.

تقرير

إضاءة

تقرير

عام 2016 شهد 
اعتقال االحتالل لـ130 

صيادًا فلسطينيًا

مارتن كوبلر
لن نتدخل عسكريًا في ليبيا 

على غرار 2011

حفتر طرف أساسي في 
المشهد وال يمكن تجاوزه

على الليبيين االتفاق على 
مؤسسات أمنية موحدة

¶ ولد مارتن كوبلر في 

العام 1953 في شتوتغارت 
جنوب ألمانيا، ودرس 

القانون في جامعة بون.
¶ شغل مناصب في عدد 

من البعثات الدبلوماسية 
األلمانية في الهند ومصر 

وفلسطين، وتسلم منصب 
نائب رئيس مجموعة العمل 

الخاصة بدول البلقان في 
وزارة الخارجية.

¶ وفي 2010 انضم كوبلر 

إلى األمم المتحدة. وعين 
وقتها مساعدًا للمبعوث 
األممي إلى أفغانستان، ثم 

مبعوثًا خاصًا إلى العراق 
بين 2011 و2013. وعين 

مبعوثًا دوليًا جديدًا إلى ليبيا 
خلفا لبرناردينو ليون، في 28 

أكتوبر/تشرين األول 2015.

سيرة

أجراهامقابلة
عالء فاروق

معاناة يومية لصيادي غزة مع االحتالل )عبد الحكيم أبو رياش(

طايع الصيعري... أخطر 
المطلوبين في السعودية

بلطجة إسرائيلية في بريطانيا

بدر الراشد

تل في عملية أمنية، أول من أمس، في مدينة 
ُ
يعتبر طايع بن سالم الصيعري، الذي ق

الرياض، أحد أخطر املطلوبني للجهات األمنية في السعودية. ويبلغ الصيعري 30 
عامًا، وسبق أن درس الهندسة في نيوزيلندا، إال أنه لم يكمل تعليمه. وغادر في 2014 
التقى بعقاب  الــســودان، حيث  إلــى  القتال هناك، ثم انتقل  إلــى سورية للمشاركة في 
العتيبي، أحد أبرز املطلوبني الذين قتلوا في السعودية أخيرًا، ومنها ذهب إلى اليمن، 
ثم عاد إلى السعودية بطريقة غير نظامية.  وظهرت بصمات الصيعري على أكثر من 
عملية شهدتها السعودية خال العامني املاضيني، بسبب عاقته مع العتيبي، إضافة 
إلى خبرته في صناعة األحزمة الناسفة، وجهوده في عمليات تجنيد إرهابيني. ولم 
تــؤكــد السلطات األمــنــيــة وجـــود عــاقــة بــني الصيعري وتنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« 
ــــش(، بــرغــم ذهــابــه إلـــى ســوريــة وعــاقــتــه بــالــعــتــيــبــي، خــصــوصــًا أنـــه ســاهــم في  )داعــ
ع األحزمة 

ّ
عمليات أعلن »داعش« مسؤوليته عنها. وُيعتقد أن الصيعري هو من صن

الناسفة املستخدمة في الهجمات التي شهدتها اململكة خال 2015 و2016، خصوصًا 
استهداف قوات الطوارئ في عسير جنوب اململكة، واستهداف املسجد النبوي.

التحقيقات باستهداف مسجد قوات  إثــر  األولــى  للمرة  الصيعري  اســم طايع  وظهر 
الطوارئ في عسير في أغسطس/آب 2015. وأسفرت العملية االنتحارية، التي تبناها 
»داعش«، عن مقتل 15 شخصًا. ووصف املتحدث األمني في وزارة الداخلية السعودية، 
اللواء منصور التركي، الصيعري بأنه »خبير في تصنيع الّسترات التي تستخدم في 
العمليات اإلرهابية وتجهيز املواد املتفجرة، وأيضًا تجهيز من يتم تجنيدهم ومن 

ينفذ العمليات االنتحارية وتدريبهم عليها«.
وُيعتقد أن الصيعري تمكن من املشاركة في عمليات بعد إعان اسمه ضمن املطلوبني 
 4 فــي  املــنــورة  املدينة  فــي  النبوي  املسجد  على  الهجوم  األمنية، خصوصًا  للجهات 
يوليو/تموز املاضي، وأدى إلى مقتل أربعة من عناصر قوات الطوارئ، وجرح ثمانية، 
إضافة إلى مقتل االنتحاري. وأكد التركي أن الصيعري »يعد أخطر املطلوبني للجهات 
األمنية، وبعد اإلعان عن اسمه تمكن من تصنيع حزامني ناسفني تم استخدامهما في 
املسجد النبوي خال رمضان املاضي وكذلك العملية الفاشلة التي استهدفت مواقف 
السيارات في مستشفى فقيه في محافظة جدة«. وما يعزز هذه الشكوك تأكيد التركي 
قنبلة يدوية  إلــى  املطلوبني حزامني ناسفني ورشــاشــني، إضافة  أنــه »ضبط بحوزة 
صناعة محلية، كما تم ضبط حوضني صغيرين بهما مواد يشتبه أن تكون كيمائية 
الصنع تستخدم في تصنيع املواد املتفجرة«. وأكد اللواء بسام العطية أن الصيعري 
»كان متواجدًا في نيوزيلندا يدرس الهندسة، حتى تدهور مستواه التعليمي وانقطع 
عن الدراسة وذلك في العام 2014، ومن نيوزيلندا توجه مباشرة إلى مناطق الصراع، 
وبالتحديد سورية، حيث شارك في القتال. ومن سورية انتقل إلى تركيا وبعدها إلى 
السودان بجواز سفر مزور، وفي السودان التقى باملوقوف، عقاب العتيبي، وهو أحد 
األسماء التي تكررت في األعمال اإلرهابية أخيرًا. ومن السودان توجه الصيعري إلى 
إلــى السعودية بطريقة غير مشروعة  اليمن بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلــك دخــل 
كــذلــك«.  وقتل في العملية مطلوب أمني آخــر، هو طــال الصيعري، الــذي شــارك في 
القتال في العراق في 2004. وأفــرج عنه في السعودية في 2011 بعد دخوله برنامج 
إلى  الــخــروج  أوقــف »خــال محاولته  الصيعري  أن طــال  العطية  وأعــلــن  املناصحة. 
مناطق الصراع مرة أخرى، وكان متنكرًا بزي نسائي، ويريد التوجه إلى سورية عبر 
األردن. وتم وضعه تحت املراقبة واملتابعة من العام 1437 هجري )2015(«. وكان طايع 
الصيعري وطال الصيعري حاوال الهرب، أول من أمس، أثناء مداهمة حي الياسمني 

في الرياض، لكنهما قتا في العملية، فيما أصيب رجل أمن.

لندن ـ نواف التميمي

ظهر 
ُ
نشرت كبريات الصحف البريطانية، أمس األحد، تفاصيل تسجيات سرية ت

تورط دبلوماسي إسرائيلي في محاوالت إسقاط سياسيني بريطانيني معارضني 
برنامج  و»الغارديان« مضمون  أون صانداي«  »ميل  إلسرائيل. ونشرت صحيفتا 
وثائقي من إنتاج شبكة »الجزيرة«، تمكن فيه صحافي يعمل لصالح الشبكة من 
اإليقاع بالدبلوماسي في السفارة اإلسرائيلية في لندن، شاي ماسوت، وتصويره 
ملدة ستة أشهر، كاشفًا من خالها سعيه إلسقاط سياسيني بريطانيني يعارضون 

االستيطان. 
وتظهر التسجيات، التي حصلت صحف ومواقع بريطانية على جزء منها، تخطيط 
البريطانية،  التعليم  وزارة  فــي  الــدولــة  وزيــر  بمساعدة  اإلسرائيلي،  الدبلوماسي 
دانكن،  أالن  الخارجية،  للشؤون  الــدولــة  بوزير  لإلطاحة  هالفون،  روبــرت  املحافظ 

املعروف بانتقاده الدائم لبناء املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. 
»القنبلة«، يظهر البرنامج الذي  وبحسب ما نشرته الصحف البريطانية، ووصفته بـ
الــذي يعد  تم تصويره ســرًا، ماسوت وهــو يتحدث عن رغبته »اإلطــاحــة« بدانكن، 
واحدًا من عدد قليل من الوزراء الذين يصرحون بمعارضتهم لاستيطان، ويسبب 
»الكثير من املشاكل«. ووصف الدبلوماسي اإلسرائيلي وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون بأنه »معتوه«. وأشار إلى أن رئيس لجنة العاقات الخارجية في 
البرملان البريطاني، كريسنب بانت، »على قائمة املستهدفني«، بسبب آرائه التي تعّد 

»منحازة بشدة لصالح العرب بداًل من أن تكون منحازة إلسرائيل«.
 من 

ً
وتظهر التسجيات، الــتــي ُصـــورت الــعــام املــاضــي داخـــل مطعم فــي لــنــدن، كــا

ماسوت، املسؤول السياسي في السفارة اإلسرائيلية، وماريا ستريزولو، املساعدة 
انتحل صفة  الــذي  املتخفي  املراسل  أثناء حديثها مع  السابقة لهالفون،  البرملانية 
ناشط سياسي مؤيد إلسرائيل. وتفاخرت ستريزولو كيف وظفت هالفون، املدير 
السابق لجمعية »أصدقاء إسرائيل في حزب املحافظني«، عندما كان نائبًا و»اآلن 
القيادية داخل  النفوذ اإلسرائيلي في املستويات  أصبح وزيــرًا«. كما تكشف مدى 
الدبلوماسي  فضيحة  عــن  الكشف  وأثـــار  بريطانيا.  فــي  الــحــاكــم  املحافظني  حــزب 
اإلسرائيلي، غضب أوساط سياسية في بريطانيا. وقال النائب عن حزب املحافظني، 
ديزموند سوايني »ال بد من التحقيق في هذا األمر بشكل كامل وتفصيلي. ال يمكننا 
السماح بأن تتصرف إسرائيل داخل بريطانيا بالحصانة ذاتها من املساءلة التي 
تتعامل بها داخــل فلسطني. ال ريب إطاقًا في أن ما نــراه هو تدخل سافر ومريب 
ومعيب في العملية السياسية لدولة أخرى«. ونقلت »ميل أون صانداي« عن وزير 

سابق قوله إن الوقت حان إلنهاء مشكلة شراء إسرائيل للسياسة البريطانية. 
وسارعت تل أبيب إلى محاولة احتواء الفضيحة. وقّدم السفير اإلسرائيلي لدى 
بريطانيا، مارك ريغيف اعتذارًا إلى دنكن. وأعلنت السفارة اإلسرائيلية، في بيان، 
أنها »ترفض تمامًا املاحظات املتعلقة بدنكن«، معتبرة أن »التعليقات صادرة 
في  عمله  فترة  وستنتهي  ديبلوماسيًا،  وليس  السفارة  فــي  صغير  موظف  عــن 
الــســفــارة قــريــبــًا«. وأوضــحــت أن »ريغيف تــحــدث مــع دنــكــن، وقـــدم اعــتــذاره، وأكــد 
أن  بانت  واعتبر  تــمــامــًا«.  مقبولة  غير  التعليقات  تعتبر  الــســفــارة  أن  بــوضــوح 
الواضح لديبلوماسي من دولة أجنبية كان رسميًا وشائنًا ويستلزم  »النشاط 
في حزب  إسرائيل  أصــدقــاء  رئيس »مجموعة  انتقد  فيما  بشأنه«،  فتح تحقيق 
 أي محاولة النتقاد دنكن أو 

ً
املحافظني«، لورد ستيوارت بوالك »جملة وتفصيا

أي وزير أو نائب في البرملان البريطاني«.

تتصاعد االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق الصيادين 

الفلسطينيين في بحر 
غزة، إذ ال تكتفي قوات 

االحتالل باعتقالهم 
وتدمير مراكبهم، بل 

تقتلهم أيضًا

كوبلر: 2017 
سيكون عام 

القرارات الحاسمة 
)عبد اهلل دوما/

فرانس برس(

ــة  ــخــارجــي ــر الـــشـــؤون ال ــ أعـــلـــن وزيـ
غاكوسو،  كلود  جون  الكونغولي 
أفريقية  قمة  بـــالده  احــتــضــان  عــن 
الثاني  يناير/كانون   25 في  ليبيا،  حول 
القارة  دول  مساهمة  لبحث  الجاري، 
نقلت  ما  وفــق  ــة،  األزم تسوية  في 
في  )الرسمية(،  الجزائرية  اإلذاعة  عنه 
عقب  السبت،  ليل  من  متأخر  وقــت 
الجزائري  نظيره  مع  أجراها  محادثات 
زيارة  هامش  على  لعمامرة،  رمطان 
»يجب  غاكوسو  وأضاف  الجزائر.  إلى 
علينا  ليملي  للغير  الفرصة  نترك  أال 
الوسائل  بكل  التفكير  وعلينا  حلوله، 
في مخرج لهذه األزمة التي ال يمكن 

أن تستمر«.

قمة ليبية 
في الكونغو

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017
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 كشفت وزارة الداخلية البحرينية، 
أمـــــــس األحــــــــــد، عـــــن أن »اإلهـــــمـــــال 
حـــادثـــة  وراء  يـــقـــفـــان  ــواطــــؤ«  والــــتــ
هـــــــروب 10 أشــــخــــاص مــــن ســجــن 
»جو« األسبوع املاضي، في هجوم 
إلـــى خمسة مسلحني  أربــعــة  شــنــه 
مــقــتــل  ــى  ــ إلــ وأدى  الــــســــجــــن،  ــلـــى  عـ
شـــرطـــي وجـــــرح آخـــــر. وأكـــــد وزيـــر 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــي، راشــــــد آل  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
خليفة، أن الــوزارة في صدد إحالة 
تتعلق  بتهم  للمحاكمة  عسكريني 
ــرًا أن  ــ »اإلهـــمـــال والـــتـــواطـــؤ«، ذاكـ بــــ
نوبة  أثــنــاء تغيير  تــمــت  الــعــمــلــيــة 
الــحــراســة، إذ خــرج »اإلرهــابــيــون« 
مــن بــوابــة كــانــت مفتوحة لــدخــول 
ســـيـــارة الــنــظــافــة. وبــحــســب وزارة 
الــداخــلــيــة، فــإن الــوزيــر أطــلــع أمس 
رئـــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة. وأكــــد آل 
قامت  األمنية  السلطات  أن  خليفة 
»الــقــبــض عــلــى صــاحــب الــســيــارة  بـــ
)املــــتــــورط فـــي الـــهـــجـــوم( والــكــشــف 
عــن أربــعــة مــن املــشــتــبــه بتورطهم 
ــتـــداء وتــهــريــب الــســجــنــاء«  فــي االعـ
بــحــســب مـــا نـــشـــره حـــســـاب وزارة 

الداخلية على موقع تويتر.
)العربي الجديد(

 أعـــلـــن قــســم الـــقـــوى الــبــشــريــة في 
جيش االحتال اإلسرائيلي، أمس 
األحــد، أن 15 جنديًا أقــدمــوا العام 
املــاضــي عــلــى االنــتــحــار، مــن أصــل 
41 جــنــديــًا لـــقـــوا مــصــرعــهــم خــال 
ـــ36 جــنــديــًا  ــ بــ مـــقـــارنـــة  ــام 2016،  ــ عـ
إســرائــيــلــيــًا قــتــلــوا عــلــى مــــدار عــام 
»يــــديــــعــــوت  مــــوقــــع  وذكــــــــر   .2015
أحــرونــوت« أن عدد املنتحرين في 
صــفــوف الجيش اإلســرائــيــلــي عام 
أقــدم  إذ  أيضًا مشابهًا،  كــان   2015
االنتحار. وأضاف  15 جنديًا على 
املـــوقـــع أن الــجــيــش لـــم يــجــد حتى 
اآلن تــفــســيــرًا لــهــذه الــظــاهــرة. لكن 
البشرية  الــقــوى  قسم  فــي  ضابطة 
أن غالبية  لجيش االحتال ذكــرت 
ــتـــحـــروا هـــم من  الـــجـــنـــود الـــذيـــن انـ
جنود الخدمة العسكرية اإللزامية، 
 إلــى أنــه ال يوجد أي هوية 

ً
مشيرة

فئوية محددة لهؤالء الجنود.
)العربي الجديد(

 طالبت سرايا الدفاع عن بنغازي 
ــــوار الــســابــع عــشــر مـــن فــبــرايــر/ »ثـ

شـــبـــاط بــــرص الــصــفــوف والــنــفــيــر 
ــا يـــعـــرف بــقــوات  ــام ملـــحـــاربـــة مـ ــعـ الـ
ــتـــي يــقــودهــا  ــة«، الـ ــرامــ ــكــ عــمــلــيــة الــ
خليفة حفتر. وذكــرت السرايا، في 
بــيــان رســمــي لها ليل الــســبــت، أنه 
»بعدما قام حفتر بتأمني انسحاب 
الدولة اإلسامية«  عناصر تنظيم 
)داعــــــش( عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا، من 
مدينة درنة، وتوفير ممر آمن لهم 
ــدار األوامــــــر بــعــدم الــتــعــرض  وإصــــ
ــــى ســــرت،  لـــهـــم حـــتـــى وصـــولـــهـــم إلـ
يقوم اليوم بتأمني انسحابهم من 

مدينة بنغازي. 
واعتبر البيان أن انسحاب عناصر 
ــــش« مـــن بــنــغــازي جـــاء »بــعــد  »داعــ
ــــوح فــي  ــــضـ ــفـ ــ ــاء دورهـــــــــــم املـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
شيطنة ثـــوار بــنــغــازي لــتــبــريــر ما 
وعمالته«  حفتر  »جــرائــم  سمتها 
وفق البيان، الذي جاء بعد ساعات 
مــن إعــــان قــيــادة قــــوات حــفــتــر عن 
املسلحة  السيارات  هــروب عشرات 
املــحــمــلــة بــمــقــاتــلــي »داعــــــــش« مــن 
ســرت، إثر اختراقهم ألحد محاور 

قتال قوات باملدينة.
)العربي الجديد(

أحداث سجن 
»جو«: اتهام 

لعسكريين 
بحرينيين 

بـ»اإلهمال 
والتواطؤ«

انتحار 15 جنديًا 
إسرائيليًا في 

2016

سرايا الدفاع عن 
بنغازي  تعلن 
»النفير العام« 

لمواجهة حفتر

صنع طايع الصيعري الحزام الناسف لمهاجمة المسجد النبوي )محمود حمس/فرانس برس(



إلغاء رئاسة الوزراء وتوسيع صالحيات الرئيسقصة استفتاءي »العدالة والتنمية«تاريخ التعديالت الدستورية واالستفتاءات

آلية مناقشات البرلمان
قيود محاسبة »رئاسة الدولة«

تغييرات السلطة التنفيذية

67
سياسة

  شرق
      غرب

ترامب يقبل تقرير 
االستخبارات حول 
القرصنة الروسية

أعــــلــــن كـــبـــيـــر الـــعـــامـــلـــن املـــقـــبـــل فــي 
الــبــيــت األبـــيـــض، ريـــنـــس بــريــبــوس، 
أمـــس األحــــد، أن الــرئــيــس األمــيــركــي 
)الصورة(،  ترامب  دونالد  املنتخب، 
االستخبارات  إلــيــه  مــا خلصت  قــِبــل 
ــا فــي  ــيــ ــن تــــــورط روســ ــيـــة عــ ــيـــركـ األمـ
هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة لــلــتــأثــيــر على 

أن  الــرئــاســيــة، مضيفًا  االنــتــخــابــات 
تـــرامـــب ســيــطــلــب مـــن االســتــخــبــارات 
ــأن مــــا الــــذي  إصـــــــدار تـــوصـــيـــات بـــشـ
خذ إجراءات 

ّ
ت

ُ
يتعن فعله، على أن ت

ــادًا إلــــيــــهــــا. وأقــــــــر الــــرئــــيــــس،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــــاراك أوبـــامـــا، بــأنــه »اســتــهــان« بما 
للقرصنة املعلوماتية من تأثير على 
األنظمة الديمقراطية، في مقابلة مع 
برنامج »هــذا األسبوع« على شبكة 

»إيه بي سي«.
)رويترز، فرانس برس(

قتلى وجرحى بتفجير 
جديد في بغداد

ــي عـــــــراقـــــــي أن  ــ ــنــ ــ ــدر أمــ ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــًا نــاســفــًا،  ــزامـ ــرتـــدي حـ »انـــتـــحـــاريـــًا يـ
فــّجــر نفسه داخـــل ســـوق شعبي في 
ما  بــغــداد«،  البلديات شرقي  منطقة 
أدى إلــــى ســقــوط تــســعــة قــتــلــى و16 
ــيـــة قــابــلــة  جــريــحــًا، فـــي حــصــيــلــة أولـ
ــــذي أشـــار  ــلـــزيـــادة، وفــــق املـــصـــدر الـ لـ
التي  املتتابعة  »التفجيرات  أن  إلــى 
تــضــرب األســـواق واملــحــال التجارية 
من  حالة  التجارية خلقت  واملناطق 

الرعب في بغداد«.
)العربي الجديد(

تأجيل دعوى »تيران 
وصنافير« إلى فبراير

قـــــــــررت هـــيـــئـــة مــــفــــوضــــي املـــحـــكـــمـــة 
الــدســتــوريــة العليا فــي مــصــر، أمس 
األحد، تأجيل نظر الدعوى املقامة من 
هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة 
املـــــصـــــريـــــة، إللــــــغــــــاء حــــكــــم مــحــكــمــة 
اتــفــاقــيــة  بــبــطــان  اإلداري  الـــقـــضـــاء 
تعين الــحــدود الــبــحــريــة بــن مصر 
ــة وبــــطــــان نـــقـــل تــبــعــيــة  ــعـــوديـ والـــسـ
للمملكة.  وصنافير  تيران  جزيرتي 
 12 املفوضن جلسة  هيئة  وحـــددت 
نظر  ملواصلة  املقبل  فبراير/شباط 
الـــدعـــوى، مـــع ضـــم الـــدعـــوى الــثــانــيــة 
لتشابههما  الحكومة  أقامتها  التي 

ووحدة الغرض منهما.
)العربي الجديد(

جولة ثالثة »صعبة« 
من المفاوضات 

القبرصية اليوم

ــرة قـــبـــرص،  ــزيــ يـــســـتـــأنـــف زعـــيـــمـــا جــ
ــكـــــوس  ــ ــيـ ــ ــــي ونـ ــجـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــصــــطــــفــــى أكـ
ــيـــف  ــنـ أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــادس، فــــــــي جـ
ــنـــن، مـــفـــاوضـــات وصــفــت  الـــيـــوم االثـ
بــالــفــرصــة الــتــاريــخــيــة إلنــهــاء عقود 
ــرة. وعــلــى  ــزيـ ــن االنـــقـــســـام فـــي الـــجـ مـ
الرغم من وجود عدة مسائل عالقة، 
أكـــــدت األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــتـــي تــشــرف 
ــذه املــــفــــاوضــــات أن فــرصــة  ــ ــلـــى هــ عـ
الــتــوصــل إلـــى حــل كــبــيــرة هـــذه املـــرة. 
ــم الـــقـــبـــرصـــي الـــتـــركـــي،  ــيــ لـــكـــن الــــزعــ
مصطفى أكينجي، أعلن أمس األحد، 
أنــه يتوقع مــفــاوضــات »صــعــبــة« إال 
أنــه عّبر عن األمــل بــأن تمهد لحقبة 

جديدة.
)فرانس برس(

جنرال باكستاني يتولى 
قيادة »التحالف« ضد 

اإلرهاب
ذكـــرت وســائــل إعـــام باكستانية أن 
السابق،  الباكستاني  الجيش  قائد 
الــــذي تــقــاعــد أخـــيـــرًا، رحــيــل شــريــف، 
ــدًا لـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري  ــ ــائـ ــ عــــــّن قـ
ــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة  الـــجـــديـــد الــــتــــي أعـ
ملـــحـــاربـــة   2015 عــــــام  ــــي  فـ تــشــكــيــلــه 
اإلرهاب، والذي يضم 34 دولة. وكان 
وزيـــر الــدفــاع الــبــاكــســتــانــي، خــواجــة 
آصف، أعلن يوم الجمعة املاضي، إن 

تعين شريف حسم قبل أيام قليلة.
)رويترز(

سيتم إلغاء منصب رئيس الــوزراء وتحويل 
الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  صاحياته  جميع 
التي  الــدســتــوريــة  ــادة  املــ إلــغــاء  بينما سيتم 
تـــفـــرض عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي قــطــع جميع 
ــفـــرض الــتــعــديــات  ــتـ ــيـــة. وسـ صـــاتـــه الـــحـــزبـ
ــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى الـــرئـــيـــس عـــدم  ــتـــوريـ الـــدسـ
تـــولـــي أكـــثـــر مـــن واليـــتـــن رئـــاســـيـــتـــن، األمـــر 
ــبــــرملــــان. كــمــا  الــــــذي يــنــطــبــق عـــلـــى أعــــضــــاء الــ
التعبير  بحسب  الــدولــة«،  »رئــيــس  سيتولى 
املستخدم في التعديات الدستورية، تمثيل 
»وحدة الجمهورية واألمة التركين وتطبيق 
الــدســتــور وإيـــجـــاد الــتــنــســيــق والـــتـــوافـــق في 
الــدولــة، وفي  العمل بــن مختلف مــؤســســات 
لــه أن يلقي خطابًا  حــال رغــب الرئيس يحق 
السنة  بداية  األول من  اليوم  البرملان في  في 
التشريعية الجديدة، وأن يوجه الرسائل في 
مــا يــخــص الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

للباد«.
وفــيــمــا يــســمــح الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي لــلــرئــيــس 
ــــن الــــتــــي أقـــــرهـــــا الــــبــــرملــــان  ــوانـ ــ ــقـ ــ بــــــإعــــــادة الـ
الــتــعــديــات  ستمنح  أخــــرى،  مـــرة  للمناقشة 
الــجــديــدة الــرئــيــس حــق رفـــع دعـــوى قانونية 
ضــد أي قــانــون يــقــره الــبــرملــان لـــدى املحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا. أكــثــر مــن ذلــــك، ستمنح 
تعين  حــق  الرئيس  الــدســتــوريــة  التعديات 
نوابه والوزراء وكبار موظفي الدولة وأيضًا 
إقالتهم من مناصبهم، وذلك بموجب مرسوم 
ملوافقة  الــحــاجــة  مــن دون  رئــاســي،  تشريعي 
البرملان، وكذلك سيتمتع الرئيس بصاحية 
ــوانــــن الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــعـــديـــات  ــقــ تـــحـــويـــل الــ

الشعبي في حال  االستفتاء  إلى  الدستورية 
رأى ضــــــرورة فـــي ذلـــــك، وســـيـــتـــولـــى، أيــضــًا، 
ــيـــاســـات مــجــلــس األمــــــن الــقــومــي  تـــحـــديـــد سـ

واتخاذ الخطوات الكفيلة بتطبيقها.
وســيــكــون مــن حــق الــرئــيــس إصــــدار مراسيم 
على  التنفيذية،  سلطاته  تــخــص  تشريعية 
أال تتدخل هذه القرارات بالحقوق والحريات 
الــســيــاســيــة، وأال تتعارض  األســاســيــة وتــلــك 
مــــع أي قــــانــــون صـــــــادر عــــن الــــبــــرملــــان. وفـــي 
الــرئــاســة مــرســومــًا تشريعيًا  ــدرت  ــ حـــال أصـ
البرملان، سيتم  أقــره  يتعارض مع أي قانون 
تطبيق الــقــانــون، وفـــي حـــال أصـــدر الــبــرملــان 
ــدر به  ــ ــــذي أصـ قـــانـــونـــًا فـــي ذات املــــوضــــوع الـ
الــرئــيــس مــرســومــه، سيعتبر األخــيــر الغــيــًا. 
وســتــنــتــقــل صــاحــيــة إعــــان حــالــة الـــطـــوارئ 
ــــوزراء  وفـــق الــقــوانــن الــحــالــيــة مـــن رئـــاســـة الـ
أن تكون بمدة  الجمهورية على  رئــاســة  إلــى 
أقــصــاهــا ســتــة أشــهــر وتــدخــل حــيــز التنفيذ 
بعد مــوافــقــة الــبــرملــان الـــذي يحق لــه تقصير 
وتمديد حالة الطوارئ إن رأى ذلك مناسبًا. 
تمديد  طلب  الجمهورية  لرئيس  يحق  كما 
الــطــوارئ ملــدة ال تتجاوز أربعة أشهر،  حالة 
إال في حالة الحرب إذ ستكون املدة مفتوحة، 
وعلى البرملان أن يناقش املراسيم التشريعية 
ــيــــس بـــمـــوجـــب حـــالـــة  ــرئــ ــا الــ الــــتــــي يــــصــــدرهــ
الطوارئ ويقرها خال ثاثة أشهر من تاريخ 
صدورها، وإال ستعتبر الغية بمجرد انتهاء 
ــــاالت  ــدة، إال فــــي الــــحــــات اإلجــــبــــاريــــة وحـ ــ ــ املـ

الحرب التي تمنع انعقاد البرملان.
ب.د

تــضــع الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــجــديــدة قـــيـــودًا شـــديـــدة عــلــى مــحــاســبــة رئــاســة 
الجمهورية، إذ تسمح باقتراح محاسبة الرئاسة في حال ارتكبت جرمًا بمجرد 
الــبــرملــان، على أن يتم مناقشة األمــر خــال مــدة ال  موافقة غالبية جميع أعــضــاء 
تتجاوز شهرًا واحــدًا. ويتم تشكيل لجنة للمحاسبة في البرملان بموافقة ثاثة 
أخماس أعضاء البرملان، بالتصويت السري، ويتم تشكيل اللجنة بحسب نسبة 
أعضاء كل حزب في البرملان على أن تكون مكونة من 15 عضوًا، وأن تقدم تقريرها 
البرملان في مــدى ال يتجاوز شهرين، على أن يتم تمديدها ملــرة واحــدة  لرئاسة 
ولشهر واحد. وتقوم رئاسة البرملان بتوزيع التقرير خال عشرة أيام من تسلمه. 
وإن اجتمع البرملان مــرة أخــرى خــال عشرة أيــام من تاريخ توزيع التقرير، يتم 
أعضاء  ثلثي  بموافقة  للمحاسبة  للدولة  األعــلــى  املجلس  إلــى  الرئيس  تحويل 
البرملان، إذ يقوم املجلس بإنهاء محاكمة الرئيس في مدة أقصاها ثاثة أشهر، 
ال يتم تجديدها إال ملرة واحدة ملدة ثاثة أشهر إضافية. وال يحق للرئيس خال 
هذه الفترة من الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ويحق للرئيس حل البرملان والدعوة 
يجب  الحالتن  كلتا  وفــي  نفسه،  حــل  للبرملان  يحق  وكــذلــك  مبكرة،  النتخابات 

إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية معًا.

شهدت الجمهورية التركية ستة استفتاءات 
تـــاريـــخـــهـــا مـــنـــذ عــــــام 1923.  فـــــي  شـــعـــبـــيـــة 
يــن الــلــذيــن حصا  وبــاســتــثــنــاء االســتــفــتــاء
فـــي ظـــل حــكــم حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
أجــريــت جميع  فــقــد  و2010،   2007 الــعــامــن 
ــلـــى تـــعـــديـــات  االســــتــــفــــتــــاءات الـــشـــعـــبـــيـــة عـ
إمــا في ظل حكم االنقابين من  دستورية، 
العرفية  أو في ظل حــاالت األحكام  العسكر 
والــطــوارئ. ورغــم ذلــك حظيت بنسب إقبال 
عــالــيــة لــلــغــايــة، ومـــن دون شــبــهــات تــزويــر. 
وكانت حصة املوافقة على التعديات على 
اســتــفــتــاءات، فيما رفــض  الــدســتــور خمسة 
يوليو/ فــي  األول  االستفتاء  حصل  واحـــد. 

تموز عام 1961 إلقــرار الدستور الثاني في 
تاريخ الجمهورية التركية. وتم األمر في ظل 
حــالــة األحــكــام الــعــرفــيــة، وتــحــت حكم لجنة 
الوحدة القومية املكونة من ضباط الجيش 
ــام 1960، وأطــاحــوا  الــذيــن قــــادوا انــقــاب عـ
حكومة الحزب الديمقراطي وأعدموا رئيس 
الــــــوزراء حــيــنــهــا، عـــدنـــان مــنــدريــس. ووافـــق 
حينها على الدستور 61.7 في املائة، بينما 
رفــضــه 38.3 فــي املـــائـــة، مــع نــســبــة مــشــاركــة 
الثاني  املــائــة. وتــم االستفتاء  فــي  بلغت 81 
فـــي ظـــل حـــالـــة األحــــكــــام الــعــرفــيــة، فـــي عهد 
حكم مجلس األمن القومي الذي قاد انقاب 
الباد، حن  األكثر دموية في تاريخ   ،1980
ــام املـــجـــلـــس بــتــعــيــن مــجــلــس اســـتـــشـــاري  ــ قـ
ــــم حــل  تـ أن  بـــعـــد  ــوًا،  ــ ــــضـ عـ ــــن 160  مـ ــكــــون  مــ
املجلس  وعــمــل  السياسية.  األحـــزاب  جميع 
االســتــشــاري عــلــى كــتــابــة الــدســتــور الجديد 
ملـــدة قــاربــت سبعة أشــهــر، وتـــم طــرحــه على 
 91.4 بموافقة  وحظي  الشعبي،  االستفتاء 

فــي املــائــة مــن املــشــاركــن فــي االســتــفــتــاء. أما 
االســتــفــتــاء الـــثـــالـــث، فــقــد تـــم فـــي سبتمبر/

انتهاء حالة  مــن  بعد شهرين   ،1987 أيــلــول 
ــكــــام الــعــرفــيــة الـــتـــي امـــتـــدت ملــــدة سبع  األحــ
ســـنـــوات، بــعــد انــقــاب عـــام 1980، وفـــي ظل 
رئــاســة قــائــد االنــقــاب كنعان إفــريــن، وذلــك 
لــتــعــديــل املــــادة الــرابــعــة مــن الــدســتــور التي 
التي تم  قــيــادات األحـــزاب السياسية  منعت 
العمل  املشاركة في  االنقاب من  حلها بعد 
السياسي ملدة عشر سنوات. وتمت املوافقة 
ووافـــق  بغالبية بسيطة.  املــــادة  إلــغــاء  عــلــى 
املائة من املشاركن في االستفتاء  50.2 في 

على إلغاء املادة، بينما رفض 48.8 في املائة 
ذلك، بنسبة مشاركة بلغت 93.6 في املائة.

أيلول عام 1988  وجرى استفتاء سبتمبر/ 
في ظل حالة الطوارئ التي كان تم اإلعان 
عــنــهــا فـــي جـــنـــوب وشـــــرق األنــــاضــــول بعد 
الكردستاني.  العمال  مع حزب  االشتباكات 
وتــــم رفــــض الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
كانت ستؤدي إلى تقديم موعد االنتخابات 
البلدية ملدة عام واحد، بنسبة بلغت 65 في 
املــائــة مــن األصــــوات، بنسبة مشاركة بلغت 

88.8 في املائة.
باسم...

إسطنبول ـ العربي الجديد

من املتوقع أن تستغرق مناقشة البرملان ملشروع تعديل الدستور بن 13 و15 يومًا، 
القوانن  املــقــتــرحــات ومــشــاريــع  ــــراءات املطبقة على  لـــذات اإلجـ املــقــتــرح  وسيخضع 
وتنص  جولتن.  على  مناقشته  سيتم  لكن  للبرملان،  العامة  الجمعية  في  األخــرى 
مــرور 488  الثانية قبل  بالجولة  البدء  التركي على عدم  للبرملان  الداخلية  اللوائح 
ســاعــة على انتهاء الجولة األولـــى. ووفــقــًا لـــذات الــلــوائــح، فــي الجولة األولـــى تلقى 
خطابات باسم األحزاب السياسية األربعة في البرملان وباسم الحكومة حول املقترح 
ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود املقترح إن وجدت. أما 
في الجولة الثانية، فا تلقى خطابات باسم األحزاب والحكومة حول املقترح، لكن 
يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود املقترح، وال يمكن تقديم مقترحات 
إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة األولى. ويحتاج املقترح إلى موافقة 
ثاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرملان، أي ما يعادل 330 نائبا 
على األقل، وستكون عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في املقترح ملغى إن 
الثانية، وسيعتبر  لم يحصل على 330 صوتا خال عملية التصويت في الجولة 
املقترح ملغى في حــال لم يحصل على عــدد األصــوات املذكور آنفا عند التصويت 
البرملان  إلــى  إعــادة إرســال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه  عليه. وال يمكن 
خال ذات الــدورة، دون أن يمر عام كامل اعتبارا من تاريخ رفضه. ويحق لرئيس 
الباد أن يعيد القوانن املتعلقة بتغيير الدستور إلى  البرملان من أجل مناقشتها 
ثانية، كما يجب على رئيس الباد دراسة وتفحص القوانن خال مدة أقصاها 15 
يومًا. وأجري، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، استفتاءان إلدخال تعديات على 
الدستور الحالي. ورغم معارضة الكمالين، ممثلن بحزب الشعب الجمهوري، كما 
باملوافقة  التعديات  فقد حظيت هذه  لكليهما،  الحالية،  التعديات  في  الحال  هو 
بغالبية مريحة، وهو ما مهد للتعديات الدستورية الحالية والتحول إلى النظام 
الرئاسي. وأفضى استفتاء عام 2007 إلى إحداث تعديات جوهرية على الدستور 
التركي، وكان بمثابة رد على عرقلة انتخاب عبد الله غول لرئاسة الجمهورية، من 
العسكرية وحزب الشعب الجمهوري.  الوصاية  الذي كان قائمًا بن  التحالف  قبل 
وأدت هذه التعديات إلى انتخاب الرئيس التركي عبر االقتراع املباشر، وتم خفض 
مــدة واليــتــه مــن سبع ســنــوات إلــى أربـــع، ولــدورتــن فقط. كذلك خفضت مــدة واليــة 

البرملان من خمس سنوات إلى أربع.

إلغاء منصب رئيس 
الوزراء وتحويل صالحياته 

إلى الرئاسة

إلغاء المحاكم العسكرية 
باستثناء تلك الخاصة 

بالقوات المسلحة

رحلة 
الجمهورية 

الثانية
إسطنبول ـ باسم دباغ

ــنــــن، الــرحــلــة  تــنــطــلــق، الـــيـــوم اإلثــ
الــتــمــهــيــديــة النـــتـــقـــال تـــركـــيـــا إلـــى 
ــة الـــثـــانـــيـــة«،  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ حـــقـــبـــة »الـ
البرملاني، مثلما عهدته  النظام  لتتحّول من 
الـــنـــظـــام  إلــــــى   ،1923 عــــــام  تـــأســـيـــســـهـــا  ــذ  ــنـ مـ
»الـــرئـــاســـي عــلــى الــطــريــقــة الــتــركــيــة«، مثلما 
يحلو لصاحب املشروع، الرئيس رجب طيب 
أردوغــــــان، تسميته مــنــذ طـــرح طــمــوحــه قبل 
نحو عشر ســنــوات. رحــلــة تــبــدأ مــن البرملان 
التعديات الدستورية  اليوم، والذي يناقش 
املحالة إليه من الحكومة ومن لجنة برملانية 
ــلـــى مــرحــلــتــن  خــــاصــــة، لـــيـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عـ
وبــشــكــل ســـري عــلــى كــل مـــادة مــنــفــردة، وهــو 
أسبوعن،  في غضون  أن يحصل  يتوقع  ما 
بـــهـــدف نــيــل 330 صـــوتـــًا بــرملــانــيــًا مـــن أصــل 
البرملان، قبل أن تنتقل  550 هم عــدد أعضاء 
في  تنظيمه  املنتظر  الشعبي  االستفتاء  إلى 
ــام تفيد  مـــــارس/آذار املــقــبــل. وإن كــانــت األرقــ
بــــأن تــمــريــر الــتــعــديــات تــحــت قــبــة الــبــرملــان 
 نــســبــيــًا، إن لـــم تحصل 

ً
ســيــكــون أمــــرًا ســهــا

ــقــــابــــات« فـــي صـــفـــوف الـــحـــزبـــن الــلــذيــن  »انــ
ــدان الـــتـــعـــديـــات الــــدســــتــــوريــــة، وهــمــا  ــ ــ ــؤّي ــ يــ

في  واقــتــصــاديــًا  وعسكريًا  وسياسيًا  أمنيًا 
ــارج. املـــعـــارضـــة الــشــرســة  ــخــ ــي الــ الــــداخــــل وفــ
تكون  أن  بعضهم  يخشى  التي  للتعديات، 
»ديكتاتورية دستورية«، ال تقتصر  عنوانًا لـ
»الشعب  البرملانية،  املــعــارضــة«  »شيخ  على 
ــة الــقــومــيــة  ــركـ الــــجــــمــــهــــوري«، وال عـــلـــى الـــحـ
الكردية، وال على اليسار غير البرملاني والجزء 
ــدنـــي ومــنــظــمــات  ــن املــجــتــمــع املـ الــعــلــمــانــي مـ
حــقــوق اإلنـــســـان، إنــمــا تــطــاول أيــضــًا جانبًا 
من الحزب الحاكم نفسه، »العدالة والتنمية« 
وحــلــيــفــه فــي مــشــروع الــتــعــديــل الــدســتــوري، 
الحركة القومية. في املقابل، تبدو »الفلسفة« 
الدستوري  التعديل  أنصار  فيها  يبرر  التي 
مــشــروعــهــم، قــائــمــة عــلــى أن الــنــظــام الــتــركــي 
الـــبـــرملـــانـــي، مــثــلــمــا هـــو حـــالـــه مــنــذ تــأســيــس 
ــــورك، هــــو ســـبـــب املــصــائــب  ــاتــ ــ جـــمـــهـــوريـــة أتــ
كلها، واالنقابات، ومحاوالت االنقابات، ملا 
يتضمنه من قيود أتاحت تفوق العسكر على 
الساسة، وملا احتواه من مواد كّبلت السلطة 
التنفيذية تحت شعار الفصل بن السلطات، 
ليصبح الرئيس عمومًا في وضعية عاجزة 

دستوريًا وسياسيًا.
ــكــــون االســـتـــفـــتـــاء املــــقــــرر فــــي مــــــارس/ لــــن يــ
آذار املــقــبــل، فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، شبيهًا 
املــواد  بعض  لتعديل  سابقن  باستفتاءين 
الـــدســـتـــوريـــة. لــكــنــه ســـيـــؤدي لــتــغــيــيــر نــظــام 
الحكم برمته، إلطاحة النظام البرملاني الذي 
يزيد عمره عن املائة وأربعن عامًا، واملوروث 
العثمانية، والتحول إلى نظام  عن السلطنة 
ــيـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــاســــي يـــحـــظـــى فـ
2019، بصاحيات  عــام  من  اعتبارًا  التركية، 

»العدالة والتنمية« و»الحركة القومية«، فإن 
الشعبي  االستفتاء  يبقى  األهــم  االستحقاق 
السياسية  الــتــحــديــات  أهـــم  مــن  ُيعتبر  الـــذي 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون األخــــيــــرة فـــي مــســيــرة 
أردوغــــــــان الــســيــاســيــة. مـــشـــروع الــتــعــديــات 
التي تطاول 18 مــادة من الدستور، وتتعلق 
بــالــنــظــام الــســيــاســي الــرئــيــســي، صـــار عــنــوان 
انقسام جديد في تركيا التي تعيش وضعًا 
ــًا عــلــى جــمــيــع الــصــعــد،  اســتــثــنــائــيــًا ومــــأزومــ

ــال أتــــــاتــــــورك ذاتــــــــه، بــعــد  ــمــ ــا كــ ــهـ لــــم يـــحـــظ بـ
ــن الـــوصـــايـــة الــعــســكــريــة بشكل  الــتــخــلــص مـ
في منتصف  االنقابية  املحاولة  إثــر  نهائي 
يوليو/تموز املاضي. محاولة انقاب منحت 
أنـــقـــرة مـــرونـــة لـــم تــعــهــدهــا لــنــاحــيــة الــتــحــرك 
وصلت  الــخــارجــيــة،  السياسة  مستوى  على 
لــدرجــة تــوتــرت بــهــا عــاقــاتــهــا مــع واشنطن 
ــامــــت مـــع روســيــا  بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، وأقــ
شراكة استراتيجية غير مسبوقة أيضًا. لكن 
على مشروع  يجب  الشعبي،  االستفتاء  قبل 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، أو الــدســتــور الــجــديــد 
فعليًا، أن يمّر في امتحان البرملان وحساباته 
الــدقــيــقــة، وذلـــك فــي ظــل الــتــوافــق بــن كــل من 
حزب العدالة والتنمية )317 مقعدًا برملانيًا( 
وحزب الحركة القومية )39 مقعدًا(. إال أن هذا 
التوافق لم يمنع مسؤولي »العدالة والتنمية« 
من االستنفار لضمان تصويت جميع نواب 
الحزب باملوافقة. وخوفًا من قيام بعض نواب 
والتصويت  التمرد  مــن  والتنمية«  »الــعــدالــة 
الحاكم  الــحــزب  قــيــادات  استنفرت  بالرفض، 
الجميع باملوافقة، األمر  للتأكد من تصويت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أحـــد هــذه  الـــذي يــؤكــده لـــ

القيادات، بالقول: »ال نتوقع أي حركة منظمة 
بن نواب الحزب لاعتراض على التعديات، 
وإن حصلت فإنها ستكون بمثابة الخيانة، 
التعديات«.  أن يتحرك أحد ضد  وال نتوقع 
ويــضــيــف أنــــه »قــــد يــكــون هــنــاك مـــن الــنــواب 
مــمــن لــم تقنعه بــعــض بــنــود الــتــعــديــات، إال 
أن هــؤالء ال يتجاوز عددهم خمسة أعضاء، 
وإن قرروا إبداء اعتراضهم فإنهم لن يقوموا 
الـــدورة األولـــى، أما  بالتصويت بـــ ال، إال فــي 
نوابنا  جميع  أن  فنظن  الثانية،  الـــدورة  فــي 

سيصّوتون بـ نعم«، وفق قوله.
ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــــدالـ ــعـ ــ ــــر أحــــــد نـــــــواب »الـ ــــذكـ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »بــعــض الـــنـــواب قد  لـــ
يعبرون بالفعل عن عدم ارتياحهم للقرارات 
من خال مخالفة القرار الحزبي بالتصويت، 
لـــكـــن بـــعـــد املـــرحـــلـــة الــــتــــي مـــــرت بـــهـــا الـــبـــاد 
ومحاولة االنقاب ودور الرئيس )أردوغان( 
في دحر املحاولة، ال أتوقع أن يتجاوز إبداء 
عدم االرتياح الدورة األولى، أما في التصويت 
تعبيره.  بحسب  سيوافق«  فالجميع  الثاني 
وكان »العدالة والتنمية« شهد نقاشًا كبيرًا 
عــام 2010 على  استفتاء  بــن صفوفه خــال 

تم رفض  أخــرى، عندما  تعديات دستورية 
إحــــدى املــــواد فــي الــتــصــويــت الــثــانــي بعدما 
تــمــت املــوافــقــة عــلــيــهــا فـــي الــتــصــويــت األول. 
وكانت تتعلق بآلية إغاق األحزاب وضرورة 
الــحــصــول عــلــى إذن بــرملــانــي مــســبــق إلغــاق 

أي حــــزب ســيــاســي، إثــــر تــمــرد بــعــض نـــواب 
»العدالة والتنمية« على املادة.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــأكــيــد  ــك، وعـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
زعــيــم الــحــركــة الــقــومــيــة، دولـــت بهجلي، بــأن 
التعديات  على  باملوافقة  ستصوت  حركته 

ــاء أو فــي  ــتـ ــفـ ــتـ ــي االسـ الـــدســـتـــوريـــة ســــــواء فــ
البرملان، لكن ال تزال حالة من عدم الوضوح 
تــحــيــط بــمــوقــفــهــا. وإضـــافـــة لــلــنــائــب، أومــيــد 
أوزداغ، الذي تم إخراجه من الحركة القومية 
وأكـــد أنــه سيصوت بــالــرفــض، هــنــاك خمسة 
نــــواب آخــريــن عــن الــحــركــة الــقــومــيــة أظــهــروا 
إعامية  تقارير  للتعديات. وتشير  رفضهم 
ــائـــب، ســيــف الـــديـــن يـــلـــمـــاز، أحــد  ــنـ إلــــى أن الـ
أبـــرز الــوجــوه الــتــي حــاولــت فــي وقــت سابق، 
اإلطـــاحـــة بــبــهــجــلــي مـــن قـــيـــادة الـــحـــزب، كــان 
الحزب وتراجع عن موقفه  بقيادة  التقى  قد 
الـــرافـــض لــلــتــعــديــات. يــضــاف إلـــى ذلـــك عــدم 
تصريح كثير من نواب الحزب عن مواقفهم، 
ما يجعل إمكانية حصر الرافضن باألسماء 
السابقة أمرًا غير ممكن، خصوصًا أن هناك 
ــر تــشــيــر إلـــــى أن الــــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة  ــاريـ ــقـ تـ
األمــر  التعديات،  تــعــارض  القومية  للحركة 

الذي قد يدفع بعض النواب لرفضها.

دستور جديد أكثر 
مما هي تعديالت دستورية

تــنــاولــت الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة املــقــتــرحــة 

التنفيذية  السلطة  بــدءًا من  السلطات  جميع 
ومرورًا بالسلطة التشريعية وانتهاًء بإعادة 
تنظيم عمل السلطة القضائية، لتبدو وكأنها 
كتابة دســتــور جــديــد، املــشــروع الـــذي فشلت 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــركــيــة بــالــتــوافــق عليه 
لـــســـنـــوات. ويـــبـــدو انــفــتــاح بــهــجــلــي املــفــاجــئ 
على »تــشــريــع وضــع األمـــر الــواقــع الــحــالــي«، 
بحسب تعبيره، بمثابة كلمة السر التي فكت 
هذا االستعصاء. وبعد أشهر من املفاوضات 
الـــتـــي انـــحـــصـــرت بـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
والـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، انــخــفــضــت الــتــعــديــات 
املقترحة من 20 إلى 18 مادة )من أصل نحو 
منصب  إلــغــاء  بموجبها  سيتم  ــادة(،  مــ  180
الــــوزراء وتــحــويــل جميع صاحياته  رئــيــس 
ــــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد تــوســيــعــهــا.  إلـ
وبحسب التعديات، سيتم رفع عدد النواب 
إلــى 600 نائب،  التركي مــن 550  البرملان  فــي 
البرملان  إلــى  الترشح  ســن  تخفيض  وسيتم 
مـــن 25 عــامــًا إلـــى 18، عــلــى أن يــتــم انــتــخــاب 
يــوم واحد  في  الجمهورية  ورئــاســة  البرملان 
ــنـــوات لــكــل مــنــهــمــا بــعــدمــا كــانــت  لــخــمــس سـ
أربع سنوات. وتم سحب اقتراح تعين نواب 
االعتراضات  بسبب  البرملان  في  احتياطين 
على األمـــر فــي صــفــوف »الــعــدالــة والتنمية«. 
أما عن صاحيات البرملان، فسيتم تنظيمها 
ــــن وتـــغـــيـــيـــرهـــا  ــوانـ ــ ــقـ ــ كــــالــــتــــالــــي: »وضـــــــــع الـ
ــا، مــنــاقــشــة املـــيـــزانـــيـــة واملــحــاســبــة  ــهــ ــتــ وإزالــ
عــلــيــهــا وقــبــولــهــا أو رفــضــهــا، إقـــــرار طــبــاعــة 
العفو  ــرار  ــ إقـ الـــحـــرب،  ــــان  نــقــديــة وإعـ أوراق 
البرملان بما ال  العام بموافقة ثاثة أخماس 
الدولية،  واالتفاقيات  القوانن  مع  يتعارض 
في  املــوجــودة  الصاحيات  باقي  واستخدام 
في  لجان تحقيق  وإنشاء  الحالي،  الدستور 
القوانن والحصول  التي تنظمها  املواضيع 
الــتــســاؤالت  عــلــى إجــابــات خطية عــن جميع 
الــتــي يــطــرحــهــا الــبــرملــانــيــون بــشــكــل مكتوب 
من نــواب الرئيس والـــوزراء بمدة ال تتجاوز 

الخمسة عشر يومًا«.
وبخصوص املرشح لرئاسة الدولة، يجب أن 
يكون قــد أتــم األربــعــن عامًا وكــذلــك تعليمه 
الــتــي وضعها  بــالــصــفــات  الــعــالــي، ويتحلى 
على  البرملان،  في  للنيابة  للترشح  القانون 
أن يكون مواطنًا تركيًا فقط، بعدما تم إزالة 
اعــتــراضــات  بــالــوالدة بسبب  مــواطــنــًا تركيًا 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« بـــاعـــتـــبـــار ذلـــك  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــن »الـ ــ مـ
املوجودة  األحـــزاب  وتقوم  عنصريًا.  تعبيرًا 
فـــي الــبــرملــان بــتــقــديــم مــرشــيــحــهــا لــلــرئــاســة. 
ويــحــق لـــأحـــزاب الــتــي لـــم تــتــجــاوز العتبة 
إذ  للرئاسة،  بمرشحها  تتقدم  أن  البرملانية 
أن  التي يجب  تــم تخفيض نسبة األصـــوات 
من  ــزاب مجتمعة  ــ األحـ هـــذه  عليها  تــحــصــل 
10 باملائة في املسودة األولــى إلى 5 باملائة، 
مع إضافة شرط الحصول على توقيع 100 
ألــف نــاخــب. وعــن الــقــوانــن الناظمة لعملية 
انــتــخــاب الــرئــيــس، يــتــولــى منصب الــرئــاســة 
الغالبية األصــوات وفــي حال  الحاصل على 
ــن املـــرشـــحـــن بـــالـــحـــصـــول عــلــى  فـــشـــل أي مــ
غالبية األصـــــوات، تــجــرى االنــتــخــابــات مــرة 
أخـــرى بــن الــحــاصــلــن عــلــى النسبة األعــلــى 
من األصوات في أول يوم إثنن بعد الجولة 
األولــى، وفي حال انسحب جميع املرشحن 
ولــم يبق ســوى مرشح واحــد للرئاسة، يتم 
تحويل التصويت إلى استفتاء شعبي، وفي 
حال لم يحصل املرشح على غالبة الخمسن 
ــادة انــتــخــابــات رئــاســة  ــ فـــي املـــائـــة، ســيــتــم إعـ
الــجــمــهــوريــة مـــن دون إعــــــادة االنــتــخــابــات 
التشريعية، على أن يستمر الرئيس املنتهية 
واليــتــه بـــإدارة شـــؤون الــبــاد لحن انتخاب 

الرئيس الجديد.

القضائية  الــســلــطــة  حــظــيــت 
ــتــعــديــالت  ــن ال بـــجـــزء كــبــيــر مـ
ـــ18  ال الــمــواد  على  الدستورية 
الشامل  المشروع  يطالها  التي 
رئاسي  نظام  إلى  التحول  باتجاه 
منذ  حاليًا  السائد  البرلماني  بدل 
إلغاء  وتم  الجمهورية.  تأسيس 
باستثناء  العسكرية  المحاكم 
مــحــاكــم االنــضــبــاط الــخــاصــة 
باستثناء  المسلحة،  بــالــقــوات 
تخفيض  ــم  وت ــحــرب.  ال حـــاالت 
األعلى  المجلس  أعضاء  عــدد 
إلى  العامين  والــنــواب  للقضاة 
العدل  وزيـــر  يــكــون  شخصًا   13
أعضاء  العدل  وزارة  ومستشارو 
تلقائيين فيه، ويتم انتخابهم من 
البرلمان، كما تم تخفيض عدد 
الدستورية  المحكمة  أعضاء 

العليا إلى 15 عضوًا.

إلغاء المحاكم 
العسكرية

دستور نظام رئاسي ينهي 
بعض ما أرساه أتاتورك

التعديل الدستوري الشامل يقلّص من احتماالت حصول انقالب جديد )ياسين بلبل/األناضول(

حصل االستفتاء الثالث في 1987 بعد انقالب كنعان إفرين )آدم ألتان/فرانس برس(

سيصبح من الصعب على البرلمان محاسبة الرئيس )فولكان فورونشو/األناضول(

الدستوري،  التعديل  على  االقتراع  لدى  صوتين  الحاكم  الحزب  سيفقد 
لن  الذي  )الصورة(،  كهرمان  إسماعيل  البرلمان،  رئيس  صوت  هو  األول 
يحضر الجلسة بسبب وعكة صحية، 
والثاني هو صوت من سيحل مكان 
تمنع  إذ  الجلسة،  إلدارة  كهرمان 
التركي  للبرلمان  الداخلية  القوانين 
ومن  التصويت.  من  الجلسة  رئيس 
قيادات  أحــد  يقوم  أن  المتوقع 
والتنمية«  لـ»العدالة  النيابية  الكتلة 
بإدارة الجلسة، إال إذا قام كبير نواب 
عاكف  الــجــمــهــوري«،  »الــشــعــب 

حمزة جبي، بإدارة الجلسة.

الحزب الحاكم يخسر صوتين

»الجمهورية  نحو  تركيا  رحلة  اليوم،  تبدأ، 
الثانية« مع انطالقة جلسات مناقشة البرلمان 
إلى  يهدف  الذي  الجديد  الدستور  مشروع 

تحّول  في  تركيا،  في  رئاسي  نظام  ــاء  إرس
يحسم  ــن،  ــدي ومــؤي ــرًا،  كــث معارضين  يجد 
المقبل.  مــارس/آذار  شهر  استفتاء  عددهم 

رجب  أجله  من  عمل  لطالما  دستوري  تعديل 
جديد  دستور  بمثابة  ليكون  أردوغــان،  طيب 
مؤسس  أرســـاه  الـــذي  الحكم  نــظــام  يغيّر 

أن  شأنه  من  كمال،  مصطفى  الجمهورية، 
انقالب  محاوالت  حصول  احتماالت  من  يحّد 

جديدة في بلد االنقالبات تاريخيًا
الغالف

البرلمان يبدأ نقاش التعديالت 
اليوم إلحالتها إلى االستفتاء

زعيم حزب 
الشعب 

الجمهوري 
كلجدار 
أوغلو 

)الوسط( 
من أشرس 

المعارضين 
للتعديل 

الدستوري 
)أحمد 

ألتان/فرانس 
برس(
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السعودية تتمّسك بنظام الكفالة
الرياض ــ خالد الشايع

نفت وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية 
أيــة نيــة للتخلــي عن نظام الكفالــة الذي ينظم عمل 
أكثر من تســعة ماليني موظف في اململكة، مشــددة 
عبــر حســابها الرســمي علــى موقــع التدويــن املصغــر »تويتر« 
علــى أنــه ال صحــة ملــا يتم تداوله عبــر عدد من مواقع التواصل 
حــول اتجــاه الريــاض إلــى تغييــر هــذا النظــام. وقــال الحســاب 
الــذي يديــره املتحــدث الرســمي للــوزارة خالــد أبــا الخيــل، فــي 
معــرض رده علــى أحــد املستفســرين حــول األخبــار املتداولــة 
حول اتجاه اململكة إللغاء نظام الكفالة: »لم يصدر قرار بذلك«.

وكانــت الســعودية أدخلــت قبــل خمســة أعــوام تعديــالت على 
نظــام الكفالــة تــم مــن خاللهــا اســتبدال بعــض املصطلحــات 
املرتبطــة بنظــام الكفيــل، منهــا تغييــر اســم الالئحــة الخاصة 
منــح  مــع  الخدمــات‹‹،  ›‹نقــل  إلــى الئحــة  الكفالــة‹‹  ›‹نقــل  بـــ 
الوافديــن حريــة التنقــل وعــدم احتجــاز الوثائــق، كمــا ألغــت 
الــوزارة مصطلــح »الكفالــة« مــن خدماتهــا، وفــق وكيــل وزارة 
العمــل أحمــد الحميــدان. ويأتــي النفي الســعودي في وقت قد 

ألغــت قطــر العمــل بقانــون الكفالــة، حيــث بــدأت العمــل فعليــا 
منــذ نهايــة العــام املاضــي، وفــق قانون جديد يعطي مســاحة 
أكبــر ألكثــر مــن 1.4 مليــون عامــل وافــد فــي التحــرك بســوق 

العمل القطري دون قيود. 
العمــل  نظــام  تطبيــق  فــي  للبــدء  البحريــن  تســتعد  كذلــك 
الجديــد، الــذي يلغــي نظــام الكفيــل اعتبارًا من أبريل/نيســان 
املقبل، وهو ما يمنح أكثر من 25 ألف عامل في البالد العمل 
برخصــة عمــل شــهرية. وبــدأت اإلمــارات مطلع العــام املاضي 
العمل بتعديالت واسعة على قانون العمل عززت من حقوق 
عملهــم  إنهــاء  باســتطاعتهم  بــات  الذيــن  األجانــب  العمــال 
والحصــول علــى وظيفــة جديــدة داخــل البــالد بعــد الحصول 
على إذن من السلطات التي أصبحت بحسب القانون شريكا 

في الكفالة مع صاحب العمل.
ويعتبــر نظــام الكفيــل أحــد أهــم األنظمــة املثيــرة للجــدل فــي 
منطقــة الخليــج، وبســببه يتــم ربــط العامــل بصاحــب العمــل 
بعالقــة تمكــن صاحــب العمــل مــن التحكــم بالعامــل، ومنعــه 
مــن العمــل فــي أي مــكان آخــر.  ويعمــل فــي الخليــج أكثــر مــن 
33 مليــون عامــل أجنبــي، معظمهــم مــن شــرق آســيا والــدول 

العربيــة، وخاصــة مــن مصــر والســودان ولبنــان. وفــي ســياق 
آخــر، بــدأت الســعودية العمــل بنظــام التأشــيرات اإللكترونيــة 
منــح للمســتثمرين األجانب خالل 24 ســاعة، 

ُ
الســريعة التــي ت

بهــدف الســماح للمســتثمرين بزيــارة اململكــة واالطــالع علــى 
املجــاالت والفــرص املتاحــة لهــم. وكشــفت مصــادر فــي هيئــة 
االستثمار لـ »العربي الجديد« أن النظام الجديد جاء بتوجيه 
من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بهدف تحفيز بيئة 

االستثمار، وتحسني أداء األعمال في القطاع الخاص.
الزيــارة  تأشــيرات  تصنيــف  ســيتم   « املصــادر  وبحســب 
التجاريــة إلــى ثــالث فئــات، تأشــيرة الزيارة التجارية ملنشــأة 
األعمــال،  رجــال  زيــارة  وتأشــيرة  الســعودية،  فــي  عاملــة 
وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية«. وجاءت البداية بتطبيق 
منــح التأشــيرات التجاريــة لــكل مــن فئــة رجــال األعمــال وفئــة 
الوفــود التجاريــة اعتبــارًا مــن األول من يناير/كانــون الثاني 
الجاري، وسيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت 
التجارية العاملة في السعودية مطلع فبراير/شباط املقبل.

وبحسب النظام الجديد لن يحتاج طالب التأشيرة زيارة أي 
من السفارات السعودية، ويمكنه التقديم عليها.

الكويت ــ خالد الخالدي

أعلن وزير الصحة الكويتي جمال الحربي، أن الوزارة 
العاملــني  علــى  الصحيــة  الخدمــات  رســوم  ســترفع 
الحكوميــة  املستشــفيات  فــي  والزائريــن  الوافديــن 
فــي  أنــه ســيتم  إلــى  إلــى 20%، مشــيرا  بنســبة تصــل 
يقــوم  للوافديــن  نظــام جديــد  مرحلــة الحقــة تطبيــق 
علــى عالجهم في مستشــفيات الضمــان الصحي التي 

ستعمل بالشراكة بني الحكومة والقطاع الخاص.
أمــس، إن هنــاك  فــي مؤتمــر صحافــي  وقــال الحربــي 
حاالت ستقدم لها الخدمات العالجية مجانًا، وتشمل 

الطوارئ والحوادث، الفتا إلى أنه رغم الزيادة املقررة 
فــإن أســعار الخدمــات ســتظل أقــل من القطــاع الخاص 
بنحــو كبيــر. وأضــاف: »مــن منطلق سياســة الترشــيد 
كان ال بد من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم 

للوافدين، بعد دراسة متأنية ومستفيضة«.
الوافديــن  عــدد  أن  إلــى  الرســمية  البيانــات  وتشــير 
عــدد  يصــل  بينمــا  شــخص،  مليونــي  نحــو  يبلــغ 
الزائرين ســنويا إلى حوالي 300 ألف شــخص، وفق 

إحصاءات 2016.
وقــال مصــدر مســؤول فــي وزارة الصحــة لـــ »العربــي 
الوافديــن  عــالج  علــى  املقــررة  الزيــادة  إن  الجديــد«، 

ستكون مؤقتة، موضحا أنه في غضون ثالث سنوات 
مستشــفيات  فــي  للعــالج  الوافديــن  تحويــل  ســيتم 
الضمــان الصحــي، والتــي ســيلتزم الوافــد فيهــا بدفــع 

130 دينارا كويتيا )420 دوالرا (.
ســنويًا  دينــارًا   50 نحــو  حاليــًا  الوافــدون  ويدفــع 
املستشــفيات  فــي  الصحــي  التأمــني  علــى  للحصــول 

الحكومية، ونفس املبلغ لكل فرد من أفراد األسرة.
وأنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة 
مســاهمة كويتيــة عامــة، تنفيــذا لقرار مجلــس الوزراء 
والخــاص  الحكومــي  القطــاع  بــني  الشــراكة  لتفعيــل 
فــي تطويــر الرعايــة الصحيــة لتتولــى عــالج الوافدين 

مــن خــالل مجموعــة مــن املستشــفيات ومراكــز الرعاية 
 600 نحــو  حاليــًا  الكويــت  وتنفــق  األوليــة.  الصحيــة 
مليــون دينــار )1.9 مليــار دوالر( علــى عــالج الوافدين، 
فيمــا تبلــغ ميزانيــة القطــاع الصحي فــي الكويت أكثر 

من 3 مليارات دينار سنويًا )10 مليارات دوالر(.
وقــال أحمــد الصالــح، عضــو مجلــس اإلدارة الرئيــس 
الضمــان  مستشــفيات  شــركات  ملشــروع  التنفيــذي 
الصحــي )ضمــان(، إن املشــروع ســيدخل حيــز التنفيذ 
 ،2017 مــن  األول  الربــع  فــي  األولــى  مرحلتــني،  علــى 
وذلــك مــن خالل مراكــز الرعاية الصحيــة األولية، فيما 

سيدخل التطبيق الكامل نهاية 2019.
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أول طائرة 
إليران بعد رفع 

العقوبات

إيربــاص  شــركة  قالــت 
لصناعــة  األوروبيــة 
الخطــوط  إن  الطيــران، 
اإليرانيــة  الجويــة 
أيــام  خــالل  ستتســلم 
األولــى  هــي  طائــرة، 
رفــع  اتفــاق  بموجــب 
الدوليــة  العقوبــات 
املبرم بني إيران والقوى 
الرئيسية منذ نحو عام 

ونصف العام.
باســم  متحــدث  وذكــر 
إيربــاص، وفــق رويتــرز 
مــن  الطائــرة  أن  أمــس، 
وتــم  »ايــه321«  طــراز 
شــركة  بألــوان  طالؤهــا 
إيــران للطيــران، متوقعًا 
وقــت  فــي  تســليمها 
األســبوع  مــن  الحــق 

الجاري.
باســم  متحــدث  وقــال 
املدنــي  الطيــران  هيئــة 
الطائــرة  إن  اإليرانيــة، 
علــى  مقيــدة  أصبحــت 
الطائــرات  ســجل 
يعنــي  مــا  اإليرانــي، 
للطيــران  إيــران  حيــازة 
أولــى  لتصبــح  لهــا، 
مــن  تتملكهــا  طائــرة 
بــني 200 طائــرة غربيــة 
منــذ  شــراءها  طلبــت 
رفــع  قــرار  تطبيــق 
العــام  العقوبــات مطلــع 

املاضي 2016.

تراجع النقد األجنبي بالصين للشهر السادس
لسادس  األجنبية  العمالت  من  الصين  احتياطي  هبط 
الماضي  األول  ديسمبر/كانون  في  التوالي  على  شهر 
تماسك  لكنه   ،2011 بداية  منذ  له  مستوى  أدنى  إلى 
فوق المستوى الحرج الذي يبلغ ثالثة ترليونات دوالر، 
لدعم  السلطات  فيه  تدخلت  الذي  الوقت  في  وذلك 
دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  تولي  قبل  اليوان 
مساء  المركزي  البنك  بيانات  وأظهرت  منصبه.  ترامب 
أول من أمس، أن االحتياطي هبط بشكل طفيف أقل 
إلى  الماضي  الشهر  المتوقع وهو 41 مليار دوالر  من 

3.011 ترليونات دوالر.

»آبل« تخفض راتب مديرها التنفيذي %15
خفضت شركة »آبل« راتب مديرها التنفيذي تيم كوك، 
المالية  النتائج  تحقيق  في  الشركة  فشل  خلفية  على 
»آبل«  مبيعات  وسجلت   .2016 عام  خالل  المستهدفة 
هدف  عن   %3.7 بنسبة  منخفضة  دوالر،  مليار   215.6
سبتمبر/ من  الثالثين  في  المنتهية  الـ12  لألشهر  الشركة 
ووفقًا  دوالر.  مليار   223.6 والبالغ  الماضي،  أيلول 
ما  إجمالي  انخفض  جورنال،  ستريت  وول  لصحيفة 
حصل عليه كوك بنسبة 15% أو 1.53 مليون دوالر، إلى 
8.75 ماليين دوالر خالل العام الماضي مقارنة مع 10.3 

ماليين دوالر خالل 2015.

مستثمرون يسحبون 3.2 مليارات دوالر 
من بيمكو في شهر

شهر  خالل  دوالر  مليارات   3.2 قرابة  مستثمرون  سحب 
توتال  »بيمكو  صندوق  من  األول  ديسمبر/كانون 
االستثمار  صناديق  أكبر  من  واحدًا  يعتبر  والذي  ريترن« 
في السندات بالعالم، ليصل إجمالي التخارج خالل العام 
الماضي نحو 16.1 مليار دوالر، وذلك وفقًا لما أظهرته 
بيانات شركة األبحاث »مورنينغستار«. ويبلغ حاليًا إجمالي 
األصول التي يديرها الصندوق 75.7 مليار دوالر، مقارنة 
 292.9 بلغت  حين   2013 أبريل/نيسان  في  ذروتها  مع 

مليار دوالر.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل أيام تقترض الحكومة 
املصرية ما بني 2.5 مليار و3 

مليارات دوالر من مؤسسات مالية 
وصناديق استثمار، وذلك عبر 

طرح سندات في األسواق العاملية 
خالل النصف األول من يناير 

الجاري حسب تصريحات وزير 
املالية عمرو الجارحي يوم 28 

نوفمبر. كما تعتزم الحكومة طرح 
شريحة ثانية من نفس السندات 

وبنفس القيمة في النصف الثاني 
من 2017، أي أن الحكومة تعتزم 

اقتراض ما بني 5 و6 مليارات 
دوالر عبر طرح شريحتني من 

السندات.  وحسب الخطة أيضًا من 
املقرر أن تقترض الحكومة 1.360 

مليار دوالر أخرى في نوفمبر 
القادم عبر طرح شريحة ثالثة من 

السندات لسداد ديون مستحقة 
ملؤسسات مالية دولية اكتتبت في 

سندات طرحتها مصر في نوفمبر 
املاضي بقيمة 4 مليارات دوالر 

وتستحق الشريحة األولى منها يوم 
10 ديسمبر/ كانون األول 2017، 
والنتيجة أن الحكومة ستقترض 

خالل 2017 نحو 7.3 مليارات 
دوالر عبر آلية طرح السندات فقط. 
وإضافة لالقتراض عبر السندات، 

فإن الحكومة ستحصل على 
قروض أخرى مباشرة في 2017 

منها شريحتان من صندوق النقد 
الدولي بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات 
دوالر من املقرر أن يتم صرفهما 
في أبريل ونوفمبر القادمني، كما 
ستحصل البالد على الشريحة 

الثالثة من قرض البنك الدولي 
البالغة مليار دوالر من ضمن 8 

مليارات دوالر وعد البنك بمنحها 
ملصر على مدى 5 سنوات، وهناك 

قروض أخرى قادمة من مؤسسات 
دولية وإقليمية منها البنك األفريقي 

للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية 
والصندوق الكويتي والبنك األوربي 
والبنك األملاني وغيرها. إذن هناك 

توسع كبير في االقتراض الخارجي 
خالل 2017 على الرغم من وعود 

من السلطات بعدم االقتراض إال في 
حال التأكد من القدرة على السداد. 
وبهذا التوسع تدخل مصر مرحلة 
الخطر، خاصة وأن األرقام األخيرة 
للبنك املركزي كشفت عن حدوث 

قفزة في الديون الخارجية لتتجاوز 
60.15 مليار دوالر بنهاية سبتمبر 

املاضي مقابل نحو 48 مليار 
دوالر قبل عام، وإذا ما أضفنا 

لهذا الرقم القروض األخيرة التي 
حصلت عليها الحكومة في الفترة 
من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 فإن 

الديون تتجاوز 66 مليار دوالر، 
حيث حصلت مصر خالل هذه 
الفترة على الشريحة األولى من 

قرض صندوق النقد البالغة 2.76 
مليار دوالر والشريحة الثانية من 

البنك الدولي بقيمة مليار دوالر، 
وأبرمت اتفاقية تبادل عمالت 
مع الصني تحصل من خاللها 

على قرض بـ 2.64 مليار دوالر 
وهناك 500 مليون دوالر من البنك 

األفريقي للتنمية و600 مليون 
دوالر من مجموعة السبع وغيرها.

مصر دخلت دائرة جهنمية 
من االقتراض الخارجي، وهي 

الحصول على قروض لسد أخرى 
مستحقة، وما لم يتم إعادة تنشيط 
موارد النقد األجنبي فإن القروض 

ستتحول لكابوس مرعب.

كارثة الديون
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)فرانس برس(

تصعيد لملء الفراغ السياسي

ماذا يبقى من إرث أوباما؟
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سياسة

مقاتل حوثي في دورة تخرج جديدة في صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

)Getty/االتفاق النووي مع إيران أكبر »إنجاز« دبلوماسي ألوباما )رون بول

عادل األحمدي

امليدانــي  التصعيــد  موجــة  تصــدرت 
التطــورات  واجهــة  العســكرية  والعمليــات 
فــي اليمــن مجــددًا، في ظل حالــة من الجمود 
السياســي،  املســار  علــى  والضبابيــة تخيــم 
بمواقفهــا  األطــراف  مختلــف  تمســك  مــع 
تجــاه مقترحــات التســوية، وفــي ظــل تراجــع 
وتيــرة الجهــود الدوليــة علــى ضوء انشــغال 
الواليات املتحدة، التي تصدرت الجهود في 
الشــهور األخيــرة، بترتيبــات مغــادرة إدارة 
الرئيــس بــاراك أوبامــا، فــي وقــت لــم تتضــح 
إدارة  سياســة  مالمــح  اليــوم،  حتــى  فيــه 
الرئيس املنتخب، دونالد ترامب، تجاه ملف 
األزمة في اليمن. وخالل الـ48 ساعة املاضية، 
شــهدت العديــد مــن الجبهــات امليدانيــة فــي 
مقدمتهــا  وفــي  متزامنــًا،  تصعيــدًا  اليمــن، 
املنــدب  بــاب  مضيــق  مــن  القريبــة  املناطــق 
االســتراتيجي، واملطلــة علــى البحــر األحمر، 
وتواصلــت  تعــز.  محافظــة  غــرب  جنوبــي 
أمــس األحــد املواجهــات علــى جبهتــي ذبــاب 
وكهبــوب، بالتزامــن مع غــارات جوية مكثفة 
ملقاتــالت التحالــف، قصفــت أهدافًا مفترضة 
إلــى  فــي املنطقتــني، باإلضافــة  لالنقالبيــني 
منهــا،  القريبــة  الســاحلية  املخــا  مديريــة 
وسط أنباء عن تدمير آليات ووقوع خسائر 
جماعــة  مســلحي  مــن  غالبيتهــا  بشــرية، 
أنصــار اللــه )الحوثيــني( واملوالــني للرئيــس 

املخلوع، علي عبدالله صالح.
بــاب  قــرب  املواجهــات  تواصــل  وجــاء 

املنــدب، فــي إطــار عملية عســكرية تنفذها 
مــن  بقــوات  مدعومــة  الشــرعية،  قــوات 
التحالــف العربــي. وقالــت مصادر محلية، 
الشــرعية  قــوات  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
واصلــت، أمــس، الدفــع بتعزيــزات باتجــاه 
بــاب والتي أعلنت، أول من أمس، 

ُ
منطقــة ذ

أنهــا ســيطرت عليها في الســاعات األولى 

قــوات  تنفذهــا  التــي  العمليــة،  النطــالق 
بقيــادة  الرابعــة  العســكرية  املنطقــة  مــن 
مــن املحافظــات الجنوبيــة، بالتزامــن مــع 
تصعيــد وتيــرة املواجهــات فــي عــدد مــن 
تعــز،  محافظــة  فــي  الداخليــة  الجبهــات 
بــني  وفــر  كــر  معــارك  ســاحة  تمثــل  التــي 
 قــوات الشــرعية واالنقالبيــني منــذ أبريل/

نيسان 2015. 
محيــط  فــي  غاراتــه  التحالــف  وواصــل 
العاصمــة صنعــاء. وشــن أمــس األحــد عــددًا 
مــن الغــارات علــى مناطــق فــي مديريــة بنــي 
مــع  بالتزامــن  العاصمــة،  شــرق  حشــيش 
الشــرعية  قــوات  بــني  املواجهــات  اســتمرار 
واالنقالبيــني فــي مديرية ِنهــم القريبة منها. 
وأعلنــت مصــادر تابعــة للحوثيــني، أخيــرًا، 
اســتعادوا  الجماعــة والحلفــاء  أن مســلحي 
فــي  مصــادر  أن  إال  صنعــاء،  شــرق  مواقــع 
قــوات الشــرعية نفــت ذلــك، مشــيرة إلــى أنهــا 
تقدمــت  التــي  املواقــع  فــي  ترابــط  تــزال  ال 
إليهــا أخيــرًا. وعلــى الجبهــة الحدوديــة، فــي 
محافظــة صعــدة، معقــل الحوثيــني، شــمالي 
البالد، تواصل مقاتالت التحالف ضرباتها 
مقارنــة  مرتفعــة  يوميــة،  بوتيــرة  الجويــة 
باملحافظــات األخــرى. وتتركــز الغــارات على 
املناطــق الحدوديــة، التــي يتبنــى الحوثيون 
شــن هجمــات منهــا ضــد مواقــع ســعودية، 
تشــهدها  التــي  املواجهــات  إلــى  باإلضافــة 
يمنيــة  قــوات  بــني  املحافظــة،  فــي  جبهتــان 
موالية للشرعية تقدمت من جهة السعودية 

وبني االنقالبيني.
العديــد  فــي  العســكري  التصعيــد  وتصــدر 
من املحافظات تطورات األحداث في اليمن، 
والضبابيــة  الجمــود  مــن  حالــة  ظــل  فــي 
تخيــم علــى املســار السياســي، إذ تقــل يومــًا 
عــن يــوم فــرص اآلمــال بالتوصــل إلــى حــل 
طرحهــا  التــي  للمقترحــات  وفقــًا  لألزمــة 
كيــري،  جــون  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر 
وتعرضــت  املاضــي،  أغســطس/آب  منــذ 
للتعديــل واإلضافــة أكثــر مــن مــرة فــي إطار 
وزراء  مــن  املؤلفــة  الرباعيــة«،  »اللجنــة 
الســعودية،  بريطانيــا،  أميــركا،  خارجيــة 
واإلمــارات. ومــع عــدم ظهــور أي مؤشــرات 
تقارب بني األطراف السياسية حتى اليوم، 
يــرى مراقبــون أن إنعــاش الحــل السياســي 
مجددًا، قد ينتظر إدارة ترامب، الذي يتسلم 
مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الحالي. 
اليمنــي، مقســمًا  السياســي  املشــهد  وبــات 
بني حكومتني، شــرعية في عدن، وانقالبية 
فــي صنعــاء. ويســتمر كل طــرف منهمــا فــي 
اتخــاذ خطــوات أحاديــة ال يبــدو معهــا أن 
البــالد ســتتجه إلــى طاولــة مشــتركة علــى 
ذات املنطلقــات واألفــكار املطروحة للســالم، 
منذ بدء مسار املشاورات الذي ترعاه األمم 
بــدأ فعليــًا منــذ مايو/أيــار  الــذي  املتحــدة، 
2015، مــرورًا بثــالث جــوالت من املحادثات، 

انتهت من دون تحقيق أي تقدم.

الرابــع  الرئيــس  إرث  مــن  ســيبقى  مــاذا 
واألربعــني للواليــات املتحــدة، بــاراك أوبامــا، 
الذي تولى الســلطة واليتني اســتمرتا ثماني 
ســنوات؟ ســؤال يفــرض نفســه قبــل أيــام علــى 
مغادرته البيت األبيض ليحل محله الرئيس 
املنتخــب، دونالــد ترامــب. سيشــدد املؤرخــون 
مفــاده  األهميــة،  بالــغ  أمــر  علــى  بالتأكيــد 
العبوديــة،  إلغــاء  علــى  عامــًا   143 بعــد  أنــه 
أصبــح أوبامــا، أول رئيــس أســود فــي تاريــخ 
الواليــات املتحــدة. ويعتــرف لــه الجميــع، بمن 
فيهــم خصومــه، بأســلوب خــاص ورهافــة في 

ممارسة السلطة. 
وتــرأس البــالد مــن دون أن تلطخــه الفضائــح 
التــي ميــزت واليــات عدد من أســالفه. وســاهم 
تآلفــه الواضــح مــع زوجتــه، ميشــيل، وابنتيــه 
إيجابيــة  إعطــاء صــورة  فــي  ماليــا وساشــا، 
أيضًا عن عائلة رئاســية أبدت حرصًا شــديدًا 

على التحكم بإطالالتها على األميركيني.
وعرف أوباما الذي وصل إلى الحكم في خضم 
أزمــة ماليــة غير مســبوقة منذ الكســاد الكبير 
القــرن املاضــي، كيــف يعالــج  فــي ثالثينيــات 
األمور، حتى لو أن العواقب االجتماعية لهذه 
الكارثة املالية ال تزال مستمرة. ولدى وصوله 
إلــى البيــت األبيــض فــي يناير/كانــون الثاني 
2009، كانــت نســبة البطالــة تبلــغ 7.9 باملائــة 
وارتفعــت إلــى 10 باملائــة بعــد أشــهر. لكنهــا 

اليوم تبلغ 4.7 باملائة.
وأقر إصالح التأمني الصحي الذي جعل منه 
 2010 فــي  األولــى،  لواليتــه  املطلقــة  األولويــة 
بعد معركة نيابية اتســمت بعنف نادر كانت 
تكلفتــه باهظــة علــى الديمقراطيــني. وبفضــل 
»قانــون الرعايــة بأســعار معقولــة« املعــروف 
باســم »أوباماكيــر«، تراجــع عــدد األميركيــني 
صحيــة،  تغطيــة  مــن  يســتفيدون  ال  الذيــن 
مــن 16 باملائــة فــي 2010، إلــى 8.9 باملائــة فــي 

2016. وســيلقي امللــف الســوري بظلــه لفتــرة 
طويلــة علــى إرث أوبامــا الــذي اعتــرف بشــكل 
من أشكال العجز حياله. ورفض إرسال قوات 
يتعــرض  جعلــه  تقاعســه  لكــن  ســورية،  إلــى 

النتقادات حادة داخليًا وخارجيًا.
ومــن اإلنجــازات التــي ســيتباهى بهــا أوباما، 
مقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن. 
فليــل األول إلــى الثانــي مــن مايو/أيــار 2011، 
شــنت قــوة أميركيــة خاصــة غــارة علــى مقــر 
أســامة بــن الدن الــذي كان يعيــش مختبئًا في 
أبوت أباد بباكســتان. وســتبقى صور أوباما 
وهــو يتابــع التطــورات مــع مســؤولني آخريــن 
رمزيــة  أكثرهــا  األوضــاع«  »غرفــة  فــي  كبــار 

خالل واليتيه.
وكان أوبامــا الــذي أولــى ملــف املنــاخ اهتمامــًا 
أبــرز  أحــد  الحكــم،  إلــى  وصولــه  منــذ  كبيــرًا 
مهندسي االتفاق العاملي حول املناخ الذي أقر 
في مؤتمر دولي في باريس أواخر 2015. ومن 
اســتخلص   ،2009 فــي  كوبنهاغــن  قمــة  فشــل 
عبرة أساسية، مفادها أن املفاوضات الدولية 
حــول املنــاخ ال يمكــن أن تــؤدي إلــى نتيجة من 
والصــني،  املتحــدة  الواليــات  بــني  اتفــاق  دون 

أبرز مسببني للتلوث في العالم.
وكان االتفــاق النــووي مــع إيــران فــي يوليــو/
مــن  منعهــا  إلــى  يهــدف  الــذي   ،2015 تمــوز 
حيازة السالح النووي، مقابل رفع العقوبات 
املفروضــة عليهــا، أكبــر »إنجــاز« دبلوماســي 
ألوبامــا. ورأى بهــذا االتفاق ترجمة ملموســة 
ألحد املبادئ األساسية لسياسته الخارجية: 
إعطاء الحوار فرصة حتى مع أعداء الواليات 
مــع  تقــارب  عمليــة  أوبامــا  وأطلــق  املتحــدة. 
كوبــا بعــد عقــود مــن التوتــر. وشــكلت زيارته 
إلــى هافانــا بمــارس/آذار 2016 منعطفــًا فــي 

هذا التقارب.
)فرانس برس(

امتدت ساحة التصعيد الميداني 
إلى  الماضية  ســاعــة  ـــ48  الـ فــي 
البالد،  محافظة الجوف شمالي 
ُوصفت  معارك،  شهدت  والتي 
الجيش  قـــوات  بين  بالعنيفة، 
الحوثيين  للشرعية وبين  الموالية 
ــون، سقط  ــت ــم ال ــريــة  ــي مــدي ف
خاللها قتلى من الطرفين، فيما 
غارات،  التحالف  مقاتالت  نفذت 
للمقاومة،  تابعة  مصادر  قالت 

إنها استهدفت آليات لالنقالبيين.

المعارك تصل 
إلى الجوف شماًال

إضاءةاليمن
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رفيق المرشد ومؤسس »االعتدال اإليراني«

علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني

ساهم رفسنجاني 
في كتابة الدستور الجديد 

إليران بعد الثورة

طهران ــ فرح الزمان شوقي

تشــخيص  مجمــع  أمــني  طبــع 
علــي  إيــران،  فــي  النظــام  مصلحــة 
الــذي  رفســنجاني،  هاشــمي  أكبــر 
توفــي أمــس األحــد جــراء نوبــة قلبيــة، التاريــخ 
الحديــث إليران بعد الثورة اإلســالمية. وظهر، 
الرئاســة  منصــب  لواليتــني  توليــه  خــالل 
»املعتــدل«  الرجــل  أنــه  علــى   ،1989 عــام  فــي 
املرشــد  مــن  مقــرب  وهــو  اإليرانيــة،  باملعاييــر 
األعلــى الحالــي علــي خامنئــي. وال يغيــب اســم 
حاســمة  مرحلــة  أي  تاريــخ  عــن  رفســنجاني 
اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة  بهــا  مــرت 
منــذ تأسيســها فــي عــام 1979. ولطاملــا حضــر 
فــي معظــم مفاصل العمل السياســي في إيران، 
ملفــات  مــن  العديــد  فــي  محوريــًا  دورًا  وأدى 
البــالد. وال يمكــن أن ُيحســب رفســنجاني علــى 
تيــار معــني فــي إيران، فهو ال ينتمي إلى حزب. 
تســمحان  ال  السياســية  ومواقفــه  وتجربتــه 
بتصنيفــه كمحافــظ أو إصالحــي. لهــذا، بــات 
الرجل ظاهرة تلتف حولها شخصيات من كل 
ه يمثل خط 

ّ
التيارات السياسية اإليرانية، إذ إن

االعتدال في السياسة والدين  على حّد سواء.
رفســنجان  فــي   1934 عــام  رفســنجاني  ُولــد 
غربــي  جنــوب  كرمــان  محافظــة  فــي  الواقعــة 
واملزارعــني.  التجــار  مــن  ثريــة  لعائلــة  إيــران، 
ومــا إن بلــغ الرابعــة عشــرة حتــى انتقــل إلى قم 
لدراســة العلــوم الدينيــة، وتقــّرب تدريجيــًا مــن 

وشــكلت الفتــرة األخيــرة مــن الحــرب العراقية 
التاريــخ  فــي  حاســمة  محطــة  اإليرانيــة  ــــ 
السياســي لرفســنجاني. كان قــد بــدأ حينهــا 
بأعمــال  قائمــًا  ُعــني  بعدمــا  دوليــًا،  ُيعــرف 
حة. ومباشــرة بعــد توليــه 

ّ
قائــد القــوات املســل

قــرار  علــى  إيــران  وافقــت  آنــذاك،  للمنصــب 
مــع  الحــرب  بإنهــاء  القاضــي  األمــن  مجلــس 
العــراق عــام 1989. ويقــول املؤرخــون إنــه أقنع 
الخميني بإنهاء هذه الحرب بعد استمرارها 
رفســنجاني  تولــي  ومــع  ســنوات.  ثمانــي 
منصــب رئيــس الجمهوريــة عــام 1989، بــدأت 
دورة إعــادة اإلعمــار والبنــاء في إيــران تزامنًا 
مــع إحيــاء العالقــات املجمــدة، وهــي املرحلــة 
الرئاســيتني  الدورتــني  طيلــة  اســتمرت  التــي 
ظهــر  املرحلــة،  هــذه  وخــالل  لرفســنجاني. 
خطابــه بوضوح للجميــع، فالرجل »املعتدل« 
باملعاييــر اإليرانيــة، املؤيــد للثــورة بمبادئهــا 
بــأن  ويؤمــن  باالنفتــاح،  ينــادي  اإلســالمية، 
العالقــات االقتصاديــة بــني أي طرفــني تفتــح 
مميــزة،  سياســية  عالقــات  بــاب  بالنتيجــة 
الحــرب  ســنوات  بعــد  بإيــران  والنهــوض 
يتطلــب جهــدًا وسياســة مــن هــذا القبيــل، فمــا 
الغــرب  مــع  العالقــات  بــاب  فتــح  مــن  الضيــر 
رجمــت 

ُ
وت يقــول.  كمــا  املتحــدة،  والواليــات 

رؤية رفســنجاني في توقيع عقود نفطية مع 
ه لم يســتطع تطبيع 

ّ
شــركات أميركيــة. غيــر أن

العالقات، وال عقد لقاءات على مستوى عال. 
منصــب  ســابقًا،  شــغل،  الــذي  رفســنجاني 

رئيــس مجلــس خبــراء القيــادة، الــذي يشــرف 
على عمل املرشــد األعلى، تولى رئاســة مجمع 
مــن  املتشــكل  النظــام  مصلحــة  تشــخيص 
اإليرانيــني.  القــرار  وصنــاع  املســؤولني  أبــرز 
يملــك رفســنجاني هيبتــه فــي إيــران. غيــر أن 
وتتعــرض  األنظــار  محــط  تبقــى  شــخصيته 
هــذا  وفــي  األحيــان.  بعــض  فــي  لالنتقــادات 
فتحهــا  التــي  امللفــات  أحــد  يبــرز  الســياق، 
أحمــدي  محمــود  الســابق،  املحافــظ  الرئيــس 
نجاد، خالل مناظراته مع مرشحني رئاسيني 
واتهــم   ،2009 عــام  رئاســيات  خــالل  آخريــن 

فيــه عائلــة رفســنجاني بالفســاد. كمــا تحضر 
محاكمة ابنه مهدي هاشــمي، الذي وجهت له 
تهــم اقتصاديــة تتعلق بتالعبه بعقود نفطية 
نقلــت مصــادر  كمــا  األولــى،  بالدرجــة  دوليــة 
 عن اتهامه باستخدام 

ً
قضائية إيرانية، فضال

والــده  دعايــة  لتمويــل  شــخصية  غيــر  أمــوال 
االنتخابيــة عــام 2005. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ابنته، فائزة رفســنجاني، اعتقلت ســابقًا بعد 
ــه 

ّ
اتهامهــا بالقيــام بنشــاط دعائــي ُوصــف بأن

ضّد الجمهورية اإلسالمية خالل احتجاجات 
عام 2009.

أكبر  علي  »الثورة«،  بعد  ما  نظام  رموز  أحد  األسبق،  اإليراني  الرئيس  توفي 
هاشمي رفسنجاني، تاركًا أثره كأحد أبرز السياسيين اإليرانيين

أدى رفسنجاني دورًا كبيرًا في تحريك »الثوار« بعد نفي الخميني خارج إيران )فاطمة بهرامي/األناضول(

أفــكار اإلمــام الخمينــي، املعارضة لحكم الشــاه 
خــارج  إلــى  الخمينــي  نفــي  وبعــد  البهلــوي. 
إيران، لعب رفسنجاني دورًا كبيرًا في تحريك 
قــل لهــذا مــّرات. غير 

ُ
»الثــوار« فــي الداخــل، واعت

 ذلك شّكل سببًا بعد انتصار الثورة ليكون 
ّ
أن

عضــوًا رئيســيًا فــي العديــد مــن مراكــز صنــع 
القــرار، فتولــى حقيبــة الداخليــة إبــان انتصــار 
الثــورة مباشــرة، ثــم رئاســة مجلــس الشــورى 
اإلســالمي ألعوام. وســاهم في كتابة الدســتور 
الجديــد للبــالد، كمــا شــارك فــي تشــكيل قــوات 
الحــرس الثــوري فــي الســنوات األولــى من عمر 

الجمهورية الجديدة. 
املرشــد  مــن  مقّربــًا  رفســنجاني  كان  ولطاملــا 
تقــارب  وإن  خامنئــي.  علــي  الحالــي  األعلــى 
إلــى  ووقــف  اليســار  مــع  محطــات  فــي 
ضــّد  يقــف  ولــم  الحقــًا،  اإلصالحيــني  جانــب 
يعتبــر  ــه 

ّ
أن غيــر   ،2009 عــام  احتجاجاتهــم 

»الثــورة اإلســالمية« خطــًا أحمــر دافــع عنهــا 
علــى  مآخــذ  لــه  كانــت  وإن  املحافــل،  كل  فــي 

بعض الشخصيات املحافظة في البالد. 

بروفايل
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تونس ــ فرح سليم

رواتــب  مــع صــرف  التونسية  الحكومة  تــبــدأ 
ــاري، تــطــبــيــق ســلــم  ــ ــجـ ــ مــوظــفــيــهــا لــلــشــهــر الـ
يتم بمقتضاه  الدخل،  للضرائب على  جديد 
تخفيف الضغط الضريبي على مئات اآلالف 
ممن يقل دخلهم عن مستويات األجور التي 
حــددهــا الــقــانــون. ومــن املــقــرر أن يتم خفض 
الضريبة عن الذين يساوي أو يقل دخلهم عن 
آالف دوالر(،   8.6( ديــنــار سنويا  ألــف   18.96
ـــي مـــن الـــضـــرائـــب عــلــى الــدخــل 

ّ
ــاء كـــل ــفـ مـــع إعـ

ملـــن ال يــتــعــّدى مــجــمــوع رواتـــبـــهـــم الــســنــويــة 
خمسة آالف دينار. وبتطبيق السلم الجديد 
للضرائب على الدخل، وفق ما ورد في قانون 
املالية لسنة 2017، تبدأ الحكومة سياستها 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا مــنــذ تشكيلها 
بني مختلف شرائح  عدالة ضريبية  بإرساء 
املـــجـــتـــمـــع، ال ســيــمــا شـــريـــحـــة الـــعـــمـــال الــتــي 
تشكو تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية في 

السنوات الخمس األخيرة.
ــذوادي،  ــ ــ ــد الـ ــعـ ــرى الــخــبــيــر الــجــبــائــي األسـ ــ ويـ
أن الــســلــم الــضــريــبــي الـــــذي كــــان مــعــمــوال به 

إلــى سنة 1990 ولــم يعد  العام املاضي يعود 
االقتصادية  املرحلة  متطلبات  مــع  متماشيا 
الــجــديــدة، خــاصــة أن اإلصــــاح الــجــبــائــي هو 
األهــم بــني اإلجــــراءات التي تطالب بها دوائــر 
ــاملـــي. ويــعــتــبــر الــــــــذوادي لـ  ــعـ ــرار املـــالـــي الـ ــقــ الــ
الضريبية  املــنــظــومــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
فـــي تــونــس جـــائـــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــرائــب 
املفروضة على العمال، مشيرا إلى أن ما يدفعه 
سنويا  الضرائب  مــن  حكومي  موظف  أبسط 
يساوي أضعاف ما تدفعه بعض املهن الحرة 
الــتــي تعتمد نــظــام الــتــصــريــح الــجــزافــي على 
لحجم  تماما  مخالف  تصريح  وهــو  الــدخــل، 
ــل بــعــض املـــهـــن والـــقـــطـــاعـــات. وقـــبـــل سنة  دخــ
1990، كان النظام الضريبي في تونس قائما 
ما  فرعية وضريبة عامة، وهــو  على ضرائب 
التفاوت في النسب بني  كــان يخلق نوعا من 

مختلف أصناف الدخل، وفق الذوادي.
الضريبة  ومنذ مطلع 1990، أصبحت نسب 
مــوّحــدة بــني كــل أصــنــاف الــدخــل لألشخاص 
تــصــاعــديــا،  اتــخــاذهــا شــكــا  مــع  الطبيعيني 
وذلــــك عــمــا بــمــبــدأ اإلنـــصـــاف، أي املساهمة 
في األعباء العامة بما فيها الضرائب حسب 

قـــدرة كــل مــواطــن. ووفـــق الــجــدول الضريبي 
املــالــيــة، من  الـــذي كشفت عنه وزارة  الــجــديــد 
ــــب املــوظــفــني بـــني 43  املــنــتــظــر أن تـــزيـــد رواتــ

دينارا )19.5 دوالرا( ودينارين )0.9 دوالر(.
لــلــدراســات والتشريع  العامة  املــديــرة  وقــالــت 
الجبائي بـــوزارة املــالــيــة، ســهــام بــوغــديــرة، لـ 
»العربي الجديد« إن إعــادة النظر في السلم 
يأتي  لــألداء  الخاضعة  والشرائح  الضريبي 
ــار املــحــافــظــة عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــ فـــي إطـ
للطبقة الوسطى والضعيفة وضمان التوازن 
التي يمثل  للمنظومة املجتمعية في تونس 

العمال عمودها الفقري. 
غــيــر أن عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد 
بالوظيفية  املــكــلــف  للشغل  الــتــونــســي  الــعــام 
تصريح  فــي  يــرى،  حفيظ،  حفيظ  العمومية 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن مـــراجـــعـــة الــســلــم  لــ
الــضــريــبــي وإعـــفـــاء بــعــض الــفــئــات مـــن هــذه 
عدالة ضريبية  كافيني لضمان  غير  األعــبــاء 
الحكومة ظلوا  الــبــاد. وقــال إن موظفي  فــي 
لسنوات طويلة يتحّملون األعباء الضريبية 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــعــم فــيــه قــطــاعــات أخـــرى 

بامتيازات ال حدود لها.

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــــادة تــرتــيــب الــقــطــاع  تــســعــى الــجــزائــر إلـــى إعـ
الـــزراعـــي، مــن خـــال إقــــرار عـــدة إجـــــراءات قد 
تحّرك عجلة اإلنتاج الذي يمثل أقل من 10 % 

من الناتج املحلي اإلجمالي.
وفــي أول إجــــراء، قـــررت الــجــزائــر إعـــادة رسم 
ستغل 

ُ
خريطة األراضــــي الــزراعــيــة الــتــي لــم ت

بعد واستفاد أصحابها من دعم الدولة.
الريفية  الــزراعــة والتنمية  حيث كشف وزيــر 
ــزائـــري، عــبــد الــســام  والــصــيــد الــبــحــري الـــجـ
بإحصاء  حاليا  تــقــوم  الحكومة  أن  شلغوم، 
الدولة،  في  املستغلة  الزراعية غير  األراضــي 

املستفيدين  إسقاط حقوق  أنه سيتم  مؤكدا 
الذين لم يقوموا باستصاح األراضــي التي 

حصلوا عليها.
وأضــاف شلغوم: »هناك عمل جــار إلحصاء 
كل األراضــي غير املستغلة وستتم دراستها 
حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ 
قــــرار إســـقـــاط حــقــوق املــســتــفــيــديــن الـــذيـــن لم 
يـــقـــومـــوا بــعــمــلــيــة االســـتـــصـــاح واســـتـــرجـــاع 
أراضيهم ملنحها من جديد لطالبني آخرين، 

وفقا للتنظيمات املعمول بها«. 
ماليا  مبلغا  قــد خصصت  الــجــزائــر  وكــانــت 
الـــعـــهـــدة  أثــــنــــاء  دوالر  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  10 قـــــــارب 
ــزائــــري  ــجــ ــيـــس الــ ــلـــرئـ ــة الـــثـــانـــيـــة لـ ــيــ ــرئــــاســ الــ
لدعم   )2009-2004( بوتفليقة  الــعــزيــز  عــبــد 
املزارعني من خال منحهم قروضا وإعانات 
مــالــيــة ومـــاديـــة بــاإلضــافــة إلـــى قــطــٍع زراعــيــة 
ضمن »عقود االمتياز«، إال أن هذا البرنامج 
سرعان ما أثبت فشله بعدما بقيت اآلالف من 

املساحات الزراعية عذراء إلى يومنا هذا.
اتهم األمني  الوزير،  وفي رد على تصريحات 
الــعــام التــحــاد املــزارعــني الــجــزائــريــني األحـــرار، 
الجديد«،  »العربي  لـ  حديث  في  صالح،  قايد 

استحواذ من أسماهم »بارونات« القطاع على 
أمــوال الدعم. وقــال صالح إن »إعانات الدولة 
املــزارعــني البسطاء الذي  إلــى  ال تجد طريقها 
يعانون من صعوبات كبيرة تجعل املواصلة 
ــزراعـــي مــهــمــة صــعــبــة، فـــي ظل  فـــي الــنــشــاط الـ
وجـــود وســطــاء يــعــمــلــون عــلــى تــوجــيــه أمـــوال 
خرج من 

ُ
الدعم الزراعي في غير الوجه الذي أ

أجــلــه. وأكــــد املــتــحــدث ذاتــــه أن »الـــبـــارونـــات« 
املــعــنــيــني مــــعــــرفــــون، ويــــقــــومــــون بــنــشــاطــهــم 
ــات املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرشـــوة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــل املـ ــ ــي ظـ ــ فـ
واملحسوبية في توزيع أموال الدعم الزراعي، 
في غياب الرقابة الصارمة من طرف الجهات 
الوصية أو توقيع الجزاءات املناسبة، مشيرا 
إلــى أن بعض هــؤالء الوسطاء يعملون على 

من  عائاتهم وزوجاتهم  من  أفــراد  استفادة 
األموال املخصصة إلعانة املزارعني.

يــذكــر أن قــطــاع الــفــاحــة فــي الــجــزائــر يــواجــه 
نفور اليد العاملة منه، ما خلق أزمة في ميداٍن 
تراهن عليه الحكومة كثيرا إلنعاش اقتصاد 
ــات مالية بسبب  الــتــي تعاني مــن أزمـ الــبــاد، 
ــرادات النفط، جـــراء اســتــمــرار تدني  تــراجــع إيــ
أسعار بيع الخام عامليًا. وحسب آخر األرقام 
الصادرة عن الديوان الجزائري لإلحصائيات، 
 1.2 الفاحة ُيشغل حاليًا حــوالــى  قــطــاع  فــإن 
مليون شخص، ما يمثل 8.7% من اليد العاملة 
في الباد، بعدما كان ُيشغل 2.5 مليون عامل 
سنة 2013، منهم 1.9 مليون دائمون والباقي 
الــزراعــة في  عمالة موسمية. وتــعــّرض قــطــاع 
القطاعات  باقي  غــرار  على  للتقشف  الجزائر 
ــة الــتــي  ــيـ ــزانـ ــيـ األخـــــــــرى، بـــعـــد أن تــقــلــصــت املـ
إلى   2017 للقطاع سنة  الحكومة  خصصتها 
مقابل  دوالر(،  مليار   1.9( ديــنــار  مليار   212
254 مليار دينار )2.3 مليار دوالر( خال سنة 
2016، بالرغم من مراهنة الجزائر على القطاع 
بــجــانــب الــصــنــاعــة والـــســـيـــاحـــة لــفــك ارتـــبـــاط 

االقتصاد بأموال النفط.

إصالحات الجزائر: األراضي الزراعية تحت الرقابةتونس تخفف ضريبة الدخل على موظفي الحكومة

توافق سياسي على 
تعديالت النظام الضريبي 

الخاص بقطاع النفط

بيروت ــ عبد الرحمن عرابي

ــاج  ــ ــتــ ــ ــــر اإلنــ ــــان عـــــصـ ــنـ ــ ــبـ ــ »دخـــــــــــل لـ
املقتضبة  العبارة  النفطي«، بهذه 
ــاه فــي  ــ ــيـ ــ أعـــلـــن وزيــــــر الـــطـــاقـــة واملـ
ــع الــهــيــئــات  ــيـــزار أبــــي خــلــيــل، وضــ لـــبـــنـــان، سـ
الــرســمــيــة املعنية بــقــطــاع الــنــفــط لــلــبــاد على 
ــاز  ــغــ ــريــــق اإلنـــــتـــــاج الــــتــــجــــاري لـــلـــنـــفـــط والــ طــ
املــكــتــشــف حــديــثــًا فــي مــيــاه الــبــحــر املــتــوســط. 
والـــــذي تـــتـــوزع مــلــيــكــتــه بـــني لــبــنــان وقــبــرص 
ــان وفــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة. وكـــمـــا أدت  ــونــ ــيــ والــ
الـــظـــروف الــســيــاســيــة خــــال األعــــــوام الــثــاثــة 
املــاضــيــة إلــــى تــعــطــيــل إقـــــرار مــراســيــم قــطــاع 
و»التيار  الــلــه«  »حـــزب  تعطيل  بسبب  النفط 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  الحر«  الوطني 
السياسي  للتوافق  نتيجة  املراسيم  إقــرار  تم 
الذي أنهى الشغور الرئاسي بانتخاب ميشال 
عون رئيسًا وعودة سعد الحريري إلى موقع 

الرئاسة الثالثة للحكومة في لبنان. 
ويـــؤكـــد مـــصـــدر ســيــاســي واســـــع االطــــــاع لـ 
»العربي الجديد« أن »الصفقة التي تمت بني 
الرجلني على صعيد الرئاسة شملت تقاسم 
اللبنانية بني فريقيهما السياسيني،  املــوارد 
االتـــصـــاالت  عــلــى وزارة  الـــحـــريـــري  فــحــصــل 
وبقيت وزارة الطاقة من حصة التيار الوطني 
الحر الذي أسسه عون ويترأسه حاليًا زوج 

ابنته، وزير الخارجية جبران باسيل«. 
وال يــبــدو أن الــقــوى الــســيــاســيــة الــكــبــرى في 
ــوافـــق الــســيــاســي  ــتـ الــبــلــد بــعــيــدة عـــن جـــو الـ
واالقتصادي، وهو ما برز من خال تقسيم 
ــة الــخــدمــاتــيــة بـــني ُمختلف  ــوزاريــ املــقــاعــد الــ
التي  املتوالية  والـــزيـــارات  السياسية،  الكتل 
إلى  الخارجية جبران باسيل  قــام بها وزيــر 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــري، والــتــي  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
تخللها بحث ُمعمق في قطاع النفط وتقسيم 
الـــبـــلـــوكـــات. ويــمــتــد الـــحـــديـــث عـــن »الــصــفــقــة 
الــســيــاســيــة االقـــتـــصـــاديـــة« لــيــشــمــل الــتــوافــق 
على شكل التعديات على النظام الضريبي 
لجنة  تدرسه  والــذي  النفط،  بقطاع  الخاص 
وزاريـــــــة خـــاصـــة كــلــفــهــا الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
ــا في  ــرارهــ لـــوضـــع الــتــعــديــات املــطــلــوبــة إلقــ
مــجــلــس الـــــــوزراء ثـــم تــحــويــلــهــا إلــــى مجلس 

النواب للمصادقة عليها.
ــيـــاه الــلــبــنــانــي أبــي  وأعـــلـــن وزيــــر الــطــاقــة واملـ
ــــي، عــــن افـــتـــتـــاح 5  ــاضـ ــ خـــلـــيـــل، الـــخـــمـــيـــس املـ
ــام  ــاه اإلقــلــيــمــيــة أمـ ــيـ بـــلـــوكـــات نــفــطــيــة فـــي املـ
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة فــــور إنـــجـــاز الــتــعــديــات 
النفطية  األنــشــطــة  مــع  لتتناسب  الضريبية 
ــبـــاد. وأكــــد أبــــي خــلــيــل في  املــســتــجــدة فـــي الـ
مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الطاقة 
اللبنانية  »الحكومة  أن  بــيــروت،  بالعاصمة 
لن تستثمر قرشًا واحدًا في قطاع النفط، بل 
ستستدرج العقود وفق نظام تشارك اإلنتاج 

مع الشركات التي ستفوز في املزايدات«. 
ــــى أن  وطــــمــــأن وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــ
الــنــظــام الضرائبي  قــانــون  »الــتــعــديــات على 
ــقــر ســريــعــًا في 

ُ
الـــخـــاص بــقــطــاع الــنــفــط ســت

مجلس الوزراء وفي البرملان أيضًا«. 
ــر الــلــبــنــانــي الـــــرأي الـــعـــام إلــى  وطـــمـــأن الـــوزيـ
مــطــابــقــة دفــتــر الـــشـــروط ونـــمـــوذج املـــزايـــدات 
الــنــفــط  قــــطــــاع  إدارة  هـــيـــئـــة  ــذي وضـــعـــتـــه  ــ ـــ ال
ــة رقـــابـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مــــؤســــســــات دولـ ــ مـ
تــتــابــع مـــوضـــوع الــشــفــافــيــة فـــي الــصــنــاعــات 
االستخراجية، ومنها: البنك الدولي ومبادرة 
االستخراجية  للصناعات  الدولية  الشفافية 

للصناعات  األمــيــركــيــة  الــوطــنــيــة  والجمعية 
االســـتـــخـــراجـــيـــة.  ومــــع تــمــثــيــل أغـــلـــب الــكــتــل 
الـــبـــرملـــانـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــــل حــكــومــة 
الوفاق الوطني، يتحول دور مجلس النواب 
الحكومة  مــقــررات  عــلــى  تلقائي  مــوافــق  إلـــى 
ومقترحاتها. وُسجل في هذا اإلطار اعتراض 
الديمقراطي،  اللقاء  لكتلة  منتميني  وزيرين 
مـــروان حمادة،  والتعليم  التربية  وزيــر  هما 
ــة لــــشــــؤون حــــقــــوق اإلنــــســــان،  ــ ــدولـ ــ ووزيــــــــر الـ
أيــمــن شــقــيــر، عــلــى »مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 
بتقسيم  يتعلقان  مرسومني  مشروعي  على 
القضائية  للوالية  الخاضعة  البحرية  املياه 
للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع 
بــدورات  الخاص  الشروط  ودفتر  )بلوكات(، 
ــمـــوذج  الـــتـــراخـــيـــص فــــي املــــيــــاه الـــبـــحـــريـــة ونـ

اتفاقية االستكشاف واإلنتاج«. 
وذلك في ترجمة عملية لاعتراض السياسي 
الـــذي عــبــر عــنــه رئــيــس الــكــتــلــة، الــنــائــب وليد 
الــذي قال عبر مواقع التواصل إنه  جنباط، 
الوطنية  لبنان  ثــروة  على  الحفاظ  »األفضل 
لــهــذه  تــنــقــيــب، وال  أو  حــيــث هـــي دون حــفــر 
الجلسة  جنباط  وشبه  امللغومة«.  املراسيم 
الحكومية بـ »فيلم العراب« واملقولة الشهيرة 

»سأعطيه عرضًا ال يستطيع رفضه«. 
كما حذر من »وجود عرابني للثروة الوطنية، 
إلــى دولـــة مارقة  ومــن إمكانية تــحــول لبنان 

نفطيًا كالعراق ونيجيريا«.
ويؤكد وزير التربية مروان حمادة لـ »العربي 
الجديد« أن »االعتراض داخل مجلس الوزراء 
على مراسيم النفط، هو استكمال لاعتراض 
الــذي عبرنا عنه في البرملان عند التصويت 
عــلــى قـــوانـــني الـــنـــفـــط، بــســبــب إغـــفـــال إنــشــاء 
ــمــثــل 

ُ
الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي ُيـــفـــتـــرض أن ت

الـــدولـــة لـــدى الــشــركــات، وأيــضــًا بــســبــب عــدم 
إنــشــاء الــصــنــدوق الــســيــادي املــنــصــوص عنه 
في القانون والــذي لم يرد ذكره في القوانني 
التطبيقية«.  كما اعتبر حمادة أن »الصيغة 
الهجينة لقطاع النفط في لبنان تمنح وزير 
إلى  وتحوله  استثنائية  صاحيات  الطاقة 
وزير فوق مجلس الوزراء وفوق الوزارات بما 
ر حمادة من تحّول 

ّ
فيها وزارة املالية«، وحذ

هــيــئــة إدارة الــنــفــط إلــــى مــجــمــوعــة مــوظــفــني 
استشاريني يعملون لدى الوزير.

 وعــّبــر الــوزيــر االشــتــراكــي )الــحــزب التقدمي 
االشــتــراكــي( عــن مــخــاوف مــن محاولة فصل 

واردات قطاع النفط عن املالية العامة للدولة.
إيـــرادات  أن »تسجيل نسبة  واعــتــبــر حــمــادة 
مــنــخــفــضــة جــــدًا عــنــد بــيــع نــتــائــج دراســـــات 
ــلــــشــــركــــات املـــهـــتـــمـــة بـــالـــنـــفـــط  ــات لــ ــ ــوحـ ــ ــسـ ــ املـ
ــا عــلــى  ــنـ ــتـــراضـ الـــلـــبـــنـــانـــي، يـــؤكـــد أحـــقـــيـــة اعـ
ربـــط  ــم  ــتـ يـ الـــــــذي  ــلــــف  املــ هــــــذا  إدارة  ــة  ــقـ ــريـ طـ
وليس  لإلنتاج  الصافية  بــاألربــاح  مداخيله 
بمجمل اإليـــرادات«. وهي أمور ينفيها وزير 
الطاقة أبــي خليل، الــذي أكــد أن »هيئة إدارة 
قــطــاع الــنــفــط شـــارفـــت عــلــى إنـــجـــاز مــشــروع 
قــانــون الــصــنــدوق الــســيــادي الـــذي سيضمن 
والــغــاز وضمان  النفط  عــائــدات  بعثرة  عــدم 

استفادة األجيال القادمة منها«.
الــبــلــوكــات  الــدفــتــر عــلــى   وستنطبق شــــروط 
الــنــفــطــيــة الـــبـــحـــريـــة الـــعـــشـــرة الـــتـــي حـــددهـــا 
مرسوم مجلس الوزراء، كما ُيمكن أن تنطبق 
اكتشافها  ُيتوقع  الي  الطبيعية  املــوارد  على 

تحت البر اللبناني. 
وأشــــار أبـــي خــلــيــل إلـــى وجــــود 3 مــراحــل من 
هيئة  رقابة  وهــي  النفط،  قطاع  على  الرقابة 
ورقابة مجلس  الطاقة،  وزارة  ورقابة  النفط، 
الوزراء. وأكد وزير الطاقة اللبناني لـ »العربي 
الجديد« أن »اختيار البلوكات الخمسة التي 
الــتــراخــيــص  فــــي دورة  ــلـــمـــزايـــدة  لـ ـــطـــرح 

ُ
ــت سـ

الـــنـــفـــطـــيـــة األولـــــــــى تـــخـــضـــع ملـــعـــايـــيـــر تــقــنــيــة 
وتــســويــقــيــة وهــــي بــعــيــدة كــلــيــا عـــن مــعــايــيــر 
املــحــاصــصــة«. وعــــدد الـــوزيـــر هـــذه املــعــايــيــر، 
وهـــي: »حــمــايــة حقنا فــي اســتــخــدام مــواردنــا 
من  القريبة  الجنوبية  املنطقة  في  الطبيعية 
ــادة حــصــة الـــدولـــة  ــ ــ ــعـــدو اإلســـرائـــيـــلـــي، وزيـ الـ
مــن الــعــائــدات وفــقــًا ملــبــدأ الــتــلــزيــم التدريجي 
عامل  ــادة  وزيـ التسويق،  فــي  اعتمدناه  الــذي 
الجذب للشركات املهتمة باستثمار املوارد«. 
ونــفــى أبـــي خــلــيــل إمــكــانــيــة اســتــخــدام لبنان 
العدو  يلجأ  قد  التي  التوزيع  لنفس خطوط 
ستخرج 

ُ
اإلسرائيلي لتصدير الغاز والنفط امل

عــبــرهــا،  ــحــتــلــة 
ُ
امل الفلسطينية  األراضـــــي  مــن 

ُمعتبرًا أن »خيارات التصدير مفتوحة إن كان 
برًا عبر خط الغاز العربي، أو بحرًا عبر إقامة 

محطات تسييل للغاز في مراحل الحقة«. 

علمنة قطاع النفط 
يـــصـــف خــبــيــر الـــنـــفـــط الـــلـــبـــنـــانـــي، املــهــنــدس 
ودفتر  البلوكات  مراسيم  إقــرار  ياغي،  ربيع 
ــهــم، 

ُ
الـــشـــروط فـــي مــجــلــس الــــــوزراء بـــاألمـــر امل

لــكــنــه يـــؤكـــد أنـــهـــا خـــطـــوة أولـــــى فـــي مــشــوار 
ــلــــى إنـــــشـــــاء صـــنـــاعـــة  ــمــــل عــ ــعــ ــل مـــــن الــ ــ ــويـ ــ طـ
االستكشاف  تشمل:  لبنان  في  كاملة  نفطية 
والتسويق  واالســتــخــراج  والحفر  والتنقيب 
أن  إلــى  ياغي  ويشير  والتطوير.  والتصدير 
ــرار الــشــق الــقــانــونــي  ــ الــخــطــوات الــاحــقــة إلقـ
والتنظيمي لقطاع النفط ستستغرق سنوات 
طــويــلــة، داعــيــًا إلــى »علمنة قــطــاع النفط في 
ركب هو جزء أصيل من 

ُ
لبنان ألن الفساد امل

النظام الطائفي في لبنان«.  ورغم تأكيده أن 
»التدخل السياسي وحده أدى إلقرار مشاريع 
املراسيم النفطية في مجلس الوزراء«، يتمنى 
ياغي فصل التجاذبات السياسية عن قطاع 

النفط لتحقيق أكبر قدر من الشفافية. 
ــه عـــن كــمــيــة أو الــقــيــمــة املـــاديـــة  ــؤالـ ولـــــدى سـ
املــتــوقــع أن يــحــصــدهــا لــبــنــان بفضل ثـــروات 
اإلقليمية  املياه  املــوجــودة في  والــغــاز  النفط 
ــر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ُيـــشـــبـــه الــخــبــيــر الــنــفــطــي األمــ
بحفر بئر املياه: »فا يمكن التأكد من كمية 
املــيــاه املـــوجـــودة فــي بقعة أرض رطــبــة دون 
حــفــر بــئــر لــاســتــكــشــاف«. وهـــو مــا ُيصطلح 
بالحقول  النفطي  املــجــال  فــي  تسميته  على 
ــوارد  ــ ــ ـــحـــدد كـــمـــيـــة املـ

ُ
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الــــتــــي ســـت

الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة املــــوجــــودة تــحــت سطح 
البحر بدقة، وفق ياغي.

ــة الـــســـيـــادة   وإلــــــى جـــانـــب ضـــــــرورة مـــمـــارسـ
العدو اإلسرائيلي، يدعو ياغي  الكاملة أمام 
إلـــى مــمــارســة الــســيــادة خـــال الــتــفــاوض مع 
وتعيني  أيــضــًا،  العماقة  النفطية  الــشــركــات 
طــاقــات لــبــنــانــيــة قــــادرة عــلــى إدارة تــفــاوض 
ندّي مع هذه الشركات التي تكاد تحكم الكرة 
األرضـــيـــة. ويــتــهــم لــبــنــان إســرائــيــل بالتعدي 

عـــلـــى ثــــرواتــــه الــطــبــيــعــيــة وتـــحـــديـــدًا بــســبــب 
اســتــخــراج املــــوارد مــن حــقــل »كـــاريـــش« الــذي 
الثامن،  البلوك  4 كيلومترات فقط عن  يبعد 
و6 كــيــلــومــتــرات عــن الــبــلــوك الــتــاســع اللذين 

يقعان ضمن املياه اإلقليمية اللبنانية.
ومع الوعود السياسية الكبيرة التي أطلقتها 
الحكومة اللبنانية بشأن التعاون مع القطاع 
الــخــاص لاستثمار فــي مــجــالــي االتــصــاالت 
ــول الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى املــبــالــغ  ــعــ ــ والــــنــــفــــط، ُي
ــضــخ فـــي الــســوق 

ُ
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة الــتــي ســت

أثـــر املحاصصة  أيــضــًا مــن  يــخــشــون  ولكنهم 
القطاعني  عــائــدات  على  واملذهبية  الطائفية 
في لبنان في وقت تتراجع إيرادات الدولة من 
موارد وقطاعات مهمة على رأسها السياحة 

والصادرات، ما فاقم األزمة املالية للدولة. 

أرقام مشجعة 
تشير دراســة عن النفط في لبنان نشرت في 
مجلة الجيش )العدد 338 - 339 - سبتمبر/

أيلول 2013( إلى أن »تحليل 10% من نتائج 
مــســح 70% مـــن مـــيـــاه لـــبـــنـــان، أظـــهـــر وجـــود 
حوالي 30 ترليون قدم مكعب من الغاز و660 
مليون برميل من النفط السائل«. وقد خاضت 
القوى السياسية في مسار غير منتظم إلقرار 
ــرار الــبــرملــان لــقــانــون  ــ مــراســيــم الــنــفــط مــنــذ إقـ
التنقيب عن النفط في جلسته التي عقدت في 
أغسطس/آب 2010، فتم إنجاز مراسيم النفط 
وإنــشــاء غــرفــة املــعــلــومــات الــخــاصــة بالقطاع 
عام 2011. وفي العام التالي تم تعيني هيئة 
املياه  مــن  مــن %70  أكثر  النفط ومسح  قطاع 
اللبنانية.  وفي عام 2013 حقق لبنان حوالي 
من شراء  كعائدات  أميركي  دوالر  مليون   35

شركات عاملية ملعلومات املسح.
ــام 46 شـــركـــة مــن  ــعــ  وشــــاركــــت فــــي نـــفـــس الــ
ــبــــرازيــــل،  الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، الــ
ــــج، هــــولــــنــــدا، إســـبـــانـــيـــا،  ــرويـ ــ ــنـ ــ ــا، الـ ــيــ ــالــ إيــــطــ
الــدنــمــارك، فــرنــســا، الــيــابــان، مــالــيــزيــا، كــنــدا، 
ــنـــغـــاريـــا، إيــطــالــيــا،  ــا، هـ ــيــ أســـتـــرالـــيـــا، كــــرواتــ
الكويت،  كــوريــا،  الــهــنــد،  بريطانيا،  إيــرلــنــدا، 
لــبــنــان، روســـيـــا، تـــايـــانـــد، تــركــيــا، اإلمـــــارات 

العربية املتحدة، في مناقصة النفط.

صفقة سياسية تحّرك بحر  النفط الراكد في لبنان

حسب مصدر مطلع في لبنان فإن تحريك 
ملف  في  أعوام  ثالثة  منذ  الراكدة  المياه 
تمت  صفقة  دون  ليحدث  كان  ما  النفط، 

بين رئيسي الجمهورية والحكومة شملت 
السياسيين.  فريقيهما  بين  الموارد  تقاسم 
رفضًا  الجديدة  النفط  إجراءات  وواجهت 

إلغفال إنشاء الشركة الوطنية التي يُفترض 
تقول  الشركات، فيما  لدى  الدولة  تُمثل  أن 
البترول  قطاع  إدارة  هيئة  إن  الطاقة،  وزارة 

شارفت على إنجاز مشروع قانون الصندوق 
السيادي الذي سيضمن عدم بعثرة عائدات 

النفط والغاز

تقلصت ميزانية 
قطاع الزراعة في الجزائر 

إلى 1.9 مليار دوالر

مؤشرات
األسواق

الكويت
أنـــــــهـــــــت املـــــــــؤشـــــــــرات 
ــتـــيـــة تـــعـــامـــات  الـــكـــويـ
ــاع؛  ــفــ أمــــــس، عـــلـــى ارتــ
حيث صعد السعري %1.12 
ليبلغ  نــقــطــة،   65.30 رابـــحـــا 
حوالى  منذ  مستوياته  أعــلــى 

17 شهرًا.
الــوزنــي  املــؤشــران  كما صعد 
بــلــغــت  ــنـــســـب  بـ  15 وكـــــويـــــت 
0.54% و0.57% على التوالي، 
لتصل ألعلى مستوياتها منذ 

أكثر من عام.
وشهدت جلسة أمس صعود 
مؤشرات 10 قطاعات، أبرزها 
الخدمات املالية بنسبة %2.1. 
وارتفع قطاع العقارات بنسبة 
الصناعة  كما صعد   ،%1.14

0.94%، والبنوك %0.8.

قطر
ــر الـــعـــام  ــؤشــ أنـــهـــى املــ
ــر  ــ ــطـ ــ لــــــــــبــــــــــورصــــــــــة قـ
تــــــــعــــــــامــــــــات أمــــــــــس، 
ــم 4 قـــطـــاعـــات،  ــدعـ مــرتــفــعــا بـ
ــنــــوك.  ــبــ ــ ــأمــــن وال ــتــ ــ أبـــــرزهـــــا ال
وصــــــــعــــــــد املـــــــــؤشـــــــــر الــــــعــــــام 
مستوى  إلــى  ليصل   ،%0.08
رابـــحـــا  نـــقـــطـــة،   10725.98
مـــقـــارنـــة  نــــقــــاط،   8.64 نـــحـــو 
بجلسة  إقـــفـــالـــه  بــمــســتــويــات 

الخميس املاضي.
ودعـــم أداء املــؤشــر صــعــود 4 
قـــطـــاعـــات، تــصــدرهــا الــتــأمــن 
بنحو 0.94%. وسجل البنوك 
نموًا نسبته 0.19%، مدعوما 
يتقدمها  أســـهـــم،   7 بــصــعــود 
القابضة بواقع  سهم اإلجــارة 

.%2.98

أبوظبي
ــر الـــعـــام  ــؤشــ أنـــهـــى املــ
املالي  أبوظبي  لــســوق 
تــعــامــات أمــــس، على 
ــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى  ــاع لـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــا بــصــعــود  ــومـ ــدعـ ــي، مـ ــ ــوال ــتــ ــ ال
عـــدة قــطــاعــات أبــرزهــا الطاقة 

والبنوك والعقارات.
ارتفاعا  العام  املؤشر  وسجل 
عند  بإقفاله   ،%0.70 بنسبة 
نــقــطــة،   4634.14 ــتـــوى  مـــسـ
بمكاسب قدرها 32.18 نقطة.
إلى  أمــس  الكميات  وتراجعت 
مقابل  سهم  مليون   157.67
169.83 مليون سهم بجلسة 
وتقلصت  املــاضــي.  الخميس 
مليون   237.92 إلــى  السيولة 
دوالر(،  مـــلـــيـــون   65( ــم  ــ درهــ
درهــم  مليون   293.16 مقابل 

بالجلسة السابقة.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وتــــــــصــــــــدر قـــــــطـــــــاع الـ
ــات أمـــــــــس بـــنـــســـبـــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ارتـ
مكاسب  خـــال  مــن   ،%2.32
ــة املـــرتـــفـــع بــنــحــو  ــاقــ ــهـــم طــ سـ
ــاز  غــ دانـــــــــة  وســـــهـــــم   ،%4.1

بحوالى %1.9.

ُعمان
تـــراجـــع املـــؤشـــر الــعــام 
لــــــــــــســــــــــــوق مـــــســـــقـــــط 
ــة تــــعــــامــــات  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ بـ
أمـــس هــامــشــيــا إلـــى مستوى 
خــــاســــرًا  نــــقــــطــــة،   5792.54
مــســتــويــاتــه  ــن  عـ نــقــطــة   0.11
فـــي جــلــســة الــخــمــيــس، بــمــا ال 
يمثل نسبة تذكر، بدعم قطاع 

الصناعة.
وتأثر املؤشر أمس بتراجع 11 
مقدمتها  فــي  قــيــاديــا،  سهما 
ــان واإلمــــــــــارات الــقــابــضــة  ــمـ عـ
وانــخــفــض   ،%2.78 بــنــســبــة 

الشرقية لاستثمار %2.05.
وجــــاء تـــراجـــع املـــؤشـــر وســط 
ضــــــــغــــــــوط مـــــــــن مــــــــؤشــــــــرات 
الــقــطــاعــن املـــالـــي والــخــدمــات، 
 %0.13 األول  ــنـــخـــفـــض  ــيـ لـ
حــيــث  أســـــهـــــم،   10 ــغـــط  بـــضـ

تراجع بنك صحار %0.61.

تحصر الحكومة الجزائرية 
حاليا األراضي الزراعية التي 

وزعتها قبل سنوات، 
بغرض وقف الدعم عن 
األراضي التي لم ُتستصلح

تقارير

إعفاء كلي لمن يقل دخله عن 5 آالف دينار سنويا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

اللبنانيون يعولون على إيرادات الذهب األسود )جورج حداد/فرانس برس(

تقديرات مشجعة بشأن احتياطات النفط في لبنان )مروان نعماني/فرانس برس(

تحقيق

مع الوعود السياسية الكبيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية بشأن التعاون 
مع القطاع الخاص لالستثمار في مجالي االتصاالت والنفط، يُعّول اللبنانيون 
على المبالغ النقدية الكبيرة التي ستُضخ في السوق، ولكنهم يخشون أيضًا 
من أثر المحاصصة الطائفية والمذهبية على عائدات القطاعين في لبنان، 
في وقت تتراجع فيه إيرادات الدولة من موارد وقطاعات مهمة على 
رأسها السياحة والصادرات، ما فاقم األزمة المالية للدولة. تشير دراسة عن 
النفط في لبنان نُشرت في مجلة الجيش، سبتمبر/أيلول 2013، إلى أن »تحليل 
ترليون  لبنان، أظهر وجود حوالي 30  نتائج مسح 70% من مياه  10% من 

قدم مكعبة من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل«.

مخاوف مشروعة بشأن العائدات
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اقتصاد

صنعاء ــ فاروق الكمالي

التي  النقدية  السيولة  أزمــة  دعــت 
ــمـــن، وســيــطــرة  ــيـ يـــعـــانـــي مــنــهــا الـ
ــة )الــــســــوداء( على  الــســوق املـــوازيـ
املطالب  تعالي  إلــى  االقــتــصــاديــة،  القطاعات 
بتغيير العملة املحلية الحالية وطباعة عملة 
جديدة بديلة عن الريال، إلخراج الثروات من 
مخابئها، وفق وصف خبراء ماليني وعودة 
ــوال في  ــ ــركـــزي لــلــســيــطــرة عــلــى األمــ الــبــنــك املـ

الدولة التي قطعت الحرب أوصالها.
ــإن نـــحـــو 1.3  ــ ــزي، فــ ــ ــركــ ــ ــنـــك املــ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
ــال )حـــوالـــى 6 مــلــيــارات دوالر(  تــريــلــيــون ريــ
مــكــدســة خــــارج الــجــهــاز املــصــرفــي، ويتحكم 
فــيــهــا املـــضـــاربـــون وتـــجـــار الـــســـوق الـــســـوداء 
للوقود والعملة في مناطق سيطرة جماعة 

املتمردين الحوثيني. ويعاني اليمن من أزمة 
ســيــولــة نــقــديــة، مــنــذ شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي، على خلفية التراجع الحاد لإليرادات 
العامة، أّدت إلى أزمة رواتب وإضراب شامل 
في املؤسسات العامة، ما أدى إلى شلل معظم 

العاصمة  الحكومية في  الــوزارات والهيئات 
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني، حيث 
لــــم يــتــســلــم املـــوظـــفـــون رواتـــبـــهـــم مـــنـــذ شــهــر 

سبتمبر/أيلول املاضي.
ــــزي احـــتـــيـــاطـــيـــه مــن  ــركـ ــ واســـتـــنـــفـــد الـــبـــنـــك املـ
ولجأت  املحلية،  بالعملة  النقدية  السيولة 
الحكومة إلى طباعة كميات كبيرة من النقود 
بدون غطاء نقدي، ملواجهة أزمة السيولة، في 
البنك املركزي  مسعى إلعــادة فــرض سيطرة 

على القطاع املصرفي.
»العربي  لـ أحاديث  ورأى خبراء ماليون، في 
الـــجـــديـــد«، أن إصــــــدار عــمــلــة جـــديـــدة تلغي 
في  األســـواق  مــن  بسحبها  وتسمح  الحالية 
الجميع على  مــحــدودة، سيجبر  زمنية  مــدة 
البنك الســتــبــدال مخزونهم من  إلــى  الــعــودة 
األوراق النقدية قبل أن تنعدم قيمتها، وبذلك 
يتم الحد من التضخم وإعادة االعتبار للبنك 
ــوال  إلـــى أن 90% مــن األمـ املـــركـــزي، مشيرين 
تدور خارج الجهاز املصرفي ويتم تكديسها 
الــنــاس والتجار  فــقــدان ثقة  البيوت بعد  فــي 

باملصارف املحلية.
املالية  الــواحــد، الخبير فــي  وقــال فكري عبد 
لطباعة عملة  عــدة مبررات  إن هناك  العامة، 
وجــود  منها  الحالية،  للعملة  بديلة  جــديــدة 
فـــجـــوة كــبــيــره بـــني ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
وســعــر الــســوق، والــتــضــخــم الــشــديــد ألســعــار 
واملــتــواصــل  املستمر  واالنــهــيــار  املستهلكني 
ألســـعـــار صــــرف الـــعـــمـــات، وتـــزايـــد عمليات 
العملة الوطنية، باإلضافة إلى اآلثار  تزوير 
التي تتسبب فيها الحرب باختفاء السيولة 

إخراج الثروات 
من مخابئها

يعاني اليمنيون 
من أزمة مالية 
خانقة )محمد 

حويس/فرانس 
برس(

نجح  بينما  أشهر،  عدة  منذ  نقدية  سيولة  أزمة  من  اليمن  يعاني 
الحوثيون في إنشاء إمبراطورية اقتصادية موازية، ما دعا خبراء ماليين 

إلى المطالبة بتغيير العملة الوطنية لضرب أموال الحوثيين 

1.3 تريليون ريال 
مكدسة خارج الجهاز 

المصرفي اليمني

عدد المسلمين 
في روسيا يقدر بنحو 

20 مليون نسمة

مشتريات السوريين 
من الذهب خالل 2016 

بلغت نحو 1.6 طن

مقترحات بتغيير 
عملة اليمن لضرب 

أموال الحوثيين

يبدي قطاع النفط األميركي تفاؤال حذرًا بالنسبة للعام 2017، مع خروجه من 
سنتني مــن الــتــراجــع الناجم عــن تــدهــور أســعــار الــخــام، والـــذي أدى إلــى إفــاس 
شركات وصرف مئات اآلالف من العمال، وأوقف اندفاعة فورة النفط الصخري.

لكن منتجي النفط والغاز يشعرون بالتفاؤل بعد انتخاب الجمهوري دونالد 
إدارة  النفط مثل رئيس مجلس  فــي فريقه حلفاء مــن قطاع  الــذي عــني  تــرامــب، 
ــرًا لــلــخــارجــيــة. ويــقــول رئــيــس الجمعية  إكــســون مــوبــيــل ريــكــس تــيــلــرســون وزيــ
تــزال حذرة  ال  النفط  إن »شــركــات  ماكفرالند  الحفر جيسون  الدولية ملتعاقدي 
ارتــفــاع  أمــوالــهــا. لكننا نشهد بالطبع توظيف بعض االســتــثــمــارات مــع  بــشــان 
األســعــار«. وأشــاع قــرار أوبــك وكبار املنتجني من خــارج املنظمة خفض اإلنتاج 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2017، ارتياحًا لدى الشركات األميركية، 
على اعتبار أن هذا القرار سيعزز من صعود األسعار مجددًا ما يعيدها لإلنتاج.
)فرانس برس(

قطاعات  حصول  لضمان  تتطلع  بريطانيا  إن  تايمز،  صــنــداي  صحيفة  قالت 
معينة على حق الوصول بشكل مميز إلى االتحاد الجمركي لاتحاد األوروبي، 
وتــأشــيــرات دخــول مــن أجــل العمل، وإعــفــاءات ضريبية فــي إطــار خطة لحماية 
لــم تقل  صناعات رئيسية عندما تنسحب مــن االتــحــاد األوروبــــي. وحــتــى اآلن 
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا شيئا يذكر عن موقفها التفاوضي للخروج 
من االتحاد األوروبـــي، ولكن من املقرر أن توضح موقفها في كلمة تلقيها في 
وقت الحق من يناير/كانون الثاني الجاري. ودعا زعماء قطاع األعمال رئيسة 
ــروج صــعــب مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي«، حــيــث تعطي  الـــــوزراء إلـــى تــفــادي أي »خــ
املــوحــدة.  الــســوق  إلــى  الــوصــول  الــهــجــرة على إمكانية  أولــويــة لقيود  الحكومة 
وقــالــت الــصــحــيــفــة، أمـــس، إن الــحــكــومــة ســتــنــاضــل مــن أجـــل إعــطــاء الــصــنــاعــات 

الرئيسية حق الوصول »بشكل مميز« لاتحاد الجمركي األوروبي.
)رويترز(

قـــال نــائــب وزيــــر املــالــيــة الــصــيــنــي، تــشــو قــوانــغ يــــاو، إن الــصــني واثــقــة مــن نمو 
اقتصادها بنسبة 6.7% في 2016، أي في النطاق املستهدف الذي حددته في وقت 
سابق من العام املاضي. ونما اقتصاد الباد 6.7% في الثاثة أرباع األولى من 
2016، وقال تشو إنه واثق من أن معدل النمو وصل إلى هذا املستوى أو تجاوزه 
في الربع األخير من العام املاضي. وأدلى تشو بتلك التصريحات خال منتدى 
بجامعة في بكني أمس. وزادت الصني التي كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو 
اقتصادي بني 6.5% و7% في 2016 اإلنفاق الحكومي، لكن ذلك أدى أيضا إلى 
ارتفاع حاد في الديون. ويعتقد كثير من املحللني أن النمو أقل مما تشير إليه 

البيانات الرسمية، لكنهم يقرون بأن ازدهار قطاع اإلنشاءات دعم االقتصاد.
)رويترز(

أخبار في صور

تفاؤل حذر للنفط األميركي

قطاعات بريطانية 
تسعى لالتحاد الجمركي األوروبي

الصين واثقة من نمو اقتصادها

)Getty( فالديمير بوتين في مؤتمر لمصرف سبيربنك)هبوط الليرة يتواصل وسط مستقبل اقتصادي قاتم )فرانس برس

موسكو ـ رامي القليوبي

تتخذ روسيا خطوات متاحقة نحو تطبيق 
في  املــالــي،  قطاعها  فــي  اإلسامية  الصيرفة 
خـــطـــوة لــتــنــويــع االقـــتـــصـــاد وجـــــذب رؤوس 
أمــــــوال الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــضــا عـــن تقليل 
الــغــرب، إال أن ثمة عقبات ما  االعــتــمــاد على 
تـــزال تــحــول دون انــتــشــار هـــذه الــنــوعــيــة من 
املعامات املالية. ويستعد »سبيربنك« وهو 
أكبر املــصــارف الــروســيــة، إلجـــراء أول صفقة 
للصيرفة اإلسامية في جمهورية تتارستان 
ذات األغلبية املسلمة، في الوقت الذي تتولى 
بــاملــصــرف وضــع تصور  فيه مجموعة عمل 

لتقديم خدمات مصرفية إسامية لعمائه.
ــي.رو«،  ــكــ ــانــ وبـــحـــســـب املــــوقــــع املـــصـــرفـــي »بــ
يــنــظــر »ســبــيــربــنــك« لــلــصــيــرفــة اإلســامــيــة 
لــلــخــدمــات البنكية بــعــد أن  كــنــمــوذج بــديــل 
أظــهــر صــمــودًا أكــبــر فــي مــواجــهــة تــذبــذبــات 
ــال  األســـــــواق ونـــقـــص الــســيــولــة بــــأســــواق املـ
الــدولــيــة. ويــهــدف االخــتــبــار فــي تــتــارســتــان 
إلى طرح خدمة تتطابق مع أحكام التمويل 
اإلســـامـــي، دون أن تــتــعــارض مــع الــقــانــون 

الروسي في آن واحد.
وفي حال نجاح االختبار، يعتزم »سبيربنك« 
ــة هــــذا الــنــشــاط فـــي أقــالــيــم أخــــرى في  ــزاولـ مـ
روسيا والتعاون مع البنك اإلسامي للتنمية 
وجذب استثمارات من دول الخليج العربي. 
في  مالية  مؤسسة  أول  »سبيربنك«  ولــيــس 
روسيا يحاول ممارسة الصيرفة اإلسامية، 

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تواصل  الذهب وســط  إلــى  السوريون  يهرب 
ــادت  ــ ــي عـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــرة الـ ــيــ ــلــ ــار الــ ــيــ ــهــ انــ
فترة  بعد  الجديد،  الــعــام  مــع مطلع  للهبوط 
األمنية  املاحقات  إثــر  الطفيف  التحسن  من 
بأسعار  الـــدوالر  بيع  عبر  املباشر  والتدخل 
مـــخـــفـــضـــة لـــلـــمـــصـــارف الــــخــــاصــــة، لــتــســجــل 
بــدمــشــق أمـــس، 515 لــيــرة لـــلـــدوالر، بخسارة 
تزيد عن 1000% منذ مطلع الثورة عام 2011.
ــك يــــســــاوي 50 لــيــرة  ــ وكــــــان الــــــــدوالر قـــبـــل ذلـ
ــان »املــــصــــرف املـــركـــزي«  ســــوريــــة، ووقـــتـــهـــا كــ
ال يــتــدخــل ويــتــرك الــســوق للتجار والــعــرض 
والطلب، وعدم منح شركات الصرافة الدوالر 
ــــذي ســـاهـــم بــــتــــوازن نــســبــي  الــتــشــجــيــعــي، الــ

بالسوق، خال تلك الفترة.
ويــســتــدل عــلــي الــشــامــي، املــحــلــل املــالــي، على 
ابتعاد املصرف املركزي عن التدخل، من خال 
تــوقــفــه عــن جــلــســات الــتــدخــل الــتــي اعتمدها 

الفائت، ومــن خــال  تسعيره العمات  العام 
نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، والـــــذي يــزيــد عن 
سعر السوق، إذ حدد مصرف سورية املركزي 
سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية بـ 

517.43 ليرة كسعر وسطي للمصارف.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الشامي  املحلل  ويــقــول 
على األرجـــح أن كــامــل االحــتــيــاطــي األجنبي 
بــاملــصــرف املــركــزي قــد تــبــدد، بعد نحو ست 
سنوات من االستنزاف وتمويل الحفاظ على 

الليرة على قيد التداول وتمويل التجارة.
ويشير الشامي إلى أن تقرير مركز التجارة 

الدولية الصادر أخيرًا، الذي أكد أن تزايد عجز 
امليزان التجاري، كان له  تأثير كبير في وضع 
في  وتحديدًا  واحتياطياته،  األجنبي  القطع 
حالة تمويل جزء من املستوردات في سورية 
بالقطع األجنبي عبر املصرف املركزي، إذ أكد 
بلغ  املستوردات  أن مجموع  الدولي  التقرير 
 13.2 الــصــادرات  ومجموع  دوالر،  مليار   43
أكثر من  إلــى خسارة  مليار دوالر، ما يشير 
السوريني  احتياطيات  مــن  دوالر  مليار   29
مـــن الــقــطــع األجـــنـــبـــي ملــصــلــحــة الــــــدول الــتــي 
يتم االســتــيــراد منها. مــا يعني، وفــق املحلل 
التجارة تساوي  الشامي، أن خسارة تمويل 
أو تــزيــد عـــن االحــتــيــاطــي الــنــقــدي األجــنــبــي 
الذي كان موجود بسورية مطلع الثورة عام 
2011، وتــأتــي الــفــروقــات عبر مــا يسمى خط 
النظام من  الــذي استدانه  اإليراني،  االئتمان 
شركائه بطهران. ويلفت املحلل السوري إلى 
قللت من ثقة  اقتصادية ونفسية،  أن عوامل 
الــســوريــني بــالــلــيــرة، ودفــعــتــهــم لــلــذهــب أواًل، 
األمنية  املاحقات  بعد  آمــن، وخاصة  كماذ 

ملكتنزي العمات األجنبية واملتعاملني بها.
وبلغت مشتريات السوريني من الذهب خال 
عام 2016 نحو 1.6 طن، بسعر 17 ألف ليرة 

سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا.
ــر غــــســــان جــــزمــــاتــــي نـــقـــيـــب الـــصـــاغـــة  ــيـ ويـــشـ
بــســوريــة، خـــال تــصــريــحــات مــؤخــرًا، إلـــى أن 
ــــواق دمــشــق  مــتــوســط الــبــيــع الــيــومــي فـــي أسـ
خال عام 2016 بلغ نحو 3 كيلو غرامات من 
الذهب، ومن ثم يكون الوسطي اإلجمالي ملا 
تــم بيعه مــن ذهــب فــي دمــشــق وريــفــهــا خال 
2016 يبلغ نحو 800 كيلو من الذهب، وهي 
أســـواق حلب  فــي  التي بيعت  الكمية نفسها 
في  الــصــاغــة  رئــيــس جمعية  حسبما صـــرح 

حلب، عبدو موصللي. 
وأوضح موصللي أن متوسط البيع اليومي 
في حلب كان بحوالي 3 كيلوغرامات يوميًا، 
علمًا بأن باقي املحافظات تشتري من حلب 

ودمشق بصورة رئيسية.

إذ افتتح في مدينة قازان عاصمة جمهورية 
تتارستان في مارس/آذار املاضي، أول مركز 
طـــلـــق عليه 

ُ
إســـامـــي لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة، أ

اسم »مركز صيرافة الشراكة«، ليقدم خدمات 
وفقا لتقاليد بلدان منظمة املؤتمر اإلسامي 
لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني بصرف 

النظر عن ديانتهم.
ويوضح املركز في نبذة نشرها على موقعه 
اإللكتروني، أن »صيرفة الشراكة تقدم نوعا 
ــا ملـــبـــادئ  ــقـ  مــــن الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة وفـ

ً
بــــديــــا

الــتــمــويــل املستخدمة عــلــى نــطــاق واســـع في 
بلدان جنوب شرق آسيا والشرق األوســط«، 
مشيرا إلى أن أهم خصائص صيرفة الشراكة 
هـــي »الــتــخــلــي عـــن فـــائـــدة الـــربـــا وعــــن إجــــراء 

عمليات عالية املخاطر وصفقات غامضة«.
كما يقدم بنك موسكو الصناعي، الذي يملك 
مــســتــثــمــرون شــيــشــانــيــون حــصــة هـــامـــة في 
البطاقات  مــن  نوعني  إصـــدار  أسهمه، خدمة 
املــصــرفــيــة اإلســامــيــة، أحــدهــمــا لاستخدام 
أن نحو  العلم  للحجاج، مع  واآلخــر  اليومي 
16 ألفا من مسلمي روسيا أدوا فريضة الحج 
في العام املاضي 2016، وذلك مقابل 12 ألفا 

في عام 2015.
موسكو  مصرف  في  مسؤول  مصدر  وقالت 
البطاقات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الصناعي 
الجارية، وهي  اإلسامية تصدر للحسابات 
بــذلــك خــالــيــة تــمــامــا مـــن الـــربـــا، كــمــا يتعهد 
املصرف بعدم توظيف الودائع في معامات 
عالية املخاطر، بل يخصص نسبة من قيمة 
مـــشـــتـــريـــات الـــعـــمـــاء ألعــــمــــال خـــيـــريـــة. وأكــــد 

املــســؤول الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه، أنــه »ال 
بهدف حصول  العميل  وديعة  استثمار  يتم 
تــتــعــارض مع  أنشطة  أو تمويل  فــوائــد  على 

الشريعة اإلسامية«.
ويــقــدر عـــدد املسلمني فــي روســيــا بنحو 20 
مليون نسمة، وأظهر استطاع للرأي أجرته 
أن %12  املــالــيــة،  الــوطــنــيــة للبحوث  الــوكــالــة 
مــن مسلمي روســيــا مــســتــعــدون لــلــجــوء إلــى 
الــصــيــرفــة اإلســامــيــة، بينما يقول  خــدمــات 
69% إنـــهـــم لـــيـــســـوا عـــلـــى اطــــــاع عـــلـــى هـــذه 

الخدمات ما يجعلهم ال يقبلون عليها.
وعاوة على ذلك، ال يزال غياب قوانني تنظم 
نشاط الصيرفة اإلسامية، عائقا أمام تقديم 
خدماتها على نطاق واسع في روسيا، وذلك 
سابقة  سوفييتية  جــمــهــوريــات  عــكــس  عــلــى 
ــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــتــ ــازاخــــســ ــل كــ ــثـ أخـــــــرى مـ
وقرغيزيا وأذربيجان، حيث جرى أو يجري 
تـــبـــنـــي قــــوانــــني خــــاصــــة بــتــنــظــيــم الــصــيــرفــة 
اإلسامية. ولعل هذا ما دفع املصرف املركزي 
الروسي في العام املاضي إلى اعتماد خريطة 
»تطوير صيرفة الشراكة والخدمات  الطريق لـ

املالية املتعلقة بها« لعامي 2016 و2017.
وتــقــتــضــي هــــذه الــخــطــة االرتــــقــــاء بــالــتــعــاون 
الــدول واملؤسسات األجنبية في تحقيق  مع 
مــشــاريــع وبــرامــج تجريبية فــي هــذا املــجــال، 

والنظر في ضرورة تعديل بعض القوانني.
ــام  ــظـ ــيــــس نـ ــأســ ــــات حــــــــول تــ ــاشـ ــ ــقـ ــ وكــــــانــــــت نـ
للصيرفة اإلسامية، بدأت تجري في روسيا 
ــدول الـــغـــربـــيـــة عـــقـــوبـــات عــلــى  ــ ــ مـــنـــذ فـــــرض الـ
أعقاب  األزمــة األوكرانية في  موسكو بسبب 
إلى  القرم وانضمامها  انفصال شبه جزيرة 
روسيا عام 2014، ما دفع السلطات الروسية 
لــلــبــحــث عـــن مـــصـــادر بــديــلــة لــلــحــصــول على 
فإن  إعــام روسية،  تمويل. وبحسب وسائل 
 
ً
أمــوال املصارف اإلسامية، قد تصبح بديا
عـــن ســــوق رؤوس األمـــــــوال األوروبـــــيـــــة، في 
الوقت الذي يتعرض فيه قسم من سوق املال 

الروسية للعقوبات الغربية.

السوريون يهربون من الليرة للذهبروسيا تختبر الصيرفة اإلسالمية لجذب أموال الخليج

ــاف  ــ مــــن الــعــمــلــة املــحــلــيــة مــــن الــــســــوق. وأضـ
عبد الــواحــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال يمكن 
اســـتـــرجـــاع الــــثــــروات الــضــخــمــة مـــن األمـــــوال 
ــدورة  ــ ــ املـــكـــدســـة بـــيـــد الـــحـــوثـــيـــني وخــــــــارج الـ

النقدية إال من خال تغيير العملة«.
من  العملة  تغيير  اليمني،  الخبير  واقــتــرح 

جميع الناس، الذين لديهم سيوله من العملة 
الــقــديــمــة بــمــا يــزيــد مــثــا عــن 100 ألـــف ريــال 
عليهم فــتــح حــســابــات فــي الــبــنــوك، وإنـــه لن 
تستبدل أية عمله تزيد عن تلك الكمية خارج 
حــســابــات الــبــنــوك، وتــحــدد فــتــرة االســتــبــدال، 
ــابـــة عــلــى تــحــديــد مــصــادر  مـــع تــشــديــد الـــرقـ

الـــريـــال إلـــى الــديــنــار، بحيث يــعــادل الــديــنــار 
ــال كــأقــل قــيــمــة، بينما تكون  الــواحــد 100 ريـ
أعلى فئة بقيمة 100 دينار وتعادل 10 آالف 

ريال.
ــال: »يــنــبــغــي الــتــمــهــيــد الســتــبــدال العملة  ــ وقـ
الــقــديــمــة بــالــجــديــدة قــبــل أشــهــر ويــطــلــب من 

األموال التي تزيد مثا عن مليون ريال لدى 
للشركات ومحات  وبالنسبة  الواحد،  الفرد 
مالية  قوائم  بتقديم  إلزامها  فيتم  الصرافة، 

معتمدة قانونيًا .
وتـــســـبـــبـــت الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــــي الـــيـــمـــن فــي 
العمات  أمـــام  املحلية  العملة  قيمة  تــهــاوي 

األجــنــبــيــة، واســتــنــزاف احــتــيــاطــي الــبــاد من 
النقد األجنبي، وركود النظام املصرفي، نظرًا 

إلقبال عماء املصارف على سحب الودائع.
صــنــعــاء  عـــلـــى  الـــحـــوثـــيـــني  ســـيـــطـــرة  وأدت 
ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014 
إلى تعليق دعم املانحني وزيادة عجز ميزان 
الخارجية  االحتياطيات  وتــآكــل  املــدفــوعــات، 
من النقد األجنبي، مما أدى إلى تدهور قيمة 

العملة الوطنية.
عملوا  الحوثيني  إن  اقتصاد  خــبــراء  ويــقــول 
ــيـــان  ــيـــة وكـ ــالـ ــة مـ ــوريــ ــراطــ ــبــ ــلـــى تـــكـــويـــن إمــ عـ
اقتصادي مــواٍز، بعد تدمير القطاع الخاص 
الــنــظــامــي لــصــالــح قــطــاع آخــــر طــفــيــلــي كـــّون 
ــة وعــــائــــدات الــســوق  ــدولــ ــوارد الــ ــمــ ــه بــ ــرواتــ ثــ
الـــــــــســـــــــوداء. وانــــــــهــــــــارت أغـــــلـــــب املــــؤســــســــات 
االقــتــصــاديــة لــلــدولــة وســـط الـــصـــراع الــدائــر 
الباد. وفي صنعاء تم افتتاح العشرات  في 
اململوكة ألفــراد موالني  الصرافة  من شركات 
لجماعة الحوثيني، وأصبحوا يتحكمون في 
ســوق صــرف العملة، مــا حولهم إلــى أثــريــاء 
الــحــرب الـــجـــدد. وقــــرر الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
18 سبتمبر/أيلول  فــي  هـــادي،  ربــه منصور 
املــركــزي  للبنك  الرئيسي  املــقــر  نقل  املــاضــي، 
وإدارة عملياته إلى عدن )جنوب( التي تتخذ 
الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة منها، في 
مــســعــى لتجفيف مــــوارد الــحــوثــيــني وفــرض 

سيطرة الحكومة على القطاع املصرفي.
وبحسب طارق عبد الرشيد، أستاذ املصارف 
فــي املــعــهــد الــحــكــومــي لــلــعــلــوم اإلداريــــــة، فــإن 
ــقـــاذ االقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي يــحــتــاج إلــــى مــال  إنـ
إلى  نقدية  مبالغ  تــوريــد  خــال  مــن  خليجي 
خزينة مقر املــصــرف املــركــزي فــي عـــدن، لكن 
هــذه األمـــوال لــن تنعش الــوضــع االقتصادي 
مـــن دون تــغــيــيــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وطــبــاعــة 
نقود جديدة، حتى ال يستفيد منها تحالف 
الــحــوثــيــني والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــى عبدالله 
صالح. وقال »أمر تغيير العملة الوطنية هو 
استفادة سلطة صنعاء  دون  الــذي سيحول 
مــن أي أمـــوال أجنبية تــدخــل الــبــاد وتذهب 

إلى خزانة املركزي في عدن«.
وشــــهــــدت أســــعــــار الــعــمــلــة املــحــلــيــة تـــدهـــورًا 
كبيرًا، في اآلونــة األخيرة، حيث ارتفع سعر 
الــــــــدوالر إلـــــى نـــحـــو 320 ريـــــــااًل فــــي الـــســـوق 
السوداء، مقارنة بحدود 250 ريااًل في السوق 
الــرســمــيــة، فــي ظــل نقص حــاد مــن املــعــروض 
من العملة األميركية، بزيادة 34% منذ بداية 
الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم 

الفقر، بحسب وزارة التخطيط اليمنية.

السحوبات  أن  اليمني،  المركزي  البنك  محافظ  القعيطي،  منصر  قال 
النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن المركزي في صنعاء 
نحو  بلغت  اليمن(  )غرب  والحديدة 
450 مليار ريال )1.8 مليار دوالر(. وأشار 
القعيطي في تصريحات صحافية 
عقب نقل مقر البنك إلى عدن بقرار 
هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  من 
)الصورة(، إلى أن بقاء المقر الرئيسي 
في صنعاء تحت هيمنة الحوثيين، 
أســاســي  ــزء  جـ تــســخــيــر  ــى  إلـ أدى 
يُسمى  مــا  لتمويل  ــوارده  ــ م مــن 

المجهود الحربي.

سحوبات غير قانونية

مال وسياسة

تنظر روسيا إلى التمويل 
اإلسالمي على أنه قد 
يصبح بديًال عن سوق 

رؤوس األموال األوروبية
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)Getty /قطاع اإلنشاءات دعم االقتصاد الصيني )كيفن فراير 

)Getty( ارتياح منتجي النفط الصخري لقرار أوبك خفض اإلنتاج

)Getty( خطة بريطانية لحماية الصناعات الرئيسية بعد الخروج من االتحاد



معن طالّع

مضت عجلة الحراك الثوري السوري إلى 
األمــام خالل ست سنوات طاحنة، تغيرت 
فــيــهــا ثـــوابـــت كــثــيــرة، وشـــهـــدت تــغــيــيــرات 
عــديــدة، وعــلــى املــســتــويــات كــافــة. ودخــلــت 
هذه العجلة في مراحل متعّددة، اختلطت 
فــيــهــا لــحــظــات االنـــتـــعـــاش مـــع االنـــكـــســـار، 
...إلــخ،  الوجع مع األمــل، التمّدد والتقلص 
متسارعة  وانــتــقــاالت  انعطافات  وشــهــدت 
واتــســمــت مآالتها  مــســتــويــات عملها،  فــي 
ــمــــاالت ظــــهــــور مـــتـــغـــّيـــر، يــمــنــحــهــا  ــتــ ــاحــ بــ
هوامش عمل جديدة، يعيد خلط األوراق، 
ويـــؤجـــل الــحــســم ألي طــــرٍف كــــان، إال أنـــه، 
ــرًا، والـــتـــداعـــيـــات  ــيــ وبـــعـــد زلــــــزال حــلــب أخــ
املعارضة  بنية  على  املتدحرجة  السلبية 
ــا لــحــقــهــا  ــ ــفــــهــــا، ومــ ــائــ ــاتـــهـــا ووظــ وتـــوجـــهـ
مـــن اســتــثــمــار ســيــاســي روســـــي، أنــتــج ما 
عـــرف بــإعــالن مــوســكــو الـــذي يــعــّرف امللف 
الــســوري بــاالتــســاق مــع املــخــيــال الــروســي 
الـــصـــرف، فــقــد بـــات لـــزامـــا عــلــى املــعــارضــة 
وطبيعة  العميقة،  أزمتها  إدراك  السورية 
ــلــــة. حــيــث  امــتــحــانــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة واملــــؤجــ
إنـــه، وعــلــى الــرغــم مــن أن أحــد أهــم قـــراءات 
نــتــائــج مــعــركــة حــلــب بــأنــهــا نــتــاج طبيعي 
تتعلق  عــدة سياقات،  )وتــنــامــي(  لتضافر 
استفرادًا  أفـــرزت  ــة«،  األزمــ »إدارة  بمفهوم 
 »الــتــوازن النسبي« الــذي كان 

ّ
روسّيا أخــل

متحّكما في املعادلة العسكرية خالل سني 
الــصــراع املسلح، إال أن أهــم هــذه الــقــراءات 
وجـــوهـــرهـــا يــؤكــد عــلــى الـــعـــوامـــل الــذاتــيــة 
االســتــراتــيــجــيــة  الـــخـــســـارة  الــكــامــنــة وراء 
في جيوب  التأثير  وفقدان عنصر  لحلب، 

سمير حمدي

يــدور فــي تــونــس، هــذه األيـــام، جــدل واســع 
مــتــعــلــق بـــحـــق الـــــعـــــودة لـــلـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
شــاركــت فــي أعــمــال قــتــالــيــة خـــارج الــبــالد، 
تنظيماٍت  إلــى  انــضــمــوا  الــذيــن  خصوصا 
مسلحة فــي ســوريــة والـــعـــراق، وذلـــك على 
خــلــفــيــة تــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــبـــســـي، إن »خــــطــــورة  ــد الـــسـ ــائــ الــــبــــاجــــي قــ
الــجــهــاديــن بــاتــت مـــن املـــاضـــي، والــعــديــد 
منهم يرغبون في العودة، وال يمكننا منع 
تونسي من العودة إلــى بــالده، هــذا يكفله 
نستقبلهم  لن  أننا  بديهي  لكن  الدستور. 
بــاألحــضــان.. وســنــكــون يــقــظــن«. وأضــاف 
الــســجــون، ألننا  فــي  »لــن نضعهم جميعا 
إن فــعــلــنــا ذلـــك لـــن يــكــون لــديــنــا مـــا يكفي 
مــــن الــــســــجــــون، بــــل ســنــتــخــذ اإلجـــــــــراءات 
نراقبهم«.  ونــحــن  لتحييدهم،  الــضــروريــة 
ــواقـــف غــيــر مــرحــبــة بــهــذه  ـــد صـــــدرت مـ وقـ
إلى مطالبة أحزاب  التصريحات، وصــواًل 
)الجبهة الشعبية ومشروع تونس( بمنع 
عـــودتـــهـــم وســـحـــب الــجــنــســيــة الــتــونــســيــة 
منهم، ما جعل رئاسة الجمهورية تصدر 
توضيحا أّكــد »أن العودة إلى الوطن حق 
دســـتـــوري، وال يمكن مــنــع أي مــواطــن من 
ــان الـــســـبـــب«، وأنـــه  ــيـــه، مــهــمــا كــ الـــعـــودة إلـ
ســيــتــم اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــنــاســبــة أمــنــيــا 
وســـيـــاســـيـــا لــتــحــيــيــد خـــطـــر الــتــونــســيــن 
الــعــائــديــن مــن بــؤر الــتــوتــر، وفــقــا للقانون 
املتعلق بمكافحة اإلرهاب وغسل األموال. 
النهضة،  رئيس حركة  تماثل موقف  وقــد 
راشــــد الــغــنــوشــي، مــع تــصــريــحــات رئيس 
الجمهورية، حيث اعتبر أنه يجب تعامل 
األطراف كافة، القضاء والسلطات األمنية 
ــودة اإلرهــابــيــن،  واإلعــــــالم، بــجــديــة مـــع عــ
وأن تونس ال تفرض بقاء مواطنيها على 

أراضي البلدان األخرى.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه املــواقــف تتوافق 
مع نصوص الدستور التونسي، وتحاول 

محمد سي بشير

لــطــاملــا اســتــمــع الـــجـــزائـــريـــون إلــــى خــطــاٍب 
ــد لـــهـــم دائــــمــــا حـــقـــهـــم، تــحــت  ، يـــؤكـ رســــمــــيٍّ
رعــايــتــه، فـــي الــعــيــش الــكــريــم، ويــحــذرهــم، 
باستمرار، منذ عام 2011، بل قبله بكثير، 
من مغبة اللجوء إلــى التعبير، خــارج أطر 
ضيقة سمح بها ألحزاب املــواالة ولقنوات 
وصحف تدين بوالئها له، حتى ال يطاولنا 
ــــاول بــلــدانــا ســمــحــت لــنــفــســهــا بفتح  مـــا طـ
بــاب االعــتــراض على وضــع مـــزٍر، فجاءهم 
وضع أكثر سوءًا، بل حلت عليهم مشاريع 
لــتــقــســيــم بــلــدانــهــم وتـــهـــديـــم بـــنـــاهـــا، رأســـا 
على عقب... وملن هم أحسن حظا مشاريع 
ــمــــاة الــــــدول  ــقــــاء عـــلـــى األنــــظــــمــــة املــــســ لــــإبــ

العميقة في العالم العربي.
فـــي مـــحـــاولـــة إليـــضـــاح مــعــضــلــة جــزائــريــة 
خالصة، على األقل اآلن، يحسن إلقاء رؤية 
على العالقة بن ثنائية األمن واالستقرار 
مــــــن نــــاحــــيــــة وغــــــيــــــاب الــــــعــــــدل وحـــتـــمـــيـــة 
االحتجاجات، من ناحية أخرى، وذلك رفعا 
لــحــالــة الــلــبــس الــتــي رافــقــت الـــجـــدال املــثــار 
فــي الــبــالد، عــلــى خلفية الــتــظــاهــرات التي 
شهدتها بعض الواليات التي حدثت فيها 
التداعيات  الخوف من  احتجاجات بسبب 
االجــتــمــاعــيــة ألحــكــام قــانــون املــالــيــة لسنة 
حجم  تخّيل  جــزائــري  ألي  يمكن  ال   .2017
التعبير  األســف عند رؤيــة تحّول لحظات 
عن السخط من األوضــاع إلى تخريب، وال 
حتى تخيل احتمال وقوع انزالقاٍت تؤدي 
إلى رجوع ما تختزنه الذاكرة الوطنية عن 
أحداث العشرية السوداء. لكن، في املقابل، 
ال يــمــكــن تــخــّيــل حــجــم غــضــب الــجــزائــريــن 
مــن عـــودة األوضـــاع إلــى نقطة الصفر، أي 
ضياع ما كان في اليد من أموال كان يمكن 
أن تشكل قاعدة االنطالق إلى بناء نهضة 
أن  مــشــروع  لتجسيد  واملنطلق  صناعية، 
تصبح الــجــزائــر الــقــوة املــحــوريــة فــي غرب 
املغرب  قاطرة  قيادة  املتوسط، وفي موقع 
وقطب  قــوي  اندماجي  كيان  نحو  العربي 
اقــتــصــادي مــؤثــر فـــي الــفــضــاء املــتــوســطــي 
كله. لهذا، ال يمكن فهم تلك املعضلة بدون 
طـــرح ثـــالث إشــكــالــيــات أصــبــحــت حــيــويــة، 

وتبحث عن إجابات، وهي:
إشكالية اقتصادية: كيف يمكن لبلد ريعي 
اليد من  أن يبني، اآلن، بعد ضياع ما في 
ــوال، اقـــتـــصـــادًا مــتــنــوعــا، ويــقــنــع شعبه  ــ أمــ
بإمكانية الوصول إلى بر األمان بميزانية 
معمق  لتفكير  تحتاج  اإلجــابــة،  تقشفية؟ 
مـــن اقــتــصــاديــن أصـــحـــاب كـــفـــاءة مـــؤّكـــدة، 
أجمعوا كلهم على أن االستراتيجية يمكن 
أن تتجّسد، لكن بأدوات ومنهجية حوكمة 
جديدتن وبنخبة اقتصادية أخرى، تغّير 
العقليات وتبني لواقع منظومة اقتصادية 
جــديــدة. وفـــي هـــذا اإلطــــار، يمكن الحديث 
بإسهاب عن سياسة التنويع التي رسمها 
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي، وُيـــــــراد لــهــا أن تــكــون 
املــخــرج مــن وضــع األزمـــة الــحــالــيــة، بيد أن 
ذلك ال يمكن أن يشكل قاعدة النقاش، بدون 
واملنهجية  الجديدة  األدوات  طبيعة  إبــراز 
الرشيدة في إدارة دواليب اقتصاد مهترئ، 
ريـــعـــي ومــســتــقــطــب، خــصــوصــا بــاتــفــاقــيــة 
ــي،  ــ الــشــراكــة املــوقــعــة مـــع االتـــحـــاد األوروبــ
ل 

ّ
إلى تعط والتي رهنت مستقبله، إضافة 

ــك الــبــنــاء  ــ مــاكــيــنــة االتــــحــــاد املــــغــــاربــــي، ذلـ
االندماجي الذي يشكل قاعدة عمل واقعيٍة 
لــبــنــاء مــشــروع قــطــب اقــتــصــادي مــغــاربــي، 
ــا حــقــيــقــيــا عـــلـــى األوضــــــاع  ــقـــالبـ يـــحـــدث انـ

دانا الكرد

ــى انــتــخــاب دونــالــد تــرامــب رئيسا في 
ّ
غــط

والتحليل،  األخــبــار  مجريات  على  أميركا 
منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي .  
ومــــع تــأكــيــد أن نــتــيــجــة تــلــك االنــتــخــابــات 
ــطـــوت عــلــى مــخــاطــر جــمــة عــلــى الــعــرب  انـ
واملسلمن في كل من أميركا وحتى الشرق 
األوســــــط ، إال أن الـــخـــوف مـــن تـــرامـــب دفــع 
محللن عديدين إلى تناسي أن ما يسمى 
أفضل  ليس  أميركا  في  الليبرالي  اليسار 

حااًل من ترامب وأتباعه .   
فمع أخذ بعض االستثناءات في االعتبار، 
فـــإن املــنــتــمــن إلـــى الــيــســار الــلــيــبــرالــي في 
في  نظرائهم  عن  مختلفن  ليسوا  أميركا 
ــائـــرات بـــدون  الــيــمــن حـــيـــال هــجــمــات الـــطـ
ــز( والـــتـــعـــذيـــب والــتــمــيــيــز  ــ ــدرونــ ــ ــار )الــ ــيـ طـ

العنصري والحروب في الشرق األوسط .   
يختلف، بالطبع، الطرفان في توجهاتهما 
الــداخــلــيــة، إال أنهما  فــي شـــؤون السياسة 
متطابقان في توجهاتهما بشأن الساحة 
ــك جــلــيــا فــــي قــضــيــة  ــ ــبــــدو ذلـ ــيــــة، ويــ الــــدولــ
ــدة يــتــفــق عــلــيــهــا الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي  ــ واحــ
ــي أمــــيــــركــــا، وهـــي  ــ ــــالص فـ ــإخـ ــ ــمــــن بـ ــيــ والــ
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــــل األنـــشـــطـــة  ــقـــضـ الـ
الفلسطيني.  الــحــق  عــن  بــالــدفــاع  املتعلقة 
وقد دفع الخطاب الهابط في االنتخابات 
العام في السياسة األميركية  واالنحطاط 
إلــــى الــتــغــاضــي عـــن اســتــفــحــال الــعــنــاصــر 
السياسي  واملشهد  املجتمع  فــي  الفاشية 
األمـــــيـــــركـــــي .   لــــنــــأخــــذ، مــــثــــال، مـــــا يــســمــى 
ــاول قــمــع  ــحــ ــة، يــ ــيـ ــامـ ــــاداة الـــسـ ــعـ ــ ــانــــون مـ قــ
ــاطـــات املــتــعــلــقــة بـــحـــركـــة  املــقــاطــعــة  الـــنـــشـ
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات أو 
معادية  حركة  باعتبارها   ،»BDS« حركة 
للسامية.  وفي محاولة للتذاكي والتالعب 
بتعريف معاداة السامية، عن طريق إضافة 
إســرائــيــل « و»شيطنة  عــن  الشرعية  »نـــزع 
إسرائيل «  و »ازدواجية املعيار في التعامل 
مــع إســرائــيــل «  إلــى هــذا التعريف .  ويعني 
االنــتــقــادات إلسرائيل  كــل  أن  ذلــك بالطبع 
لم  وإن  حتى  التعريف،  هــذا  فــي  مشمولة 
تــرتــبــط بــمــعــاداة الــســامــيــة بــتــاتــا .  وجــديــر 
ــه عــلــى الــرغــم مــن عـــدم مــرور  بــالــتــنــويــه أنـ
القانون في مجلس النواب، إال أن الراعن 
لــــه تـــوجـــهـــوا، بـــكـــل دهـــــــاء، نـــحـــو تــشــجــيــع 
الــتــعــلــيــم األمــيــركــيــة  فـــي وزارة  الــعــامــلــن 
ــانــــون، لــلــتــعــامــل مــع  ــقــ ــفـــادة مــــن الــ ــتـ لـــالسـ
الــطــالب الــنــاشــطــن فــي مــجــال الــدفــاع عن 

وجــبــهــات كــثــيــرة، ال ســيــمــا فـــي الــجــنــوب 
ــول الــعــاصــمــة، وتــتــمــثــل فـــي ســيــاســة  ــ وحـ
مــعــظــم فــعــالــيــات املـــعـــارضـــة )الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة واملــدنــيــة والــديــنــيــة( فــي دفــع 
الــتــهــّرب  بغية  األمــــام،  إلـــى  استحقاقاتها 
منها، لعدم امتالكها القدرة على مواجهة 
تلك االستحقاقات على املستوى البنيوي 
، ولعدم امتالك القرار الوطني املفضي 

ً
تارة

إلــــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات واالمـــتـــحـــانـــات 
الداخلية تارات عدة.

وأمام أسئلة واقع »ما بعد حلب« التي لم 
التأخير والتسويف واملماطلة،  تعد تقبل 
ــي املـــجـــال  تـــتـــدافـــع ثـــــالث دوائــــــــر مــهــمــة فــ
عنها،  لإجابة  والــثــورة  للمعارضة  العام 
فاألولى أتت من داخــل الجسد العسكري، 
الــفــصــائــلــي »اإلســـالمـــي«،  وال سيما شــقــه 
بــاحــثــا عـــن »تــوحــيــد عــابــر لــلــفــصــائــلــيــة«، 
االندماج  تحديات  يتجاهل قصدًا  أنــه  إال 
والــتــوحــيــد الــفــكــري ومــتــطــلــبــات مــراجــعــة 
فنجدها  العمل،  لهذا  الناظمة  املستندات 
الــثــورة لصالح مشاريع  تــتــجــاوز  تـــزال  ال 
سلطة عقدية سياسية بديلة، وال تراعي ما 
تكتنفه الجغرافية السورية من ارتكاساٍت 
تتحمل بوصالت عمل هذه الفصائل الجزء 
األهم منها، هذا البحث عن صيغ جديدة، 
باملضامن الفكرية والسياسية نفسها، ال 
ضيقة  براغماتية  حركة  كونه  عــن  يخرج 
األفق، ستجعل أسباب الحريق والتشظي 

السوري مستمرة.
الــدائــرة الثانية فتنبع من الحواضن   أمــا 
وباتت  واأللـــم،  بالغضب  املثقلة  الشعبية 
تــحــت نــصــل »املــصــالــحــات« الــتــي تبتزهم 
بــمــلــفــات إنــســانــيــة مــغــرقــة فـــي الــبــســاطــة، 

الوطني من جهة أخرى. وكانت ردة فعلها 
ــا بـــن تــنــظــيــر عــبــر الــفــضــاء   مـ

ً
مـــحـــصـــورة

آليات  فقدانهم  يكرس  بشكل  اإللكتروني 
الشخصية  االســتــقــالــة  أو  ــرؤى،  ــ الـ تفعيل 
مسؤولية  مــن  للتبرئة  منهم  محاولٍة  فــي 
ما جــرى، أو لفقدان األمــل في أيــة فعاليٍة، 
ترتجى من تلك األجسام. وفي املقابل، غاب 
عــن هـــذه الـــدائـــرة أن هـــذه األحــــداث فرصة 
التمكن  أدوات  بــامــتــالك  لــلــبــدء  حــقــيــقــيــة 
الحاصل  التشويه  وتصحيح  واملـــبـــادرة، 
فـــي الــعــالقــة بـــن الــســيــاســي والــعــســكــري، 
الحركة  يضبط  بــشــكــٍل  تعريفها  ــادة  ــ وإعـ
إذ  السياسية،  القيادة  بعقارب  العسكرية 
كــان متوقعا منها أن تتبنى مبدأ »حسن 
األزمـــة«، عبر تشكيل غــرف عمليات  إدارة 
اإلنجاز  توظيف  بها  تستطيع  مستمرة، 
مــن تبعات  تقلل  أو  الــعــســكــري ســيــاســيــا، 
الـــخـــســـارة، عــبــر جــــوالت تــفــاوضــيــة تتيح 
لها هوامش حركٍة ما، وتلك هي أبجديات 

الــعــمــل الــســيــاســي. أمـــا االســتــســالم الكلي 
لــزخــم األحـــداث وعـــدم امــتــالك الــقــدرة على 
هضمها وإنتاج مقاربات مواجهٍة ناجعة 
ــذه املـــؤســـســـات غير  فــيــجــعــل شـــخـــوص هــ
وليس  ابــتــدائــيــة،  مــدرســة  لقيادة  مؤهلن 

إدارة ملفات وطنية.
ومــــا بـــن تــلــك الــــدوائــــر وصـــعـــوبـــة اآلتــــي، 
يــنــتــظــر مـــن املــعــارضــة الــســوريــة فـــي هــذه 
ــلـــة أن تــــــدرك خــــطــــورة بــقــائــهــا كــمــا  املـــرحـ
 وأدوات وهــيــاكــل(، 

ً
كــانــت عــلــيــه )ســيــاســة

وأن تجهد في اتباع استراتيجيات ثالث. 
األولــــــى اســتــيــعــاب األزمـــــــة، والـــعـــمـــل على 
احتوائها عبر إبــداء »الــتــوازن« السياسي 
للحركة العامة، وعدم اإلغراق بجلد الذات 
الــذات فقط، والتمّسك بــأوراق  بهدف جلد 
الـــقـــوة املــتــبــقــيــة فـــي حــوزتــهــا، كــالــشــرعــيــة 
التمثيلية، سواء على املستوى السياسي 
الدولي واإلقليمي، أو على املستوى املحلي 
أو حتى  الناشئة،  املحلي  الحكم  ونــمــاذج 
ــردع فــي دمشق   بـــتـــوازن الــ

ٌ
مــا هــو مــتــعــلــق

غير  اندماجات  عن  واالبتعاد  ومحيطها، 
مــتــســقــٍة ومـــتـــســـرعـــٍة، تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا 
أسباب االنحالل والتصّدع النهائي، وذلك 
كله بالتوازي مع تفويض مجموعة ورش 
عمل مغلقة للتقييم  واملراجعات والحسم 
ــاريـــع  ــريـــف الــــعــــالقــــة مــــع كــــل املـــشـ ــعـ فــــي تـ
الـــعـــابـــرة لــلــثــوريــة، ولــلــتــبــاحــث أيــضــا في 
آليات التغيير، وتذليل كل أسباب العطالة، 

وامتالك مقومات الصمود واالستمرار.
مــن  أواًل  الـــثـــانـــيـــة  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تــنــبــع 
التي  النظام  استراتيجية  صــد  ضـــرورات 
املعارضة  سيطرة  مناطق  لتركيع  تطمح 
ــوب الــــــســــــوري، عــبــر  ــنــ ــجــ فــــي الــــوســــط والــ

ــك بــــإعــــداد خطة  ــ ســــالح املـــصـــالـــحـــات، وذلـ
متكاملة لتحويلها إلى هدن تتوازن فيها 
شروط كل األطراف، وتقوم على عنصرين 
ــيـــت جــــبــــهــــات الـــــصـــــراع  ــبـ ــثـ ــيــــن، تـ ــســ ـــيــ رئـ
بـــإشـــراف دولــــي، ووحــــدة مــصــيــر املــنــاطــق 
والــتــي ستضمن عرقلة سياسة  املــهــادنــة، 
االســـتـــفـــراد الــتــي يــنــتــهــجــهــا الـــنـــظـــام، كما 
ترتبط هذه االستراتيجية عضويا بخيار 
اإليراني،  املشروع  الوجودي مع  املواجهة 
سياسيا  بضربه  االستمرار  على  والعمل 
االستراتيجية  تتعلق  بينما  وعــســكــريــا. 
الدبلوماسية،  املواجهة  بخيارات  الثالثة 
وقـــبـــول كـــل الــتــحــديــات املـــفـــروضـــة، وعـــدم 
تـــرك أي شــاغــر فــي ســيــاق أي مــفــاوضــات 
تتعلق  ــمـــال  أعـ أي  واســتــكــمــال  مــحــتــمــلــة، 
تــنــفــيــذيــة، تسهم  ــيـــات  وآلـ بــبــرامــج ورؤى 
فــي الــتــغــيــيــر واالنــتــقــال الــســيــاســي. وهــذا 
نابٌع من ضــرورات الحضور التي تفرضه 
الواقعية أواًل، واالنتقال إلى أدوات النضال 
السياسي، بحكم التقهقر العسكري ثانيا.

ــم بـــالـــقـــول إن كـــتـــب مـــؤرخـــي  ــتـ ولـــعـــلـــي أخـ
ــة  ــعـــارضـ ــخ فــــي صـــفـــحـــاتـــهـــم أن املـ ــاريــ ــتــ الــ
السورية استطاعت عبور هذا النفق املظلم، 
ــرّده تــبــلــور مفهوم  فـــذاك حكما ســيــكــون مــ
االرتقاء إلى مستوى الحدث ومسؤولياته، 
ولقدرتها على العودة، وااللتحام مع ثورة 
والكرامة.  والحرية  العزة  يستحق  شعٍب، 
ــك، فال  وإن لـــم يــكــتــب أولـــئـــك املـــؤرخـــون ذلــ
تلومن املعارضة إال نفسها، ألنها أضاعت 
الفرصة، وفشلت في امتحانها الوجودي، 
وســـاهـــمـــت، بــشــكــل أو بـــآخـــر، فـــي مــأســاة 

الوطن واملواطن السوري.
)كاتب سوري(

ــن بــؤر  ــرة الـــعـــائـــديـــن مـ ــاهـ ــع ظـ الــتــعــامــل مـ
يفترضهما  وعــقــالنــيــة،  بــواقــعــيــة  الــتــوتــر 
الواقع السياسي واالجتماعي في تونس، 
إال أن حــاالت املزايدة السياسية أصبحت 
تــحــكــم املـــشـــهـــد الــــعــــام إعـــالمـــيـــا وحـــزبـــيـــا، 
ــرار بــعــض الــنــاشــطــن على  ــ مـــن خـــالل إصـ
تــصــويــر هـــذه املـــواقـــف »تــرحــيــبــا« بــعــودة 
اإلرهــاب، وتفتح الباب أمام تطبيع وضع 
التونسي.  املجتمع  فــي  الــعــنــف  جــمــاعــات 
والــغــريــب أن نــوابــا مــن حــزب نــداء تونس، 
وهو حزب رئيسي الجمهورية والحكومة، 
اتخذوا موقفا مغايرًا ملا يقتضيه امتثالهم 
التي  الــرســمــيــة  للسياسة  الــعــام  للتمشي 
يــمــثــلــهــا رئـــيـــس الــــدولــــة، وانـــخـــرطـــوا في 
جــوقــة الــدعــايــة املــضــادة، واملــطــالــبــة بمنع 
عــــودة املــتــورطــن فــي أعــمــال عــنــف خــارج 
ــذا املـــوقـــف من  الــــبــــالد. ويــمــكــن مـــقـــاربـــة هــ
ناحيتن: أواًل، بوصفه مخالفا للنصوص 
الفصل 25 منه:  الــدســتــوريــة، حيث ينص 
»يــحــّجــر ســحــب الــجــنــســيــة الــتــونــســيــة من 
أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه 
مـــن الــــعــــودة إلــــى الــــوطــــن«. وأي مــحــاولــة 
لخرق الدستور يفتح الباب أمام التالعب 
بــه بشكٍل قــد يــهــدد املــســار الــعــام للتحول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. ثـــانـــيـــا، يـــوجـــد فـــي تــونــس 
التعامل مــع مثل  قــانــون أســاســي، يفصل 
هذه الظاهرة )أي جرائم اإلرهاب(، ويضع 
ثبوتها،  حــال  في  املناسبة  العقوبات  لها 
وقــــد تـــم إحـــــداث قــطــب قــضــائــي ُمـــنـــاط به 
بما  فيها  والفصل  القضايا،  هــذه  متابعة 
يـــحـــّدده الــقــانــون، وبــشــكــل يــكــّرس علوية 
التأثير  القضاء واستقالله عن كل أشكال 

السياسي والحزبي. 
املبالغ  األفــعــال  عــن منطق ردود  وبــعــيــدا 
فيها، يندرج تركيز اإلعالم على ما تسمى 
مشكلة »العائدين من بؤر التوتر« ضمن 
املـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة أكـــثـــر مــمــا يــطــرح 
الـــدولـــة التونسية   تــعــانــيــهــا 

ً
 فــعــلــيــة

ً
أزمــــة

لــســبــن: أولـــهـــمـــا أن آلـــيـــات الــتــعــامــل مع 

الراهنة في غرب املتوسط، رأسا على عقب.
لـــكـــن، قــبــل تــجــســيــد الـــتـــحـــّول االقــتــصــادي 
ــنـــويـــع واالبــــتــــعــــاد عــن  ــتـ الـــجـــديـــد نـــحـــو الـ
الشعب  إقــنــاع  يمكن  الــريــعــي، كيف  النهج 
بإمكانية االستمرار في نهج »شراء السلم 
االجتماعي« الذي جعل الناس في الجزائر 
ينتظرون كــل شــيء مــن الــدولــة، مــن سكن، 
تربية، دعم للمواد األساسية، بنى تحتية 
مــن دون مــطــالــبــتــه بــتــضــحــيــاٍت، تــعــود به 
إلى أزمنٍة خلت، شهدت التقشف والخوف 
االقتصادية  الحقيقي لألوضاع  واالهتراء 
ــذه هـــي املــعــضــلــة االقــتــصــاديــة  بــرمــتــهــا؟ هـ
التي يريد الشعب لها جوابا مقنعا، بعيدا 
أنها  املختصون  أجمع  مالية  ميزانيٍة  عن 
ــه، وال تــفــتــح أمـــامـــه  ــاتـ ــانـ ــعـ ــن مـ ســـتـــزيـــد مــ
أبــواب األمــل، إال إذا ارتفعت أسعار النفط 
ــراء الــســلــم  ــ ــــرى، لــتــعــود عــجــلــة »شــ ــرة أخــ مــ
االجـــتـــمـــاعـــي« لــلــعــمــل مـــن جـــديـــد، وهــكــذا 
لننسى استراتيجية التنويع االقتصادي، 

كما جرى ذلك من قبل.
إشكالية سياسية: تنطلق من مالحظة أن 
انغالق األفق السياسي جاء بسبب قانون 
الجمعيات املقيد للنشاط الجمعوي لسنة 
2012، والذي حّجم فضاءات تحّرك املجتمع 
ــاءات  ــــح( عـــنـــهـــا فــــضــ ــبـ ــ املـــــدنـــــي، ومــــنــــع )كـ
التعبير السلمي املنظم، كما منعت النخبة 
الــتــي تــشــرف عــلــى إنـــشـــاء الــجــمــعــيــات من 
فـــضـــاءات لــلــحــوار مــع الــشــبــاب. مــــاذا بقي 
إذن، إن لم يكن الشارع واحتماالت االنزالق 

باألوضاع نحو املجهول؟
ــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــك إشـــــــاعـــــــات الــــــفــــــوارق 

ُ
ت

ــا لــيــل  االجـــتـــمـــاعـــيـــة واملـــظـــالـــم الـــتـــي نــــراهــ
نهار، وبإيعاز من القنوات التي تعتبر من 
املواالة )أنظر خبر ترقية قريبة لوزيرة في 
صحيفة إلــكــتــرونــيــة مــوالــيــة(. ألــيــس هــذا 
إيــعــازًا لالحتجاج خـــارج أطــر منظمة  كله 
ــواب  ومـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا. عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــق األبـــــ
وتـــوصـــد أمــــام الــــحــــوار، وتــغــلــق فــضــاءات 
النقاش أمام النخب، وتمنعها من توجيه 
خــطــاب الــوعــي والــعــقــل إلــى الــشــبــاب، مــاذا 
الــتــخــريــب  ــاءات  ــ ــــضـ فـ ألــــيــــس  إذن؟  يـــبـــقـــى 
أرعبته  الــذي  البسيط  باملواطن  والتالعب 
إشــاعــات ارتــفــاع أســعــار املـــواد األســاســيــة، 
إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة إجــراءات 
الحد من انزالق القدرة الشرائية للمواطن 
الــــجــــزائــــري بـــالـــحـــّد مــــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة 

الدينار.
ــفــــســــاد مـــلـــف آخـــــــر، عـــنـــدمـــا تـــســـمـــع عــن  الــ
حــجــم الــفــســاد ومـــن يــقــتــرفــه، ثــم ال تـــرى ال 
تــحــقــيــقــات، وال إجـــــــراءات رادعــــــة، وتــغــلــق 
كــل مــجــاالت تــحــّرك املــجــتــمــع املـــدنـــي. مــاذا 
تنتظر؟ تالعب، تخريب ومآسي منتظرة.. 
والـــرســـالـــة املــوجــهــة حــقــيــقــة إلـــى أصــحــاب 
القرار في الجزائر: أعيدوا النظر في قانون 
الجمعيات، وافتحوا الباب للنخب للحوار، 
واتخذوا إجراءات كفيلة بوقف ترّدي حياة 
املحاباة  أمــام  الطريق  واقطعوا  املواطنن، 
والفساد، تجدوا شعبا منظما وواعيا. هذا 

خطاب العقـل.
ــذا جــانــبــا مــمــا الــتــقــطــتــه مـــن مــواقــع  ــان هـ كـ
التواصل االجتماعي، والتي أرادت أصواته 
الــوعــي بواجب  إرادة  إرادتــــْن:  بــن  الجمع 
ــاج فــــي إطـــــــار قـــانـــونـــي ومـــنـــظـــم،  ــتــــجــ االحــ
وبـــشـــعـــاراٍت لــهــا خــطــاب مـــتـــوازن، وإرادة 
الــتــي تــرى وتــشــاهــد مــدى التعّسف  العقل 
في غلق أبواب التعبير الحقيقي عن صوت 
املــواطــن، وتــنــادي، في الوقت نفسه، بفتح 
الــوصــول  دون  للحيلولة  التعبير  قــنــوات 

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــات 
األميركية .  ولم يكن مفاجئا مرور القانون 
إلى  مشيرا  الشيوخ،  مجلس  فــي  بإجماع 
الليبرالي  اليسار  قــوى  بن  معتاد  توافق 
ــذه الــقــضــيــة، حــتــى مع  والـــيـــمـــن حـــيـــال هــ
أن الـــقـــانـــون مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لــتــرهــيــب 
الــنــاشــطــن فـــي حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
فــي الــجــامــعــات والــســاحــات املــحــلــيــة. ومــّر 
الرغم من مقاالت رأي  القانون أيضا على 
رت من 

ّ
ومشورات قانونيٍة ال تحصى، وحذ

تبعاته .             
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم مــــرور الــقــانــون في 
مجلس النواب، في دور االنعقاد الحالي، 
فــإن الــقــانــون مــعــروض للطرح مــرة أخــرى 

في الدورة املقبلة.
ــّدد ســيــاســيــون  ــهـ وعـــلـــى املــــنــــوال نــفــســه، يـ
عـــديـــدون فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة بــاتــخــاذ 
ــراءات ضـــد املــنــتــمــن لــحــركــة مقاطعة  ــ ــ إجـ
فــــــي ذلــــــــك أي شــــركــــات  بــــمــــا  إســــــرائــــــيــــــل، 
ــد  ــل .  وقــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــع إســ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــــض الــ ــرفـ ــ تـ
ــدو هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــمـــثـــابـــة صـــرخـــة  ــ ــبـ ــ تـ
الـــحـــرب لــلــمــحــافــظــن وســيــاســيــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري .  ولــكــن، عــوضــا عــن ذلـــك، يقف 
املحب  »الليبرالي  الحملة  هــذه  رأس  على 
للتنوع والتعايش« حاكم والية نيويورك، 
أندرو كومو، الذي قام بتجريم النشاطات 
الــذي  وهــو  الفلسطينين،  مــع  املتضامنة 
الــعــرقــيــة والجنسية .   يــدافــع عــن األقــلــيــات 
ع أمرًا تنفيذيا في والية نيويورك، 

ّ
   وقد وق

لــقــطــع الـــعـــالقـــات املـــالـــيـــة مـــع أي شـــركـــاٍت 
ترفض التعامل مع إسرائيل . 

الفلسطينين  النشطاء  استهداف  يعد  ال 
واملــتــضــامــنــن مــعــهــم مـــوضـــوعـــا جـــديـــدًا، 
خــصــوصــا عــنــدمــا نــتــذّكــر تـــجـــاوزات عهد 
املكاملات  على  التنصت  مــن  بــوش  جـــورج 
ــعــــرب األمــيــركــيــن  الـــهـــاتـــفـــيـــة وتــــوريــــط الــ
ــلــــمــــن فـــــي جـــــرائـــــم أمـــــــن دولــــــــة عــن  واملــــســ
اليميني  الخطاب  إن  القول  ويمكن  قصد. 
والفاشي الذي ميز صعود دونالد ترامب 
بــدأ يــأخــذ مــجــراه فــي املجتمع األمــيــركــي .  
ويــعــنــي ذلــــك صـــعـــود الــيــمــن وجــمــاعــات 
الكراهية  الــجــدد وازديـــاد جــرائــم  النازين 
ــداف املـــســـاجـــد  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــد املـــســـلـــمـــن واســ ــ ضــ
والـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة لــلــعــرب واملــســلــمــن 
وتجدد استهداف الذين يعملون من أجل 
ذلك  ويجري  العربية.  والقضايا  فلسطن 
كــلــه فــي ســيــاق تــخــاذل الــيــســار الليبرالي 

األميركي، ال بل تواطئه.
)باحثة فلسطينية في تكساس(

ــذا الــتــطــويــع  ــ ــــت يــــصــــّدر الـــنـــظـــام هـ فــــي وقـ
ــيـــع عـــلـــى أنـــــه »نــصــر  ــتـــركـ ــتـــجـــويـــع والـ والـ
مــبــن«، أو أمـــام فــوهــة الــبــنــدقــيــة املسلطة 
عليها من كل األطراف الفاعلة أرضا وبّرًا، 
إذ تجهد هذه الحواضن لتوسيع هوامش 
مأسسة  بــاتــجــاه  الــضــغــط  عــبــر  فاعليتها 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الــــــثــــــوري، وضــــــــرورة 
تــمــاهــيــه مـــع الـــثـــورة ومــطــالــبــهــا؛ والـــدفـــع 
بديلة،  عمل  استراتيجيات  اتباع  باتجاه 
قــدٍر ممكن من  أكبر  املحلية  البنى  تجنب 
املــدنــيــن،  األضـــــرار، عــبــر تــركــهــا للفاعلن 
العسكرياتية  الــعــنــاصــر  طبيعة  وتغيير 
كتعزيز  الــعــمــلــيــات«،  »إدارة  فـــي  املــتــبــعــة 
العسكرية،  والــهــنــدســة  التحصن  مفهوم 
ــام الـــخـــاصـــة وتــكــتــيــك  ــهــ ــاع نـــهـــج املــ ــ ــبـ ــ واتـ
وتبقى سياسة  املــرن،  املتبدل/  التموضع 
ــل عــســكــريــة،  ــواعــ الـــضـــغـــط تـــلـــك رهـــيـــنـــة فــ
تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
وظيفيا  واالنــســجــام  املــرحــلــة«  »استيعاب 
مع متطلباتها، ويتحّكم بها هامش الزمن 
والتهجير  االقتالع  لسياسة  جــدًا  الضيق 
التي قد تطاول تلك الحواضن، وتلغي أثر 

أي ضغط لها.
الــثــالــثــة، والـــتـــي تــعــد حركّيتها  والــــدائــــرة 
، واألقــل إدراكــا ملــآالت املشهد 

ً
األكثر خجال

التي تنبئ بتجاوز سكة الحل التي ترتسم 
وهــي  كــافــة،  املحتملة  ــــألدوار  ولـ لبنيتها، 
دائـــــرة املــمــثــلــن الــســيــاســيــن، كــاالئــتــالف 
والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا واألحــــــــــزاب والــــتــــيــــارات 
التقليدية على سبيل املثال، إذ اتسمت تلك 
تتعلق  ألســبــاٍب  نظرًا  بالتثاقل،  الحركية 
تــكــتــنــف هياكلها  الــتــي  الــعــطــالــة  بــكــمــون 
مــن جــهــة، والتسليم ملــبــدأ اســتــالب الــقــرار 

ــاهـــرة قــانــونــيــا وقــضــائــيــا مـــوجـــودة  الـــظـ
من  معلنة  بــصــورة  العائدين  وأن  فعليا، 
مــواقــع الـــصـــراع هــم مــمــن يــرغــبــون فعليا 
فــــي حــــل مــشــكــلــتــهــم، وتــطــبــيــع وضــعــهــم 
ــــي لــعــبــة  ــونــــي. أمــــــا املــــنــــخــــرطــــون فـ ــانــ ــقــ الــ
اإلرهــــاب الــدولــي والــســاعــون إلـــى إحـــداث 
ــارات أو  ــطـ الــفــوضــى فــلــن يـــعـــودوا عــبــر املـ
القانونية، وإنما عبر وسائلهم  البوابات 
ــذا لــيــســوا بــحــاجــة  ــم فـــي هــ الـــخـــاصـــة، وهــ
قــانــوٍن للتوبة، بقدر مــا ينبغي على  إلــى 
الدولة التونسية أن تجد الوسائل األمنية 
الكافية لتحييدهم، والحد من خطورتهم، 
ــال. ومـــــــــا يـــمـــكـــن  ــ ــعــ ــ ــل فــ ــحــــصــ وهـــــــــو مـــــــا يــ
مالحظته، فــي هــذا الــســيــاق، مــن تضارب 
للمواقف في شــأن هــذه املسألة وتصاعد 
ــا جــعــلــهــا  ــهــ ــولــ الـــضـــجـــيـــج اإلعــــــالمــــــي حــ
تــتــحــّول إلـــى مــا يــشــبــه الــفــزاعــة الــتــي يتم 
على  وللتغطية  للتخويف،  استخدامها 
الــفــشــل الــســيــاســي لـــألحـــزاب الــســيــاســيــة، 
سواء التي في الحكم، أو في املعارضة، في 
وفي  والعاجلة،  امللحة  القضايا  معالجة 
الجهات  بن  التفاوت  مشكالت  مقدمتها 
والفقر والتهميش، وقبلها جميعا مشكلة 

البطالة.
)كاتب تونسي(

إلــــــى اإلحـــــبـــــاط الــــــــذي يـــســـبـــق احـــتـــمـــاالت 
والتالعب  املشاعر  على  للسيطرة  التدخل 
بـــهـــا، وتــوجــيــهــهــا نــحــو الـــوجـــهـــة الـــتـــي ال 

يرضى بها أحد في الجزائر.
إشكالية اجتماعية، تعتبر من أهم محاور 
الــجــدال الـــذي يـــدور فــي الــجــزائــر اآلن، ألنه 
الـــنـــخـــب،  دوران  ــبـــدأ  بـــمـ أســــاســــا  مــتــعــلــق 
ــذي تــنــبــنــي عليه  ــ ــبـــدأ الــطــبــيــعــي الـ ــك املـ ذلــ
التنظيمات  عليه  وتــتــأســس  املــجــتــمــعــات، 
االجــتــمــاعــيــة بــكــل أشــكــالــهــا. يــنــطــلــق ذلــك 
املــبــدأ مــن مــالحــظــة انــغــالق أفـــق املــشــاركــة 
السياسية واستحالة الوصول، يوما، إلى 
مصاف الصفوة التي تستحوذ على دائرة 
اتخاذ القرار من دون أفراد الشعب األخرى 

ونخبه.
من شأن املشاركة السياسية وفتح قنوات 
االرتــــقــــاء االجـــتـــمـــاعـــي أن تــفــســحــا املــجــال 
ملبدأ دوران النخب، وتكونا املدخل إلحالل 
على مؤشرات  تأسيسا  نخب محل نخب، 
الــدولــة.  شـــؤون  إدارة  فــي  والفشل  النجاح 
لكن املالحظ، وبالنظر إلى جملة القوانن 
املثال،  ذلــك ومنها، على سبيل  املانعة من 
قـــانـــون  لــســنــة 2012،  الــجــمــعــيــات  قــــانــــون 
ــات، قـــــانـــــون إنـــــشـــــاء األحــــــــزاب  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
السياسية، فإن املستقبل ال يحمل مؤشرات 
االستبشار بقرب االنفتاح السياسي، وفتح 
الــبــاب املــوصــد أمــام النخب، للوصول إلى 
الجديدين  العمل  ومنهجية  أدوات  فــرض 

للحوكمة الرشيدة في البالد.
الــتــشــريــعــيــة  ــابــــات  ــتــــخــ االنــ أن  ــبــــدو  يــ وال 
الــقــريــبــة )إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل( هــي من 
الـــنـــخـــب، ألن  ملـــبـــدأ دوران  ــبـــاب  الـ ســتــفــتــح 
ــان بــرخــص  ــقـــاش مـــرهـــونـ ــنـ ــاع والـ ــمـ ــتـ االجـ
تمنحها السلطات، وهو ما ينذر ببقاء دار 

لقمان على حالها.
وخــتــامــا، اإلجــابــة على اإلشــكــاالت الثالثة 
كــفــيــلــة، حـــقـــا، بــفــهــم املــعــضــلــة الــجــزائــريــة، 
دون  تحول  أدوات  بتوفير  أيضا،  وكفيلة، 
عــــودة االحـــتـــجـــاجـــات، كــمــا ســتــحــول دون 
لجوء بعض الجهات إلى التالعب بالوعي 
التي  االنــزالقــات  نحو  لتوجيهها  والعقل، 
ال يحمد عقباها. وتشير تلك اإلشكاليات 
كــلــهــا إلـــى مــحــوريــة تــكــاتــف الــجــهــود. كما 
تشير، من باب أولى، إلى مسؤولية الكل في 
الجزائر، في السعي إلى اإلجابة عليها في 
إطــار حــوار وطني، من دون إقــصــاٍء ألحد، 
وهو وضع يمكن، في النهاية، أن يؤسس 
لنقاش جاد ومسؤول، ينأى بالبالد عن أي 
أخطار، ويفتح الباب واسعا نحو تحقيق 

األمنيات في غد أفضل.
)كاتب جزائري(

تكون المعارضة السورية أو ال تكون

تونس وجدل الجهاديين العائدين

محاولة لفهم أحداث الجزائر

اليسار الليبرالي األميركي 
ضد فلسطين

بات لزامًا على 
المعارضة إدراك 

أزمتها، وطبيعة 
امتحاناتها المؤجلة

مشكلة »العائدين 
من بؤر التوتر« ضمن 
المناكفات السياسية 
أكثر من أزمة فعلية

عندما تسمع عن 
حجم الفساد ومن 

يقترفه، ثم ال ترى 
ال تحقيقات، وال 
إجراءات رادعة، 

ماذا تنتظر؟

آراء

معن البياري

ذوا عملية »11 سبتمبر« في نيويورك وواشنطن، 
ّ
طوا ونف

ّ
ذاعت أسماء 19 عربيًا خط

قيم في هامبورغ، ويجتمعون فيها. كانوا سيصيرون 
ُ
كانوا أشخاصًا، نواتهم األولى ت

االنضمام  له في  زميٍل  إقناع فلسطينّي  ن من 
ّ
تمك املصري محمد عطا  أن  لو   ،20

إليهم، لكنه رفض، ال لشيء ألن قضيته ليست هذه، وإنما فلسطني، على ما أخبرنا 
نتج في العام 2004 )أدى الدور الثانوي لذاك 

ُ
أ فيلم سينمائي جيد ملخرج إيرلندي، 

تتوالى  الــبــال، فيما  إلــى  الحادثة  تلك  تأتي  ــدوان(.  عـ زيــاد  الــســوري  الفلسطيني فيه 
األخبار عن قتل أربعة جنود إسرائيليني وإصابة آخرين في عملية فدائية جسورة 
يمارسه  الـــذي  اإلرهــــاب  اقــتــراف  وذلـــك ألن  املحتلة، بدهسهم بشاحنة.  الــقــدس  فــي 
دواعش ما بعد »القاعدة« يتوّسل الشاحنات أيضًا، كما فعل اثنان من ذئابه الفالتة، 
أحدهما في نيس منتصف يوليو/ تموز املاضي، قتل 80 فرنسيًا وسائحًا أجنبيًا، 
واآلخــر في برلني في ديسمبر/ كانون األول املاضي، قتل 12 شخصًا. فيما ثقافة 
املحّرر،  الفلسطيني، األسير  الشهيد  التي جعلت  التي تجّدد أساليبها هي  املقاومة 
د لكيان االحتالل أنه 

ّ
 تؤك

ً
 ممكنة

ً
فادي نائل القنبر )28 عامًا(، يرى الشاحنة وسيلة

ق األمن لنفسها بأعتى األسلحة واإلمكانات العسكرية 
ّ
إذا كان في وسعها أن تحق

وبالقدرات النووية، فإنه ليس في مقدورها أن تضمن األمن ملستوطنيها وجنودها 
 للرصاص والسكاكني إن تيّسرا، 

ٌ
في الشوارع والحافالت والطرق، طاملا أنهم أهداف

وللشاحنات أيضًا، كما بوغت املحتلون أمس.
ثّمة اإلرهاب الصريح الذي لفظه في هامبورغ ذلك الفلسطيني، إّبان »أبدعت« عقول 
تنويعاٌت من  املهولة. وثّمة  الجريمة  تلك  »القاعدة« خطف طائراٍت واستخدامها في 
التونسيان، محمد لحويج بوهالل  اإلرهــاب نفسه، باستخدام الشاحنات، كما فعل 
)31 عامًا( وأنيس العامري )24 عامًا( في نيس وبرلني. كأن الفلسطيني فادي القنبز 
مسلحني  جنود  قتل  فــي   

ً
شاحنة يستخدم  عندما  املقيت،  الفعل  هــذا  أيضًا  يلفظ 

أرٍض فلسطينية محتلة، في عمليٍة  الصهيوني، في  اإلرهــاب  إلــى جيش  ينتسبون 
دتها وثائق القانون الدولي ومواثيقه، عدا عن 

ّ
تتصف بكل أسباب الشرعية التي أك

ر بأن الحال الفلسطيني، مهما بلغ اليباس السياسي فيه، ومهما علت جبال 
ّ
أنها تذك

الــيــأس فــي غضونه، ال يعدم إبــداعــًا مــن املــتــاح واملــيــســور، فــي مــزاولــة فعل املقاومة 
واملواجهة مع دولة االحتالل وعساكرها ومجرميها املستوطنني. 

 فلسطيني رفيع القيمة هنا، في استخدام الشاحنة، وفي الدهس صنيعًا 
ٌ

ثّمة مثال
مقاومًا، حتى ال يحصره أحد في اإلرهــاب األعمى )لو كان غير أعمى، ماذا عساه 
والعاصمة  بهيج،  احتفال  الفرنسية في  املدينة  به  بوغتت  ما  سيفعل؟(، على هيئة 
الحاكمة،  العصابة اإلسرائيلية  األملانية في أجــواء امليالد في سوٍق فيها. لتنصرف 
أفيغدور  مولدافيا،  مــن  املستقدم  الــحــرب  وزيــر  زميله  وعضوية  نتنياهو،  برئاسة 
ليبرمان، إلى ضرٍب جديٍد من القلق، ال تزيحه اتفاقات تطوير صناعات التسلح مع 
الصني، وال يلغيه وصول سفير أميركي جديد إليهما قريبًا شغوف باالستيطان. 
ــد بديهية هذا األمــر فادي 

ّ
أك ثّمة ما يفاجئ املذكورْين من حيث ال يحتسبان، كما 

القنبز، مهتديًا بكفاح مديد، في مسار املقاومة الفلسطينية، منذ ثورات بعيدة، قبل 
أبــدان جنود االحــتــالل ومستوطنيه  الباهظة في  إلــى حــاالت الخوف   

ً
1936 وصــوال

، ومن شاب فلسطيني، اسمه عبدالفتاح 
ً
من فتاٍة فلسطينية في حاجز قلندية مثال

الشريف، لن ينسى شعبه استشهاده إعدامًا في جريمٍة واحد من جنود االحتالل 
الذين استهدف أنفارًا منهم فادي القنبز أمس دهسًا بالشاحنة. 

هل ستأخذ عملية الشاحنة في حي استيطاني في القدس املحتلة اإليقاع الفلسطيني 
املهولة من  الفلسطينيني من وطــأة الضجر  إنقاذ  إلــى  أي  املطلوب واملــلــح،  إلــى  العام 
حديث املصالحة البعيدة إياها، ومن السخافة اململة من حديث التنازع إياه بني محمود 
عباس ومحمد دحالن، ومن الرتابة التافهة في استعطاف املجتمع الدولي؟ ثّمة حزمة 
القنبز بشاحنته، وهي شاحنة  الفلسطينيني فادي  من رسائل وفيرة يرميها قّدام 

تشيح عنا، ولو بعض الوقت، سوء السمعة لتينك الشاحنتني في نيس وبرلني.

بسمة النسور

اعــتــبــارات  فــي  البحث  أنفسنا، قبل  بــد مــن طــرحــه على   مفجع صــريــح، ال 
ٌ

ســـؤال
السياسة ومعطياتها املتبّدلة املتحولة التي بال أخالق في الغالب: متى وكيف حدث 
عتمة املؤسفة، شعوبًا 

ُ
كل هذا القبح الدائر؟ َمن أّدى بنا وأوصلنا إلى هذه املرحلة امل

 كل هذه الوحشية والبالدة 
ً
وقبائل وطوائف مقتتلة متناحرة بائسة؟ أين كانت كامنة

والقسوة والفجاجة وقلة االكتراث بأوجاع اآلخرين، بحيث صار كثيرون منا ممن 
افترش السواد والجهل والتطّرف والحقد والضغينة أرواحهم، يفرح علنًا ويشمت 
، بوقاحة وقلة مــروءة وانعدام حساسية أو مشاعر تضامن 

ً
ويطلق نكاتًا سمجة

 بما 
ٌ
بموت أبرياء مساملني، من غير ما ذنٍب اقترفوه. فقط وثقوا بأن الحياة سخية

الغافل، على  الجميل  البوسفور  ليل  أحّبتهم، مواجهني  بها، رفقة  ليحتفلوا  يكفي 
 
ً
أيامه املقبلة، بهجة أمٍل بمطلع عام جديٍد مختلٍف، كان من املمكن أن يحمل، في 
 داعشي آثم، مغيب العقل والروح والضمير، منزوع 

ٌ
ما، اغتال حلم تحققها وحش

أرواٍح ال  الفطرة اإلنسانية والرحمة، في لحظة سهو غاشمة حمقاء، أودت بحياة 
حول لها وال حيلة، كان ذنبها الوحيد أنها سعت إلى الفرح البريء البسيط، فراحت 

 جديدة، جّراء أكبر مصائبنا الراهنة على اإلطالق.  
ً
ضحية

في  منفلت  العينني،  معصب  كثور  هائج  غــادر  يفكر،  ال  إرهــابــي مستفحل  فكر 
ة على كل الصعد، تعمل بصفة أجيرة وضيعة، برتبة بعبع 

ّ
حقل، فئة باغية منحط

أكاذيبها  باتت مكشوفة، منذ هوت  استبداد هالكة،  أنظمة  لدى  من وهم وخديعة 
مثل  اململة،  املفتعلة  والصمود  املقاومة  ذريعة  حــول  املستهلكة  املبتذلة  املضحكة 

نكتٍة قديمة مكّررة. 
يه، بل يمكن 

ّ
في هذا السياق، يمكن، وبسهولة، تحديد العدو، ومن يقف وراءه ويغذ

القبيحة أوضح  مواجهته، والقضاء عليه، في نهاية األمــر، كون مالمحه الشوهاء 
الــدواعــش املستترين  من عني الشمس. غير أن املرعب والكارثي عــدد األعــداء من 
ممن يعيشون بيننا، يقاسموننا األوكسجني نفسه، ببدالت أنيقة وسيارات فاخرة 
وعطور  الصنع  فرنسية  عنق  وربطات  ذهبية،  قمصان  وأزرار  رولكس  وساعات 
باذخة وموبايالت حديثة. منهم نواب أمة كذلك رفضوا، بكل صالفٍة، الوقوف دقيقة 
 واحترامًا وحزنًا على أرواح شهداء الكرك، 

ً
صمت تحت قبة برملان األردنيني تحية

من خيرة الشباب الذين تصّدوا بكل البطولة املمكنة، وقضوا على اإلرهابيني، ورّدوا 
كيدهم إلى نحرهم، وهم الذين زّين لهم شيطان ما استباحة أمن مدينة وادعة تفتح 
ذراعيها، مرحبة بالضيوف، معروف أهلها بالطيبة والكرم والنخوة والقدرة على 
أن  دون  من  تجرأ  ذلــك،  من  الرغم  على  نظيرها.  عز  ببسالٍة  بأرواحهم  التضحية 
ترمش لهم عني نواب محلفون على رفض القيام بخطوة بروتوكولية ال تخلو من 
املعايطة  الشهيد سائد  الحزينة على  رمزية، استكثروا فيها وقفة دقيقة الصمت 
ورفاقه من الشهداء األبرار. سائد الذي قطع إجازته والتحق يومها بالخدمة طوعا 

 .
ً
وحماسة

الكارثي واملرعب أكثر موقف جمهور ناخبي أولئك النواب الذين رصدت الكاميرا 
إلى  يــبــادر  ولــم  الــصــمــت،  الــهــوى  الــداعــشــي  الــتــزم جمهورهم  إذ  املشينة،  لحظتهم 
وغــدرًا،   

ً
غيلة املسفوح  الغالي  للدم  العظمى  الخيانة  بتهمة  النواب  هــؤالء  محاسبة 

كما أوردت األنباء، في سياق آخر، رفض عدد ال يستهان به من أئمة املساجد أداء 
الضحايا كانوا يحتفلون  أن  بذريعة  البوسفور،  أرواح شهداء  الغائب على  صالة 
في ملهى، ضمن منطق تبريري. وهذا مؤشر بالغ الخطورة على موافقة ضمنية، 
بل ومباركة مثيرة لألسى والخيبة في صدور هؤالء لتلك األعمال الوحشية التي 
تستبيح  دامية  بفتوى  وألحقتها  بل  عنها،  املجرمة مسؤولياتها  »داعــش«  أعلنت 
بل  القتل،  مــارقــني، يجوز علينا  وأعــراضــهــم، وتعلننا كفرة  األردنــيــني  أرواح  فيها 
ويثاب فاعله ويؤجر! يحدث هذا كله فيما من رفض الوقوف لحظة صمت في القبة 

يواصل صمته الرهيب املريب.

سامح راشد

بينما يستعد دونالد ترامب لتولي مقاليد السلطة في البيت األبيض، ُيجّهز نظيره 
الروسي، فالديمير بوتني، نفسه، لقفزٍة جديدٍة على ملفات الشرق األوسط وقضاياه، 
إضافية   

ً
موسكو صفحة لتضيف  الفلسطينية،  القضية  خط  على  قــوي  بدخول 

بالفعل من تسطير صفحة  انتهت  أن  بعد  املنطقة.  الجديد في هذه  تاريخها  إلى 
 خالصة، وها هي اآلن تطّعمها بالدبلوماسية 

ً
حافلة في سورية، بدأتها عسكرية

أمــام  الطريق  تفخيخ  أوبــامــا  إدارة  أســبــوعــني، حــاولــت  قبل  السياسية.  واملــبــادرات 
ترامب بمواقف مفاجئة بشأن قضايا الشرق األوسط، بما فيها األخطر واألصعب، 
القضية الفلسطينية. وليست موسكو بعيدة عن تلك املناورات األميركية بني رئيس 
 إال 

ً
 أو واردة

ً
مغادر وآخر قادم، فالسياسة الروسية، منذ سنوات، ال تترك شاردة

الروسية، وبالتالي، توسيع  وتحاول االستفادة منها، خصوصًا بتعظيم املصالح 
دورها إقليميًا وعامليًا. وملا كانت الواليات املتحدة قد شرعت، منذ أكثر من خمس 
سنوات، في الخروج من املنطقة، وااللتفات شرقًا نحو الصني وأقاصي آسيا، فلم 
يكن على موسكو حرج في االندفاع نحو الشرق األوسط، وملء فراغ كبير ستتركه 
واشنطن. منذ أعلن الرئيس أوباما في 2010 ذلك التوجه االستراتيجي األميركي 
الجديد، والتحركات الروسية في هذا اإلطار تمضي في أكثر من اتجاه. ولم تظهر 
نتائج تلك التحركات سريعًا، بسبب موجة الربيع العربي، وما تبعها من تصّدع في 
البنية التقليدية للنظام اإلقليمي للمنطقة، غير أن تعّرض نظام بشار األسد لخطر 
االنهيار قبل عامني كان سببًا كافيًا ألن تعلن موسكو العودة الصريحة والقوية إلى 

املنطقة من البوابة السورية الكبيرة.
لذا، يخطئ من يتصّور أن رئاسة ترامب ستعني عودة أميركا القوية إلى الشرق 
إلــى رئيٍس جمهوريٍّ  اللنيِّ سيسلم الشرق األوســط  املــتــرّدد  األوســـط، وأن أوبــامــا 
قوي يسترد لواشنطن هيبتها وهيمنتها على الشرق األوســط، فشعبوية ترامب 
وأسلوبه األهوج ال يعنيان، باملرة، أن واشنطن ستنغمس ُمجّددًا في مستنقعات 
الــشــرق األوســــط، بــل على الــعــكــس، سيكون تــرامــب ســعــيــدًا، وهــو يتابع اضطالع 
أعــبــاء ومكاسب.  ــا، بما يعنيه ذلــك مــن  ــ »الــراعــيــة« وأدوارهـ الــدولــة  موسكو بمهام 
ويراهن ترامب، في ذلــك، على ما يسميه ذكــاء بوتني ورجاحة عقله. ما سيسمح 
في  العاملي  التنافس  وتخوض  االقتصادية،  قوتها  بناء  إلعــادة  بالتفّرغ  لواشنطن 
الشرق األوســط فستكتفي  أما  العمالق الصيني.  وجهه املعاصر االقتصادي مع 
باألساسيات  االحتفاظ  مع  تحّدده،  الــذي  وباملقابل  القليل،  بتقديم  إزاءه  واشنطن 
لــم يعد مــهــّددًا، ويحظى بالتزام   

ً
أمــن إســرائــيــل، وهــو أصــال الثابتة، وفــي مقدمها 
وتوافق أميركي روسي، بل وإقليمي عربي أيضًا.

 أن تعلن موسكو، قبل أيام من تولي ترامب، دعوة الفلسطينيني 
ً
لذا، لم تكن مصادفة

ــوار وطـــنـــي، يــضــم مــخــتــلــف الــفــصــائــل، مـــع الــتــحــضــيــر، فـــي الـــوقـــت نفسه،  إلـــى حــ
الستئناف املفاوضات مع إسرائيل، وعقد لقاء بني أبو مازن ونتنياهو. فاالنتقال 
الروسي إلى هذا امللف املحوري في املنطقة ليس إال تتويجًا لعملية تسليم الشرق 
األوسط وتسلمه من واشنطن إلى موسكو. واملقصود هنا الشرق األوسط الكبير 
الذي يمتد إلى أفغانستان، فقد فتحت موسكو خطوط اتصال مع حركة طالبان. 
الراعي  صــارت  موسكو  أن  يعني  فهذا  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  امللف  وبتوليها 
الرسمي الجديد للشرق األوسط لعقد مقبل على األقل. ما يعني أيضًا أن ملفات 
إقليمية أخرى ستدخل تحت الرعاية الروسية، تبدأ بليبيا واليمن، ولن تنتهي عند 

تنسيق التحالفات وموازين القوى اإلقليمية. 
الروسية،  الوصاية  الشرق األوســط تحت  إلى أي مدى سيستمر  املعلوم  من غير 
لكن املؤكد أن الرهانات العربية على واشنطن أثبتت فشلها مرارًا. ويحتاج العرب 
إلى تجنب تكرار الفشل مع موسكو، لكنهم قبل ذلك في حاجة إلى االعتراف بأن 

 روسية بدأت بالفعل.
ً
العصر األميركي قد انتهى، وأن حقبة

هذه الشاحنة الفلسطينية ليلة القبض على األسى

المنطقة تحت الوصاية الروسية
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منــذ بــدأ الصــراع فــي ســورية، عاشــت 
مدينــة حلــب مثــل كل املــدن الســورية 
واســتمرار  القصــف  وطــأة  تحــت 
املعــارك، فتحولــت حياة ســكان املدينة 
بــن مــرارة النــزوح وشــبح املــوت الــذي 
يطارد من قّرر البقاء في تلك املناطق.
الحملــة الشرســة التــي قــام بهــا النظام 
الســوري، أخيرًا، بالتعاون مع روســيا 
املشــافي  دمــار  إلــى  أدت  وإيــران، 
واملراكــز الطبيــة واملســاجد واألســواق 
الشــعبية ومحطــات امليــاه والكهربــاء، 
القتلــى  مئــات  ضحيتهــا  وراح 
والجرحى، وأصبح قســم كبير يعيش 

في األقبية. 
النــاس  كان  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
ال  أنهــم  مــع  البقــاء،  علــى  يصــّرون 
يملكون قوت يومهم، بســبب إدراكهم 
أّن الهــدف مــن  هــذه الحملــة الشرســة 

هو تهجيرهم من مدينتهم.
تخــوض  أن  قــّررت  ســيدة  عــادل،  »أم 
الثــورة  بدايــة  منــذ  الحريــة  معركــة 
الســورية، فكانــت أختــا وأمــا للشــباب 
وجهــت  حلــب،  مدينــة  فــي  الثائريــن 
ملســاعدة  تســتطيع  ومــا  جهدهــا   

ّ
كل

فــي  خبرتهــا  خــال  مــن  املصابــن 
التمريــض حيــث كانــت تعمل ممرضة 
فــي أحــد املشــافي، ففــي الفتــرة األولى 
ســّرًا  الطبيــة  واملــواد  األدويــة  نقلــت 

زوجهــا  فقــدت  الثائريــن.  للشــباب 
فــي  الوحيــدة  وابنتهــا  عــادل  وولدهــا 
القصف على أحياء حلب الشرقية، لم 
يكســرها مــا حــدث، بــل زاد إصرارها 
علــى متابعــة مســيرة الكفــاح والثــورة 

ضد الظلم. 
لــم يبــق لهــا مــن أوالدهــا ســوى عــاء، 
وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه، قــّررت 
تزويجــه خوفــا مــن أن يستشــهد، وال 

يبقى أحد من عائلتها. 
املجاهديــن،  إلــى  عــاء  انضــم  الحقــا 
ولــم تســتطع أم عــادل أن تمنعــه، ألنهــا 
كانــت تؤمن بأّن معركة الوطن تحتاج 

للجميع.
الحصــار  فتــرة  فــي  منزلهــا  فقــدت 
األخيــرة، واضطــرت للتنقــل مــع زوجة 
عــاء ومجموعــة مــن أهــل الحــي إلــى 
أحــد األقبية، بســبب القصــف املتكرر، 
وكانت زوجة عاء حامل في شهرها 

التاسع.
وجودهــم  مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد 
فــي ذلــك القبــو الــذي تفــوح منــه رائحــة 
العفونة واملوت، بدأت أعراض املخاض 
األم  حاولــت  االبــن،  زوجــة  علــى 
مســاعدتها، لكي تلد مولودها بشــكل 
 ،

ً
طبيعــي، لكــن الوضــع كان مســتحيا

تركهــا  إمــا  خياريــن:  أمــام  فوضعــت 
الــذي  تصــارع املــوت وفقــدان الحفيــد 

تنتظــر قدومــه للعالم بفارغ الصبر، أو 
إجــراء عمليــة قيصرية غير مضمونة 
النتائــج، مــع عــدم إمكانيــة نقلهــا إلــى 
بســبب  طبــي  مركــز  أو  مشــفى  أي 

تدميرها.
يملــك  الــذي  الشــباب  أحــد  كان هنــاك 
خبرة في التمريض، استخدم التخدير 
املوضعــي، حيــث كانــت لــدى أم عــادل 
خبــرة ال بــأس بهــا فــي هــذا املجــال، إذ 
تقول: »كنت أقوم بإجراء العملية، وأنا 
أشعر بأّن املائكة تشاركني عملي. 

فقــدت زوجــة عــاء وعيها واســتطعنا 
إخراج الجنن«. 

عــن  البحــث  عمليــة  بــدأت  وبعدهــا 
ســيارة إســعاف، ألخذهــا إلــى املركــز 
الطبــي فــي إدلــب، وهنــاك التقــوا بعــاء 

ومن ثم دخلوا إلى تركيا.
»مهمــا كان املــوت قويــا فالحياة أقوى، 
ومهمــا كانــت الظروف قاســية، فهناك 
ونواجــه  نتخذهــا  أن  يمكــن  خيــارات 
الظــروف، ففــي عيــون عــادل الصغيــر 
أرى حلــب اآلمنــة وأبنيتهــا التــي أعيــد 
فــي  يمشــي  عــادل  وأرى  بناؤهــا، 
إلــى  نعــود  ســوف  شــابا.  شــوارعها 
والحــق  حــق  ثــورة  فثورتنــا  بادنــا 

سينتصر«. 
هذا ما تقوله أم عادل لكل من يلتقيها.
وضحى العثمان )سورية(

فــي  ودهشــتي  تقديــري  عــن  أعبــر 
آن واحــد  لاســتجابة الســريعة مــن 
النظام في مصر، والرد على سؤالي 
الســابق: ومــاذا بعــد؟ فقد بــادر عبد 
الفتــاح السيســي وطلــب من الشــعب 
مهلــة ســتة أشــهر، يتحّمــل خالهــا 

املواطن ما سيحدث. 
قــام بتحويــل  الثانيــة،  وفــي إجابتــه 
اتفاقيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
أمــا  البرملــان،  إلــى  الســعودية  مــع 
إجابتــه  فجــاءت  الحكومــة  رئيــس 
فــي تصريــح أّن عام 2017 ســيكون 
ســعيدًا للمواطــن املصــري، وإجابتــه 
الثانيــة أنــه »ســيتم رفــع الدعــم عــن 
يوليــو  مــن  ابتــداء  تمامــا  الكهربــاء 
أمــام  نــا 

ّ
أن نجــد  وهكــذا   ،»2017

وواضحــة:  صريحــة  إجابــات  أربــع 
كمــان،  أشــهر  ســتة  اســتحملوني 
البرملــان،  إلــى  االتفاقيــة   تحويــل 
ســيتم رفــع الدعم عــن الكهرباء، عام 
2017 ســيكون عامــا ســعيدًا علــى 

املواطن.
وكــي ال يحتــار املواطــن املصــري أّيــا 
مــن اإلجابــات هي الصحيحة، طلبنا 
إجابتــن،  حــذف  الكمبيوتــر  مــن 
وأصبــح  والرابعــة  األولــى  فحــذف 
يختــار  إجابتــن،  أمــام  املواطــن 

إحداهما ملعرفة: وماذا بعد؟

، عــرض اتفاقيــة جزيرتــي تيران 
ً
أوال

وصنافيــر على البرملان، وما يحمله 
ذلك من رسائل إلى الداخل والخارج، 
ذلــك  خــال  مــن  يّوجــه  أن  يريــد  إذ 
القضــاء،  إلــى  أولهــا  عــّدة،  رســائل 
قيمــة  ال  عــذرا...  لهــم:  يقــول  ــه 

ّ
وكأن

لكم، وال ســلطة لكم عندنا، والسلطة 
التنفيذيــة،  الســلطة  هــي  الوحيــدة 
ومــا تتحدثــون عنــه مــن اســتقالية 

للقضاء ال نعترف به. 
وثانيها إلى الشــعب، وكأنه يقول له: 
ال تعتقــد أّن لرفضــك أو لرأيك مكانة 
أو تقدير، فأنت والعدم سواء. وثالها 
نا من جئنا 

ّ
إلى البرملان: ال تنســوا أن

قوا، وما أســهل 
ّ
بكم لتوافقوا وتصف

أن نعيدكــم إلــى مواقع املتفرجن با 
تصفيق. 

ال  الخارجــي:  العالــم  إلــى  ورابعهــا 
الديمقراطيــة،  عــن  كثيــرًا  تتحدثــوا 
ورأي الشــعب وحريــة التعبيــر وحق 
يوجــد  ال  مصــر  ففــي  االختــاف، 

سوى نظام واحد ورأي واحد.
الكهربــاء،  عــن  الدعــم  رفــع  ثانيــا، 
واحــدة واضحــة جــدًا  وهــي رســالة 
وصريحــة جــدًا، فـــ »نحــن ملتزمــون 
وتحميــل  النقــد،  صنــدوق  بأوامــر 
ومســؤوليات  تبعــات   

ّ
كل املواطــن 

تنفيذهــا،  وعقبــات  ومشــكات 

وملتزمــون كذلــك بتحطيــم املواطــن 
وكســر عظمــه وقطع لســانه ليصبح 
أمله الوحيد البقاء على قيد الحياة .

فأّيهمــا  اإلجابتــان،  همــا  هاتــان 
سيختاره املواطن املصري؟ تّوقعت 
أن يأخــذ املواطــن وقتــا فــي التفكيــر 

واالختيار. 
ولكــن، جــاء االختيــار أســرع كثيــرًا 
جــدًا مما توقعت، فقد ســألت مذيعة 
تلفزيونية مواطنة مصرية بســيطة: 
ما هي طموحاتك في 2017؟ أجابت 

املواطنة: أن تقوم القيامة!
 أو نجاحــا أو 

ً
 أو عمــا

ً
لــم تطلــب مــاال

، بــل لــم تطلــب 
ً
فرحــا ألبنائهــا مثــا

ــى 
ّ
يتمن كمــا  هــي،  تمــوت  أن  أيضــا 

تمنــت  ولكنهــا  اليائســن،  بعــض 
علــى  القيامــة  تقــوم  أن  بوضــوح 
بأســره،  العالــم  وينتهــي  الجميــع، 
نظرهــا  فــي  أصبــح  الــذي  العالــم 
نموذجا للشر والظلم، وال حل له إال 

القضاء عليه.
حلمهــا  كان  ببســاطة  هكــذا 
وطموحهــا فــي مصــر »ومــاذا بعد«، 
عمــق  ويــدرك  النظــام  يفهــم  فهــل 
اإلجابــة، علــى الرغــم مــن بســاطتها 
متمســكا  يظــل  أم  ووضوحهــا، 

بإجابتيه الخاطئتن؟
محمد لطفي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

عســيرًا  اختبــارًا  العربــي«  »الربيــع  شــّكل 
التــي  ســواء  اإلســامية،  والحــركات  للقــوى 
فــي  ظلــت  التــي  أو  الســلطة  إلــى  وصلــت 
فيــه  نجحــت  الــذي  الوقــت  وفــي  املعارضــة. 
بعــض هــذه القــوى فــي التكيــف مــع مخــاض 
»الربيــع العربــي« وتقلباتــه، كمــا هــي الحال 
فــي تونــس واملغــرب، ظلــت قــوى أخــرى على 
حالهــا، ولــم تســتطع التأقلــم مــع األوضــاع 
الجديــدة، كمــا هي الحال فــي مصر واألردن. 
وفي حني ال يزال بعض اإلساميني يتعاطى 
مــع مــا حــدث خال الســنوات الســت املاضية 
إلــى  آخــرون  يتغيــر، ســعى  لــم  وكأن شــيئًا 
إحداث تحوالت هيكلية، سواء في خطابهم 
أو بنيتهــم التنظيميــة واإليديولوجيــة، مــن 

أجل البقاء واالستمرار.
وقــد كشــفت تجربــة األعــوام الســتة املاضيــة 
مدى تنوع اســتجابة اإلســاميني للتغيرات 
مــن  وأنــه  والدوليــة،  واإلقليميــة  املحليــة 
تعميمــي  حكــم  إطــاق  بمــكان  الصعوبــة 
أمــرًا  اعتبارهــًا  أو  االســتجابة،  هــذه  علــى 
علــى  بــل  الحــاالت.  جميــع  فــي  متشــابهًا 
العكــس، ثمــة فــروق واســعة فــي ردود فعــل 
شــأنهم  التغيــرات،  هــذه  علــى  اإلســاميني 
واألحــزاب  التيــارات  بقيــة  شــأن  ذلــك  فــي 
مــا  وهــو  العربــي.  العالــم  فــي  السياســية 
التشــابه  أو  التطابــق،  صفــة  عنهــم  ينفــي 

بدر اإلبراهيم

بعــد أكثــر مــن أربعــني عامــًا، توقفــت صحيفة 
الســفير اللبنانيــة عــن الصــدور، وهــي التــي 
لــم يتوقــف صدورها اليومــي في أثناء الغزو 
وواكبــت   ،1982 عــام  لبيــروت  اإلســرائيلي 
 عديــدة فــي لبنــان واملنطقــة. 

ً
أحداثــًا ســاخنة

مســيرة  ونهايــة  أخيــرًا،  االحتجــاب  أعلنــت 
وحــوارات  تغطيــات  خالهــا  قدمــت  عقــود، 
واملثقفــني  الكتــاب  لكبــار   

ً
ومســاحة مهمــة، 

العربــي  القــارئ  خالهــا  مــن  أثــروا  العــرب، 
»الســفير«  اختــارت  وتحلياتهــم.  بآرائهــم 
عناويــن  االحتــال  ومقاومــة  العروبــة  قيــم 
أساســية لخطهــا العــام، وانحــازت، بوضوح، 
العالــم،  فــي  كمــا تنحــاز كل وســائل اإلعــام 
ملــا تــراه يمثــل قيمهــا، ودافعــت عن تلــك القيم 
ببســالة، لكنهــا تميــزت عــن صحف ووســائل 
إعام عربية أخرى كثيرة بإعطائها مســاحة 
يســاجلون خطهــا  ومثقفــني  لكتــاب  واســعة 
السياســي،  موقفهــا  مــع  ويختلفــون  العــام، 

ويطرحون رؤيتهم من زاوية أخرى.
باحتجــاب  كثيــرًا  العربــي  القــارئ  يخســر 
»الســفير«، فقــد اتســمت تاريخيــًا بالرصانــة، 
مميــز،  صحافــي  بعمــل  قراءهــا  وأثــرت 
والنقــاش  التفكيــر  ــز 

ّ
تحف رأي  وصحافــة 

الجــاد، ولــم يكــن عملهــا خاليــًا مــن جوانــب 
تســتحق النقــد، غيــر أنهــا تركت، فــي املجمل، 
أثــرًا ثقافيــًا كبيرًا عند قرائها. لذلك، يتســاءل 

التــام، وكأنهــم استنســاخ لبعضهــم بعضــًا. 
األعــوام  تجــارب  كشــفته  مــا  بــني  ومــن 
املاضيــة أيضــا صعوبــة تحويــل الشــعارات 
إلــى واقــع، خصوصــًا فــي ظــل عالــم متغيــر 
يســير باضطراد نحــو الضبابية والايقني، 
الحــركات،  تلــك  التــي صّدرتهــا  فالشــعارات 
»الدولــة  وإقامــة  الحــل«  هــو  »اإلســام  مثــل 
اإلســامية« و»تطبيق الشريعة« ظلت حبرًا 
علي ورق، بعد وصول بعضهم إلى السلطة 
هنــا  األمــر  يتعلــق  وال  فيهــا.  مشــاركته  أو 
بالتخلــي عــن الشــعارات نوعــًا مــن التنــازل، 
مختلــف  بواقــع  االصطــدام  كان  مــا  بقــدر 
وأكثــر تعقيــدًا عــن ذلــك »الحلــم« الــذي عاش 
فيــه اإلســاميون حــني كانــوا فــي املعارضــة. 
وكادت الفجوة بني الشعار والواقع أن تفقد 
فــي  خصوصــًا  جمهورهــا،  الحــركات  هــذه 
ظــل حالــة الخصــام والعناد التي مارســتها، 
الســلطوية  تــزال، األنظمــة واملؤسســات  وال 

تجاهها.
كذلــك كشــفت التجربــة أن ثمــة فارقــًا كبيــرًا 
بني إدارة شؤون الحكم واملعارضة، فانعدام 
الشــأن  إدارة  فــي  إســاميني كثيريــن  خبــرة 
الســلطة  فــي  مشــاركتهم  وعــدم  اليومــي، 
فتــرات طويلــة، جعلهــم األقــل كفــاءة وقــدرة 
علــى تلبيــة طموحــات شــعوبهم ودوائرهــم 
ــام عليــه 

ُ
ت قــد  مــا  أمــر بقــدر  املؤيــدة. وهــو 

األنظمــة الســلطوية التــي لــم تســمح لهــؤالء 
فإنــه  العــام،  الشــأن  إدارة  فــي  باملشــاركة 

قــراٌء كثيــرون حــول ســبب التوقــف، ومــا إذا 
كمــا  بالصحيفــة،  عصفــت   

ً
ماليــة  

ً
أزمــة كان 

تعصــف بصحــٍف أخــرى فــي لبنــان والوطــن 
أو  وتنظيميــة،  إداريــة  مشــكلة  أم  العربــي، 
 
ً
خليطــًا مــن هــذا وذاك؟ هــذه التحليــات عادة

تجلب معها نقاشــًا يتجّدد باســتمرار، حول 
مســتقبل الصحــف الورقيــة، وأزماتهــا حــول 
تســارع  ظــل  فــي  بقائهــا  وإمكانيــة  العالــم، 
التقدم التكنولوجي، وتناقص قراء الصحف 

الورقية.
بســبب أزماتهــا املاليــة، وتراجــع اإلقبال على 
 عاملية، مثل 

ٌ
نسخها الورقية، اتخذت صحف

باالكتفــاء  قــرارًا  البريطانيــة،  »اإلندبندنــت« 
النســخة  وإيقــاف  اإللكترونــي،  بموقعهــا 
مســتقبليًا  توجهــًا  يبــدو  وهــو  الورقيــة، 
لصحٍف كبرى في العالم. في الوطن العربي، 
تشكو الصحف بشكل أكبر من قلة اإلعانات، 
لــم  الغالــب،  وفــي  االشــتراكات،  وتضــاؤل 
مواقعهــا  اســتثمار  مــن  الصحــف  تتمّكــن 
فــي  اإللكترونيــة لتحصيــل دخــٍل يســاعدها 
تجــاوز أزماتهــا املالية، بل إنها اكتفت بطرح 
املحتــوى الورقــي إلكترونيــًا، من دون تطوير 
املوقع، والتعامل معه باهتمام، ومنحه مواد 

حصرية تجذب متصفحي »اإلنترنت«. 
مــا  وهــو  أساســية،  التمويــل  مشــكلة  تبقــى 
مموليهــا  أجنــدات  رهينــة  الصحــف  يجعــل 
فــي الغالــب، وفــي حالــة اســتقطاٍب مثــل التــي 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  عربيــًا  نعايشــها 

الحزبــي والتنظيمــي مرتبطــة بالقــدرة علــى 
وااللتــزام  اإلخــاص  فقــط  وليــس  اإلنجــاز، 
الدينــي. كمــا بّينــت أن الصمــت علــى أخطــاء 
امللفــات  إدارة  فــي  ورعونتهــا  القيــادات 
السياســية والتنظيميــة قــد يــودي بالحركــة 
كلها، ويرفع كلفة ممارســة أعضائها العمل 
العام. وكشفت أيضًا أن مبدأ الطاعة والوالء 
شــرعيتها  بحجــة  للقيــادات،  والتســليم 
كافيــًا  يعــد  لــم  والتنظيميــة،  التاريخيــة 
مــا  تفعــل  لكــي  بيــاض،  علــى  ملنحهــا صــكًا 
تشــاء مــن دون حســاب، كمــا أن الشــراكة فــي 
إدارة شؤون الحركة وصنع قراراتها لم تعد 

 شكلية، وإنما باتت ضرورة.
ً
مسألة

أيضــا  التجربــة  كشــفته  مــا  بــني  ومــن 
اإلســاميون  يحســم  أن  دون  مــن  أنــه 

مجهولــة، بــداًل مــن االلتــزام بمعاييــر مهنيــة، 
وتقديــم عمــل صحافي اســتقصائي، يحرص 
على دقة املعلومة التي يوصلها إلى املتلقي.

ال تقف املشكلة عند التمويل، وغياب املداخيل، 
املائــم  املحتــوى  طبيعــة  إلــى  تتعّداهــا  بــل 
الفضائيــة  القنــوات  أســهمت  القــّراء.  لجــذب 
، ثم انتشــار اســتخدام مواقــع التواصل 

ً
بدايــة

االجتماعــي تاليــًا، فــي تقليــص قيمــة الخبــر 
املنشــور في الصحــف، وصار الحديث يترّكز 
حول عدم أهمية خبر الصحيفة الصادر بعد 
انتهاء صاحيته، بتداوله على نطاق واســع 
قبــل نشــره فــي الصحيفــة، لكــن هــذا الحديــث 
ُيغفــل مــا يمكــن أن تقّدمــه الصحيفــة ملتلقــي 
الخبــر مــن معلومــاٍت إضافيــٍة عبــر التحقيــق 
واالستقصاء، أو تحلياٍت مهمٍة النعكاسات 

بديهيــة،  أصبحــت  قضايــا  مــن  مواقفهــم 
والدولــة  الفرديــة  والحريــات  كاملواطنــة 
لهــم  مســتقبل  ال  والديمقراطيــة،  الوطنيــة 
وملجتمعاتهــم. نقــول ذلــك، ونحــن على وعي 
بأن كثيرين من أقرانهم في التيارات املدنية 
يبــدو  ولكــن،  منهــم.  حــااًل  أفضــل  ليســوا 
األمــر مختلفــًا مــع اإلســاميني، ليــس لحجم 
فحســب،  واملجتمعــي  السياســي  تأثيرهــم 
خطابهــم  ازدواجيــة  بســبب  أيضــًا  وإنمــا 
وممارساتهم وعدم قدرتهم على حسم هذه 

املسائل.
أمــام  عديــدة  تحديــات  ســبق  مــا  يطــرح 
اإلســاميني، فــي ظــل منــاخ محلــي وإقليمي 
الايقــني  مــن  يحمــل  متغيــر،  ودولــي 
مــن  العالــم  يشــهده  لــم  مــا  والضبابيــة 
ثابتــة  قواعــد  هنــاك  تعــد  لــم  بحيــث  قبــل، 
للسياســة، وإنمــا بــات األمــر مفتوحــًا علــى 
 
ً
جميــع االحتمــاالت. ويــزداد األمــر صعوبــة

مــع صعــود التيــارات الراديكاليــة واملتطرفة 
شرقًا وغربًا، فظهور تنظيمات عدمية، مثل 
فــي  جميعــًا  اإلســاميني  وضــع  »داعــش«، 
مــأزق دفاعــي غيــر مســبوق. كمــا أن ظهــور 
اليمني املتطرف في الغرب، وجهله بالفروق 
الشاســعة بــني اإلســاميني، حــّول هؤالء إلى 
وتفكيكــه،  يجــب محاصرتــه  »عــدو« جديــد 
األميركــي  الرئيــس  يفكــر  مــا  نحــو  علــى 

الجديد، دونالد ترامب.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

أن  يمكــن  مــا  الصحــف  عنــد  وآثــاره.  الخبــر 
التواصــل  زمــن  فــي  حتــى  بتقديمــه،  تتميــز 
االجتماعي، وهي تستطيع استثمار كل هذا 
التــي  التقــّدم التكنولوجــي لترويــج موادهــا 
 إلى القارئ. تتضّرر 

ً
يفتــرض أن تقــدم إضافــة

التواصــل  مواقــع  مــن  بالطبــع  الصحــف 
علــى  األخيــرة  اعتمــاد  لناحيــة  االجتماعــي، 
املقاطع القصيرة، وتعويد الناس على قراءة 
املقتطفات واالختصارات املعلبة، وهو أمٌر ال 
 صحافيــًا جــادًا، يصبــح في هذه 

ً
يخــدم عمــا

الحالــة مّوجهــًا للنخــب غالبــًا، لكــن هذا األمر 
يهــون عنــد مشــكلة التمويــل، فهــذه املشــكلة 
تبدو األساس في مشكات الصحف الورقية 
فــي العمــوم، ونــدرِة أي محــاوالت صحافيــة 
جــادة لتقديــم عمــل مســتقل إلــى حــد كبيــر له 
انحيازاتــه بالطبــع، لكنــه ليــس مجــرد منبــٍر 

دعائي لهذه الجهة أو تلك. 
غيــاب »الســفير«، وتراجــع مؤسســات عربيــة 
إعاميــة وثقافيــة رصينة ومرموقة، جزء من 
حالة تراجع عامة، أصابت الوســط اإلعامي 
املاضيــة.  الســنوات  فــي  العربــي  والثقافــي 
أمــا أزمــة الصحافــة العربيــة فهــي ال تقتصــر 
املتقلصــة  التعبيــر  حريــة  أو  التمويــل  علــى 
أكثــر فأكثــر، بــل تتعّداهــا إلــى أزمــة املحتوى، 
املتمثلة في غياب العمل الصحافي الرصني، 
لصالــح املهمــة الدعائيــة، وتعبئــة الجمهــور، 

وزيادة احتقانه.
)كاتب سعودي(

عمــل  برامــج  اإلســاميني  افتقــاد  ينفــي  ال 
محــّددة، يمكنهــا أن تعالــج قضايــا حياتية، 
وإذا  الدولة...إلــخ.  وإدارة  والبطالــة  كالفقــر 
كان ُيحسب دائمًا لإلساميني عدم وقوعهم 
في الفســاد الحكومي واملؤسسي والخاص، 
مســألة  علــى  التركيــز  عليهــم  يؤخــذ  فإنــه 
الطاعة والثقة على حساب الكفاءة واملهارة، 
وطــرق  قياداتهــم  اختيــار  يخــص  فيمــا 
واضحــًا،  بــدا  كمــا  وتصعيدهــم.  تأهيلهــم 
الشــأن  إدارة  أن  الســنوات،  مــرور هــذه  بعــد 
السياسي ال يجب أن تكون من خال الوعظ 
وإبــداء حســن النيــة أو نظافــة اليــد فحســب، 
وإنما عبر املمارسة والقدرة على الكّر والفر 

والتفاوض مع الخصوم قبل الحلفاء.
كذلــك كشــفت تجارب اإلســاميني أن مســألة 
الخلط بني النشــاطني، الدعوي والسياســي، 
ال تضــر فقط بهــم وبتنظيماتهم وقواعدهم 
السياســية  وأدائهــم، وإنمــا أيضــًا بالحالــة 
فــي بلدانهــم ككل. وفــي الوقت الذي حســمت 
فيــه بعــض القــوى اإلســامية هــذه املســألة، 
فــإن  واملغــرب،  تونــس  فــي  الحــال  هــي  كمــا 
يزالــون  ال  العربــي  املشــرق  فــي  أقرانهــم 
بداهتهــا  علــى   

ٌ
مســألة وهــي  حالهــم.  علــى 

وأهميتها، ال تزال محل نقاش وجذب داخل 
بعــض الحــركات، بشــكٍل يعكس عــدم نضج، 

وافتقادًا للقدرة على التعلم من التجربة.
لتماســك  أن  أيضــا  التجربــة  كشــفت  كمــا 
االنتمــاء  مســألة  وأن  حــدودًا،  اإلســاميني 

للتعبئــة  منابــر  إلــى  إعــام  وســائل  تتحــّول 
والتحشــيد، وفقــًا ملواقــف )وميــول( مموليها 
مــن األنظمــة، أو رجــال األعمــال املقربــني مــن 
 ملواجهة الخصوم، 

ً
األنظمــة، وتصير أســلحة

والعســكرية.  السياســية  املعركــة  ضمــن 
املعادلــة املتمثلــة فــي تحصيــل تمويــٍل جيــد 
االســتقال،  مــن  عــاٍل  قــدٍر  علــى  والحفــاظ 
يصعــب تحقيقها فــي الوطن العربي، إضافة 
الدولــة  داخــل  كثيــرة  حمــراء  خطــوط  إلــى 
العربية نفسها، وبخصوص معالجة ملفاٍت 
ووســائل  الصحــف  ــل  تكبِّ أخــرى،  عربيــة 
فــي  وتســهم  ثقيلــة،  بقيــوٍد  عمومــًا  اإلعــام 

تراجع مصداقيتها.
أو  جهــات  عنــد  املاليــة،  الوفــرة  أســهمت 
علــى  هيمنتهــا  تعزيــز  فــي  بعينهــا،  أنظمــة 
العربــي. وعليــه، تحولــت  اإلعامــي  الفضــاء 
نســٍخ  إلــى  كثيــرة  إعــام  ووســائل  صحــف 
للــرأي وصــداه، وتتــرّدد  تقــّدم  مــن بعضهــا، 
مــن خالهــا التحليــات واآلراء، مثــل ترديــد 
عمــدت  وقــد  املــدارس،  فــي  الطــاب  أناشــيد 
وســائل اإلعــام هــذه إلى تكثيــف مخاطبتها 
الفتــرة املاضيــة، تبعــًا للصــراع  فــي  الغرائــز 
الــدرك  إلــى  والنــزول  املنطقــة،  فــي  القائــم 
األســفل مــن االبتــذال والكــذب وغيــاب املهنية 
واملصداقيــة. بــات الصــوت العالــي إلعاٍم من 
هــذا النــوع طاغيــًا، إلــى درجة إضعــاف تأثير 
اإلعــام الرصــني، وتعويــد املتلقــي على ســيل 
معلومــاٍت يأتــي مــن مصادر غيــر واضحة أو 

اإلسالميون في زمن متغير

أزمة صحافة

كشفت التجربة أن 
مسألة االنتماء الحزبي 

والتنظيمي مرتبطة 
بالقدرة على اإلنجاز، 
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غياب »السفير«، 
وتراجع مؤسسات 

عربية إعالمية 
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جزء من حالة تراجع 
عربية عامة
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الرياض ـ خالد الشايع

نحــو  الســعودية  الصحــة  وزارة  جــه 
ّ
تت

خصخصــة القطــاع الصحي في الباد خال 
السنوات األربع األخيرة، وذلك من خال بيع 
املنشــآت الصحيــة للقطــاع الخــاص وتفعيــل التأمــني 
الصحي للموظفني بحسب املعمول به في معظم دول 
العالم، مع اإلبقاء على عدد من املستشفيات الرئيسية 
للمواطنــني غيــر القادرين على التــزّود بتأمني صحي. 
أولــى الخطــوات كانــت مــن خــال توقيــع الــوزارة عقــدًا 
إلدراج  الطبــي،  التأمــني  شــركات  إحــدى  مــع   

ً
شــاما

مرافقهــا الصحيــة علــى قوائــم املرافــق التــي يغطيهــا 
التأمني. وبناء على تلك االتفاقية، سوف يكون من حق 
من يملك بطاقة تأمني - ســواء أكان ســعوديًا أم مقيمًا 
ي العاج في املستشفيات الحكومية عند رغبته، 

ّ
- تلق

علــى أن تحّصــل وزارة الصحــة تكاليــف العــاج الحقــًا 
من شركة التأمني. وهي املّرة األولى التي ُيسمح فيها 
لغير السعوديني بالعاج في املستشفيات الحكومية، 
بالتأمــني  عملهــم  جهــات  ُيلــزم  العمــل  نظــام   

ّ
إن إذ 

الصحــي عليهــم. وتكشــف مصــادر فــي وزارة الصحــة 
هــا تعمــل علــى توســيع دائــرة 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد«، أن

ع معها اتفاقيات، إلدراج كل 
ّ
شركات التأمني التي توق

مرافقها الصحية على القوائم التي يغطيها التأمني. 
وُيعــّد خبــراء فــي وزارة الصحــة الســعودية ذلــك أولــى 
إذ  البــاد،  فــي  الصحــي  القطــاع  خطــوات تخصيــص 

تعتــزم وزارة الصحــة تنفيــذ الخصخصــة علــى ســّت 
ــع تطبيــق 

ّ
مراحــل تســتغرق ثــاث ســنوات. ومــن املتوق

ــر 
ّ
املرحلــة التأسيســية فــي مدينــة جــدة نظــرًا إلــى توف

مقّومــات الخصخصــة فيهــا، إذ ثّمــة مســتثمرون كبار 
ــر لديهــم الخبــرات 

ّ
فــي القطــاع الصحــي الخــاص تتوف

املتراكمة في إدارة القطاع.
وتســعى الــوزارة إلــى تمليــك الشــركات الطبيــة أصــول 
تلــك  تشــغيل  عمليــة  تــوكل  حتــى  الطبيــة،  املرافــق 
خصوصــًا  إليهــا،  واملستشــفيات  الصحيــة  املرافــق 
تلــك التــي لديهــا خبــرة مســبقة في الســوق الســعودي، 
لت مستشفيات الحرس 

ّ
كالشركات األجنبية التي شغ

الوطنــي والعســكري، فيما يقتصــر دور وزارة الصحة 
مــن  أيــام  بعــد  ذلــك  ويأتــي  والرقابــة.  اإلشــراف  علــى 
إقــرار الــوزارة إغــاق املســتوصفات فــي املستشــفيات 
طريــق  عــن  األدويــة  بصــرف  واالكتفــاء  الحكوميــة 
الــوزارة  تشــير  قــرار  وهــو  الخاصــة.  املســتوصفات 
ــر عليهــا نحــو نصــف مليــار ريــال 

ّ
ــه ســوف يوف

ّ
إلــى أن

ســعودي )نحــو 140 مليــون دوالر أميركــي( ســنويًا، 
دون  مــن  تنتهــي صاحيتهــا  التــي  األدويــة  ثمــن  أي 
االســتفادة منهــا، إلــى جانــب رواتــب أكثــر مــن 12 ألــف 
صيدلي يعملون في مستشفياتها، ثاثة أرباعهم من 
لعة أن 

ّ
غيــر الســعوديني. إلــى ذلك، رّجحت مصــادر مط

يســتفيد األطبــاء مــن الخطــوة بعــد ضّمهــم إلــى نظــام 
بهــم نظــام الخدمــة املدنية 

ّ
التشــغيل الذاتــي الــذي يجن

الــذي حــّدد رواتبهــم بصــورة كبيــرة، وجعلهــم األقــل 

 املخــاوف تطــاول املرضــى 
ّ
أجــرًا فــي دول الخليــج. لكــن

غير القادرين على الحصول على تأمني صحي، كذلك 
 األمــراض واإلصابــات، وهــو 

ّ
 التأمــني ال يغطــي كل

ّ
فــإن

يقــول  قاصــرة.  الصحيــة  الرعايــة  يجعــل  الــذي  األمــر 
 »مميــزات كثيــرة ســوف 

ّ
الدكتــور محمــد البشــري، إن

ســوف  كثيريــن  مرضــى   
ّ
لكــن األطبــاء،  لفائــدة  تكــون 

التأمــني ال تعالــج   شــركات 
ّ
يتضــررون، خصوصــًا أن

علــى  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  ويشــّدد  األمــراض«.   
ّ

كل
لعــاج  اإلبقــاء علــى مستشــفيات حكوميــة  »ضــرورة 
 »األطبــاء ســوف 

ّ
املرضــى غيــر القادريــن«. ويوضــح أن

املرتفعــة  والرواتــب  املزايــا  مــن  بالتأكيــد  يســتفيدون 
 العاملــني الباقــني فــي القطــاع 

ّ
بعــد الخصخصــة، لكــن

مــن  ــه 
ّ
أن ، ال ســّيما 

ّ
أقــل ســوف يحصلــون علــى مزايــا 

ــع أن تعمــد املستشــفيات إلــى توظيــف الوافديــن 
ّ
املتوق

مثــل أّي قطــاع ســعودي آخــر جــرت خصخصتــه. فهــي 
في نهاية املطاف شركات تبحث عن الربح عبر تقليل 
 »كثيرين من العاملني في القطاع 

ّ
األجــور«. يضيــف أن

الطبــي ســوف يتضــررون، إذ يفقدون األمــان الوظيفي 
والبدالت واإلجازات التي كانوا يحصلون عليها. ولن 

يكون هذا في صالح القطاع، عمومًا«.
الصحــي  الشــأن  فــي  املتخصــص  يلفــت  جهتــه،  مــن 
إلــى  العنقــري،  محمــد  الســابق  والطبيــب  الســعودي 
 »عمليــة خصخصــة القطــاع الصحــي بالكامــل أمــر 

ّ
أن

»العربي  غيــر ممكــن. فالصحة أمر جوهــري«. ويقول لـ
جيــدة  القطــاع  خصخصــة  تكــون  »قــد  الجديــد«: 

للــوزارة علــى أن تكــون هــي املشــرفة عليــه. فمــن شــأن 
صــَرف علــى 

ُ
ــف كثيــرًا مــن األمــوال التــي ت

ّ
 يخف

ّ
ذلــك أن

املستشــفيات والتــي بلغــت فــي آخــر ميزانيــة للدولــة 
نحــو 140 مليــار ريــال )أكثــر مــن 37 مليــار دوالر(. لكن 
ال يمكــن القبــول بنظــام التأمــني بصورتــه الحاليــة، إذ 
 
ّ
يســتثني إصابــات وأمــراض كثيــرة معتمــدًا علــى أن
وزارة الصحة السعودية هي التي تعاجلها«. ويسأل: 
»في حال جرت خصخصة لكل املستشــفيات واعتماد 
للتأمــني الطبــي، فمــا هــو مصير مرضــى نقص املناعة 
الحــوادث  وضحايــا  واأللزهايمــر  الكبــد  وفيروســات 
ال  التــي  والحــاالت  األمــراض  مــن  وغيرهــا  املروريــة 
تخضــع للتأمــني الطبــي؟«. يضيــف: »فــي تصــّوري، ال 
بــّد مــن إعــادة هيكلــة التأمــني الطبــي، قبــل البــدء بهــذه 
العلميــة. ال يمكــن االعتمــاد عليــه وهــو يســتثني عــددًا 

كبيرًا من األمراض«.
تفيــد إحصائيــة حديثــة ملجلــس الضمــان الصحــي 
 عــدد الجهــات املعتمــدة التــي تقــّدم 

ّ
التعاونــي بــأن

خدمــات الرعايــة الصحيــة في الســعودية هــو ألفان 
و569 منشــأة صحيــة. وقــد احتلــت مناطق الرياض 
ومكــة املكرمــة والشــرقية املراكــز الثاثــة األولــى فــي 
للخدمــات  مــزّود  ــي 

َ
ألف مــن  أكثــر  لوجــود  القائمــة، 

الصحيــة فيهــا. وتتصــّدر منطقــة الريــاض القائمــة 
 منطقــة مكــة املكرمة في 

ّ
مــع 954 منشــأة، فيمــا تحــل

املرتبــة الثانيــة مــع 619 منشــأة، وتليهمــا املنطقــة 
الشرقية مع 428 منشأة.

مجتمع
أعلنــت الشــرطة الباكســتانية عــن مصــرع 13 شــخصًا إثــر اصطــدام ســيارة بحافلــة ركاب، أمس األحد 
 »الحادث وقع نتيجة انتقال سائق سيارة 

ّ
في شرقي الباد. وقال املسؤول في الشرطة نافذ أحمد إن

إلــى الطريــق املعاكــس فــي محاولة لتجاوز ســيارة أخرى، ما تســبب باصطدام ســيارته بحافلة ركاب 
 الحادث أودى بحياة 13 شــخصًا، 

ّ
بالقرب من بلدة ســوهاو، التابعة إلقليم البنجاب«. وأشــار إلى أن

وتســبب بإصابــة 9 آخريــن. وتنتشــر حــوادث املــرور القاتلــة فــي باكســتان، بســبب تجاهــل الســائقني 
قوانني املرور ومعايير السامة غالبًا.

)األناضول(

بعــد وفــاة ثمانيــة أشــخاص فــي إيطاليــا نتيجــة البــرد، أشــار بابــا الفاتيكان فرانســيس إلــى أولئك 
الذيــن ال مــأوى لهــم، والذيــن يعانــون مــن البــرد القــارس نتيجــة عــدم االهتمــام بهــم خــال الطقــس 
البــارد فــي أوروبــا. وصلــى مــن أجــل الذيــن لــم ينجــوا مــن البــرد »بــكل أســف«. وعمــد الفاتيــكان إلــى 
توزيــع أكيــاس النــوم الحراريــة التــي تحمــي مــن البــرد علــى بعض املشــردين. وترك بعــض املركبات 
 خــارج أســوار مدينــة الفاتيــكان العاليــة، حتــى يتمكــن املشــردون مــن التنــاوب علــى 

ً
مفتوحــة ليــا

دخولها للتدفئة.
)أسوشييتد برس(

البابا يدعو إلى مساعدة المشّردين في البردباكستان: مصرع 13 شخصًا في حادث مروري

ألغــت شــركة الخطــوط الجويــة التركيــة، أمــس، 640 
رحلــة داخلّيــة وخارجّيــة كانــت مقــررة فــي مطــار 
بســبب  إســطنبول،  مدينــة  فــي  الدولــي  أتاتــورك 
الشــركة  فــي  مصــادر  وقالــت  املناخيــة.  الظــروف 
إّن هطــول الثلــوج بشــكل كثيــف لليــوم الثانــي علــى 
عرقلــة  فــي  تســبب  إســطنبول  مدينــة  فــي  التوالــي 
حركــة الطيــران فــي املطــار. وأوضحــت أن الخطــوط 
الجويــة التركيــة ألغت 640 رحلــة داخلية وخارجية، 

مســافر،  ألــف   29 نحــو  علــى  املأكــوالت  ووزعــت 
واستضافت 13 ألفا منهم في الفنادق.

وشهد املطار ازدحاما كبيرًا بسبب اضطراب حركة 
الطيــران، وقــد اضطر عدد كبير من املســافرين إلى 
قضــاء ليــل أول مــن أمــس  فــي داخلــه بســبب إلغــاء 
الرحــات. ويواصــل املســؤولون عــن املطــار العمــل 
فــي تنظيــف الثلــوج املتراكمــة علــى املــدارج، من أجل 

استئناف الرحات الجوية.

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء »دوغان« إن أحد الطرقات 
الرئيسّية في اسطنبول تحّول إلى موقف للسيارات 
بعدما ترك الســائقون ســياراتهم، واختاروا املتابعة 
ا 

ّ
سيرًا على األقدام. أما الرجان )الصورة(، ففض

االستمتاع واللعب وسط الثلوج.
الجــوي  املنخفــض  هــذا  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ضرب أوروبا بشــكل عام. وفي بولندا، لقي عشــرة 
أشــخاص حتفهــم، وفــق مــا ذكرتــه الســلطات، علما 

أن درجــة الحــرارة انخفضــت أول مــن أمــس إلــى مــا 
العشــرين درجــة مئويــة تحــت الصفــر. وفــي  دون 
نحــو  وفــاة  إلــى  درجــات  انخفــاض  أدى  إيطاليــا، 
ســتة مشــردين. وبســبب التســاقط الكثيــف للثلــوج 
وألغيــت  الطيــران  رحــات  حولــت  الريــاح،  وســرعة 
رحــات القطــارات وأغلقت بعض الطرقات، بحســب 
وســائل إعاميــة. وغطــت الثلــوج العديــد مــن جــزر 

اليونان املعروفة بشمسها وطقسها الدافئ. 
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)ياسين آغول/ فرانس برس(



نظرت إلى وجهه املدّمى ودعوت له بالرحمة 
قبل أن أتوّجه صوب جريح آخر. لم يخطر في 
بالي أن أسأل عن اسمه أو اسم غيره. هؤالء 
هم كــانــوا إخــوتــي وأهــلــي وأبــنــاء مدينتي. 

ّ
كل

وبــعــدمــا فــرغــت مــن عـــاج املــصــابــن، فتحت 
فــرأيــت صــورتــه وقد  حسابي على فيسبوك، 
كــتــب عليها اســـم ابـــن عــمــي. انــتــابــنــي شعور 
ــدّي وحـــاولـــت  ــ ــــن عـــمـــي بــــن يــ ــان ابـ ــ غــــريــــب. كـ
ــيــتــه وأرســلــتــه إلـــى الــدفــن، من 

ّ
معالجته ووف

ا معًا«.
ّ
ه هو. قبل أيام فقط، كن

ّ
دون أن أعرف أن

خسارة زميل
الطبية والصحية  الــكــوادر  عــدد  ما تراجع 

ّ
كل

بمن فيهم عّمال املستشفى وسائقو سيارات 
اإلسعاف، بات كل واحد ذا أهمية بالغة مهما 
في  يعمل  طبيب  محمد  بــســيــطــًا.  دوره  كـــان 
إدلــب، يقول: »في  مستشفى في ريــف مدينة 
 مــرة نفقد فيها عــددًا كبيرًا من الضحايا 

ّ
كــل

نصبح أكثر إصرارًا على بذل جهود إضافية 
العمل  لتنظيم  إلنقاذ اآلخرين وابتكار طرق 
فقدان   

ّ
لــكــن األرواح.  لحفظ  الــبــدائــل  وإيــجــاد 

زميل عزيز كان يعمل إلى جانبك في كل يوم، 
هو األمر األكثر إحباطًا على اإلطاق«. يخبر 
ــه  »خــال السنتن املاضيتن، فقدت اثنن 

ّ
أن

من أعــز زمائي األطــبــاء، وفقدت صديقًا هو 

سائق سيارة إسعاف، وفقدت ممرضًا، وأبو 
أمــجــد املــســؤول عــن تعقيم الــغــرف واألدوات 
 واحد منهم كانت خسارة 

ّ
الطبية. خسارة كل

ــمـــرضـــى واملـــــصـــــابـــــن، وخــــســــارة  ــلـ كــــبــــيــــرة لـ
ــا«. يـــضـــيـــف: »ولـــعـــل  ــنــ ـــن لــ

َ
ــة كـــبـــيـــرت ــدمــ وصــ

أصعب ما خبرته هو تلقي نبأ وفاة الدكتور 
 مكانه 

ّ
فــؤاد فــي نــداء مستعجل قبل أن أحــل

في غرفة العمليات الجراحية. كان علّي إجراء 
جراحة بطن مفتوح ملريضه، وأنا تحت وقع 
الصدمة، ومن دون أن أعرف تفاصيل مقتله«. 
ــوم بــعــمــلــي بــيــنــمــا تــكــثــر  ــ ــ يـــتـــابـــع: »كــــنــــت أقـ
 بأال يكون 

ً
األسئلة في رأسي. كنت آمل قليا

 
ّ
ميتًا. وبقيت متماسكًا وفاء له، خصوصًا أن
 الدكتور 

ّ
 أن

ّ
املريض تحت التخدير وهو يظن
فؤاد هو من يجري له الجراحة«.

حن أنهى محمد العملية الجراحية وخرج، 
ــتـــور فـــــؤاد »قـــضـــى فـــي غـــارة   الـــدكـ

ّ
عــلــم بـــــأن

استهدفت نقطة طبية في قرية مجاورة. في 
نا بتنا متصالحن مع املوت 

ّ
 أن

ّ
الواقع، أظن

 ما حــدث. معظم من يعمل في 
ّ

أكثر بعد كــل
نا جميعًا على بعد 

ّ
املستشفى هنا يؤمن بأن

نا 
ّ
مسافة قريبة من املوت. ال نعلم كم هي، لكن

نتقّبل قدرنا. املهّم أن نقوم بأفضل ما يمكن 
ه »كطبيب، 

ّ
نا أحياء«. ويؤّكد على أن

ّ
طاملا أن

املـــوت فــي حـــاالت معينة في  أدرك جــيــدًا أن 

لبنى سالم

السورين  األطباء  عشرات  يشهد 
روا حياتهم وخبرتهم 

ّ
الذين سخ

الطبية  والنقاط  املستشفيات  في 
املــتــبــقــيــة فــي املــنــاطــق املــشــتــعــلــة، عــلــى حجم 
املــــأســــاة اإلنــســانــيــة الـــتـــي تـــكـــرر يـــومـــيـــًا. هم 
املــعــدات،  فــي  يعملون وســط الخطر ونــقــص 
الــذيــن يتدفقون إلى  الــجــرحــى  على إســعــاف 
للبقاء  جهدهم  يبذلون  كذلك  املستشفيات. 
متماسكي األعصاب، حتى ينقذوا أكبر عدد 

من املصابن.
في يوم من أيام القصف العنيف على مدينة 
ــعـــاف في  دومـــــا، اســتــهــدفــت غــــارة قــســم اإلسـ
املستشفى الوحيد، فأّدت إلى تدميره ومقتل 
عــدد مــن الــكــوادر الطبية فــيــه. بــاســل طبيب، 
ــروي: »بـــدأ نهارنا  كـــان يعمل فــيــه، ونــجــا. يــ
ت املدينة وأنذرتنا بيوم 

ّ
بانفجارات عنيفة هز

املاضية،  نلملم جراحنا  نــزال  ال  كنا  صعب. 
نا 

ّ
أن صحيح  الجديدة.  الفاجعة  وقعت  حن 

 صدمة هذه 
ّ
ا قد اعتدنا الصدمات، إال أن

ّ
كن

ا«. 
ّ
من مــن نصيبنا وفقدنا جــزءًا  كانت  املـــّرة 

يضيف: »أصبحنا من دون مكان للعمل. أين 
مع  التعامل  فيه  اعتدنا  الــذي  املــكــان  نعمل؟ 
فه الكوارث، لم يعد موجودًا. في ذلك 

ّ
ما تخل

إلــى حيث ُجــمــع املــصــابــون،  الــيــوم، توّجهنا 
ووقــفــنــا حــائــريــن ال نعلم مــا يــجــب فــعــلــه؟ ال 
أكياس دم وال أدوات جراحية وال شاش وال 
أســّرة وال جهاز تصوير إشعاعي وال أدوات 
ا العون 

ّ
مخبرية، فيما الجرحى ينتظرون من

والـــغـــوث وال حــيــلــة بــيــدنــا«. ويــتــابــع: »أذكـــر 
ــاه املحتاج  ذلـــك الــشــاب الـــذي كـــان يحمل أخـ
الخضوع  ليتمّكن من  إلى تصوير إشعاعي 
لجراحة ال بديل عنها. وأذكر تلك الطفلة التي 
ر مكان 

ّ
كانت تلفظ أنفاسها األخيرة وال يتوف

اليوم  ذلــك  أمضينا  بجروحها.  للعناية  لها 
نــفــرز الــجــرحــى ونــقــّدم لــهــم مــا نستطيع في 
أصعب الظروف. لم نتمّكن من إنقاذ نحو 70 

منهم، فقضوا«.

ابن عمي
التي تلقاها باسل. يخبر  تتوالى الصدمات 
 »فــــي أحــــد األيـــــــام، بــعــد انـــتـــهـــاء الــقــصــف 

ّ
أن

من  تمّكنت  الــوضــع.  لتقييم  هرعنا  بدقائق، 
تمييز جــريــح مــدّمــى تــحــت الـــركـــام. اقــتــربــت 
الــدمــاء  ــف فيما 

ّ
 قلبه مــتــوق

ّ
مــنــه، فــوجــدت أن

تخرج من فمه. رحت أصيح بمن حولي: مّسد 
بسرعة، افتح وريد، خذ زمرة وتصالب، انقل 
ه 

ّ
سوائل، اعط الداعمات بالوريد«. يضيف أن

. أدخلت له أنبوب تهوية 
ً
لم يستجب إال قليا

ــــرت أصــيــح  ــنــا نــنــقــذه، وصـ
ّ
فـــي حــنــجــرتــه عــل

مـــجـــددًا: هـــات الـــصـــادم، اعـــط ســـوائـــل، مــّســد، 
 القدر كان أسرع منا. 

ّ
اسرعوا يا جماعة. لكن

تصالح
مع الموت

أطباء سورية 
يختبرون أيامًا 

عصيبة

استنزفت حرب سورية أطباء البالد خالل السنوات األخيرة، 
كّل  رغم  للتدمير.  كثيرة  طبيّة  مرافق  تعرّضت  فيما 
هذا، تستمرّ قلة من األطباء السوريين في بذل جهود 

حثيثة إلنقاذ األرواح

في اليمن فئة من الناس 
تبدو معاناتها أكبر من 

اآلخرين. هم المنسيون أو 
المهمشون من أصحاب 

البشرة السوداء، الذين 
يتعرضون للتمييز في 

البالد. وال يعترف النازحون 
اآلخرون بكونهم 

نازحين أيضًا، وأن لديهم 
معاناتهم

المنسيّون السود تزداد معاناتهم في اليمن

كان ابن عمي بين يَدّي 
وحاولت معالجته قبل 

وفاته، ولم أعرف أنّه هو

لم أكن أملك ما يلزم إلزالة 
الشظايا، فعّقمنا المتوّفر 

في طنجرة ضغط

المهّمشون الذين فضلوا 
البقاء في مناطقهم 

يعانون من وضع صعب

تقّدر نسبة األميّة لدى 
الفئات المهمشة بـ %90، 

بحسب يونيسف

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

ـــحـــدة األزمـــــة اإلنــســانــّيــة في 
ّ
تــصــف األمــــم املـــت

أن يشمل  املــنــســّيــة«. ويمكن  بـــ »األزمــــة  اليمن 
هذا الوصف أصحاب البشرة السوداء، الذين 
هــؤالء  املجتمع.  فــي  التمييز  بسبب  يــعــانــون 
اليمن،  رًا باألزمة اإلنسانّية في 

ّ
تأث األكثر  هم 

بسبب الوضع االقتصادي الصعب واقصائهم 
الذي يزداد يومًا بعد يوم.   

مات 
ّ
املنظ ف عمل 

ّ
هــذه األزمــة تترافق مع توق

التي اعتادت االهتمام بهذه الفئة ودمجها في 
املجتمع في مختلف أوجه الحياة االجتماعية 
واالقــــتــــصــــاديــــة. ونــــظــــرًا لـــلـــظـــروف املــعــيــشــّيــة 
بحثًا  النزوح  األســر  اختارت بعض  الصعبة، 
عن مساعدات محلّية ودولية، بهدف تحسن 
ق ذلك بالضرورة. 

ّ
أوضاعها، من دون أن يتحق

ـــون 
ّ
بـــالـــنـــســـبـــة آلخــــــريــــــن، هــــــــؤالء ال يـــســـتـــحـــق

املساعدات اإلغاثّية.  
تــحــديــات إضافية  »املــنــســّيــون«  يــواجــه  إذًا، 
بــاملــقــارنــة مـــع نـــازحـــن آخـــريـــن بــســبــب لــون 

ـــهـــم يتطفلون 
ّ
الـــداكـــن. ويــعــتــقــد أن بــشــرتــهــم 

ــلـــى املــــســــاعــــدات أو يـــتـــنـــافـــســـون عــلــيــهــا.  عـ
انتقلت أسرة أحمد سليمان، باإلضافة إلى 
عــشــرات األســر املهمشة، مــن مدينة صنعاء 
ِمر في محافظة عمران )شمال( 

َ
إلى مدينة خ

منذ عام 2015، بسبب الجوع وانقطاع كافة 
ــمــات إغــاثــّيــة هــذه 

ّ
عـــــت مــنــظ

ّ
الــخــدمــات. ووز

األســـــر مـــع أســــر أخـــــرى نـــزحـــت مـــن الــحــرب 
لإلقامة في القرى املجاورة.

ــرة ســلــيــمــان مـــن الــتــمــيــيــز مـــن قبل  ــ عـــانـــت أسـ
ــذيـــن  الــــقــــروّيــــن وغــــيــــرهــــا مــــن الــــنــــازحــــن، الـ
تعنيهم  اإلغـــاثـــيـــة  املـــســـاعـــدات   

ّ
أن يــعــتــقــدون 

ــهــم تــضــرروا مــن الــنــزوح، 
ّ
فقط، خصوصًا وأن

بــاإلضــافــة إلـــى الــقــرويــن الـــذيـــن اســتــضــافــوا 
الـــنـــازحـــن. ويــشــيــر ســلــيــمــان إلـــى أن »معظم 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
ــر الـــنـــازحـــة اســـتـــأجـــرت بــيــوتــًا. إال ــ األسـ

تــخــشــى أن تــطــول إقــامــتــهــا هـــنـــاك. ســمــح لنا 
فــقــط بــبــنــاء مــســاكــن طــيــنــيــة، أو الــســكــن في 
الخيام. منعنا من بناء كل ما يتعلق بالصرف 
أو  الــزراعــيــة،  الصحي خشية تلوث األراضـــي 

مغادرة األمكنة من دون تسويتها أو إعادتها. 
هذا ما دفعنا وأسرنا إلى قضاء الحاجة في 

العراء وتحّمل األمراض الناتجة عن ذلك«. 
 املــجــتــمــع املـــجـــاور 

ّ
يــشــيــر ســلــيــمــان إلــــى أن

أظــهــر أنــانــيــة فــي الــحــصــول عــلــى اإلغـــاثـــات. 

مــثــل مــديــنــة خـــمـــر، ال تــعــانــي كــثــيــرًا مـــن هــذا 
للنازحن  التمييز نتيجة عدم وجــود تنظيم 
وفي  املحلين.  السكان  أو  املنظمات  قبل  مــن 
ظــل عـــودة قــســم مــن الــنــازحــن إلـــى مناطقهم 
األسر  تلك  استفادت  نسبّيًا،  استقرارها  بعد 
وأقــامــت فــي مــبــاٍن غير مكتملة، وتــعــّد أفضل 
هم 

ّ
أن كما  مناطقهم.  فــي  الصفيح  مــنــازل  مــن 

تكن  لــم  وإن  إغــاثــات مختلفة  يحصلون على 
البقاء  فضلت  التي  املهّمشة  العائات  كافية. 
ــن وضـــع  ــا زالــــــت تـــعـــانـــي مــ ــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، مــ فــ
معيشي صــعــب فــي بــيــوت الــصــفــيــح، أو إلــى 
فإن  أخـــرى،  مــن جهة  النفايات.  جــوار مكبات 
إليه يشّكل ضغطًا  الــذي يتعّرضون  اإلقصاء 
عليهم مــن كــل الــنــواحــي. تــجــدر اإلشــــارة إلــى 
ــدام الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وتـــوقـــف عمل  ــعــ أن انــ
ــــدم حـــصـــول املــوظــفــن  املــنــظــمــات املــحــلــيــة وعـ
كبيرة.  بــدرجــة  عليهم  انعكس  رواتــبــهــم  على 
ولم تعد املستشفيات العامة تقبل معالجتهم 
ــــوم لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــا  ــــرسـ بــســبــب طــلــبــهــا الـ
ــم تــعــد مــهــنــة جــمــع الــقــنــانــي  الــتــشــغــيــلــيــة، ولــ

الباستيكية مجدية بعدما زاد عدد العاملن 
وإغاق معظم مصانع التدوير. 

هذه الظروف دفعت مزيدًا من النساء واألطفال 
ــن املــهــمــشــن إلـــــى الــــتــــســــول، بـــعـــدمـــا كــانــت  مــ
حــصــري.  بشكل  بــهــم  تهتم  محلّية  منظمات 
ــا وابـــنـــتـــهـــا أمــضــتــا  ــهـ ــة حـــســـن إنـ ــنـ ــقــــول آمـ وتــ
منظمة  لــدى  الكبار  تعليم  فــي فصول  عامن 
كانت تعرض عليهما مساعدة مالية شهرية. 
وتوضح لـ »العربي الجديد«: »نحن منسّيون 
من الجميع، وينظر إلينا كمتسولن، علمًا أن 
معظمنا عمل مع السلطة املحلية. اليوم، وفي 
ظل هذه الظروف الصعبة، لم يعد أحد يهتم 
النسيان نتيجة  املهّمشون من  بنا«. ويعاني 
ضعف خطط التنمية. ولم تقّدم أية جهة يمنية 
أو دولية إحصائيات عن أعداد أو أوضاع هذه 
في   90 لديها  األمية  نسبة  بلغت  التي  الفئة، 
للطفولة  املتحدة  األمم  مة 

ّ
املائة، بحسب منظ

محيط  فــي  غالبيتهم   ويترّكز  )اليونيسف(. 
مــدن تعز وعـــدن وزبــيــد وصنعاء والــحــديــدة، 

مع أقلية في ريف الحديدة.

يضيف: »على سبيل املثال، هم يصّرون على 
أو  الغذائية،  السال  استام  خــال  تجاوزنا 
املال للسكن وغيرها. ويحاولون إقناعنا بأن 
املــســاعــدات جــاءت مــن أجلهم فــي األســـاس«. 
أن  يــرفــض  املضيف  املجتمع  أن  إلــى  ويلفت 
املنطقة  موقع سكن ضمن  املنسّيون  يختار 
املــخــصــصــة لــلــنــازحــن الـــفـــقـــراء، ويــحــاولــون 
املهّمشة  األســر  كــل  بشكل غير مباشر جمع 

في منطقة واحدة. 
ــف فــي مجال اإلغــاثــة في 

ّ
إلــى ذلــك، يــؤّكــد مــوظ

املنطقة حقيقة هــذا اإلقــصــاء من قبل السكان 
والنازحن من مناطق الحرب، ويستنكر عدم 
كونها  بحزم،  املمارسات  هــذه  منظمته  إنهاء 
 العاملن 

ّ
تتحكم باملساعدات. لكنه يضيف أن

قــدمــوا جــهــودًا طيبة لــكــن غــيــر مــؤثــرة إلعــام 
املساعدات  مــن  املهمشن  حقوق  بــأن  الجميع 
ال تختلف عن حقوق اآلخــريــن، وأنــه ال يجوز 
الـــتـــفـــرقـــة بــــن احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــمـــيـــع، كــونــهــم 
مختلفة. بطرق  لكن  بالحرب،  تــأثــروا  جميعًا 

 تلك األسر املقيمة في مدن النزوح 
ّ
وُياحظ أن

هــذه الــظــروف، هــو نعمة وأرحـــم مــن العيش 
ة أو إعاقة جسدية«.

ّ
بعل

األقل خطورة أوًال
ــو طــبــيــب،  ــ ـــل مــصــطــفــى وهـ

ّ
مــــن جــهــتــه تـــنـــق

»في  يقول:  وريفها.  حلب  مستشفيات  بن 
األحــيــان،  فيها معظم  التي نعمل  الــظــروف 
ال نأمل كثيرًا في تعافي الحاالت الخطرة، 
كــاملــرضــى الـــذيـــن أصــيــبــوا بــنــزيــف حـــاد أو 
ــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى جــــراحــــات مــعــقــدة  الــ
متنا إياه التجربة«. 

ّ
ومستعجلة. هذا ما عل

ه »خال الهجمات الجوية املكثفة 
ّ
يضيف أن

ــلـــب فــــي الـــفـــتـــرة  الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت ريـــــف حـ
املـــاضـــيـــة، كـــانـــت غـــرفـــة األســــعــــاف تــمــتــلــئ 
فيما  واحـــدة،  فــي ساعة  الجرحى  بعشرات 
عــدد األطــبــاء قليل. في الــحــاالت الطبيعية، 
بع بروتوكوال معّينًا عبر إعطاء األولوية 

ّ
ُيت

ــاة.  ــوفـ ــب الـ
ّ
 بــتــجــن

ً
لـــلـــحـــاالت الـــخـــطـــرة، أمـــــا

لكن، حن يكون أمل هــؤالء معدومًا بسبب 
يتوّجب علينا  الجراحات،  إجــراء  استحالة 
لحاالت  وجهدنا  وقتنا  ر 

ّ
نسخ أن  كأطباء 

يمكننا أن نقّدم لها الفائدة، وهي الحاالت 
ــه »بـــذلـــك،  ــ ـ

ّ
ــّر أن ــــل خـــطـــورة بــقــلــيــل«. ويـــقـ األقـ

نخالف واحدة من أبسط قواعد نظام الفرز 
 

ّ
ـــبـــع فـــي كــل

ّ
ـــت

ُ
ــتـــي ت فـــي غــــرف الــــطــــوارئ، والـ

مستشفيات العالم«.
فــي إسعاف  »الــعــمــل   

ّ
أن إلــى  يشير مصطفى 

الــجــرحــى هــو الــجــزء األكــثــر اســتــنــزافــًا لطاقة 
في  بــالــك  فــمــا  والــجــســديــة.  النفسية  الطبيب 
الظروف التي نعمل بها؟ عليك أن تعمل وأنت 
كــأن تتجاهل صــرخــات أهل  املــشــاعــر،  د 

ّ
متبل

املــريــض وتــوّســاتــهــم إلنــقــاذ مــصــابــهــم، وأن 
ك ال تستطيع املساعدة في حالته، 

ّ
تخبرهم بأن

وأن تــطــلــب مـــن الــجــريــح وذويـــــه املــذعــوريــن 
يحن  ريثما  ساعتن  أو  لساعة  يصبروا  أن 
دورهــــم فــي الـــعـــاج. فــي الـــواقـــع ال يــرغــب أّي 
فـــي مستشفى  يــعــمــل  الـــعـــالـــم أن  فـــي  طــبــيــب 
ــى فـــيـــه. كـــثـــيـــرون من  ــاذ املـــرضـ ال يــمــكــنــه إنـــقـ
الذين فارقوا الحياة، كان باإلمكان أن يبقوا 
ــنــا نملك غــرف عمليات مجّهزة 

ّ
أن لــو  أحــيــاء، 

وكميات أكبر من املواد الطبية وعدد أكبر من 
هم هنا، ومن سوء 

ّ
أن االختصاصين. ذنبهم 

نا نشهد على هذه املآسي«.
ّ
نا أن

ّ
حظ

بالنار وأدوات التصليح
ــم الــــذيــــن يـــواجـــهـــون  لـــيـــس األطــــبــــاء وحــــدهــ
إذ يضطر عاملون  الــصــعــبــة،  املــواقــف  هـــذه 
من  تعاني  الــتــي  املناطق  فــي  كثر  صحيون 
نــقــص فـــي الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، إلــــى مــمــارســة 
أدوار خــارج اختصاصهم. وهــو ما يتطلب 
منهم جهودًا إضافية، بحسب ما يؤكد أبو 
صـــاح. هــو مــمــرض يعيش فــي إحـــدى قرى 
ــاالت كــثــيــرة  ــ ــقـــول: »أواجــــــه حـ ــــب، يـ ريــــف إدلــ
للتعامل  الكافية  الخبرة  أملك  ال  ني 

ّ
أن أعلم 

ني ال أستطيع االنسحاب. الشهر 
ّ
معها. لكن

ــــي عـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، اســـتـــدعـــيـــت  ــــاضـ املـ
ــعــــاف أحـــــد املـــصـــابـــن. كـــانـــت جـــروحـــه  إلســ
ــذار عـــن رتــقــهــا  ــتــ ــم أســتــطــع االعــ عــمــيــقــة، ولــ
األدوات  أملك  أكــن  لم  أهله.  بسبب توسات 
الازمة للتعامل مع الجروح وإزالة الشظايا، 
طنجرة  فــي  ــر 

ّ
املــتــوف بــعــض  بتعقيم  فقمنا 

ضــغــط، واســتــخــدمــنــا بــعــض الــقــمــاش لعدم 
 

ّ
م. كان علّي أن أتدّبر كل

ّ
كفاية الشاش املعق

شيء، ريثما يبحث أفراد عائلته عن طبيب 
في القرى املجاورة«. يضيف: »كنت أتصّبب 
عرقًا وينتابني خوف كبير من إيذاء أوردة 
ســاقــه أو أعــصــابــهــا. فــعــلــت مـــا فـــي وســعــي 
إلـــى أن تــمــّكــنــت الــعــائــلــة مــن نــقــلــه إلـــى أحــد 

ف النزيف«.
ّ
املستشفيات الحدودية بعد توق

ــه »قبل 
ّ
مــن جهة أخـــرى، يخبر أبــو صــاح أن

ــي نـــزع ســيــاخ مــن قـــدم طفلة 
ّ
ــلــب مــن

ُ
أيــــام، ط

مجّبرة، بعدما اعتذر املركز الطبي في القرية 
املجاورة عن استقبالها نتيجة كثرة الحاالت 
 
ّ
الحرجة. قبلت بسبب اإللحاح الشديد وألن

ني اضطررت 
ّ
الحالة لم تكن خطرة جدًا. لكن

الــســيــارات  لــتــصــلــيــح  إلــــى اســـتـــخـــدام أدوات 
مــن أحـــد جــيــرانــنــا، للتعامل مــع األســـيـــاخ«. 
ــه يــبــلــغ مـــن الــعــمــر الـــيـــوم 55  ــ

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

عامًا، »وعلى مدى 30 سنة في التمريض، لم 
اضطر إلى التعامل مع الحاالت التي أتعامل 

معها اليوم«.

A A

شخابيطتحقيق

فؤاد هاشم

ــارع الــحــمــراء فــي بـــيـــروت، والتنقل  بــعــد جــولــة قــصــيــرة فــي شــ
الشارع طقوسه  لهذا  أدِرُك كم  املختلفة،  املحالت  أمــام واجهات 

الخاصة. 
وصــلــنــا إلـــى مــقــهــى فــي أحـــد الــــزواريــــب. كـــان املــكــان مــزدحــمــا، 
. طلبنا 

ً
فسألنا عن طاولة لشخصني وكان علينا أن ننتظر قليال

ركوة قهوة عربية أو تركية كما يسميها البعض. 
مــن رسائل  الــذكــي  هاتفي  مــا وصلني على  تفّحصت بسرعة 
نفسه.  األمـــر  فعلت  أنــهــا  وأعــتــقــد  »فــيــســبــوك«،  على  وتعليقات 
، ليس من باب اللياقة بل ألنني 

ً
صببُت القهوة في فنجانها أوال

القهوة(. شربنا  تطفو على وجه  التي  )الرغوة  القشوة  أحب  ال 
التحية على أصدقاء مّروا بالصدفة. القهوة وتحادثنا، ورمينا 
 غاص في الفن والسياسة وآخر قراءات الكتب، 

ً
كان حديثا طويال

ومشاكل العمل والصدامات العائلية العادية، والتفكير بالهجرة 
ــرنــا االطفولة وهــوايــات ضــاعــت مع 

ّ
نحو الــوجــهــة األفــضــل. تــذك

الزمن وأخرى التزال ترافقنا حتى اليوم. 
ــفــــارغ، وأمـــــدُّ يــــدي فــأقــلــبــه فـــي الــصــحــن  ــ ــــى فــنــجــانــهــا ال أنــظــر إل
 .

ً
قليال لنبّصر  الفنجان، دعوتها  قــراءة  في  الزجاجي. وكخبير 

 على املشاركة في اللعبة وسألت مبتسمة: »آه. 
ً
ضحكت موافقة

أعتبر  وأنــي  القليل فقط  أعــرف  بأنني  أجبُت  تبّصر؟«.  بتعرف 

هذا  على  معها  وأتعامل  فنيا   
ً
عمال الفنجان  في  الــن  ترّسبات 

ــب الــفــنــجــان بــني أصــابــعــي. أتــأّمــل األشــكــال التي 
ّ
ــــاس.  أقــل األسـ

رسمها تفل القهوة، وأطلب منها أن ال تقاطعني بالكالم. أمارس 
دور الخبير. مع ذلك، لم تلتزم وقاطعتني مرارًا. بعد مسح سريع 
لكامل الفنجان أبدأ بقراءة دائرية عكس دوران عقارب الساعة. 

أشــرح لها عــن األشــكــال املــوجــودة على أطـــراف الفنجان، وعن 
والعيون  الجارية  واملياه  األحجام  املختلفة  والطيور  األشخاص 

الحاسدة، وعن األحرف واألرقام. 
أخبرها عن الرزق الوفير، وأن هناك خبرًا سعيدًا في الطريق وأن 
أخبرتها عن شــيء طلبت مني  ما 

ّ
 ســوداء ستنجلي. وكل

ً
غيمة

أن أريها شكله في الفنجان، وأن أغوص في الشرح أكثر. وفي 
وأنــا من جانبي  ت بنفسها رمــوز فنجانها. 

ّ
بعض األحيان فك

سعدُت بمداخالتها العفوية، التي كانت تخرج الحديث من قلب 
الفنجان إلى عوالم أخرى.

لم تقل  الفناجني واألدوار وصــارت هي قارئة فنجاني.  تبادلنا 
لي يا ولدي ال تحزن. ولم تقل لي إن السماء ستمطرني باملال 
تعقيدًا  الــرمــوز  زاد  للرموز  إن شرحها  بــل  والــنــجــاح.  والصحة 

على تعقيد. 
إلى  بــه. ذهبْت هي  أن نشعر كالنا  الوقت سريعا من دون  مــّر 
عامِلها، وذهبُت أنا إلى دراجتي النارية. سنلتقي مجددًا. أعرف 

اآلن أننا سنلتقي مجددًا.

صيدا ـ انتصار الدنان

أمجد داود شاب في الرابعة والعشرين، 
لم  إلــى تبديل مجال عمله ألنــه  اضطر 
يــجــد فــرصــة فــي اخــتــصــاصــه كممرض 
ــــن خـــريـــجـــي مـــعـــهـــد »صــــــيــــــدون« فــي  مـ
كالعادة  السبب  لبنان.  جــنــوب  صــيــدا، 

ه فلسطيني.
ّ
أن

درس املــهــنــة حــبــًا بـــهـــا، وبـــعـــد الــتــخــرج 
لـــم يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق حــلــمــه بــالــعــمــل، 
ــــن كـــثـــيـــر مــن  ــنـــوع مـ ــمـ فــالــفــلــســطــيــنــي مـ
التمريض،  مــن ضمنها  لبنان  فــي  املهن 
ومــســتــشــفــيــات املــخــيــمــات ال تــســتــوعــب 
إاّل الــقــلــيــل مـــن املـــمـــرضـــن نــســبــة لــعــدد 
الخريجن. هــذا الــواقــع دفــعــه إلــى مهنة 
ــرى، فــبــات مـــصـــّورًا يــعــمــل فـــي مــوقــع  ــ أخـ
إخباري إلكتروني، كي يتمكن من تأمن 
الــذي ال  مصروفه الشخصي. املــصــروف 
يرغب في أخذه من والديه املغتربن في 

اإلمارات لتأمن معيشة العائلة.
هو من بلدة عمقا في فلسطن املحتلة. 
ولـــد الجــئــًا فــي مــخــيــم عــن الــحــلــوة، في 
صــيــدا، ومــا زال يقيم هــنــاك مــع أشقائه 
 األحوال 

ّ
لدى جدته وجــده. أمجد في كل

شاب متفائل لم تكسره القرارات الرسمية 
الــقــاضــيــة بــمــنــعــه مـــع غــيــره مـــن الــعــمــل، 
ــتـــصـــويـــر. ومـــــن خـــــال دورة  ــار الـ ــتـ ــاخـ فـ
فــي مخيم عن  »نـــواة«  نظمتها جمعية 
الــحــلــوة تمكن مــن ذلـــك. وكــانــت الــــدورة، 
التي أشرف على تدريب املشاركن فيها 
مصور صحافي إسباني، مفيدة ألمجد 

ه يحب التصوير أيضًا.
ّ
خصوصًا أن

الفوتوغرافي،  التصوير  عن  »عــدا  يقول: 
أعمل في مونتاج األفام القصيرة أيضًا. 
كامل،  كاختصاص  املهنة  هــذه  أدرس  لم 
دائــمــًا«. وعــن اختصاصه  ي أحببتها 

ّ
لكن

يــــقــــول: »بــــعــــد تـــخـــرجـــي، عـــمـــلـــت ســنــتــن 
فــــي مــســتــشــفــى الــــنــــداء اإلنـــســـانـــي )أحــــد 
الفلسطيني  األحــمــر  الــهــال  مستشفيات 
فــي مخيم عــن الــحــلــوة(. فــي هــذه الفترة 
ــق اإلســـــعـــــاف الـــتـــابـــع  ــريــ ــــي فــ تـــطـــوعـــت فـ
في  تدريبات  على  وأشرفت  للمستشفى، 
اإلســعــافــات األولــيــة فــي منظمة الصليب 
تركت  فترة  بعد  ي 

ّ
لكن اللبناني.  األحــمــر 

الــعــمــل فـــي املــســتــشــفــى ألســـبـــاب خــاصــة. 
ــز جــمــعــيــة  ــ ــركـ ــ عــــنــــدهــــا، تــــطــــوعــــت فـــــي مـ
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي نــــواة فــي املــخــيــم، 

وتــولــيــت تــصــويــر الــنــشــاطــات هـــنـــاك. ثم 
تلقيت دورة ألسبوع واحد في التصوير«.
ــدورة، بــــدأت العمل  ــ يــتــابــع: »بــعــد تــلــك الــ
الــفــعــلــي فـــي املــــجــــال، فــاشــتــريــت كــامــيــرا 
وبـــّت أعــمــل فــي الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
واملـــونـــتـــاج. أول عــمــل مـــونـــتـــاج لـــي كــان 
من  لشباب  خــال تصوير مسرحية  مــن 
ــنــــازحــــن إلـــــى مـــخـــيـــم عــن  الــــســــوريــــن الــ
الكيرى كانت من  الخطوة   

ّ
لكن الحلوة«. 

خـــال إعــــداده فيلمًا قــصــيــرًا عــن تهجير 
السورين الحالي وتهجير الفلسطينين 
الفنانة  الفيلم  شــاهــدت   .1948 نكبة  فــي 
ــة  ــ ـــامــ ــ ــــوش )مــــوســــيــــقــــيــــة ورسـ ــعــ ــ أمـــــــــل كــ
لبنان(  في  الجئة  فلسطينية  كاريكاتير 
فـــأرســـلـــت أمـــجـــد إلــــى مــؤســســة »عـــامـــل« 
فــــي بــــيــــروت لــتــلــقــي دورة مــحــتــرفــة فــي 
الــــدورة كانت  التصوير واملــونــتــاج. مــدة 
م الكثير من املهارات 

ّ
أسبوعن، فيها تعل

والخفايا، خصوصًا في املونتاج. يقول: 
»بــــات بــإمــكــانــي مــنــذ ذلــــك الــحــن إجــــراء 
ــتـــاج لــبــعــض املـــشـــاهـــد وتــحــمــيــلــهــا  مـــونـ
عــلــى مــوقــع يـــوتـــيـــوب. بــعــدهــا، تــطــوعــت 
فتحت  التي  العربي  الترتيب  شبكة  فــي 
أمـــامـــي املـــجـــال ألتـــعـــرف أكـــثـــر إلــــى عــالــم 
بّت  نـــواة  الشبكة وجمعية  عبر  اإلعـــام. 
ــداث فــي مخيم عــن الــحــلــوة،  أغــطــي األحــ
إلى أن طلب مني موقع صيدا تي في قبل 

التصوير  فــي  العمل لديه  ثــاث ســنــوات 
واملونتاج. توليت املهمة منذ ذلك الحن، 
باإلضافة إلى نشر األخبار على املوقع«.

ــام، يــقــول: »على  وعـــن أوضــاعــه بشكل عـ
الفلسطينين  على  التضييق  مــن  الــرغــم 
من  كثير  فــي  العمل  مــن  منعهم  لناحية 
أمل  هناك فسحة  تبقى  لبنان،  في  املهن 
ــاب الــفــلــســطــيــنــيــون أن  ــبـ يــســتــطــيــع الـــشـ
يــخــتــرقــوهــا، ويــحــاولــوا معها الــوصــول 

إلى أهدافهم. 
ــارس مــهــنــتــي الــتــي  ــ صــحــيــح أنـــنـــي لـــم أمــ
لــطــاملــا أحــبــبــت والـــتـــي تــخــصــصــت فيها 
بــســبــب الـــقـــوانـــن الـــظـــاملـــة لــلــفــلــســطــيــنــي، 
ــااًل مــــن كــثــيــر مــن  ــ ــقـــى أفـــضـــل حــ ـــي أبـ

ّ
لـــكـــن

الفلسطينين الذين نالوا شهادات عالية 
ولم يحققوا فرصتهم في العمل. منهم من 
هاجر ومــات، ومنهم من بقي في املخيم 
 حبيس الجدران والزوايا. ومنهم 

ً
متبطا

بائع خضر، وغيرها  أو  بــقــااًل  مــن يعمل 
من املهن لتأمن رزقــه أو سّد دين سابق 

اضطر إليه من أجل أقساطه الجامعية«.
يـــخـــتـــم: »الــفــلــســطــيــنــي فــــي حـــاجـــة إلـــى 
ــده عــــلــــى تـــعـــزيـــز  ــاعــ ــســ فــــرصــــة حــــيــــاة تــ
الشعور بإنسانيته كبقية البشر. الحق 
اإلنــســانــي مــطــلــوب مـــن لــبــنــان تــأمــيــنــه، 
فهو البلد الذي ولدنا فيه. وليس ذنبنا 

نا ولدنا هنا«.
ّ
أن

حول فنجان قهوة

أمجد داود ممرض بات مصورًا

منعته القوانين من العمل ممرضًا )العربي الجديد(

صغر سنه يجعله 
متفائًال )العربي 

الجديد(

كثيرة هي الحاالت الحرجة )عبد دوماني/ فرانس برس(

1500
طبيب، في مختلف االختصاصات، 

يواصلون عملهم في المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة السورية
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قضايا

سالمة كيلة

الــثــورة السورية،  جـــرى، منذ بــدء 
استخدام خطاٍب »مقنع« لتفسير 
ما يجري، فقد كان مطلوبًا رفض 
قام  مــؤامــرة.  أنها  والتأكيد على  ثـــورة،  أنها 
هذا الخطاب على فكرة »خط الغاز«، وجرى 
ــة تــقــول إن قــطــر طلبت مـــّد خط  تــألــيــف روايــ
وأن بشار  املتوسط،  البحر  إلــى  غــاز  أنابيب 
األسد رفض ذلك، نتيجة عالقته الجيدة مع 
الروسي  للخط  ُيعتبر منافسًا  روســيــا، ألنــه 

الذي يغّذي أوروبا.
النفط والغاز  وال شك في أن مسألة خطوط 
كانت قد أخذت حيزًا من النقاش، وخضعت 
ــــدول، نتيجة مــصــالــح كل  لــلــمــنــاورات بــن الـ
منها، فقد كان من أسباب احتالل أفغانستان 
مـــّد خـــط نــفــط مـــن بــحــر قـــزويـــن إلـــى املحيط 
الــهــنــدي عــبــر أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان. كما 
أنـــه جـــرت نــقــاشــات وخــالفــات حـــول مـــّد خط 
النفط من آسيا الوسطى إلــى أوروبـــا، حيث 
كان الصراع يجري بن روسيا وتركيا حول 
أيـــن يمكن أن يــصــّب، بــعــد أن طــرحــت تركيا 
يمّر  أن  تريد  روســيــا  وكــانــت  ميناء جيهان، 

بأراضيها.
ال ترغب روسيا في مــّد خط غــاز، خصوصًا 
مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي إلــــى الــبــحــر املــتــوســط، 
فـــذلـــك يـــشـــّكـــل تــنــافــســًا مــعــهــا عـــلـــى الـــســـوق 
لها.  أســاســي بالنسبة  الــــذي هــو  األوروبـــــي 
ولــهــذا، كــانــت تــتــخــّوف مــن كــل مــحــاوالت مّد 
املتوسط،  البحر  إلــى  والــغــاز  النفط  خــطــوط 
حيث يكون سهاًل وصولها إلى أوروبا. لكن، 
لم يجِر نقاش كبير حول األمر حينها، ربما 
الــرمــاد«، فاألمر يشّكل حساسيًة  ظل »تحت 
عالية لروسيا التي يعتمد ثلثا دخلها على 

النفط والغاز.
ما يمكن توضيحه هنا أن النظام السوري لم 
يكن معنيًا بالحساسية الروسية، ولم يفّكر 
بها أصــاًل، ألن العالقة مع روسيا لم تكن ال 
ــاردة  مــتــطــّورة وال حــتــى عـــاديـــة، بــل كــانــت بـ
جدًا. فقد زار بشار األسد موسكو سنة 2008، 
وتــكــلــم عــن الــنــفــط والــغــاز والــبــحــار األربــعــة، 
لكنه وّثق عالقاته مع كل من قطر وتركيا، مع 
إيـــران. وحن  مع  التقليدية  استمرار عالقته 
اتفاق  فرض الحصار األميركي عليه توقيع 
استراتيجي مع إيران، وّقع في املقابل اتفاقًا 
اســتــراتــيــجــيــًا مـــع تــركــيــا. وقــــد ظــهــر املــحــور 
الــتــركــي الـــســـوري الــقــطــري تــحــالــفــًا مــوحــدًا، 
ــّدم بــشــار األســـد كــل الــتــنــازالت  ومـــن خــاللــه قـ
االقــتــصــاديــة لــهــمــا. هـــذا هــو مــحــور املمانعة 

الذي يتغنى اليسار املمانع به إلى اآلن.
ضمن هذه العالقة الثالثية املتطورة، ُطرحت 
فـــكـــرة مـــــّد خــــط غـــــاز إلـــــى مـــيـــنـــاء طـــرطـــوس. 
وكــان البحث يجري بن كل من قطر وإيــران 
الــســوري  مــن طــرف كمصّدر للغاز، والــنــظــام 
بــلــد تــصــديــر إلــــى أوروبـــــــا، مـــــرورًا بــالــعــراق. 
وكــان املــطــروح هــو التصدير مــن حقل الغاز 
وقد  الخليج.  فــي  املشترك  اإليــرانــي  القطري 
جـــرى الــتــوقــيــع عــلــى هـــذا الــخــط، عــلــى الــرغــم 
من االعتراض األميركي الشديد، ألن أميركا 
إيـــران، وال تريد  الحصار على  كانت تفرض 
الحصار.  كــونــه يكسر  الــغــاز،  تــصــّدر  أن  لها 
وحينها، جرى ضغط على قطر، لكي تمتنع 

عن املشاركة في الخط.
يوضح هذا األمر أن النظام السوري لم يكن 
ــع عــلــيــه، ومــن  ــ ــاز«، بـــل وّقـ ــغــ يـــرفـــض »خــــط الــ
ضغط ملنعه هو أميركا. توقيع إيران والنظام 
مثبت، وهو ما أقّره بشار األسد أخيرًا، حن 
ــان هــنــاك خــطــان ســيــعــبــران ســوريــة،  قـــال »كــ
أحــدهــمــا مـــن الــشــمــال إلــــى الــجــنــوب يتعلق 
بــقــطــر، والــثــانــي مــن الــشــرق إلـــى الــغــرب إلــى 
إيـــران، كنا  الــعــراق من  البحر املتوسط يعبر 
نعتزم مد ذلك الخط من الشرق إلى الغرب«. 

ــائــــع بـــعـــد الــــثــــورة،  جـــــرى إخــــفــــاء هـــــذه الــــوقــ
بالضبط من أجل اختراع سبب يبّرر التآمر 
عــلــى الــنــظــام. وال شـــك فـــي أن مــقــابــلــة بــشــار 
إيــل جورنالي )30/ 12/  األســد مع صحيفة 
ــبـــاء  2016، والــــنــــص مـــنـــقـــول عــــن وكــــالــــة األنـ
الفبركة. فمن  - سانا( توّضح هذه  السورية 
ــؤال الـــجـــريـــدة  ــ ــه ارتــــبــــك حــــن ســ ــ الــــواضــــح أنـ
لــه حـــول »خـــط الــغــاز الــقــطــري«. لــهــذا أجــاب 
بطريقة مضحكة. قال »أعتقد أن هناك دواًل 
كانت تعارض سياسة سورية، لم ترغب بأن 
تصبح ســوريــة مــركــزًا لــلــطــاقــة، ســـواء كانت 
كهربائية أو نفطية، أو حتى أن تصبح نقطة 
تقاطع للسكك الحديدية، ومــا إلــى ذلــك، هذا 
الشمال  من  املتجه  الخط  لكن  العوامل،  أحــد 
إلى الجنوب، وعالقته بقطر لم يطرح علينا 
بشكل مباشر«. على الرغم من أنه يقول »كان 
علينا  يعرض  لــم  لكنه  املهمة،  العوامل  أحــد 
مخططًا  كــان  أنــه  أعتقد  لكني  علني،  بشكل 
لـــه«. هــو يعتقد أنــه »كـــان مخططًا لـــه«، وأنــه 
قــال »ال« ملــا كــان يعتقد أنــه كــان مخططًا له. 
تــحــاول هـــذه اإلجـــابـــة الــتــوفــيــق بــن الــروايــة 
املــخــتــرعــة والـــواقـــع، حــيــث إن مــا يــؤكــده هو 

أنـــه لـــم ُيـــطـــرح مـــشـــروع مـــّد خـــط أنــابــيــب من 
الجنوب  من  )وليس  الجنوب«  إلى  »الشمال 
إلى الشمال(. وبالتالي، لم يقل »ال« على ما 
لم ُيطرح عليه. ما ُطــرح هو خط أنابيب من 
الخليج عبر العراق إلى طرطوس، وبتشارك 
إيراني قطري، ولقد قال »نعم«، ووقع االتفاق.
وفـــي جـــّو الــــود الــكــبــيــر الــــذي كـــان قــائــمــًا مع 
قـــطـــر، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــقـــول الــنــظــام 
»نـــعـــم«، فــقــد قـــّدم لقطر مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
يسهم  أن  التركي  لالقتصاد  عــديــدة، وسمح 
فــي تدمير قــطــاعــاٍت اقــتــصــاديــة فــي ســوريــة. 
ــــي مـــوافـــقـــتـــه،  ــار األســـــــد واضـــــــح فـ ــشــ كــــــالم بــ
وتأكيده عدم معرفته بخط »شمال/ جنوب« 
)أو أن قطر لــم تــطــرحــه(، ويــبــدو مــن ذلــك أنه 
حــاول التأكيد على أن خط الغاز كــان سبب 
»املـــــؤامـــــرة« الـــتـــي يـــفـــرح بــاعــتــبــارهــا كــذلــك، 
لكنه نفى أصــاًل وجــود مشروع خط أنابيب 
مطروح عليه. لهذا، تبدو الـ »ال« التي يقولها 
فــي املــقــابــلــة هــي ضــمــن الــســيــنــاريــو املكتوب 
كخطاب يبّرر »املؤامرة« بعد نشوب الثورة، 
وليس ألنه قالها في الواقع، فقد أكد أن األمر 
لم يطرح عليه »بشكل مباشر«، وهو يعتقد 
ــه«. لــتــبــدو املــســألــة هنا  ــان مــخــطــطــًا لــ ــه كـ »أنــ
مسألة »اعــتــقــاد«. والــفــرق كبير بــن أنــه كان 
هــنــاك مــشــروع ملـــّد خــط أنــابــيــب مــن الشمال 
إلــى الجنوب، وُطـــرح عليه فرفضه، وبــن أن 
املسألة لم تخرج عن مسألة االعتقاد. هذا هو 
التخريج بن حقيقٍة تتمثل في أنه لم ُيطرح 
مشروع خط شمال/ جنوب، وبن السيناريو 
الذي بني على أن املشروع كان حقيقة، وكان 
سبب »املؤامرة. وكان السيناريو يحتاج إلى 
سبب، لكي يقول إن ما يجري ليس ثورة، بل 
مؤامرة نتيجة رفض مّد خط أنابيب الغاز من 
قطر إلى تركيا مرورًا بسورية. لكن تصريح 
»الرئيس« يقول إن املشروع لم ُيطرح »بشكل 
مباشر«، وبالتالي، لم يكن بحاجة لقول »ال« 

مـــع حــلــفــاء »حــقــيــقــيــن«، و»أصــــدقــــاء كــبــار«. 
التبجيل  وربما يمكن سرد كثيٍر من كلمات 
التصريحات  فــي  تــرد  كانت  التي  والتعظيم 
بمشاريع  وُتترجم  اإلعــالمــي،  الخطاب  وفــي 

اقتصادية فعلية.
وال شك في أن الطرف الــذي كــان يرفض هو 
أمــيــركــا، بــالــضــبــط ألنـــه خــط مــشــتــرك قطري 
إيــرانــي، وهـــذا مــا أقـــّر بــشــار األســـد أنــه وافــق 
عليه. وكذلك روسيا التي كانت تتخّوف من 
نــجــاح املـــشـــروع، ألنــهــا ال تــريــد منافسًا لها 
ــيــــة الــتــي تــتــعــامــل معها  فـــي الـــســـوق األوروبــ
بوصفها احتكارًا خاصًا. وإذا كانت روسيا 
ترفض خــط شــمــال/ جــنــوب، ألنــه يمّد الغاز 
إلـــى أوروبــــــا، فـــأجـــدى أن تــرفــض كــذلــك خط 
شرق/ غرب، ألنه ينافس الخط الروسي. ولو 
كان األسد رفض الخط األول، نتيجة مراعاة 
»الــرفــاق الــــروس«، فــأجــدى أن يــرفــض الخط 
النظام  أن  أقــصــده  مــا  نفسه.  للسبب  الثاني 
لــم يــكــن حينها يــأخــذ فــي الــحــســبــان املــوقــف 
الـــروســـي، ألن عــالقــتــه بــهــا كــانــت »فـــي أدنــى 
مستوياتها«، ولــم يــزرهــا ســوى مــرة، بينما 
زار أوروبا مرات عديدة )وهذا ما قاله بوتن 
العالقة  أن  إلــى  ليشير  أحــد تصريحاته،  في 
مــع الــنــظــام لــم تكن جــيــدة قبل الـــثـــورة(. وقد 
كــان حلف الــنــظــام هــو تــركــيــا/ قطر وإيـــران، 
ــد عـــــادت إلــى  ــع أمـــيـــركـــا قـ ــانـــت الـــعـــالقـــة مـ وكـ
مجاريها »وأفضل«، كما قال السفير السوري 

في واشنطن سنة 2010.
لــهــذا، حــن يشير بــشــار األســـد، فــي مقابلته 
أنــه يعتقد »أن  إلــى  مع الصحيفة اإليطالية، 
التي كانت تعارض  الــدول  العديد من  هناك 
سياسة سورية لم ترغب بأن تصبح سورية 
مـــركـــزًا لــلــطــاقــة، ســـــواء كـــانـــت كــهــربــائــيــة أو 
نــفــطــيــة، أو حــتــى أن تــصــبــح نــقــطــة تــقــاطــع 
للسكك الحديدية، وما إلى ذلك«، فال شك أن 
من بن هؤالء روسيا بالتحديد )وليس قطر 
الصديقة حينها(، ألنها تريد احتكار تزويد 
أوروبا بالنفط والغاز، وال تريد منافسًة من 
أطــــراف أخــــرى. وكـــل املــشــاريــع الــتــي ُطــرحــت 
لتصدير نفط وغاز آسيا الوسطى، والخليج، 
فاعتماد  الــروســي.  بــاملــوقــف  كــانــت تصطدم 
روســيــا عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز جعلها تــحــاول 
احـــتـــكـــار األســــــــــواق، لـــكـــي تـــضـــمـــن تــســويــقــه 
ــن أنــهــا  ــم مـ ــرغـ مـــن دون مــنــافــســن. وعـــلـــى الـ
بحثت عن أســواٍق عديدة مثل الصن، إال أن 
السوق  كــان على  اعتمادها األســاس حينها 
ــي، وقـــد ظــهــر ذلــــك، حـــن أوقــــف خط  ــ ــ األوروبـ
ــاّر مــن أوكــرانــيــا، بعد العقوبات  األنــابــيــب املـ

عليها، وباتت هي تبحث عن منفذ تركي.
واضٌح، إذن، أن روسيا من الدول التي كانت 
ال ترغب أن تصبح سورية مركزًا للطاقة. وال 
شك في أن هذا هو أحد األسباب الجوهرية 
سورية،  في  العسكري  التدخل  فرضت  التي 
احتالل  اتفاق  هو  النظام  مع  اتفاق  وتوقيع 
روســـي طــويــل األمـــد، فهي تــريــد التحّكم في 
خــطــوط الــنــفــط والـــغـــاز، وهــــذا يــنــطــبــق على 

إيـــــران كــمــا عــلــى قـــطـــر. وبـــالـــتـــالـــي، لـــن ُيــنــّفــذ 
املشروع الذي وقع عليه األسد لخط األنابيب 
بالذات،  السبب  لهذا  الــغــرب،  إلــى  الشرق  من 
بعد أن باتت روسيا املتحّكم بالنفط والغاز 
السوري، وكذلك بطرق املواصالت إلى البحر 
املتوسط. هل نعتبر أن ما جرى في سورية 
»مــؤامــرة روســيــة«؟ بالتأكيد ال، لكن روسيا 
ــع، لـــكـــي تـــتـــدخـــل وتـــفـــرض  ــ ــــوضـ اســـتـــغـــلـــت الـ
في  السياسي  بــالــقــرار  وتتحّكم  حــضــورهــا، 
دمشق. ومــن ضمن أهدافها منع نشوء خط 
ــاره قــد كتبوا  ــان الــنــظــام وأنـــصـ الـــغـــاز. إذا كـ
فقد وضعوا  الغاز«،  »الحرب على  سيناريو 
أحـــد األســـس الــتــي يمكن عــلــى ضــوئــهــا فهم 
التدخل العسكري الروسي، والوحشية التي 
تــمــارســهــا ضـــد الــشــعــب الــــســــوري، ومــــن ثم 
االتــفــاق حــول احــتــالٍل طــويــل األمـــد. فروسيا 
تــســتــشــرس مـــن أجـــل مــنــع كـــل مـــحـــاوالت مــّد 
خــطــوط نــفــٍط إلــى أوروبــــا، وهــم داخــلــون في 
صــراع عنيف من أجــل التحّكم بسوق النفط 
الرغم من أن التطورات لم تكن  والــغــاز. على 
النفط.  أســعــار  انــهــيــار  نتيجة  فــي صالحهم 
لــكــن، ال شــك فــي أن الــتــدخــل فــي ســوريــة كان 
يــحــمــل املـــيـــل إلــــى مــنــع »خــــط الــــغــــاز«، ليس 

القطري فقط بل اإليراني كذلك.
»قصة خط  النظام  أيديولوجيو  »أّلـــف«  لقد 
ــل الــقــول إن مــا جــرى  أنــابــيــب الـــغـــاز« مــن أجـ
فــي ســوريــة مــؤامــرة »قــطــريــة«، بسبب رفض 
النظام مّد خط أنابيب الغاز »من الشمال إلى 
قــال بشار األســد قالبًا األمــر،  الجنوب«، كما 
وهو القلب الذي يوّضح جوهر األمر، أي أن 
هذا األمــر لم ُيطرح، وأنــه وافــق على خط من 
الــغــرب، من دون حساب ملصالح  إلــى  الشرق 
روسيا، بالضبط ألنها كانت خارج الحساب 
تتمحور  كانت حساباته  لــه، حيث  بالنسبة 
حول كل من تركيا وقطر وإيــران. وبالتالي، 
»التأليف« كان هزياًل، ربما  أن هذا  ينكشف 
أقنع »مــؤيــديــن«، لكنه ال يقنع غيرهم، وأنــه 
ــان يـــفـــرض تــفــســيــر املـــاضـــي بـــالـــالحـــق، أي  كــ
تفسير املوقف من قطر وتركيا، بما كان يجب 
الــثــورة، ولــيــس كما كان  أن يــقــال عنهم بعد 
بهما،  الــثــورة  لربط  بالضبط  قبلها.  حقيقًة 
كــل سياق  يشير  لكن،  أميركا.  ومــن خلفهما 
الـــواقـــع إلــــى غــيــر ذلــــك، إال ملـــن يــمــتــلــك »عــقــل 
سمكة« فينسى ما كــان قبل يــوم أو أسبوع، 
ليتمّسك بالرواية الرائجة اليوم، وبما تخدم 
من مصالح. وال شك في أن ارتباكات تصريح 
ــد تــشــي بـــذلـــك كـــلـــه، وتــكــشــف ما  ــ بـــشـــار األسـ
حـــاول »الــتــألــيــف« إخــفــاءه، وهــو أنــه لــم يكن 
هناك خط غــاز قطري، بل إن الخط املطلوب 
كانت قد جرت املوافقة عليه، وقطر جزء منه.
الـــذي يــتــدخــل وفـــي رؤيــتــه الــتــحــّكــم بخطوط 
النفط والغاز هو روسيا، روسيا اإلمبريالية 
ــذا ما  الــتــي تــريــد احــتــكــار الــنــفــط والـــغـــاز، وهـ
يجعلها حريصًة على السيطرة على »الشرق 

األوسط«.
)كاتب فلسطيني(

روسيا ال تريد سورية مركزًا للطاقة

خط الغاز والثورة
سيناريو »المؤامرة«

روسيا من الدول التي 
كانت ال ترغب في أن 
تصبح سورية مركزًا 
للطاقة. وهذا أحد 

األسباب الجوهرية 
التي فرضت التدخل 

العسكري في سورية

»ألّف« أيديولوجيو 
النظام »قصة خط 

أنابيب الغاز« للقول إن 
ما جرى في سورية 
مؤامرة »قطرية«، 

بسبب رفض النظام 
مّد خط أنابيب الغاز 

»من الشمال إلى 
الجنوب«، كما قال 

بشار األسد قالبًا األمر

تعتبر مسألة خطوط النفط والغاز مركزية في التفكير الروسي، وقد سّوق بشار األسد ونظامه لتدعيم زعم أن ما يجري في 
سورية »مؤامرة قطرية« برفضه طلب الدوحة مّد خط أنابيب غاز إلى البحر المتوسط. تقدم المطالعة التالية تفاصيل القضية 

وتشابكاتها، خصوصًا الروسية منها

بوتين واألسد يتبادالن في موسكو وثائق اتفاقيات ثنائية في 25 يناير 2005 )فرانس برس(

الغاز«،  النظام السوري وأنصاره قد كتبوا سيناريو »الحرب على  إذا كان 
التدخل  فهم  ضوئها  على  يمكن  التي  األســس  أحد  وضعوا  فقد 
السوري،  الشعب  ضد  تمارسها  التي  والوحشية  الروسي،  العسكري 
ومن ثم االتفاق حول احتالٍل طويل األمد. فروسيا تستشرس من أجل 
في  داخلون  وهم  أوروبا،  إلى  نفط  خطوط  مّد  محاوالت  كل  منع 
صراع عنيف من أجل التحّكم بسوق النفط والغاز. على الرغم من أن 
التطورات لم تكن في صالحهم نتيجة انهيار أسعار النفط. لكن، ال شك 
في أن التدخل في سورية كان يحمل الميل إلى منع »خط الغاز«، ليس 

القطري فقط بل اإليراني كذلك.
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إغالق القناة األولى: السوريون يوّدعون ماضيهم

الذكرى الثانية لهجمات شارلي إيبدو

عمر بقبوق

علــى  الســوريون  تناقــل  قليلــة،  أيــام  قبــل 
خبــرًا  االجتماعــي  التواصــل  صفحــات 
أصدرتــه شــبكة »دامــاس بوســت«، يؤّكد نية 
إغــالق  والتلفزيــون  لإلذاعــة  العامــة  الهيئــة 
القناة األولى. وكان للخبر وقع الصدمة، فلم 
ــع إغــالق القنــاة التلفزيونيــة 

ّ
يكــن أحــد يتوق

األقدم في تاريخ سورية، وخامس أقدم قناة 
تلفزيونيــة في الوطــن العربي، بعدما مضى 
مســيرة  وبعــد  تأسيســها،  علــى  عامــًا   57

طويلة، تأرجحت بن التألق واالنكسار.
التلفزيــون  مــن  األولــى  القنــاة  تحــت 

ُ
وافت

الســوري ســنة 1960، بالتزامــن مــع تأســيس 
الوحــدة  زمــن  فــي  املصــري،  التلفزيــون 
العربيــة، وحكــم جمــال عبــد الناصــر، وكان 
األولــى  الســنن  فــي  الســوري  التلفزيــون 
 إرســاله قرابــة الســاعة ونصــف الســاعة 

ّ
يبــث

يوميًا، واستطاع في الستينيات أن يكتسب 
الســهرات  مــن خــالل  مكانــة شــعبية كبيــرة، 
يحييهــا.  كان  التــي  الحيــة  التلفزيونيــة 
للتلفزيــون  اليومــي  البرنامــج  وتضمــن 
إخباريــة.  نشــرة  انطالقتــه،  منــذ  الســوري، 
وتطــور برنامــج القناة بشــكل ســريع، فزادت 
ســاعات البــث بشــكل تدريجــي حتــى وصلت 
ســاعات،  ســت  إلــى  الســتينيات  نهايــة  مــع 
متنوعــة،  وبرامــج  أخبــار  نشــرتي  تتضّمــن 
الســورية  القنــاة  شاشــة  علــى  ُعرضــت  كمــا 
األولى في الســتينيات، الفعاليات الرياضية 
قلــت مباريــات كأس العالم 1966، 

ُ
الكبــرى، فن

والتــي أقيمــت فــي إنكلترا، على قناة ســورية 
ال  املالكمــة،  مباريــات  نقلــت  كمــا  األرضيــة، 
وزادت  كالي؛  علــي  محمــد  مباريــات  ســيما 
العــروض الرياضيــة مــن شــعبية التلفزيون، 
فــي  األكبــر  االزدهــار  عصــر  القنــاة  لتعيــش 

فترة حكم األتاسي. 
وبعــد أن تقلــد حافظ األســد الحكــم، اختلفت 
البــث  ســاعات  فــازدادت  القنــاة،  منهجيــة 
األســد  وعمــل  ســاعات،  عشــر  إلــى  لتصــل 
ضيفت 

ُ
علــى تســييس برنامج التلفزيــون، فأ

نشــرة أخبــار، ليتضمــن برنامــج القناة ثالث 
مــن  العديــد  ضيــف 

ُ
أ كذلــك  يوميــًا،  نشــرات 

وافتقــدت  والتربويــة،  السياســية  البرامــج 
القنــاة تدريجيــًا للبرامــج والســهرات الفنيــة 
الحيــة، واســتعيض عنهــا بحفــالت مســجلة 
ومكــررة، كمــا أن الفقــرة الرياضيــة تحّولــت 

منوعات
أثار مقطع ساخر عرضته قناة »بي تغريد

بي سي 2« ضمن فقرات برنامج 
كوميدي، انتقادات واسعة، 

حيث تناول أوضاع َمن أسمتهم 
»زوجات عناصر داعش«. واعتبر 

بعض مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي أن المقطع افتقد للباقة 

واحتوى على نكات سخيفة ومهينة.

أثار الجزء األول من حوار الدكتور 
محمد البرادعي، فور بثه على 

»التلفزيون العربي«، ردود فعل 
واسعة على مواقع التواصل 

االجتماعي. كما أطلقت األذرع 
اإلعالمية والكتائب اإللكترونية، 

للسيسي، حملة تحريض وتسريبات 
لمحادثات شخصية للبرادعي.

وافق متجَرا التطبيقات األشهر 
»غوغل بالي« و»آبل ستور« على 

حذف تطبيق »لينكد إن« في 
روسيا، بعدما حجبت البالد الموقع 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016 
الماضي، نظرًا إلدراجه على قائمة 
»منتهكي حقوق أصحاب البيانات 

الشخصية« بعد حكم محكمة.

يستمر رواد مواقع التواصل في 
مصر بالسخرية عقب بيان وزارة 

التضامن االجتماعي المصرية، والذي 
أعلنت فيه عن تجنيد مدني لإلناث 

بداية من شهر فبراير/ شباط المقبل، أو 
ما يسمى »خدمة عامة« بعد التخرج 

لمدة عام، إذ تشاءم كثيرون من 
الفكرة الجديدة.

مــن عــرض الفعاليــات الكبــرى فــي العالم إلى 
عــرض مباريــات الفروســية التــي كان بطلهــا 
باســل األســد، وســاهمت تلــك التغييــرات فــي 
انخفــاض شــعبية القنــاة، خصوصــًا بعــد أن 
غــزت القنــوات الفضائيــة منــازل الســورين. 
ولم يختلف حال القناة في أيام بشار األسد 
كثيــرًا، ســوى أنــه لــم يــول أي اهتمــام بالقناة 

الرســمية األولــى، واســتعاض عنهــا بقنــوات 
خاصة تبنت فكره السياسي.

وعلى الرغم من أن تاريخ التلفزيون السوري 
كان يواصل انحداره، إال أن الســورين كانت 
تربطهــم دائمــًا عالقــة حنــن ببرامــج القنــاة 
األولــى، ربمــا ألنها تذكرهــم بالطفولة، وذلك 
اإلنترنــت  علــى  الناشــطن  بعــض  دفــع  مــا 

لتأســيس صفحــات علــى »فيســبوك« وأقنية 
علــى »يوتيــوب« لتعيــد بث برامــج ولحظات 
مــن ذاكــرة التلفزيــون الســوري، مثــل صفحــة 
وتناولــت  الســوري«،  التلفزيــون  »أرشــيف 
هــذه الصفحــات ذاكــرة التلفزيــون بســخرية 

يشوبها الحنن.
شــيع للمــرة األولــى خبــر 

ُ
وفــي ســنة 2012، أ

القنــاة  إغــالق  الســوري  النظــام  نيــة  يؤّكــد 
الرسمية األولى؛ وتزامن ذلك مع اإلعالن عن 
افتتــاح قنــاة تلفزيونيــة جديــدة، وهــي قنــاة 
»تالقــي«، والتــي كان مــن املقــرر لهــا أن تكون 
مــالذًا للعاملــن فــي التلفزيون الســوري بعد 
تســريحهم مــن عملهــم، ولكــن إغــالق القنــاة 
بعــد  مــا  إلــى  ســنن،  خمــس  ــر 

ّ
تأخ األولــى 

افتتــاح قنــاة »تالقــي« ســنة 2012، وإغالقهــا 
في أيلول/سبتمبر 2016، لينضم عّما قريب 
العاملــون املســرحون مــن القنــاة األولــى إلــى 
مــن  »تالقــي«  قنــاة  مــن  املســرحن  رفاقهــم 
دون أن يقــدم النظــام لهم أية حلول. وبســبب 
املهّمــش،  ودورهــا  الطويــل  القنــاة  تاريــخ 
الســورين  الناشــطن  أفعــال  ردود  تباينــت 
إغــالق  اعتبــر  مــن  علــى »فيســبوك«، فمنهــم 
 علــى أن النظام الســوري لم يعد 

ً
القنــاة دليــال

مسيطرًا على البالد، والتي أصبحت بحوزة 
روسيا وإيران وحزب الله، مستشهدين على 
ذلــك بتزامــن قــرار إغــالق القنــاة األولــى مــع 
تهيئة الشروط لنقل قناة »املنار« اللبنانية، 

التابعة لحزب الله، إلى التردد األرضي.  
إغــالق  قــرار  مــن  بعــض  املقابــل ســخر  وفــي 
القنــاة، فمنهــم مــن صّرح باعتقــاده أن القناة 
مغلقــة منــذ زمــن طويــل، وآخــرون اســتغلوا 
الخبــر للتذكيــر بأزمــة الكهربــاء في ســورية، 
وأكــدوا أنهــم ال يحتاجــون للقنــاة وال حتــى 
للتلفزيــون، فمــا فائــدة التلفزيــون الســوري 
لــم  آخريــن  ولكــن  الكهربــاء.  غيــاب  ظــل  فــي 
ســورية  تاريــخ  علــى  القــرار  بآثــار  يهتمــوا 
اهتمامهــم بأوضــاع  بقــدر  الشــعب،  وذاكــرة 
فــي  والعاملــن  الســورين،  الصحافيــن 
األولــى  القنــاة  إغــالق  فقــرار  التلفزيــون، 
كمــا  وظائفهــم،  اآلالف  بفقــدان  سيتســبب 
أن تزامنــه مــع إغــالق إذاعــة صــوت الشــعب 
»الثــورة«  صحيفتــي  دمــج  قــرار  ودراســة 
داخــل  الصحافيــن  أن  يؤكــد  و»تشــرين« 
مســبوقة،  غيــر  أزمــة  سيعيشــون  ســورية 
بحاجــة  يعــد  لــم  الســوري  فالنظــام 

للصحافين الذين خدموه.

تأّسس التلفزيون أيام 
الوحدة العربية وكان 

يبّث ساعة ونصف

شنّت الصحيفة في 
عددها األخير هجومًا 

على اليسار

باريس ـ محمد المزديوي

ــت يــوم أول مــن أمــس الذكــرى الثانيــة 
ّ
حل

اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  االعتــداء  علــى 
الفرنســية  إيبــدو«  »شــارلي  صحيفــة 
مــن  كبيــر  قســم  علــى  وقضــى  الســاخرة 
املناســبة  وبهــذه  ورّســاميها،  إدارتهــا 
صفحــات  معظــم  الصحيفــة  كّرســت 
عددهــا األخيــر، لهــذا الحــدث الــذي ضــرب 

الصحيفة. 
عهــا 

َّ
وق التــي  االفتتاحيــة  كانــت  وإذا 

عــن  تتحــدث  ريــِس،  التحريــر،  مديــر 
سياســية«،  »جريمــة  باعتبــاره  االعتــداء 
آرائهــم  بســبب  تلــوا 

ُ
ق »الضحايــا  وأن 

السياســية«، فــإن ملــف العــدد تــم تكريســه 
دومــًا،  املنبطــح،  اليســار  »هــذا  ملوضــوع 
أنــه  الصحيفــة  وتعتــرف  الطغــاة«،  أمــام 
ــب عليهــا، خــالل ســنتن، أن تتحمــل  »توجَّ
دروســهم السياســية واألخالقيــة: شــارلي 
تحتــرم  ال  شــارلي  جــدًا.   بعيــدًا  ذهبــت 
أحــدًا. شــارلي، هــي ربمــا، مــن تســببت فــي 
مــا حصــل لهــا«. وتــرى الصحيفة أنــه وراء 
اليســار  مواقــف هــؤالء، مــن كبــار مفكــري 
الخضــوع  تاريــخ.  »يوجــد  الفرنســين، 

للتوتاليتارية« .
وتستعرض الصحيفة، في ثالث صفحات، 
مختلف أوجه هؤالء اليسارين، عبر تاريخ 
فرنســا فــي القرن العشــرين، مــن بول نيزان 
وجــان  جيــد  وأندريــه  باربــوس  وهنــري 
ــــ بــول ســارتر، قبــل أن تصــل إلــى لحظتنــا 
الراهنة. وهنا تســتعرض من تراهم وقفوا 
ضدهــا. مــن صحيفة لوموند ديبلوماتيك، 
ومختلــف رؤســاء تحريرهــا، مــن جوليــان 
كاســن  وبرنــار  رامونــي  وإنياســيو 
وســيرج حليمــي. وتســتعرض الصحيفــة، 

كمثــال، افتتاحيــة ســيرج حليمــي »اختبار 
النضــاالت« فــي فبراير/شــباط 2015، حن 
يتســاءل فيهــا: »هل الرســام الكاريكاتوري 
حّر في رسم النبي محمد؟ وفي رسم امرأة 

مسلمة وهي تلبس البرقع؟«.
كمــا ينتقــد مقــال »شــارلي إيبــدو«، مواقف 
ــه 

َ
رفض عنــه   

ُ
ــل

ُ
تنق الــذي  هــازان،  إيريــك 

أكتوبر/تشــرين   16 يــوم  معهــا،  التعامــل 
ينايــر/  7 اعتــداء  قبــل  أي   ،2013 األول 

كانــون الثانــي 2015، حــن رفــض منح لقاء 
مــا  لــدّي  ليــس  »آســف،   :

ً
معلــال للصحيفــة 

أفعله في صحيفة لكبار العنصرين!«. 
موقــع  مديــر  بلونيــل،  إيــدوي  َيســلم  ولــم 
ميديــا بــارت مــن هجــوم »شــارلي إيبــدو«، 
»أعتقــد  الشــهيرة:  قولتــه  عليــه  عيــب 

َ
وت

تبريــر  للكراهيــة  نمنــح  أن  يمكــن  ال  أنــه 
الفكاهــة«، وأيضــًا اســتقبال موقــع ميديــا 
بارت اإلخباري للفيلسوف أالن باديو.       

واستعرض امللف في انتقاده أسماء كثيرة 
كإيمانويــل  يســارين،  فرنســين  ملفكريــن 
املقــال  وانتهــى  دوبــري.  وريجيــس  تــود 
عــه فابريــس نيكولينــو، بتوجيــه 

َّ
الــذي وق

االحتقار وأقذع النعوت، لراموني وباديو 
»عقــول  ودوبــري،  وبلونيــل  ولــوردون 
يســاعدوا  »لــم  الذيــن  الســخفاء«،  الجيــب 
مصيــره«  فهــم  أجــل  مــن  أبــدًا،  املجتمــع، 
و»الذيــن يثرثــرون وهــم أول مــن يفــّر حــن 
بـــجورج  جديــرون  أنتــم  األمــر...  يســوء 
بورغوس، في رواية »اسم الوردة: الضحك 
يخيفكم، ألنه يحّرر العقل مثل أي مدفعية 

بشرية أخرى«.
وفي مقال لغيوم إيرنر، نقرأ فيه أنه »منذ 
ســنتن، انتقــل اإلرهابيــون مــن نصــر إلــى 
آخــر. ليــس علــى املســتوى االســتراتيجي، 
فهم غير قادرين عليه. أما وســائل اإلعالم 
ال  انتشــاءات  املقابــل،  فــي  منحتهــم،  فقــد 
ال  »داعــش  بــأن  مقالــه  وينهــي  تنســى«، 
تســتطيع فعــل شــيء مــن دوننــا. وقــد حان 
الوقــت كــي نعــي بهــذا األمــر. إذ نحــن مــن 
علينا أن نقرر إن أردنا منح داعش النصر 
أم ال. إذن علينــا أن نغيــر اإلســتراتيجية. 
الشيء الوحيد الذين يريدون أن يصيبوه، 
هــي معنوياتنا، فلنواجههــم بأخالقياتنا 

من أجل إفشالهم«. 
بالباحــث  إيبــدو«  »شــارلي  واســتعانت 
جيــل كيبــل، املهــووس بالباحــث أوليفيــي 
ْرَوا، والذي لم يتردد في القول بأن »مفهوم 
فــي  أساســيًا  دورًا  يلعــب  اإلســالموفوبيا 
الجهــاد«. وانتقــد كيبــل صحيفــة لومونــد، 
واتهمهــا باالنخــراط في »دعم اإلســالمية-
أثنــاء قضيــة  اليســراوية، وقــد رأينــا ذلــك 
البوركينــي، حيــث بلعــوا الطعــم والشــّص 

والخيط«. 

اعتبرت محطة »تالقي« قبل غلقها بديًال عن القناة األولى )فرانس برس(

العدد األخير من »شارلي إيبدو« )إريك فافربيرغ/فرانس برس(

منذ خمس سنوات تترّدد األخبار عن نيّة النظام السوري إقفال القناة األولى التابعة للتلفزيون الرسمي. هذه المرة يبدو الخبر حقيقيًا، 
ليطوي صفحة من ذكريات السوريين
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مبديًا رغبته في التعاون معها مجددًا، نافيًا 
أن تكون نجاة قد حصلت على مبلغ مليون 
إلى  مــجــددًا  للعودة  لحن طـــال، 

ُ
امل مــن  دوالر 

الغناء، وتابع الشرنوبي، أن نجاة الصغيرة 
عـــــادت لــلــغــنــاء ألنـــهـــا تــشــتــاق لـــذلـــك وبـــقـــرار 

شخصي، وليس من أجل املال.

محمد عبد الوهاب 
نـــجـــاة الــصــغــيــرة لــيــســت الــفــنــانــة الــوحــيــدة، 
 متقدمة، بل 

ّ
التي غنت بعد غياب، أو في سن

األخــيــرة  العقود  فــي  العربية  الــذاكــرة  تحمل 
ــــدد مــــن الـــفـــنـــانـــن قــــدمــــوا أغــنــيــات  أســــمــــاء عـ

كثيرة، بعدما تخطّوا السبعن عامًا.

»مــوســيــقــار الـــجـــيـــل«، مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
اخـــتـــار االعـــتـــزال الــغــنــائــي لــســنــوات، وتــفــّرغ 
للجهد ملــوســيــقــي واالبــتــكــار الــلــحــنــي ودعــم 
االصــــوات الغنائية الــشــابــة، كـــان ذلـــك أوائـــل 
رأي  استقر  املــاضــي عندما  الــقــرن  ستينيات 
مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب عـــلـــى اعــــتــــزال الــغــنــاء 
قــرار  والــتــلــحــن،  للموسيقى  كــلــًيــا  والــتــفــّرغ 
امتد طوال ربع قرن ليجد نفسه مندفعًا نحو 
إلــى الغناء بعد 25 سنة. وكــان آخر  الــعــودة 
لحن يعده ولم يتوقع أنه سيقدمه بنفسه... 
فقدم سنة 1989 أغنية »من غير ليه« األغنية، 
الـــتـــي لـــم يــمــهــل الـــوقـــت الــفــنــان الـــراحـــل عبد 

كريستين أبيض

أصـــــدرت الــفــنــانــة املــصــريــة نــجــاة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة قـــــبـــــل أيــــــــــــام أغــــنــــيــــة 
الــكــام«. جديد نجاة  جديدة »كــل 
جمهورها،  عند  استحسانًا  نــال  الصغيرة، 
بــعــد غــيــاب ألكــثــر مــن خمسة عــشــر عــامــًا. إذ 
كان آخر حفل قدمته على مسرح قرطاج في 
تونس قبل أكثر من 15 عامًا. جديدها، طرح 
الفنانن  مجموعة من األسئلة حــول إصــدار 
ولــيــس فــقــط نـــجـــاة، أغــنــيــات وهـــم تـــجـــاوزوا 
الــــفــــعــــل، جــــاءت  ــكـــن ردود  لـ عــــامــــًا،  ســـبـــعـــن 
كلمات  اختيار  للفنانة، على حسن  ُمشجعة 
الـــشـــاعـــر الــــراحــــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن األبــــنــــودي، 
وتكليف املوزع يحيى املوجي اإلشراف على 
األغــنــيــة، بعد لحن قــدمــه طـــال، وهــو ملحن 
ــغـــرق الــعــمــل عــلــى األغــنــيــة  ــتـ ــعــــودي. واسـ ســ
الــجــديــدة أكثر مــن عــامــن. وأشـــاد عــدد كبير 
الجديدة،  باألغنية  القاهرة  في  امللحنن  من 
وعـــلـــق املــلــحــن صــــاح الـــشـــرنـــوبـــي بــالــقــول: 
»صــــوت نــجــاة الــصــغــيــرة، ال يــــزال كــمــا هــو، 

يرسم أحمد أبو ندا 
شخصيات واقعية 

وأخرى تأثر بها

شارل أزنافور يستعين 
بشاشة في الحفالت في 

حال نسي كالم أغنياته

بدأ التوزيع الموسيقي 
يغزو العالم العربي بداية 

الثمانينيات

2223
منوعات

الحليم حافظ تسجيلها، بعدما قدم بصوته 
مجموعة من »بروفاتها«. كتب »من غير ليه« 
الشاعر مرسي جميل عزيز، وقرر محمد عبد 
الوهاب تقديمها بعد 12 سنة من تلحينها 

بصوته، ونالت نجاحًا كبيرًا.

وردة
مــع  عـــقـــدًا  تــوقــيــعــهــا  الـــفـــنـــانـــة وردة، وبـــعـــد 
الـــعـــودة  ــــررت  قــ ــا ســـنـــة 2009،  ــانــ شـــركـــة روتــ
إلـــى األلـــبـــومـــات الــغــنــائــيــة، بــعــد فــتــرة غــيــاب 
لكن  امتدت ألكثر من عشر ســنــوات،  طويلة، 
بعض املشاكل اعترضت إنتاج األلبوم الذي 

صـــدر ســنــة 2012 قــبــل رحــيــلــهــا، وكــانــت في 
السبعن، حمل األلــبــوم، عــنــوان »الــلــي ضاع 
مــن عــمــري« لكنه كشف عــن تعب فــي صوت 
ــادات واســـعـــة،  ــقـ ــتـ انـ الـــجـــزائـــريـــة ونـــــال  وردة 
الــطــلــب منها  إلـــى  دفــعــت بــعــض املوسيقين 
االعتزال حفاظًا على إرثها الفني والغنائي، 
ومنهم تحديدا املوسيقار صاح الشرنوبي 
اع األلبوم، وطالب 

ّ
 هجومًا على صن

ّ
الذي شن

وردة باالعتزال، وكذلك زميله امللحن حلمي 
ــّدد بــتــدخــل نــجــل وردة ريـــاض  ــ ــــذي نـ بــكــر الـ
القسري، في األلبوم األخير، وهذا ما لم يكن 

لصالح وردة بحسب حلمي بكر.

فيروز
ــــدرت قــبــل ســبــع ســنــوات  الــفــنــانــة فـــيـــروز أصـ
ألـــبـــومـــهـــا الـــغـــنـــائـــي »ايــــــه فــــي أمــــــل« وكـــانـــت 
تخطت السبعن عامًا، األلبوم نجح نجاحا 
كــبــيــرا وأعـــادهـــا بــالــصــوت إلـــى جــيــل جــديــد 
ــــدرة حــفــاتــهــا،  لــــم يــعــرفــهــا كـــثـــيـــرًا بــســبــب نــ
وغيابها عن اإلعــام. األلبوم كان حمل جهد 
والــدتــه مزيجًا  أعطى  الــذي  الرحباني،  زيــاد 
ــان  ــن مـــوســـيـــقـــى تـــتـــنـــاســـب وصــــوتــــهــــا، وكــ مــ
الــتــوزيــع املــوســيــقــي جــيــدًا، وأضــــاف ملسيرة 
فيروز الغنائية، بعدًا لم يحملها إلصدار أي 
عمل غنائي بعده، وعلى الرغم من تخطيها 
الثمانن، يطالبها جمهورها، اليوم، بتقديم 

أعمال غنائية وموسيقية جديدة.

صباح
لم  اإلعـــام، ورحيلها،  قبل غياب صباح عــن 
األعمال  لتقديم مجموعة من  توفر، صوتها 
فيها على شائعات  تــرد  كــانــت  الــتــي  الفنية، 
موتها، في كثير من األحيان، فقدمت صباح 
ــبـــســـط بـــعـــمـــرك«  انـ ــك  ــيـ فـ ــا  ــ ــــي 2013 »قــــــد مـ فـ
الكلمات واأللحان  لكنها جــاءت ضعيفة في 
والــــتــــســــجــــيــــل املــــوســــيــــقــــي، ولـــــــم يـــعـــتـــبـــرهـــا 
الــجــمــهــور إضــافــة إلـــى تــاريــخ صــبــاح الفني 

والغنائي الطويل.

صباح فخري
ــري، يـــرحـــب  ــ ــخــ ــ ــاح فــ ــ ــبـ ــ ــــان صـ ــنـ ــ ــفـ ــ ال يـــــــــزال الـ
الرغم  التلفزيونية والغناء، على  باإلطاالت 
مـــن بــلــوغــه عــامــه الـــرابـــع والــثــمــانــن، وتــعــب 
اإلعامي  بالظهور  يكتفي  الصحية،  حالته 

والغناء دون أي إصدار غنائي جديد

شارل أزنافور
في الغرب أيضًا، ُيصدر بعض الفنانن عددًا 
ــارل أزنــافــور  مــن األعــمــال الــغــنــائــيــة، ربــمــا شـ
من أجــرأ الفنانن الذين أصــدروا قبل عامن 
»أنكور«  عــنــوان،  ، حمل 

ً
كــامــا ألبومًا غنائيًا 

ــه، يـــومـــهـــا عـــلـــق املــغــنــي  ــفـــسـ ــنـ وهــــــو ألــــفــــه بـ
الفرنسي: »إنها املرة األولى التي أؤلف فيها 
ألبومًا يتحدث عن املاضي« معددًا املواضيع 
التي يتناولها هذا األلبوم، »من الحرب إلى 
عندما  نرتادها  كنا  التي  واألمــاكــن  املقاومة 

كنا شبابًا«.
وُيقال إن في جعبة أزنافور حوالي خمسن 
»ألبوما«، وقد ألف الفنان األرمني الفرنسي 
أكــثــر مـــن ألـــف أغــنــيــة، وَمـــثـــل فـــي حـــوالـــي 80 

فيلمًا وأقام حفات في أكثر من 94 بلدًا.
وكــان أزنــافــور تحدث عــام 2011 على مسرح 
»اولـــيـــمـــبـــيـــا« الـــبـــاريـــســـي بــمــنــاســبــة بــلــوغــه 
: لــم أتــلــفــظ يومًا 

ً
الــســابــعــة والــثــمــانــن، قــائــا

بكلمة وداعًا«، وال يزال الفنان يتمتع بحيوية 
تــمــر عليها  فــقــط بــشــاشــة  كــبــيــرة، ويستعن 
كلمات أغنياته في حال نسيها وبمقعد في 

حال تعب على املسرح.

C C

عمر بقبوق

املوسيقي،  التوزيع  ماهية  عن  السؤال  يكثر 
بــالــطــبــع فــكــلــمــة تـــوزيـــع مــوســيــقــي مــرتــبــطــة 
باملجال املوسيقي من الدرجة األولى وبمجال 

الهندسة الصوتية من الدرجة الثانية.
يكون  التوزيع  املوسيقي  املــجــال  فمن حيث 
املوسيقية  اآلالت  فــي  التحكم  عــن  مــســؤواًل 
واســتــعــمــالــهــا فـــي نـــطـــاق دورهــــــا املــخــتــص 
»الــصــولــوهــات« والتوافقات  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــادة املــقــاطــع  ــ املــوســيــقــيــة وكـــل تــوابــعــهــا، وإعـ

والكورال.
ــقـــرن املـــاضـــي،   فـــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات الـ
ــدة تـــغـــزو عـــالـــم األغــنــيــة  ــديـ ــرة جـ ــاهـ بـــــدأت ظـ
الــعــربــيــة، وهـــي ظــاهــرة الــتــوزيــع املــوســيــقــي. 
فبعد أن كانت األغاني العربية منذ نشأتها، 
ــــزج بـــن ثـــاثـــة عــنــاصــر فــنــيــة،  تـــقـــوم عــلــى املـ
الــتــطــور  فـــإن  الــلــحــن واألداء،  الــكــلــمــة،  ــي:  وهــ
الصوت  معالجة  بعمليات  املــقــتــرن  التقني، 
إبداعي  انبثاق عنصر  إلــى  أدى  والتسجيل، 
جـــديـــد، ال يــقــل أهــمــيــة عـــن بـــاقـــي الــعــنــاصــر 
املــكــونــة لــأغــنــيــة، وهـــو الــتــوزيــع املوسيقي؛ 
ــقـــي عــمــلــيــة  ــيـ ــود بـــالـــتـــوزيـــع املـــوسـ ــقــــصــ واملــ
اإلشراف على تسجيل األغنية من األلف إلى 
 من اختيار اآلالت املوسيقية 

ّ
ا بــدء الــيــاء، أي 

املــســتــخــدمــة، وتــحــديــد اإليــقــاعــات والخلفية 
املوسيقية، وانتهاًء باإلشراف على عمليات 
التسجيل واملعالجة، إلخراج الشكل النهائي 

لأغنية. 

ظاهرة محدثة في الثمانينيات
بوجود  الــفــتــرة،  تلك  فــي  املستمعون  تفاجأ 
األلبومات،  أغلفة  إلــى  أضيف  عنصر جديد 
وهــــو الـــتـــوزيـــع املــوســيــقــي؛ ويـــعـــود الــفــضــل 
فـــي ذلـــك لــلــفــنــان الــلــيــبــي – املـــصـــري، حميد 
الــشــاعــري، الــذي حــّول عملية اختيار اآلالت 
عــلــى تسجيلها، من  املــوســيــقــيــة واإلشـــــراف 
أمــر ثــانــوي يــقــوم بــه امللحن واملــغــنــي بشكل 
عفوي، إلى صناعة منظمة وممنهجة. وقام 
حميد الــشــاعــري بــتــوزيــع أغــلــب األلــبــومــات 
الغنائية في مصر في تلك املرحلة، إلى أن تم 
فــي مصر سنة  املوسيقي  العمل  عــن  إيقافه 
1991، بتهمة هي األغرب بتاريخ املوسيقى 
ــذوق املــوســيــقــي،  ــ الــعــربــيــة، وهـــي تــخــريــب الـ
لــلــعــصــر الــســابــق  الــفــنــانــن املــنــتــمــن  إذ إن 
قام  الــتــي  التغييرات  يتقبلوا  لــم  للشاعري، 
بها، والسيما في الجانب املتعلق بالتوزيع 

املوسيقي.
تزامنًا مع قضية إيقاف حميد الشاعري عن 
املصرين  املطربن  قام بعض  الفني،  العمل 

باستخدام  ملونة  أخــرى  ولــوحــات  الفحمية، 
األقام الخشبية.

مــن مدينة بيت الهــيــا، شمال  الــغــزي،  ويتقن 
قطاع غزة، الرسم املستوحى من الواقع، الذي 
يقتصر على رسم الشخصيات واملوضوعات 
إذ  الواقعية،  والحياة  الطبيعة  من  املستمدة 
تعج غرفة نومه بلوحات حملت صورًا متقنة 
بفنه  صــورهــا  وعــاملــيــة،  محلية  لشخصيات 

وإبداعه باستخدامه ألوان الفحم.
ويـــضـــيـــف، أنـــــه يــــرســــم شـــخـــصـــيـــات واقـــعـــيـــة 
وأخــــرى تــأثــر بــهــا مــثــل الــرئــيــس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات، والفنان العاملي بيكاسو، 
ية مصابة في وجهها من 

ّ
وصــورة لطفلة غز

غزة ـ جهاد عويص

 في منتصف 
ً
قد ُيسارع كل من يستيقظ صدفة

ــا 
ً
ــى الــــنــــوم، والـــبـــقـــاء مــتــكــيــف الــلــيــل لـــلـــعـــودة إلــ

الــتــي تغطيهم فــي األجـــواء  ِســــــّرة 
َ
مــع دفء األ

الباردة، لكن الفلسطيني أحمد أبو ندا يعتبر 
أن االســتــيــقــاظ فــجــًرا، ملــمــارســة هــوايــة الرسم 
ــي، عــبــر أقــامــه الــفــحــمــيــة، مــع املوسيقى 

ّ
الــفــن

واإلضاءة الهادئة، هي الدفء الذي ُيبعده عن 
برد الحياة الصعبة في غزة. 

ولم تكن صورة الحصان األصيل التي رسمها 
أبـــو نـــدا فــي طــفــولــتــه، مــحــض صــدفــة، بعدما 
بـــات الــرســم شغله الــشــاغــل الـــذي يــوقــظــه من 
الـــنـــوم فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل، لــيــمــارس شغفه 
جسد 

ُ
ت فنية  لــوحــات  بيديه  وُيــصــور  بالرسم 

صعيده  عــلــى  بــهــا  تــأثــر  حقيقية  شخصيات 
الشخصي، وصوًرا أخرى إبداعية كثيرة.

ــعـــربـــي  ــدا )20 عــــامــــًا( لـــــ »الـ ــ ــو نــ ــ ويــــوضــــح أبــ
الــجــديــد«، أنــه لــم ينَس صــورة الحصان التي 
رسمها عندما كان في عمره السابع، إذ كانت 
اإللهام له للعودة قبل عامن للرسم وتطوير 
بــاألقــام  الشخصيات  مــجــال رســـم  فــي  نفسه 

بـــإعـــادة الــتــوزيــع املــوســيــقــي ألغـــان قدموها 
هذا  أهمية  عــن  فني  بشكل  ليعبروا  سابقًا، 
العربية،  حدث في األغنية 

ُ
امل الفني  العنصر 

ولـــتـــأتـــي هــــذه الـــتـــجـــارب كـــنـــوع مـــن الــتــمــرد 
الصامت على قـــرار إيــقــاف الــشــاعــري؛ وكــان 
ــام بــــإعــــادة تـــوزيـــع  ــ مــحــمــد مــنــيــر أول مــــن قـ
املوسيقى في أغانيه، حيث أطلق سنة 1991 

ــانـــي من  ــــوار«، والــــــذي يــضــم أغـ ــــشـ ــبـــوم »مـ ألـ
مختلف؛  بتوزيع  األولــى  الخمسة  ألبوماته 
وكذلك قام عمرو دياب بإعادة توزيع أغنية 
مــرة سنة 1988،  أول  أطلقها  الــتــي  »مــيــال«، 
والتي كانت األغنية األساسية في أول ألبوم 
تعاون فيه عمرو دياب مع حميد الشاعري، 

وأدرجها في ألبوم »ذكريات« سنة 1994.

إعادة توزيع أغاني الفولكلور والطرب
مع بداية األلفية الثالثة، أعادت فرق املوسيقى 
الــبــديــلــة لــلــتــوزيــع املــوســيــقــي مكانته كـــأداة 
للتمرد، فقامت بعض الفرق بإعادة التوزيع 
املـــوســـيـــقـــي لـــبـــعـــض أغــــانــــي »الـــفـــولـــكـــلـــور« 
وبعض األغاني »الطربية«، لتقدمها بشكل 
جــديــد تــمــتــزج فــيــه اإليـــقـــاعـــات الــغــربــيــة أو 
اإلفريقية، واملوسيقى اإللكترونية الحديثة 

مــع الــكــلــمــات واأللـــحـــان األصــيــلــة، وأنــتــجــت 
املوسيقى  من  أشكااًل جديدة  املزاوجة  هذه 
العربية تمتزج فيها األصالة بالحداثة، مثل 
فرقة »جدل« األردنية، التي قدمت أغنية »كل 
الــروك،  ما قول التوبة« لعبد الحليم بنكهة 
السورية،  آليبو«  »هالوسايكو  فرقة  ومثل 
الــتــي قــدمــت أغـــانـــي أم كــلــثــوم عــلــى طريقة 
»اإللــكــتــريــك بــــوب«؛ وأعــجــب الــبــعــض بهذه 
الــنــزعــة الــحــداثــويــة، ولــكــن شــريــحــة كبيرة 
مــن الــنــقــاد واملــوســيــقــيــن املــنــتــمــن، وجـــدوا 
أن إعادة توزيع املوسيقى الطربية يفقدها 
قيمتها، وتصدوا للموجة الجديدة بمنطق 
»تبقى األغاني األصلية أفضل«، لتؤكد هذه 
الــنــظــرة أن الــتــوزيــع املــوســيــقــي فــي الــوطــن 
ما  للتمرد على  أداة مستمرة  هــو  الــعــربــي، 

هو سائد.

شــظــايــا الــقــصــف اإلســرائــيــلــي عــلــى غـــزة إبــان 
الحرب األخيرة عليها صيف عام 2014.

ويواجه الرّسام الفلسطيني تحدًيا في توفير 
املواد لعمله، غير أن املوجود منها داخل غزة 
غالي الثمن، عدا عن أقام ونوعيات يحتاجها 
ــا إلــى  ــهـ ــالـ ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي إدخـ يــمــنــع االحــ
القطاع، إذ يذكر أبو ندا أنه اشترى علبة ألوان 
 1000 بقيمة  بــرســومــاتــه  يستخدمها  واحـــدة 

شيكل )الدوالر يعادل 3.8 شيكات(.  
ويسعى أبــو نـــدا، الـــذي يـــدرس إدارة األعــمــال 
فـــي جــامــعــة الـــقـــدس املــفــتــوحــة بـــغـــزة، كــغــيــره 
إلى  الفلسطينين،  والــفــنــانــن  الــرّســامــن  مــن 
ين يستطيعون الدفاع 

ّ
إيصال رسالة أن الغز

عــن أنــفــســهــم بــوســائــل فــنــيــة، غــيــر أنــهــا تضم 
ــدًدا كــبــيــًرا مــن املــبــدعــن بــمــجــاالت مختلفة  عــ

رغم الظروف املعيشية الصعبة.
ويتطلع الشاب العشريني إلى افتتاح معرضه 
املـــحـــاصـــرة، إســرائــيــلــًيــا، منذ  بــاملــديــنــة  األول 
القادمة،  الفترة  أكثر من عشر سنوات، خــال 
كونه يريد نقل لوحاته الفنية من داخل عتمة 
غرفته إلى النور الذي قد ُيوصله إلى التوهج 

محلًيا وعاملًيا.

فن الصور الواقعية بألوان الفحم

قصص المشاهير 
واإلرهاب 

إعادة التوزيع الموسيقي... تمرّد على السائد

خليل العلي

 1948 عــام  منذ  الفلسطيني  الشعب  بنكبة  ارتبط  اســم  »املخّيم« 
لــيــصــبــحــوا ســكــانــًا في  ــّدة  بـــلـــدان عــ فـــي  وانــتــشــار الفلسطينين 
مــخــيــمــات لــاجــئــن. اســـم »املـــخـــّيـــم« تـــم إطـــاقـــه عــلــى مــنــتــوجــات 
غذائية مــن خــال مــشــروع قامت بــه »جمعية نــاشــط« فــي مخّيم 

عن الحلوة لاجئن الفلسطينين )جنوب لبنان(.
الجديد«:  »العربي  لـ  »املخيم«  مشروع  مديرة  صالح  الرا  تقول، 
بعد دراســـة قــامــت بها »جمعية نــاشــط« فــي مخّيم عــن الحلوة 
أظهرت النتائج أن نسبة النساء في املخيم بلغت 55%، واألكثرّية 
منهن ال يعملن فكانت الفكرة بتمكن النساء الفلسطينيات من 
خال تصنيع مواد غذائّية صحّية سليمة وحلويات فلسطينّية، 
الهدف من وراء ذلك، تشغيل النساء ونشر املنتجات الفلسطينّية.

وأضــافــت، تم إطــاق اســم »املخّيم« على املنتجات بهدف تغيير 
الصورة النمطّية للمخّيم، تحت إشراف وزارة الصّحة اللبنانّية 
ويخضع لشروط السامة الغذائّية، وساعدنا في نجاح املشروع 

رات واملخلات 
ّ
ربيات واملقط

ُ
 صنع امل

ّ
 معظم نساء املخيم يتقن

ّ
أن

بإخضاعهن  نــقــوم  ونــحــن  املــتــنــوعــة،  الفلسطينّية  والــحــلــويــات 
لــدورات تحت إشراف خبراء من لبنان ومن خارج لبنان إلظهار 
منتج »املخّيم« بأعلى جودة وينافس املنتجات األخرى املوجودة 

في األسواق املحلّية.
تلفت صالح، إلى أن هذا املشروع يضم 75 امرأة فلسطينّية، وتم 
إنــتــاج فــي معرض تــم تنظيمه فــي فندق »فينيسيا«  عــرض أول 
وتهافتوا  الــزائــريــن  استحسان  املنتوجات  القــت  حيث  ببيروت 
على شرائه، دعمًا للقضية الفلسطينّية وألبناء املخيم، وخاصة 

أن جميع املنتجات ذات جودة عالية.
ال تخفي أنها قد تجد صعوبة في تسويق هذه املنتجات خارج 
حجز  من  ستّمكنها  التي  جودتها  على  تعّول  لكنها  املخّيمات، 
مكانها في السوق اللبناني، تقول، بدأت بالتواصل مع األسواق 
املختلفة املتواجدة في لبنان من أجل تسويق منتجات »املخّيم«، 
كذلك تتمنى أن تستطيع تسويق منتجات »املخّيم« بن الجاليات 

الفلسطينّية في باد االغتراب.

عبد الوهاب وأزنافور ووردة 
غنوا بعد السبعين

أغنيات 
قبل الرحيل

»المخيّم« منتجات غذائية

فنون وكوكتيل
حرفة

موهبة

فّن

إضاءةحدث

والزمان  املكان  في  بــدورهــم  املشاهير  يكون  أن  القدر  شــاء  العادين،  الناس  ككل 
الخاطئن، في وقت هجوم إرهابي. منهم من تسبب الهجوم في مقتله، ومنهم من 
كانت العناية والحظ إلى جانبه ونجا بأعجوبة. إليكم 4 قصص ملشاهير عايشوا 

لحظات هجمات إرهابية. منهم من نجا ليحكي ما حصل، ومنهم من رحل.
الــذي  التفجير اإلرهــابــي  الــكــويــت: أودى  الــرفــاعــي فــي هجوم  مقتل عبد الحميد 
الفنان  الكويتي، بحياة  الــصــادق« في حي »الصوابر«  استهدف مسجد »اإلمــام 
الكويتي عبدالحميد الرفاعي. وهو التفجير الذي تبناه تنظيم  »داعش« وأسفر 

 و227 من الجرحى.
ً
عن سقوط 27 قتيا

مقتل ليلى عــلــوي بــعــد هــجــوم بــوركــيــنــا فــاســو: قــضــت املــصــورة املــغــربــيــة ليلى 
علوي نحبها بسبب رصاصتن اخترقتا جسدها خال الهجوم اإلرهابي الذي 
شهدته بوركينا فاسو، حيث كانت في مهمة لتصوير تحقيق صحافي من أجل 
إحدى املنظمات األممية. وكان من املتوقع أن تسافر علوي إلى باريس الستكمال 
عاجها بعد إصابتها وخضوعها لعملية جراحية دامت ساعات، لكنها توفيت 

بأزمة قلبية.
راغب عامة: أعلن الفنان اللبناني راغب عامة أنه نجا من هجوم نيس اإلرهابي 
والذي أسقط أكثر من 80 ضحية العام املاضي. كما أعلن من قبل عن نجاته من 
تفجير بئر حسن في بيروت عام 2013. وكانت تغريدة راغــب عامة التي أعلن 
فيها أنــه كــان قــرب مكان الهجوم قد فتحت بــاب السخرية عليه، إذ إنــه بعد كل 
هجوم إرهابي يؤكد أنه كان قرب مكان الحدث، وهو ما حصل أثناء الهجوم على 

.
ً
السفارة اإليرانية في بيروت مثا

نضال بشراوي: أصيب رجل األعمال والخبير في مجال الجمال اللبناني، نضال 
البشراوي، في الهجوم الذي استهدف ملهى ليليًا في إسطنبول وانتهى بمقتل 
تل ثاثة لبنانين كانوا موجودين في امللهى نفسه لقضاء 

ُ
39 شخصًا. بينما ق

ليلة رأس السنة 2017 إلى جانب عدد من السياح العرب اآلخرين.
)العربي الجديد(

قبل أيام أصدرت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة أغنيتها 
لعودة  ومعارض  مؤيد  بين  الكالم«،  »كل  الجديدة 
الفنانة بعد غياب طويل. فما هي ردود الفعل على 

أغنيات قدمها الفنانون وهم في سّن متقّدمة؟

كاظم الساهر يدافع
تعّرض الفنان كاظم الساهر لهجوم 
وانتقادات واتهامات، بدعم الحشد 
الشعبي في العراق، وتتم االستعانة 
بصور التقطت له خال زيارته منذ 
ســبــع ســـنـــوات لــلــعــراق كــســفــيــر عن 
»الــيــونــيــســيــف« وتــنــســب أنـــهـــا من 

زيارة الساهر للحشد الشعبي.
ــــذه  الــــــســــــاهــــــر، أوضـــــــــــح حــــقــــيــــقــــة هـ
ــــره عــلــى  ــــشـ ــيــــديــــو نـ الـــــصـــــور فـــــي فــ
التواصل  ملواقع  الخاصة  صفحاته 
مــســيــرتــه  إن  وقــــــــال  االجــــتــــمــــاعــــي، 
ــة تـــحـــمـــل املــحــبــة  ــيـ ــانـ ــرة إنـــسـ ــيـ مـــسـ
ــــام، لـــكـــن بـــعـــض األشـــخـــاص  ــــسـ والـ
ســمــحــت لــهــم ضــمــائــرهــم بــتــشــويــه 
الــتــي ذهــب فيها  الــصــورة الجميلة 
لزيارة العراق قبل سبع سنوات مع 
بلده  قضية  لخدمة  »اليونيسيف« 
وتقديم مساعدات لأطفال، تتحول 
اليوم إلى صورة سيئة أتهم فيها- 

ــر- بــــدعــــم جـــهـــة ضــد  ــاهــ يــــقــــول الــــســ
أخرى، وهذا غير صحيح.

أوركيديا جديد الدراما 
السورية

ــل الــــــــســــــــوري قـــيـــس  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــد املـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
الشيخ نجيب على بطولة مسلسل 
»أوركيديا«، وهو عمل تاريخي من 

بطولة جمال سليمان وعابد فهد.
وتـــحـــّدث قــيــس عـــن الـــــدور الــجــديــد 
األستاذ  يكتبه  الــذي  »النص   :

ً
قائا

عدنان العودة مازال قيد التحضير، 
لكن الشخصية التي ألعبها جديدة، 
وأتمنى أن أحظى برضا الجمهور«. 
ه سيبدأ تصوير 

ّ
وأشار قيس إلى أن

مشاهده في منتصف شهر فبراير/
ــدد مـــــن الـــــــــــدول، مــن  ــ ــ شــــبــــاط فـــــي عـ

ضمنها رومانيا.

محمد رمضان آخر ديك

ــة لــفــيــلــم  ــتـــجـ ــنـ ــة املـ ــركــ ــشــ طــــرحــــت الــ
»آخــر ديــك فــي مــصــر«، »األفــيــشــات« 
ــلــــم،  ــة بــــالــــفــــيــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
واملفترض عرضه في دور السينما 
خال األسابيع املقبلة. الفيلم يقوم 
بــبــطــولــتــه املـــمـــثـــل مــحــمــد رمـــضـــان 
وانتصار  عمر  ومــي  وهالة صدقي 
وأحمد حاوة وشيماء سيف وملك 
قــوره، من تأليف أيمن بهجت قمر، 

وإخراج عمرو عرفة.

طابع بريدي لنور الشريف
أطــلــقــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــريــد في 
ــقــــاهــــرة، طـــابـــعـــًا تـــذكـــاريـــًا يــحــمــل  الــ
صـــورة الــفــنــان نـــور الــشــريــف، الــذي 

رحل قبل عامن.
والــطــابــع عــبــارة عــن صـــورة الفنان 
نـــــــور الــــشــــريــــف فـــــي بــــطــــولــــة فــيــلــم 
»حبيبي دائما«، بطولته مع زوجته 
الفنانة بوسي، إنتاج 1981، وإخراج 
الــراحــل حسن كــمــال. ونــشــرت ابنة 
الــفــنــان، مـــي نـــور الــشــريــف، صـــورة 
لــطــابــع الــبــريــد عــبــر حــســابــهــا على 
موقع فيسبوك وكتبت: »طابع نور 
الــشــريــف حــبــيــبــي دائـــمـــًا مبسوطة 

قوي وفخورة قوي«.

مجددًا أنجلينا وبراد
بعد هدنة بسيطة عاشها النجمان 
أنجلينا جولي وبراد بيت، اشتعلت 

الحرب بينهما مجددًا، حيث اتهمت 
الــنــجــمــة بـــراد بــأنــه يــحــاول تشويه 
صورتها أمام الجميع، وأنه خائف 
مـــن أن يـــعـــرف الــجــمــهــور الــحــقــيــقــة 
الكاملة عنه، حسبما جاء في موقع 

»أوك«.
أن  أكــدت معلومات صحافية،  فيما 
بــراد بيت غاضب بشدة من  النجم 
قيام أنجلينا جولي بنقل أبنائهما 
إلى منزل جديد، للمرة الثالثة، منذ 
فـــي سبتمبر/ انــفــصــالــهــمــا  ــــان  إعـ

أيلول املاضي.

أخبار

وردة قدمت آخر ألبوماتها وكانت في السبعين )أنور عمرو/فرنس برس(

اإلنتاج بهدف تمكين المرأة من العمل )العربي الجديد(

)Getty/التوزيع الموسيقي قبول ورفض )آدم جيسون

يرسم لُيدافع 
عن نفسه 
بطريقة فنيّة 
)عبد الحكيم 
أبو رياش(

نجا راغب عالمة من هجوم نيس )فرانس برس(
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الــتــاريــخــيــة.  يــأتــي هـــذا الــتــجــّمــع عــلــى خطى 
األنثروبولوجيني  مــن  ملجموعة  آخــر  تجّمع 
عــام  املــحــتــلــة خـــال  فــي حــيــفــا  الفلسطينيني 
2015 أطلق هذه الفكرة، ثم عقد في »جامعة 
بـــيـــر زيــــــت« مـــنـــتـــدى فــــي أيـــــــار/ مـــايـــو 2016 
للغرض ذاته، وتّوجت هذه املبادرات بورشة 
ــارك فــي هـــذا الــحــدث عــدد  أريــحــا األخـــيـــرة. شـ
ــيـــني الــفــلــســطــيــنــيــني مــــن داخــــل  ــمـ ــاديـ مــــن األكـ
ــا  ــيـ ــتـــرالـ ــن أسـ ــ ــلـــســـطـــني، ومــــــن خــــارجــــهــــا؛ مـ فـ
قــّدمــوا  وأمــيــركــا وهــولــنــدا ولــبــنــان واألردن، 
ــارًا ومــقــتــرحــات ســيــصــار عــلــى أســاســهــا  ــكـ أفـ
وضـــع خــطــة عــمــل واســتــراتــيــجــيــات للرابطة 
ــي ســـتـــتـــخـــذ لـــهـــا اســــــم »رابـــــطـــــة الـــعـــلـــوم  ــتــ الــ
اإلنسانية« بعد أن تبنّي أنه ال يمكن تجاهل 
ــرى مـــثـــل عـــلـــم اآلثـــــــار واالجـــتـــمـــاع،  ــ ــلـــوم أخــ عـ
»األنثروبولوجية«  الصيغة  على  واالقتصار 
كــمــا طــرحــتــهــا األكــاديــمــيــات األوروبـــيـــة؛ تلك 
الــصــيــغــة الـــتـــي خــصــصــت عــلــم »االجـــتـــمـــاع« 
ــة عــلــى أســاس  ــيـ لـــدراســـة املــجــتــمــعــات األوروبـ
بينما  »مجتمعات«،  لديها  من  وحدها  أنها 
ــعـــت »األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا« كــعــلــم خـــاص  وضـ
لــدراســة »اآلخـــر« غير األوروبـــي الــذي يفتقر، 
كما يــرى األوروبــيــون، إلــى »مجتمع«، إال أن 
لديه »ثقافة« بمعنى أن لديه أعرافًا وتقاليد 
وخـــرافـــات وأنـــســـاق ســـلـــوك.. إلــــخ، تــرفــعــه في 
ــتـــوى الـــتـــجـــّمـــعـــات  أحــــيــــان نــــــــادرة فــــــوق مـــسـ

البهيمية!
الفلسطينية دعت  الــورشــة  أن هــذه  والــافــت 
واآلثــار  االجتماع  علماء  من  عــددًا  للمشاركة 

ــن عــــواصــــم مــخــتــلــفــة خـــال  ــ واملــــــؤّرخــــــني ومــ
فــي األيــــام املــاضــيــة، بمعنى أنها  أنــشــطــتــهــا 
تخطت املفهوم الغربي، وتطمح كما يبدو إلى 
تشكيل رابطة جامعة، إضافة إلى أنها تخطت، 
التي  السياسية  الجغرافية/  مهم،  أمــر  وهــذا 
واملتعاونون  الصهيوني  االستعمار  فرضها 
أرض  على  فلسطينيني،  أو  كانوا  عربًا  معه، 
فــلــســطــني، فــتــحــّولــت فـــي األدبــــيــــات الــشــائــعــة 
إلـــى »أراضــــي 48« و»ضــفــة غــربــيــة« و»غــــزة«، 
الفلسطينية،  الــدوائــر  مــبــدأ جمع  واعــتــمــدت 
بما فيها دائرة اللجوء، تحت اسم »فلسطني 
التاريخية«، ففتحت عضويتها لألكاديميني 
فلسطني  الــثــاث؛  الــدوائــر  مــن  الفلسطينيني 
املحتلة في عام 1948، وفلسطني املحتلة في 

عام 1967، وفلسطني اللجوء. 
إاّل أن هناك أمرًا آخر غير إيجابي يلفت النظر، 
وهــو اســتــخــدام املــشــرفــني على تأسيس هذه 
الرابطة األسماء التوراتية امللصقة على املدن 
ظ، فأطلقوا 

ّ
والجغرافية الفلسطينية با تحف

البداية على مكان انعقاد ورشتهم اسم  منذ 
»جيريكو« )برنامج اللقاء باللغة اإلنكليزية( 
ــم الــواقــعــي والــصــحــيــح،  بـــدل اســتــخــدام االســ
التسمية  ــذه  أن هـ يــجــهــلــون  فــهــل  أريـــحـــا،  أي 
أريحا  على  الصهاينة  املستعمرون  فرضها 
كما فرضوا هم وحماتهم الغربيون، تسمية 
»أورشــالــيــم« عــلــى الــقــدس، و»حـــبـــرون« على 
وبقية  فلسطني..  على  و»إســرائــيــل«  الخليل، 

محمد األسعد

ــــني الـــخـــامـــس  ــل أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة، بــ ــبــ قــ
والــثــامــن مــن كــانــون الــثــانــي/ يناير 
الــــــــجــــــــاري، أقــــــامــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــن 
مدينة  فــي  الفلسطينيني  األنــثــروبــولــوجــيــني 
ــــة عــمــل هــدفــهــا تــأســيــس رابــطــة  أريـــحـــا ورشـ
الفرع  هــذا  في  للمختّصني  جامعة  أكاديمية 
ة ومن شتى 

ّ
العلمي، من داخل فلسطني املحتل

بــلــدان الــلــجــوء. الــغــايــة هــي »مــعــرفــة فلسطني 
يقول  كــمــا  أنــثــروبــولــوجــيــًا«  والفلسطينيني 
ــــادرة، وفــــي ســيــاق  ــبـ ــ الـــقـــائـــمـــون عــلــى هــــذه املـ
التي فرضها  الــحــدود والعقبات  ذلــك تجاوز 
أي  األرض،  عـــلـــى  الــصــهــيــونــي  االســـتـــعـــمـــار 
الجغرافية  بحدودها  فلسطني  ضمن  العمل 

إنريكي أندرسون إمبرت

الرابح
ـــاع طــــرق تــهــجــم على 

ّ
مــجــمــوعــة قـــط

مــــديــــنــــة مـــيـــكـــســـكـــاتـــلـــي. وبـــــعـــــد أن 
أصبحت غنيمة الحرب في حوزتهم 
ــاب. الــخــطــة  يـــشـــرعـــون فــــي االنــــســــحــ
ــواء إلــى الــجــانــب اآلخــر  تقتضي اإليــ
مـــن الــــحــــدود، لــكــن فـــي غـــضـــون ذلــك 
يــقــضــون لــيــلــتــهــم فـــي بــيــت مــهــجــور 
ومـــتـــهـــالـــك عـــلـــى الــــطــــريــــق. يــلــعــبــون 
الورق على ضوء الشموع. كل واحد 
يراهن باألشياء الثمينة التي نهب. 

جولة بعد أخــرى، كــان الحظ حليف 
البيثكو، الذي كان يراكم في كل جولة 
األرباح تحت الطاولة: نقود، ساعات 
الباكر  الصباح  يد، قطع حلي.... في 
يضع البيثكو كــل مــا ربــح فــي كيس 
يــحــمــلــه عــلــى كــتــفــيــه، وهــــو مــنــهــوك 
تحت ذلك الحمل يتبع زماءه الذين 
ون. 

ّ
يسيرون صوب الحدود وهم يغن

يــعــبــرون الـــحـــدود ويــصــلــون ساملني 
معافني إلى امللتقى حيث اتفقوا على 
البيثكو.  يــقــتــلــون  وهـــنـــاك  االفـــتـــراق 

تـــركـــوه يـــربـــح لــيــنــقــل لــهــم الــغــنــيــمــة 
الثقيلة.

السجين
ــتــــو  ــــويـــــس أوغــــوســ حـــــني أودعــــــــــــوا لـ
بــيــانــكــي فـــي زنـــزانـــة بــَدفــعــة واحــــدة 
ن أن بإمكانه 

ّ
أيــام ليتفط ــر عــدة 

ّ
تــأخ

ــواء، الـــهـــروب مثل  ــهــ ــان فـــي الــ الــــذوبــ
شــهــاب مــن كـــّوة الــســقــف، واســتــعــادة 
شكله الــجــســدي فــي الــجــانــب اآلخــر، 
املــشــي فـــي الـــشـــوارع وعــيــش حياته 

املعتادة. 
ــد: فــي كــل مــرة  كـــان هــنــاك مــانــع واحــ
كـــان يــقــتــرب فيها أحـــد الــحــراس من 
الزنزانة لتفقدها، كان على بيانكي، 
ــل شـــيء  ــا كــــــان، أن يـــتـــرك كــ حـــيـــث مــ
ويــــعــــود كـــالـــبـــرق ويـــســـتـــرجـــع هــيــئــة 
انشغل  إذا  ضمير!  مسألة  السجني. 
الـــســـجـــانـــون، كـــانـــت حـــريـــة بــيــانــكــي 

تتجّدد.
ــراس  ــحــ الــ جـــــــوالت  ــيــــد  مــــواعــ َدَرَس 
التفقدية لكي يتجّول في املدينة بني 
الــســاعــات اآلمــنــة تــقــريــبــًا فــقــط، دون 
الخوف من أن يقاطعوه. كان يسهر. 

أنثروبولوجيون 
فلسطينيون في أريحا

مجموعة من 
األنثروبولوجيين 

الفلسطينيين اجتمعت 
في أريحا لتقديم خطة 

عمل واستراتيجيات 
لـ»رابطة العلوم اإلنسانية« 

التي ستضم علماء 
اجتماع وآثار ومؤرّخين

مجموعة قّطاع طرق تهجم على مدينة

عن أراجيح ابتَلعها الهواء

تصفية استعمار التسميات قبل أي شيء

غاية المنتدى معرفة 
فلسطين والفلسطينيين 

أنثروبولوجيًا 

متى سيتحرر الباحث 
الفلسطيني من أسر 

التسميات االستعمارية
 ،)1962( الحاج  أبــو  نادية  ــت  درس
األرض«  على  »وقائع  كتابها  في 
لـ  االســتــعــمــاري  الطابع   ،)2001(
علم  أهمية  تحليل  عبر  »إسرائيل« 
الخيال  وتشكيل  صياغة  في  اآلثار 
االستعمارية  القومية  فترة  في 
ــة إلثـــبـــات اّدعـــــاءات  ــخــي ــاري ــت وال
مؤكدة  فلسطين،  فــي  حقها 
في  ُولـــدت  التي  الصهيونية  أن 
عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  ــا  أوروب
»الهامش  ضمن  لها  كيانًا  أسست 

االستعماري« في ذلك الوقت.

كيان في الهامش االستعماري

2425
ثقافة

متابعة

قصص

شعر

فعاليات

التسميات املصطنعة التي لم تعرفها األرض 
الفلسطينية؟  إن أي علم من العلوم، اإلنسانية 
أو البحتة، ال يمكن أن يستقيم مسارًا ونتائج 
ــص مـــن إنـــشـــاءات املــخــيــلــة الــتــي 

ّ
إن لـــم يــتــخــل

الوقائع  تلك على  أو  الجماعة  هــذه  تفرضها 
فهل  بمصالحها،  خاصة  ألسباب  والظواهر 
كــان  أكــاديــمــيــًا  الفلسطيني،  الــبــاحــث   

ّ
ســيــظــل

أو هـــاويـــًا، أســـيـــر الــتــســمــيــات االســتــعــمــاريــة 
ــه وســــهــــولــــه وجـــبـــالـــه  ــدنــ ــلـــى مــ املــــفــــروضــــة عـ
 
ً
 جـــاهـــا

ّ
ووديـــــانـــــه وأنــــــهــــــاره؟ وهـــــل ســـيـــظـــل

بــمــســارات تصفية االســتــعــمــار، وخــاصــة في 
مجال العلوم ومناهجها؟ 

ــر فـــقـــط بـــــأن الـــكـــاتـــب الـــكـــيـــنـــي نــغــوجــي  ــ ــذّك نــ

ــك، كـــثـــرت فــــي الــســجــن  ــ ولـــكـــن مــــع ذلــ
الجوالت التفقدية غير املتوقعة. أكثر 
من مرة واحدة أحّس بقرب الحراس 
من زنزانته وكان عليه التاشي بني 
ذراعــي امــرأة والــعــودة إلــى الزنزانة. 
وبعد أن شعر بانزعاج شديد، شيئًا 
ــى عــن قــدرتــه على 

ّ
فشيئًا بـــدأ يــتــخــل

ى 
ّ
التاشي وبعد مدة من الزمن تخل

عن الهرب نهائيًا.

سادية ومازوشية
مـــشـــهـــد فــــي الـــجـــحـــيـــم. يـــقـــتـــرب زاخــــر 
مازوخ من املاركيز دي ساد وبطريقة 

مازوشية يترجاه:
بقوة،  اضربني  اضربني!  اضربني،   -

هذا يعجبني!
املــــاركــــيــــز دي ســــــاد قــبــضــتــه،  يــــرفــــع 
ه يتوقف في آخر 

ّ
يستعّد لضربه، لكن

لحظة. وبلهجة ونظرة قاسيتني يقول 
له بطريقة سادية: 

- ال. 

Enrique Anderson Imbert(
روائي وقاص وناقد أرجنتيني )1910 - 2000(. 

ترجمة عن اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

كـــتـــاب   ،1986 عــــــام  ــــي  فـ أصــــــــدر  ــيــــونــــغــــو  واثــ
»تــصــفــيــة اســتــعــمــار الـــعـــقـــل«، وجـــــاءت بــعــده 
بكتاب  سمث  تيهوواي  ليندا  النيوزيلندية 
»تصفية استعمار املناهج« )1999(، وأطلقت 
»وقائع  كتاب  الحاج  أبــو  نادية  الفلسطينية 
على األرض« )2001( كشفت فيه عن الكيفية 
الـــتـــي يـــصـــوغ فــيــهــا الــصــهــايــنــة الــجــغــرافــيــة 
كذلك  ودرســت  أهوائهم،  حسب  الفلسطينية 
ــردان مـــوضـــوع  ــ ــحــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أنـــاهـــيـــد الــ
الشأن  في  البحث  استعمار مناهج  »تصفية 
األبـــحـــاث،  هـــذه   

ّ
وكــــل  .)2013( الــفــلــســطــيــنــي« 

ـــاب مــــن أمـــيـــركـــا 
ّ
وهــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا لـــكـــت

ت مسارًا جديدًا لنقد 
ّ
الجنوبية والهند، اشتق

مناهج الغرب في تناول »اآلخر«، في تسميته 
وتأطير مشكاته وتصنيف مكانته في سلم 
الكائنات، وما زالت تتقّدم بخجل وتهيب في 
مجال الثقافة العربية، وخاصة الفلسطينية 

منها. 
الـــوقـــت للباحث  ألــــم يــحــن  الـــســـؤال اآلن هــــو: 
الفلسطيني واألكاديمي، أو املثقف بعامة، أن 
عنها؟  يغيب  التي  املساحة  هــذه  إلــى  يلتفت 
فيعمل على تصفية  التسمية  نعني مساحة 
استعمار التسمية اآلخذ منذ زمن أوسلو في 
الفلسطيني  الــواقــع  على  والسيطرة  الــتــغــّول 
واملخيلة الفلسطينية على حد سواء؟ أليست 
ــذه مــــن مـــهـــمـــات األنـــثـــروبـــولـــوجـــي وعـــالـــم  ــ هـ

االجتماع واملؤرخ وعالم اآلثار؟

مشهد في الجحيم

كلما انتهيت من رسالة

يُفتتح عند السادسة من مساء اليوم اإلثنين في القاهرة »نادي السينما األفريقية«، 
ضمن احتفالية تتضّمن عرض عدد من األفالم؛ من بينها: أفق جميل )الصورة( لـ 
ستيفان جاجر من أثيوبيا، وصباط العيد لـ أنيس األسود من تونس، وزيبو وصورة 

السمكة لـ زيبي نياروري من كينيا، وربيع شتوي لـ محمد كامل من مصر.

للحي  العامة  »المؤسسة  في  المقبل  األحــد  مساء  من  التاسعة  عند  يُفتتح 
ماريا فيرونيكا  النهضة العظيمة للفنانة  الثقافي« )كتارا( في الدوحة معرض 
من اإلكوادور، والذي يتواصل حتى الثالثين من الشهر الجاري. ترصد فيرونيكا في 
معرضها شخصيات ورموزًا وتصاميم تعبّر عن التغيّرات االجتماعية واالقتصادية 

في بالدها.

تعقد »دارة الفنون« في عّمان ورشتين حول التاريخ الثقافي الفلسطيني في الـ12 
ظهر اليوم اإلثنين والخميس المقبل يًقّدمها عدي المحسن؛ األولى بعنوان ما 
بين االختزال واالستشراق، والثانية بعنوان ما هو ومن هو الفلسطيني على أية 
حال؟، باالستناد على مقتطفات من روايات وصحف ومجلّات أدبيّة لرصد تطّور 

الهويّة الفلسطينية في الستينيّات والسبعينيّات.

من  السابعة  في  )الصورة(  دومينغو  بالسيدو  اإلسباني  التينور  الموسيقي  يُقّدم 
تراففه  مسقط،  في  السلطانية«  األوبــرا  »دار  في  حفًال  األربعاء  غٍد  بعد  مساء 
األميركي  الموسيقي  بقيادة  بيرغامو«  الفيلهارموني«، و»فرقة  بيرشيا  »أوركسترا 
برفقة  المقبل  الجمعة  مساء  حفًال  دومينغو  ــؤدي  ي كما  ــون،  ك يوجين 

»األوركسترا السمفونية الُعمانية«.

خلدون عبد اللطيف

مقايضة
 بالباب

ُ
غريٌب يلهث

يا أبي
وفي َيدِه كيٌس أسود.

يزعُم أنه حانوتّي
رنا في إرجاِع األكفان

ّ
نا تأخ

ّ
وأن

التي قايضناها بمابس العيد
 اندالِع الحرب.

َ
صبيحة

■

عن طريق الخطأ
 تصلني من أصدقاء

ُ
الّرسائل

بكام عن العزلة
من أقارب

عن مواعيد في بطاقات ملونة
ومن أطفال

عها الهواء
َ
با عنوان، عن أراجيح ابتل

ما انتهيُت من رسالة
ّ
وكل

أدركُت بأنها َوَصلتني
عن طريق الخطأ

■

زاوية الرؤية
في صالة البيت الكبيرة

ماثيِل
ّ
بني الت

موع املهدورة على الّرفوف
ّ

والش
لسُت غيَر صورٍة

يوف
ّ

بالكاد جّرَحتها نظراُت الض
ة

ّ
مذعورة أو مطمئن

باختاِف زاويِة الرؤية
■

سخاء
ً
 بخيا

ُ
لم يكن الليل

وَهَبني مغارة
على بابها مطٌر مذبوح

وفي داخلها كتاب
 غريب

ّ
يمحو من خاطره كل

■

حتى ال نأسى
حسنًا

نا راضون
ّ
سنكذُب ونّدعي أن

 ما جاء وما لم يجئ
ّ

بكل
ها كيفما شئت.

َ
قت

ّ
 رؤوَسنا التي عل

ُّ
ونهز

نا ، إذا كنَت تنوي من اآلن إلقاَء
ْ
لكن

في أرٍض ال ساَم عليها
فا تزرْع فينا املحّبة

هدْر وجهَك في كامنا
ُ
وال ت

حتى ال نأسى على أحٍد سواك
■

ذاكرة
هورهم

ُ
كان ُممّددًا وراء ظ

 باألعوام.
َ

؛ ليلحق
َ

هض
َ
م ن

ّ
ث

 الطريق إلى آخرها
َ

تجاوزهم، وأوصل
هم ال يذكرونه

ّ
لكن

ِإال ُممّددًا
في الوراء

■

حّدثني فقط
بُه األلم

َ
ل

َ
عن أغلى ما است

 تحت لسانك
ً
ألزرَعُه سنبلة

■

مراودات
نا القتلة

ُ
ما عاد يخيف

ك
َّ

 مراوداُت الش
ْ
ولكن

 حقيقّيون
ً
هم فعا

ّ
أن

 أحدًا بعد ذلك
ّ
وأن

لن يأبه إلى صوٍر
مأهولٍة بقتلى حقيقيني

 قتلٍة أدعياء.
َ
رفقة

■

ضّد مجهول
يومًا ما

»
ُ

يخرُج »املجهول
 الجرائم

َ
ه مايني دنا ضدَّ الذي قيَّ

ــمــيــمــة، وأعـــلـــى مـــن شــهــوة 
ّ
مــطــعــونــًا بــالــن

الثأر
...

ً
طنا عراة

ّ
لُيحن

 فقط
ً
عراة

في متحِف الهزيمة
■

ًهجرة
مّرة

اق
ّ

عراُء والعش
ّ

فَد اللصوُص والش
َ
وقد ن

صرنا وحيدين
وُموِحشني

 بالكاد من وراِء الّدموع
ُ

حّدق
ُ
ن

في نقطٍة بعيدة
هَجَرنا إليها البيُت

■

قلب
فة أربُع غرٍف ُمجوَّ

 صّمامات
ُ
أربعة

شرايني وأوردة
 في الّصدر

ٌ
ات متوالية

ّ
ودق

هذا بالكاد
ما احتاَجُه »املسيُح« إلكراِم جراِحه

بأرمدِة  نومه   
َ
غرفة َح 

ّ
لُيَصف و»ستالني« 

املايني
)شاعر من مواليد عّمان عام 1977(

مكانه القديم
راَب عن ُعزلة الفخاخ

ّ
زاَح الت

َ
أ

يوُر
ّ
لكي تحذرها الط

 وحيدًا في ممالَك ليست له
َ

وَدخل
من دون صاٍة أو أسرار

 
 ِبهيئة غريق

ُ
 يلهث

َ
َدخل

مفتونًا
برائحٍة تضرُب في الّدم

سيان
ّ
وسماٍء ُيمطر منها الن

يوَر
ّ
 الط

ّ
ًلكن

ة
َ
لتُه بغت

َ
انتش

وأعاَدتُه إلى مكانه القديم
■

ْمناورة
ق صدِّ

ُ
ال ت

 دائمًا
ٌ
 املوت خاسرة

َ
 مناورة

ّ
أن

 ُيقاس باحتماالت الحياة
َ

 األمل
ّ
وأن

مثل خطوات هابطٍة على سالم مكسورة
 شــــيء، ولـــذا 

ّ
 ألجــــل كــــل

ْ
ـــــًك لـــم تــعــش

َّ
أو أن

ستموت ألجل أّي شيء.

تصويب

أناهيد الحردان

أنثروبولوجيني  لرابطة  كــان  لئن 
فــلــســطــيــنــيــني أن تــنــشــأ، أعــتــقــد 
يــفــتــح  أن  البـــــــد  األمــــــــر  هـــــــذا  أن 
املـــجـــال ملــنــاقــشــة جــــادة لــلــتــاريــخ 
االســـــتـــــعـــــمـــــاري وجــــــــــــذور عــلــم 
اإلنــاســة(،  )علم  األنثروبولوجيا 
وكيف تترجم هذه )أو ال تترجم( 
فـــي فــلــســطــني واملــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الـــيـــوم.  يــشــيــر بــعــضــهــم إلـــى أن 
ــا كـــانـــت دائـــمـــا  ــيـ ــولـــوجـ ــثـــروبـ األنـ
عــلــى هــامــش عــلــم االجــتــمــاع في 
مــن   

ً
ــدال ــ ــ بـ أنـــــه  وأرى  فـــلـــســـطـــني، 

ــافـــس املـــعـــرفـــي بــــني هــذيــن  ــنـ ــتـ الـ
العلمني، علينا أن نعرف أن »علم 
عــلــم استعماري  االجــتــمــاع« هــو 
املـــنـــشـــأ شــــأنــــه فـــــي ذلــــــك شـــأن 
أن  األنــثــروبــولــوجــيــا، حــني نفهم 
الــنــزعــة االســتــعــمــاريــة هــي نزعة 
مركزية في الحداثة األوروبية. لذا 
نحن بحاجة إلى أن نفكر بكيف 
ــمــارس األنــثــروبــولــوجــيــا الــيــوم، 

ُ
ت

العربية،  واملنطقة  فلسطني  وفــي 
وما هي تبعاُت هذه املمارسة. 

ــاع  ــمـ ــتـ ــم االجـ ــلـ ، ُيـــعـــتـــبـــر عـ
ً
ــــا ــثـ ــ مـ

ــا  ــيـ فــــــي أوروبــــــــــــــا فـــــرعـــــا مـــعـــرفـ
لديهم مجتمعات  الــذيــن  لــدراســة 
من  يذهب  بينما  )األوروبـــيـــون(، 
ــريــــن« )غــيــر  يــريــد دراســـــة »اآلخــ
يمتلكون  ال  الــذيــن  األوروبــــيــــني( 
إلى  فقط،  ثقافات  بل  مجتمعات 

األنثروبولوجيا. 
هــــــذان الـــنـــمـــطـــان مــســتــنــســخــان 
ــن جـــامـــعـــة عــربــيــة،  ــي أكـــثـــر مــ فــ
وهناك اختاف بني نظرة بعض 
عــلــمــاء االجــتــمــاع الــعــرب ونــظــرة 
ــب  ــ ــانـ ــ ــــني األجـ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــــروبـ ــثـ ــ األنـ
تـــجـــاه املــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي. 
السؤال إذًا: كيف ستكون عاقة 
بهذه  فلسطينية  أنثروبولوجيا 
الــوقــائــع واإلشــكــالــيــات وفروعها 

العلمية؟ 

إناسة 
فلسطينية؟

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017

تل السلطان قرب مدينة أريحا الفلسطينية حيث شهد استقرارًا بشريًا يمتّد إلى األلف الثامن قبل الميالد،  )تصوير: دي آغــوستيني(

وائل شوقي، ألوان مائية

جميل مالعب، زيت على قماش 



سينما

نديم جرجوره

م »نار من نار« )2017(، الفيلم  ُيقدِّ
بنانــي 

ّ
الروائــي الطويــل الثانــي لل

عديــدة،  مداخــل  هاشــم،  جــورج 
مختلفــة  إمكانيــات  مهتــّم  شــاهٍد 

ُ
مل تتيــح 

علــى  مبنــّي  عالــٍم  مــع  ســينمائي  لتواصــٍل 
أجوبــة،  م  قــدِّ

ُ
ت لــن  مداخــل  االكتشــاف.  رغبــة 

ولن تمنح املتابع فهمًا نهائيًا لتلك العوالم، 
حــاالت  علــى  معقــوٌد  منهــا  أساســّي  وجــزٌء 
نــار« يمتلــك براعــة  فـــ »نــار مــن  وانفعــاالت. 
 ُمشــاهٍد، 

ّ
إثــارة متــٍع ســينمائية، ُيحيلهــا كل

بحســب مزاجه، إلى مرجعيات أو ثقافات أو 
ل نوعًا من  شــكِّ

ُ
حكايات، تعنيه أو تمّســه أو ت

بوح يريده.
اإلمتــاع.  مــن  جــزٌء  الحكايــات  بــن  التداخــل 
 ُيصيــب وتــرًا أو أكثــر فــي ذات 

ْ
واإلمتــاع، إذ

شــاهد، يتحّول إلى مســاحة واسعة للتنّبه 
ُ
امل

مــن  الســينمائي،  االشــتغال  أنمــاط  إلــى 
بُصــور  ســَرُد 

ُ
ت قصــٍص  عــن  التغاضــي  دون 

تضــع  محبوكــة،  متتاليــات  فــي  مصبوبــة 

ي أمام نفسه وروحه وذاكرته وأحواله، 
ّ
املتلق

قبــل أن ترافقــه إلــى مــا هو أعمــق من الظاهر، 
وتأخذه إلى ما هو أبعد من املنظور.

مختلفــة:  أشــكال  فــي  ينعكــس  والتداخــل 
ذاكــرة  وهنــاك  فيلــم«،  داخــل  »فيلــم  فهنــاك 
علــى  مفتــوح  راهــٍن  علــى  ن 

ّ
ُيطــا وتاريــخ 

والعاقــات  واملخّيلــة  بالــذات  تبــدأ  أســئلٍة، 
 تبقــى الحــرب مرجعــًا ملرحلــة، 

ْ
والحــرب )وإن

أحوالهــا  وفــي  فيهــا  للتأّمــل  مســاحة  ال 
تنتهــي  لــن  كأنهــا  وتبــدو  وتأثيراتهــا(، 
باالنتمــاء،  وارتباطهــا  الهويــة  معنــى  فــي 
والســينما وموقعهــا فــي ذاكــرة فــرد وتاريخ 
لهجــات  فــي  وامتداداتهــا  واللغــات  بلــد، 
الجمالــي  التاعــب  أيضــًا،  هنــاك،  وبيئــات. 
بشــخصيات  كمــا  شــاهد، 

ُ
بامل والســينمائي 

باآلخــر،  أحدهمــا  املتداخلــن  الفيلمــن 
شــخصياٍت،  يــؤّدون  الذيــن  وباملمثلــن 
وبعضهــا  الفيلمــن،  علــى  مفتــوح  بعضهــا 
فــي  الجمالــّي  اإلغــواء  لعبــة  يمــارس  اآلخــر 
املتخّيــل  بــن  وامللتبســة  الواهيــة  الحــدود 
والواقع، وبن الفيلم األساسي )نار من نار( 
ر داخلــه )نــار(، وبــن املاضــي  صــوَّ

ُ
والفيلــم امل
والحاضر.

عاقــات  مــن  جــزءًا  ســيكون  التاعــب  لكــن 
وارتباطــاٍت  ُمعاشــة،  وخديعــة  ــمة، 

ّ
مهش

تنكشــف فــي حــّب أو رغبــة جســدية أو قلــق 
ــق 

ّ
روحــي أو ارتبــاك إبداعــي. ارتباطــات توث

الفيلمــن،  بــن  ينتقلــون  أنــاس  عاقــات 
ويمارســون أشــياءهم وأفكارهــم ولعناتهــم 
أو  مهزومــون،   

ٌ
أبطــال كأنهــم  ومصائرهــم 

بــن  التداخــل  كأن  أو  وهــم،  هزائمهــم  كأن 
األشــياء والحــاالت والعاقــات واالنفعــاالت 
هاشــم  جــورج  ُيتقــن  ســينمائية،   

ٌ
حيلــة

ُصنعهــا، بشــغف حــّكاء يعتمــد علــى الُصــَور 
لســرد رواياته، أو بعشــق صائٍغ يغوص في 
أحجاره الكريمة بحثًا عن أجمل كماٍل ممكن، 
كمالــه،  اكتمــال  الســينمائّي  ــق 

ِّ
ُيعل أن  قبــل 

املتابعــة.  تــرف  املحتــرف  للُمشــاهد  تــاركًا 
الصائــغ،  علــى  الســينمائّي  يتفــّوق  فبهــذا، 
عندمــا ُيــدرك كمااًل فــا ُينهيه قصدًا، معطيًا 
ُمشاهده املحترف مزيدًا من قلق الباحث عن 

شفي رغباته.
ُ
خواتيم لن يقبل بها، ولن ت

عوالــم  تفكيــك  نقــدي  تعليــق  علــى  يصعــب 
»نــار  أمــام  املجــال  إتاحــة  قبــل  ســينمائية، 
مــن نــار« لعــروٍض، ُيفتــرض بهــا أن تحظــى 
ها الفيلم. فالقول إن 

ّ
بفرٍص تجارية يســتحق

الروائي الطويل الثاني لجورج هاشم مبنيٌّ 

على تداخل سينمائي بن فيلمن، لن يكفي 
صــّورة. 

ُ
امل واملناخــات  الحــاالت  أبعــاد  لفهــم 

ذكريــات  يســتعيد  »نــار«  أن  إلــى  واإلشــارة 
أنــاس يعرفــون بعضهم البعض، ويعيشــون 
تكســرهم  أن  قبــل  البعــض،  بعضهــم  مــع 
ظــروف أو حــروب أو هجــرات، يبقــى ناقصــًا، 
فُيصبح اإلحساس الجمالي بالفيلم مرتبكًا. 
الشــخصيات  بــن  التداخــل  عنــد  ــف 

ّ
والتوق

واألدوار واملمثلــن فــي »نــار« و»نــار من نار« 
معــًا جــزٌء مفتــوٌح علــى تفاصيــل وهوامــش 
وأصــول، ُيــراد لهــا أن تكــون صــورة نابضــة 

بالسينما، وبشغف السينما.
فـــ »نــار مــن نــار« مفتــوح علــى عوالــم عديــدة: 
والحــرب  والصداقــات  والجســد  الحــب 
)الذاتيــة  واملنافــي  والهجــرة  والســينما 
بالذاكــرة  واالحتفــاء  واملــوت  والجغرافيــة(، 
أو مواجهتهــا، والتعريــة )الروحيــة واملاديــة 
والنفســي(،  )الفكــري  واالغتســال  معــًا(، 
والتفكيك الذي يتناول أحوااًل كثيرة في بلٍد 
قــة، وغليانــه الغامــض، 

ّ
مثقــل بأســئلته املعل

ــل. فيلٌم  وارتباكاتــه الدائمــة، وخاصــه املؤجَّ
ُيضيف إلى الســينما في لبنان معنى أجمل 

وأبهــى للصــورة األصــدق عــن الــذات واآلخر، 
الســينما  وعــن  ومصائبهــا،  األزمنــة  وعــن 

ومفاهيمها.
في دردشٍة خاّصة معه، يقول جورج هاشم، 
رّدًا على شــعوٍر بالعجز عن بدء حوار نقدي 
بجماليــات  ذاتــي  انبهــاٍر  بســبب  ســجالّي، 
خبرني به ُيثِبت لي ما 

ُ
الفيلــم وعواملــه: »مــا ت

 عند 
ّ

أسعى إليه. أؤمن أن الفيلم ال ينتهي إال
وصولــه إلــى جمهــوره وناســه، خصوصًا أن 
أو  موســيقي  أو  أدبــي  لعمــٍل  تقديــٍر  أفضــل 
مشــهدي، بالنســبة إلــّي، يكمــن فــي إحســاس 
يصعــب  وبأنــه  ملكــه،  الفيلــم   

ّ
بــأن ــي 

ّ
املتلق

حه. بالنســبة إلــّي، هــذا يعنــي  عليــه أن ُيشــرِّ
فها الفيلــم. أعتقد أن 

ّ
نشــوء صلــة قربــى، ُيخل

 فنــان يبحــث عــن »أقربــاء« لــه، يظهــرون 
ّ

كل
موســيقي.  أو  أدبــي  عمــل  أو  فيلــم،  بفضــل 
أتذّكر نفســي عندما أشــاهد فيلمًا. أرى أنها 
مــع  حقيقــي  لتواصــٍل  الحقيقيــة  الطريقــة 
الفيلــم. ذلــك أن أجمــل مــا فــي األمــر، عندمــا 
األفــام،  تســتحوذك  أن  ســينيفيليًا،  تكــون 
وأن تشعر أمامها بعدم استحالة منالها، أو 

فهمها، أو استيعابها«.

فادي أبي سمرا في »نار من نار« لجورج هاشم
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فيلم داخل فيلم 
ينفتحان معًا على عوالم 

إنسانية مختلفة

أداء بورتمان 
يؤّكد براعتها 

في منح الشخصية 
بُعدها الحقيقي

ــف الســينمائي التشــيلي بابلــو الّرن، فــي 
ِّ
ُيكث

لحظــات   ،)2016( »جاكــي«  الجديــد  فيلمــه 
إنســانية عديــدة، فــي تشــكيٍل درامــي جمالــّي 
لســيرة امــرأة، تجــد نفســها فــي لحظــة تحــّول 
وقــٍت  قبيــل  برّمتــه،  لبلــٍد  مصيــري  تاريخــي 
فــي  ســقوطها  بدايــة  علــى  للغايــة  قصيــر 
جــّراء  روحهــا،  فــي  تتصــارع  أســئلٍة  جحيــم 
فــي  ــق  يتعمَّ  

ٌ
تكثيــف تلــك.  التحــّول  لحظــة 

 داخلية 
ً
 تصنع راحة

ً
عوالم امرأة تريد أجوبة

 ،)
ّ

لهــا )أو توهمهــا براحــٍة كهــذه، علــى األقــل
ــن اإلرث   تحصِّ

ً
م ـ فــي آن واحــٍد ـ أجوبــة قــدِّ

ُ
وت

السياســي لزوجهــا. وبــن هذيــن النوعــن من 
ى، 

َ
ــف

ْ
األجوبــة، تبــدو املــرأة كمــن يغتســل لُيش

إمــا باســتعادِة مرحلــة، أو بعيــِش مرحلــة، أو 
بسرد حكاية مرحلة.

تلفزيونــي  بحــواٍر   
ٌ
لــة

ّ
متمث فاالســتعادة 

الســيدة  مــع  ُيجــرى  واألبيــض(  )باألســود 
ـ   1929( األولــى جاكلــن كينيــدي  األميركيــة 
 20( األبيــض  البيــت  دخولهــا  ُبعيــد   ،)1994
رفقــة زوجهــا  الثانــي 1961(  كانــون  ينايــر/ 

 1917( كينيــدي  فيتزجيرالــد  جــون  الوســيم 
 مرحلــٍة ينكشــف فــي لحظــة 

ُ
ـ 1963(. وعيــش

اغتيال الرئيس )22 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
1963(، وما تاها من بحٍث عميق عن أجوبة 
ق واالرتباك 

ّ
 لها« من ثقل التمز

ً
»تصنع راحة

هــا للتــّو. وســرد حكايــة 
ّ
والقلــق، الحاصلــة كل

ُيجريــه  صحافــي،  حــواٍر  فــي  يظهــر  مرحلــة 
مجلــة  لحســاب  وايــت  هـــ.  ثيــودور  معهــا 
»اليــف«، بعد أســبوٍع علــى االغتيال، تحرص 
فيــه الســيدة علــى تحصــن اإلرث السياســي 

وصارمــة  دقيقــة  أجوبــٍة  عبــر  لزوجهــا، 
وواضحــة. بــن العاملــن املتناقضــن ألجوبــٍة 
م  قــدِّ

ُ
تنتمــي إلــى حالتــن مختلفتــن تمامــًا، ت

املمثلــة األميركيــة ناتالي بورتمان واحدًا من 
 
ً
م شــخصية قــدِّ

ُ
أجمــل أدوارهــا الســينمائية. ت

، بقــّوة، في املشــهد الدولي العام، في 
ً
حاضــرة

لحظــة محــّددة، تنفتــح علــى لحظــات قليلــة 
املــرأة  ذات  فــي  ــل 

ّ
يتوغ »جاكــي«  فـــ  أخــرى. 

موضوعــة  أولــى  ســّيدة  بكونهــا  وروحهــا، 
قــاٍس،  أخاقــّي  ـ  إنســاني  اختبــار  أمــام 
محصــورًا  يبقــى  لــن  اغتيــاٍل  فــي  ينعكــس 
بالرئيس، كأنها هي أيضًا تتعّرض الغتياٍل، 
يضعهــا ـ كامــرأة ـ أمــام مــرآة ذاتهــا وروحهــا 
عــن  والباحثتــن  واملتأملتــن  املنكســرتن 
قــة، عــن اإليمــان والحــّب 

ّ
معــاٍن لعناويــن معل

والتضحيــة والســام الداخلــي، وعــن الــزواج 
املخفــّي  وعــن  والعاقــات،  والرئاســة  والبلــد 
واملكشــوف. عناويــن لــن تنجلــي مضامينهــا 
، توافــق علــى 

ٌ
كفايــة، ولــن ترتــاح لهــا ســّيدة

حوار صحافّي تريده كشفًا لحقائق مرتبطة 
بزوجها. 

ن  الرَّ بابلــو  التشــيلّي  ينســج  ــه، 
ّ
كل هــذا  فــي 

فيلمــه بتداخــل بــن 3 أزمنــة، يصنــع توليفها 
الجمالــّي البديــع )سيباســتيان ســيبولفيدا( 
متماســٍك،  ســياق  فــي  األخيــرة  صورتهــا 
)ســتفان  وتصويــرًا  أوبنهايــم(  )نــواه  كتابــة 
فونتن( وموسيقى )ميكا ليفي(. لكن الرابط 
األساسي بن األزمنة تلك والسياق املتماسك 
أداء  فــي  يكمــن  والدراميــة،  الفنيــة  بجوانبــه 
بورتمــان، التي تقترب من الطبيعة الحقيقية 
لشــخصية جاكلــن كينيــدي، مــن دون أن تقــع 
فــي التقليــد أو النســخ؛ والتــي تبتعــد عنهــا 
ـ فــي الوقــت نفســه ـ مــن دون أن تخــرج منهــا 
يــًا. كأنهــا، بهــذا التاعــب التمثيلــي، تؤّكــد 

ّ
كل

مجــّددًا قدرتهــا علــى أن تكــون ممثلــة تمنــح 
اإلنســاني  ُبعدهــا  الســينمائية  الشــخصية 
 وحيــدًا 

ً
 مــن أدائهــا مدخــا

ً
الحقيقــي، جاعلــة

وســلوكها  الشــخصية،  أعمــاق  فــي  ــل 
ّ
للتوغ

ونبرتها وحكاياتها وانفعاالتها.
نديم...

»جاكي« لبابلو الرَّن... أسئلة معلّقة

عبر ُصَور مكتّظة بحاالٍت 
م اللبناني  وانفعاالٍت، يُقدِّ

جورج هاشم جديده 
»نار من نار«، والذي يؤّكد 

فيه، مجّددًا، شغفه 
البديع بالسينما

أخبار
م »نادي لكل الناس« في بيروت عرضًا 

ِّ
◆ ُينظ

خاّصًا بفيلم »واهب الحرية« للعراقي قيس 
الزبيدي، 6 مساء غٍد الثالثاء، 10 يناير/ كانون 
الثاني 2017، بحضوره. يتناول الفيلم أشكال 

املقاومة اللبنانية املتنّوعة، التي قامت بها 
الفصائل السياسية واإلسالمية ضد االحتالل 

اإلسرائيلي.

◆ عثر املشروع السينمائي »شخص نحيل«، 
عن شخصية وحش مولود على شبكة 

»إنترنت« عام 2009، على مخرٍج لتنفيذه 
سينمائيًا، هو الفرنسي سيلفان وايت، علمًا أن 
املحطة التلفزيونية األميركية HBO تعرض، في 

23 يناير 2017، فيلمًا وثائقيًا عن الشخصية 
نفسها، انطالقًا من حادثة حقيقية جرت 
وقائعها عام 2014، عندما ذبح مراهقان 

أميركيان صديقًا لهما، »بناًء على أوامر« هذه 
ودسن، والتي 

ُ
ن
ْ
الشخصية، التي ابتكرها إيريك ك

تحّولت الحقًا إلى »أسطورة مدينية حقيقية«. 
ُيذكر أن تصوير الفيلم يبدأ في الربيع املقبل، 

على أن تكون عروضه التجارية عام 2018.

◆ في 11 يناير 2017، تبدأ العروض التجارية 
املغربية لـ »فداء« )109 د.( إلدريس أشويكة، عن 

سيناريو لعزيز الساطوري، وهو اليوم نفسه 
الذي يشهد احتفال اململكة املغربية بذكرى تقديم 
وثيقة املطالبة باالستقالل. وترتبط أحداثه بنفي 

ملك املغرب الراحل محمد الخامس، واندالع 
املقاومة املسلحة ضد املستعمر الفرنسي، 

ر أشويكة  بقيادة املقاوم محمد الزرقطوني. وصوَّ

جديدة باألسود واألبيض، لتتوافق املشاهد مع 
حقبة الخمسينيات الفائتة، التي لم تنل توثيقًا 

سينمائيًا كافيًا. 

◆ أعرب املمثل الهندي، أكشاي كومار، عن 
غضبه الشديد إزاء اعتداءاٍت جنسية »واسعة 

النطاق«، حدثت في املدينة الهندية »بنغالور« أثناء 
االحتفال بالعام الجديد، وذلك عبر مقطع »فيديو« 

نشره على صفحته الخاّصة بـ »فيسبوك«، 
قال فيه إنه شعر بالغضب عند سماعه هذه 

األنباء، ومشاهدته مثيري الشغب »يرقصون في 
ى لو لم يكن لدّي ابنة، 

ّ
الشوارع«، مضيفًا: »حت

أقول إن املجتمع الذي ال يستطيع احترام املرأة، 
ليس لديه الحق في وصف نفسه باإلنساني. 

األكثر خزيًا، تبرير أشخاص للتحّرش بالسيدات 
 يقول بعضهم: ملاذا ترتدي 

ْ
في الشوارع، إذ

الفتيات مالبس قصيرة؟ أقول لهم، إن مالبس 
الفتيات ليست قصيرة، بل تفكيركم هو التافه. 

أقول للفتيات: ال تشعرن بأنكن أضعف من 
الرجال، فأننت قادرات على الدفاع عن أنفسكن«.

خديعة 
السينما

نار من نار 
لجورج هاشم

ناتالي بورتمان في »جاكي« لبابلو الرَّن

مــُت الغنــاء 
ّ
ــم غيــري الفــن فــي مــدارس متخّصصــة، بينمــا تعل

ّ
تعل

والدرامــا فــي حّمــام بيتنــا فــي لــوس أنجلــوس. منــذ صبــاي، كنُت 
ي ألحانًا معروفة، خصوصًا لفرقة »سبايس غيرلز«، الشائعة 

ّ
أغن

حينهــا. كنــُت أرّدد فــي الحّمــام املقاطــع املأســوية فــي مســرحيات 
شكســبير، وأمــي تقــف خلــف البــاب، وتصّحــح لــي أخطائــي فــي 
ــت كثيــرًا 

َ
األداء وفــي نغمــات األغنيــات. كانــت صبــورة معــي. آَمن

بموهبتي ومستقبلي الفني.
إيما ستون

ــب 
ّ
ال بــد أن تضــع الدولــة الســينما فــي خططهــا املزمعــة. هــذا يتطل

إيمان القيادة السياسية بقيمة السينما وأهميتها، كفّن وصناعة، 
 

ّ
توفــر مصــدرًا للدخــل القومــي. أزمــة الســينما اقتصاديــة، والحــل

الرئيسي يأتي بدعم الدولة وتشجيع االستثمار فيها عبر خطط 
وقوانني. لدينا كوادر بشرية عظيمة، تحتاج إلى تسهيالت. 

هالة خليل

كون 4«، 
َ
ْهل

َ
د سيلفستر ستالوني، أنه بدأ التحضير لـ »املست

ّ
أك

قه؛ علمًا أن اســتديوهات 
ّ
مــن دون ذكــر اســم املخــرج الــذي ســُيحق

صينيــة أعلنــت عــن اســتعدادها لتمويلــه. وأشــار إلــى أن الجــزء 
 تمامــًا عــن األجــزاء الســابقة، نصــًا ومغامــرات 

ٌ
املوعــود مختلــف

 
ً
ُينتــج مسلســال أن ســتالوني  ُيذكــر  وتشــويقًا وحركــة وعنفــًا. 

تلفزيونيًا مقتبسًا من السلسلة السينمائية نفسها.

تعود اللعبة الشــيطانية »تشــاكي« إلى الســينما، بفضل »عبادة 
تشــاكي« لــدون مانتشــيني، كاتبــًا ومخرجــًا، علمــًا أن التصويــر 
يبــدأ اليــوم، 9 ينايــر 2017، فــي كندا، لكن إطالقه ســيكون بنســخ 
»دي. فــي. دي.« و»بلــوراي« فقــط، بــدءًا مــن يــوم »هالويــن« فــي 
الواليات املتحدة األميركية. لم ُيعرف شيٌء عن الحبكة، لكن ترّدد 

أن الرعب والتشويق سيكونان أكبر وأقسى من املعتاد.

أقوالهم

أفعالهم
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لم يخِف قائد 
المنتخب 
المغربي، 
المهدي 
بنعطية، مدافع 
يوفنتوس 
اإليطالي، 
شعوره باإلحباط، 
قبل انطالق 
بطولة أمم 
أفريقيا نهاية 
هذا األسبوع 
في الغابون، 
وأرجع السبب 
في ذلك 
إلى تعدد 
الغيابات البارزة 
في تشكيلة 
المنتخب. 
وقال بنعطية 
لقناة الرياضية 
المغربية: 
»مؤكد أنه 
أمر محبط، تلك 
الغيابات التي 
ضربت صفوف 
المنتخب 
المغربي، بسبب 
اإلصابات، لكن 
هذا واقع 
وعلينا التعامل 
معه كما هو، 
والقبول به ال 
الوقوف عنده«.

)Getty( اإلصابات داخل المنتخب قبل »الكان« أزعجت بنعطية

بنعطية: أشعر باإلحباط

كثــر الحديــث فــي األيــام األخيــرة عن رحيــل محتمل 
لإلســباني لويــس أنريكــي مــدرب نــادي برشــلونة، 
وكشــفت  للفريــق،  املتواضعــة  النتائــج  بســبب 
الفريــق  اهتمــام  إنكليزيــة،  صحافيــة  تقاريــر 
بوكيتينــو  ماوريســيو  مــع  بالتعاقــد  الكتالونــي 
املديــر الفنــي لفريــق توتنهــام اإلنكليــزي، ليتولــى 
إلنريكــي. خلفــًا  للبلواغرانــا  الفنيــة  القيــادة 
وال يعــد بوكيتينــو غريبــًا عــن الليغــا، فقــد تولــى 
و2012.  2009 بــن  الفتــرة  فــي  إســبانيول  تدريــب 

استبعد بيرت فان مارفيك مدّرب السعودية املهاجم 
نايف هزازي والحارس عســاف القرني من معســكر 
وتخــوض  اإلصابــة.  بســبب  باإلمــارات  الفريــق 
السعودية معسكرًا في أبو ظبي قبل انطاق النصف 
الثانــي مــن تصفيــات كأس العالــم. وقــال املنتخــب 
الفحوصــات  إجــراء  »بعــد  تويتــر  علــى  الســعودي 
الطبيــة األوليــة عنــد انضمــام الاعــب نايــف هزازي 
تبــن شــعوره بألــم فــي كاحــل قدمــه اليمنــى وكذلــك 
عســاف القرني تبن شــعوره بألم في كتفه األيمن«.

جــدد كارل هاينــز رومينيغــه، رئيــس مجلــس إدارة 
بايرن ميونخ ورئيس رابطة األندية األوروبية لكرة 
القــدم، اليــوم، رفضــه خطــط رئيــس االتحــاد الدولي 
للعبــة )فيفا(، جيانــي إنفانتينو، بخصوص زيادة 
عــدد الفــرق املشــاركة فــي كأس العالم إلــى 48 فريقا.

ملجلــة  تصريحــات  فــي  رومينيغــه،  وقــال 
)ســبورت بيلــد(: »لــم أغيــر رأيــي فــي هــذا الصــدد، 
أســباب  خطــأ.  يعــد  فريقــا  بـــ48  مونديــال  إقامــة 
رياضيــة«. وليســت  سياســية  الخطــط  هــذه 

مدرب توتنهام 
مرشح لخالفة أنريكي 

في برشلونة

المنتخب السعودي 
يستبعد 

المهاجم هزازي

رومينيغه يجدد 
رفضه لمونديال 

بمشاركة 48 فريقًا
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ليوناردو كان أحد أسباب 
فوز تشونبوك الكوري 

بدوري أبطال آسيا

كيلور نافاس يُكمل مباراته الـ50 مع ريال مدريد 
خاض الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، مباراته الـ50 في 
الليغا أمام غرناطة. وأعرب نافاس، الذي يتمنى تحقيق لقب الليغا األول له مع 
الفريق امللكي، عن سعادته بمواصلة »املشاركة« والحصول على املكافأة على 
عمله القوي مع الفريق. وحافظ الحارس الدولي على شباكه نظيفة بالتزامن مع 
الـــ50. وأكــد، في تصريحات لوسائل إعــام تابعة للنادي عقب  خوض مباراته 
اللقاء “أشعر بسعادة كبيرة وأشكر الرب، ألن هذا كان حلما لي منذ الصغر. 
ألعب كل مباراة بانتظام وأعمل بقوة وهذا يشعرني بالرضا. أتمنى الحفاظ على 
هذا املستوى”. وتابع “قدمنا أداء رائعا والجميع بذل أقصى ما لديه، وهذا كان 

سر الفوز”.

روني يعادل رقم بوبي تشارلتون كأفضل 
هداف في تاريخ مانشستر يونايتد

ــام ريــديــنــغ بــربــاعــيــة نظيفة ضمن  عــقــب تسجيل هـــدف افــتــتــاح فـــوز فــريــقــه أمـ
مواجهات كأس االتحاد اإلنكليزي، كتب املهاجم واين روني اسمه بأحرف من 
ذهب في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما عادل الرقم القياسي كأفضل هدافي 
بوبي تشارلتون.  األســطــورة  باسم  كــان مسجا  والــذي  الفريق برصيد 249، 
وتحت أنظار تشارلتون الذي كان حاضرًا في املقصورة الرئيسية مللعب “أولد 
لقب  منه  بعدما خطف  الكبيرة،  األســطــورة  رونـــي ماحقة  واصـــل  تـــرافـــورد”، 
أربعة  وبفارق  هدفا  بـــ53  املاضي  العام  اإلنكليزي  للمنتخب  التاريخي  الهداف 

أهداف عنه، ويعادل اليوم رقمه كأفضل هداف في تاريخ املان يونايتد.

بورتو يوافق على إعارة 
مهاجمه جونكالو باسينسيا 

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن انتقال مهاجمه الشاب جونكالو باسينسيا على 
سبيل اإلعارة لصفوف ريو آفي، بعدما خاض الاعب النصف األول من املوسم 
مع أوملبياكوس اليوناني على سبيل اإلعارة أيضا. وخاض الاعب الشاب، 22 
عاما، املران األول له مع ناديه الجديد، وذلك وفقا ملا أعلنه املوقع الرسمي لريو 
بورتو  بنادي  الناشئني  باسينسيا مسيرته في فرق  وبــدأ  اإلنترنت.  آفي على 
قبل أن ينضم للفريق األول منتصف موسم )2014-2015( حيث خاض أربع 
مباريات، قبل أن يعار في املوسم التالي ألكاديميكا، النادي العريق الذي يلعب 
حاليا في الدرجة الثانية، وشارك معه في 30 مباراة أحرز خالها أربعة أهداف. 
ولعب باسينسيا، منذ بداية املوسم الحالي، مع أوملبياكوس اليوناني، ولكنه لم 

يشارك سوى في مباراة وحيدة.

بيبلوس ينفرد بالمركز الثاني 
في دوري السلة اللبناني

 71-83 بفوزه  السلة  لكرة  اللبناني  الـــدوري  في  الثاني  باملركز  بيبلوس  انفرد 
الفوز،  إلى  بيبلوس  يونغبلود  األميركي جامسون  وقــاد  اللويزة.  على مضيفه 
بتسجيله 36 نقطة، منها 15 نقطة من خمس رميات ثاثية، وأضاف النيجيري 
ايبي نــدودي 19 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة. وكان األميركي جيرون 
جونسون أفضل املسجلني للويزة برصيد 32 نقطة واستحوذ على عشر كرات 
مرتدة ومــرر أربــع كــرات حاسمة، وأضــاف ترافيس ماكي 11 نقطة واستحوذ 
ليتفادى فريقهما خسارته  لم يكن كافيا  على ثماني كــرات مرتدة، ولكن هذا 

الثالثة هذا املوسم. ورفع بيبلوس رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات.

غريزمان: لقد عاد األتليتي كما كان
صرح الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد وصاحب أحد هدفيه 
عــاد من  »األتليتي  أن  اللقاء  الليغا، عقب  فــي مسابقة   )2-0( إيــبــار  فــي شباك 
عــدنــا وعــاد  »لــقــد  تلفزيونية  فــي تصريحات  الفرنسي،  الــاعــب  وقـــال  جــديــد«. 
األتليتي كما كان، أال يدخل مرمانا أهداف، أن ندافع جيدًا في الخلف ومن األمام، 
وأن نحاول إلحاق الضرر )باملنافس( من خال الفرص التي تسنح لنا«.واختتم 
تصريحاته أن ذلك »لم يكن سها. لقد قمنا بكل شيء في الشوط األول، ولكن 

لم تكن األمور كما كنا نريد، وأصبحت أفضل في الشوط الثاني«.

بيريرا،  رودريغيز  ليوناردو  البرازيلي  قــال 
متصدر  للجزيرة،  االنضمام  على  وافــق  إنــه 
الــقــدم، ألنه  دوري املحترفني اإلمــاراتــي لكرة 
كان صاحب العرض األكثر احترافية وإقناعا 
التي تلقاها عقب  الــعــروض  العديد مــن  بــني 
نهاية كأس العالم لألندية في اليابان الشهر 
ــي، بـــعـــد تـــألـــقـــه مــــع فـــريـــق تــشــونــبــوك  ــاضــ املــ
الكوري قاريا ودوليا. وساهم ليوناردو )30 
عــامــا( فــي فــوز تشونبوك الــكــوري الجنوبي 
ــم املــاضــي  ــال آســـيـــا املـــوسـ ــطـ بــلــقــب دوري أبـ
ــلـــى الــعــني  بــتــســجــيــلــه هــــدفــــي الــــفــــوز 2-1 عـ
التعادل 1-1  الذهاب قبل  لقاء  اإلمــاراتــي في 

إيابا والتتويج باللقب. 
ــدة  ــدا ملـ ــقــ ــــاردو - الـــــــذي وّقـــــــع عــ ــــونـ ــيـ ــ وقـــــــال لـ
ــم- ملــوقــع الــجــزيــرة  مــوســمــني ونــصــف املـــوسـ
العروض  من  العديد  »تلقيت  اإلنترنت  على 
بعد نهاية كأس العالم لألندية، وكان عرض 
الجزيرة األكثر احترافية وإقناعا لي ولوكيل 
الــكــروي  الـــذي أخبرني عــن املــشــروع  أعمالي 
الطموح الــذي ينفذه النادي«. وأضــاف، بعد 

رياض الترك

لــه من  فترة  أســوأ  اإلسباني  التحكيم  يعيش 
ســـنـــوات، خــصــوصــا فــي الــشــهــريــن األخــيــريــن 
التحكيمية  األخطاء  من  الكثير  اللذين شهدا 
القاتلة والغريبة، والتي لعبت دورًا كبيرًا في 
املــبــاريــات، واألهــم  نتائج  التأثير على بعض 
مــن ذلـــك أنــهــا قــدمــت حــكــام إســبــانــيــا بــصــورة 

سيئة للغاية.
وأصــبــح التحكيم اإلســبــانــي مـــادة دســمــة في 
تنحز  لم  التي  الرياضية  اإلسبانية  الصحف 
ــر يتعلق  ــ األمـ ــان  كــ إن  ــــرف، خــصــوصــا  طـ ألي 
بــالــغــريــمــني ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة، وذلـــك 
التحكيمي دخــل نفقا أســود على  ألن الجسم 
صــعــيــد مــبــاريــات »الــلــيــغــا« الــتــي شــهــدت في 

املباريات األخيرة أخطاء جسيمة.
ــن مـــبـــاراة  ولـــعـــل الــــبــــدايــــة يـــجـــب أن تـــكـــون مــ
ـــ 16  ــدور الــ ــ بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي الــ
ــأس مــلــك إســـبـــانـــيـــا، ألن الــصــحــف  لــبــطــولــة كــ
اإلســبــانــيــة بــأكــمــلــهــا حــتــى املــقــربــة مـــن ريـــال 
ــاء الــقــاتــلــة الــتــي  ــطــ مـــدريـــد أشــــــارت إلــــى األخــ

تقديمه في استاد محمد بن زايد »أنا سعيد 
التعاقد  فــي  كبيرة  رغبة  أظهر  الــجــزيــرة  ألن 
مــعــي ووضــــع ثــقــتــه فـــي قـــدرتـــي عــلــى تقديم 
اإلضــافــة إلنــجــاح هــذا املــشــروع، وأتطلع إلى 
تقديم كــل مــا لــدي بقميص الــجــزيــرة، ألثبت 
أنــنــي أســتــحــق هـــذه الــثــقــة«. وتــابــع »سمعت 
الكثير مــن األشــيــاء اإليــجــابــيــة عــن الجزيرة 
البرازيليني وجمعت معلومات  الالعبني  من 
عن النادي.. كنت أعرف مسبقا أنه أحد أكبر 
األندية في اإلمارات وينافس بشكل دائم على 
البطوالت ويشارك بانتظام في دوري أبطال 
آسيا، وهذا ما شجعني على االنضمام إليه«. 
وانــضــم لــيــونــاردو إلــى تشونبوك عــام 2012 
قــادمــا مــن أيــك أثينا الــيــونــانــي، وســاهــم في 
الــكــوري موسمي 2014  الــــدوري  فـــوزه بلقب 
دوري  فــــي  أهـــــــداف  عـــشـــرة  وســـجـــل  و2015. 
أبــطــال آســيــا، املــوســم املــاضــي، ليحتل املركز 
الــثــانــي فــي صــــدارة الــهــدافــني خــلــف مواطنه 

أدريانو العب سول. 
الجزيرة دوري املحترفني برصيد  ويتصدر 
29 نقطة من 12 مباراة متساويا في رصيد 

ــاراة وهــــاجــــمــــت الــتــحــكــيــم  ــ ــبــ ــ ارتــــكــــبــــت فــــي املــ
اإلسباني الهش في املباريات األخيرة.

ويوم املباراة كانت صحيفة »ماركا« اإلسباني 
الــســبــاقــة لــلــوقــوف إلـــى جــانــب بــرشــلــونــة رغــم 
مــيــولــهــا لــلــنــادي »املـــلـــكـــي«، واعـــتـــبـــرت أن ما 
للجدل ويجب  بلباو مثير  مــبــاراة  حصل في 
التوقف عنده للمعالجة بشكل فوري. ونشرت 
الــذي تعرض له  »مــاركــا« تقارير تؤكد الظلم 

برشلونة من الحكم بورباالن.
وبحسب »مــاركــا« فــإن الحكم بــوربــاالن حرم 
بــرشــلــونــة مـــن ركــلــتــي جــــزاء وطــــرد مستحق 
أن  إلــى  ولفتت  أدوريـــز،  بلباو  أتلتيك  ملهاجم 
هذه األمور كانت كفيلة بتغيير نتيجة املباراة 
مــن دون شــك. ُيــذكــر أن االتــحــاد اإلســبــانــي لم 
يــنــظــر حــتــى هــــذه الــلــحــظــة فـــي واقـــعـــة ضــرب 

أدوريز ملدافع النادي »الكتالوني« أومتيتي.
وربـــمـــا كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف الــكــتــالــونــيــة 
الكبير  الغضب  دلــيــل على  أكــبــر  املــبــاراة  بعد 
من الصحافة على أداء التحكيم في إسبانيا، 
ومن أبرز العناوين التي ظهرت صباحا بعد 
مــؤامــرة  تحكيمية:  »فضيحة  الــكــأس  مــبــاراة 
على برشلونة«، في إشارة منها إلى األخطاء 

القاتلة التي ظلمت النادي »الكتالوني«.
ــل فــــي الــــجــــولــــة الـــــــ 17 مــن  وجــــديــــد مــــا حـــصـ
الــدوري اإلسباني هو في مباراة ريال مدريد 
وغرناطة، حيُث أشارت صحيفة »ماركا« إلى 
أن هدف النادي »امللكي« الثاني جاء من تسلل 
على الفرنسي كريم بنزيما، وهو األمــر الذي 
مثل  أيضا  الكتالونية  الصحف  إليه  أشـــارت 

الــنــقــاط مــع الــوصــل الـــذي خــاض 13 مــبــاراة. 
وســيــلــعــب الــجــزيــرة مـــع غــريــمــه األهـــلـــي في 
قبل نهائي كأس املحترفني بعد اليوم، وقد 
يشهد اللقاء الظهور األول للهداف البرازيلي. 
وقــــــال نــــــادي الــــجــــزيــــرة »اعــــتــــمــــدت الــشــركــة 
ا من  أسلوبا جديدا في تقديم الالعبني بــدء
للمشجعني  بتقديمه  قامت  حيث  ليوناردو 
ــل اإلعــــــالم مـــن عــلــى أرضـــيـــة ملعب  ــائــ ووســ
بفعاليات جــديــدة تضمنت  زايـــد  بــن  محمد 
عــرضــا ألبـــرز أهـــداف ومــهــارات الــالعــب على 
ــــاف  الـــشـــاشـــة الـــعـــمـــالقـــة فــــي املـــلـــعـــب«. وأضـ
أحـــمـــد ســعــيــد، املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــفــريــق 
للنادي  رئيسيا  هدفا  كان  »ليوناردو  األول 
خـــالل فــتــرة االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة الــحــالــيــة، 
ونــحــن ســعــداء ألن املــفــاوضــات مــعــه ســارت 
بــشــكــل جــيــد وتــكــلــلــت بــالــنــجــاح، وسينضم 
للتشكيلة في الوقت الحالي بدال عن املغربي 
الــدولــي مــبــارك بــوصــوفــة، الـــذي يستعد مع 
منتخب بالده للمشاركة في نهائيات األمم 

األفريقية«.
ــافــــســــات الــــــــدوري  ــنــ ــرة مــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ويــــتــــصــــدر الـ
اإلمــــاراتــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بــرصــيــد 29 نــقــطــة، 
جمعها من 12 مباراة، ومتساويا مع الوصل، 
الذي خاض مباراة أكثر منه، ويخوض غمار 
دوري أبــطــال آسيا هــذا الــعــام فــي املجموعة 
الــثــانــيــة الــتــي تــضــم كــال مــن لــخــويــا القطري 
إلى منافس  واستقالل خوزستان باإلضافة 

رابع لم يحدد بعد.
)رويترز(

وُيــضــاف  ديبورتيفو«.  و»مــونــدو  »ســبــورت« 
إلى ذلك األخطاء التحكيمية التي ظهرت في 
مـــبـــاريـــات الــــــدوري اإلســـبـــانـــي خــصــوصــا في 
لــقــاءات برشلونة وريــال مدريد والتي أثــارت 
ــداًل كــبــيــرًا فـــي الــصــحــف اإلســـبـــانـــيـــة، الــتــي  ــ جـ

تــحــدثــت عـــن مــســتــوى تــحــكــيــمــي مــتــدنــي في 
الــدوري  سمعة  على  سلبا  يؤثر  قــد  »الليغا« 
أكثر  الكتالونية  الصحف  وكــانــت  اإلســبــانــي. 
مـــن هـــاجـــم الــتــحــكــيــم اإلســـبـــانـــي بــعــد مـــبـــاراة 
الصحف  أن  حتى  بــلــبــاو،  وأتلتيك  برشلونة 

الـــكـــتـــالـــونـــيـــة ســــخــــرت مــــن تـــعـــاطـــي اإلتــــحــــاد 
ــقـــرارات  اإلســبــانــي بــطــريــقــة مــتــواضــعــة مـــع الـ
املثيرة للجدل التي حصلت في اللقاء. وربما 
أكثر املواضيع التي هزت الصحف الكتالونية 
املوالية لنادي برشلونة كانت اإلشاعات التي 
أثــيــرت حـــول احــتــمــال معاقبة مــدافــع الــنــادي 
»الـــكـــتـــالـــونـــي« بــيــكــيــه عــلــى خــلــفــيــة مــهــاجــمــه 

لحكم اللقاء بورباالن.
وأثـــــــــــــارت هــــــــذه األخـــــــبـــــــار غــــضــــب الـــصـــحـــف 
ــم  الــــكــــتــــالــــونــــيــــة الـــــتـــــي ســـــخـــــرت مــــــن الـــجـــسـ
التحكيمي الذي يريد محاكمة بيكيه املظلوم 
والــــــذي تـــعـــرض لــلــضــرب فـــي املــــبــــاراة وحـــرم 
من ركلة جــزاء، بــداًل من معاقبة أدوريــز الذي 
أومتيتي،  املــدافــع  اعــتــدى بشكل واضـــح على 
ــتـــي لــــم يــحــتــســبــهــا  ــة الــــجــــزاء الـ ــلـ ــدا ركـ ــ ــذا عـ ــ هـ
الحكم بورباالن في الشوط األول بعد العرقلة 

الواضحة على نيمار.
ــاد  ــدر االتـــحـ ــ ــال أصــ ــ ــه فــــي حـ ــ ــــن املـــتـــوقـــع أنـ ومـ
ــرارد بــيــكــيــه،  ــيــ ــانـــي قــــــرارا بــمــعــاقــبــة جــ ــبـ اإلسـ
فــــإن األمـــــر ســيــكــون بــمــثــابــة ثـــــورة للصحف 
الكتالونية التي لن ترضى وستهاجم بشتى 
التحكيم واالتــحــاد اإلســبــانــي بسبب  الــطــرق 
هــذا الــقــرار غير الــصــائــب. فهل يجد االتــحــاد 
التحكيم  ألزمــة  القدم مخرجا  لكرة  اإلسباني 
بعد أشهر من املعاناة، خصوصا في مباريات 
برشلونة وريال مدريد، أم أن األمور ستتفاقم 
مع تقدم مباريات »الليغا اإلسبانية وعندها 
يــصــبــح الـــقـــرار الــخــطــأ بــمــثــابــة املــشــنــقــة الــتــي 

تقتل املنافسة على لقب الدوري؟

أخطاء قاتلة وغريبة... التحكيم اإلسباني يعيش أسوأ أيامهبيريرا سعيد باالنضمام لصفوف الجزيرة
انضم البرازيلي ليوناردو 
رودريغيز إلى صفوف 
نادي الجزيرة اإلماراتي 

وقد يظهر اليوم ألول 
مرة مع الفريق

التحكيم اإلسباني 
يمر بفترة سيئة وصعبة 
للغاية ويتلقى انتقادات 

الذعة

ليوناردو بيريرا خالل فترة تواجده في أيك أثينا )غريغ وود/فرانس برس( 

)Getty/ليونيل ميسي يتمنى التتويج بجائزة األفضل )ديفيد راموس

 )Getty /غريزمان كانت تنقصه األلقاب في عام 2016 )خوان مانويل سيراني

)Getty ،التحكيم اإلسباني في أزمة )خوان مانويل سيرانو

على 
هامش الحدث

راجية سليم

الــيــوم،  الــقــدم  كـــرة  ينتظر محبو 
الــكــشــف عــن اســـم الــالعــب الــفــائــز 
ــي عـــام  بـــجـــائـــزة أفـــضـــل العـــــب فــ
الـــدولـــي  ــاد  ــ ــــحـ االتـ يـــقـــدمـــهـــا  ــي  ــتــ والــ  ،2016
بني  املنافسة  وتنحصر  )فيفا(،  القدم  لكرة 
كـــل مـــن الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
واألرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بالرغم 
من وجود الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي 
قـــدم مــوســمــا رائــعــا هــو اآلخــــر، إال أن دوره 
لــن يــكــون كــبــيــرا، وقــد يكتفي بــتــواجــده في 

تشكيلة العام املثالية.
القدم ال تنتهي املقارنة بني  وفي عالم كرة 

جوائز فيفا
صراع بين ميسي ورنالدو

سيكون لجوائز االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
األولى  بعدما أصبحت  العام طابع خاص،  هذا 
عن  واالنفصال  الجديد،  للنظام  العودة  بعد 
مجلة فرانس فوتبول، واليوم سيتم الكشف عن 

لقب األفضل والفريق المثالي للعام الماضي

تقرير

ـــ21 األرجنتيني  أفــضــل العــبــني فــي الــقــرن الـ
لــيــونــيــل مــيــســي )29 عــــامــــا( والــبــرتــغــالــي 
ــالــــدو )31 عـــامـــا( الــلــذيــن  كــريــســتــيــانــو رونــ
تــواجــهــا لــلــمــرة األولــــى فــي مـــبـــاراة رسمية 
أبريل/نيسان عام 2008 ببرشلونة  في 23 
في نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا بني 

البرسا ومانشستر يونايتد في لقاء انتهى 
بالتعادل السلبي.

ــدأت مــــن وقـــتـــهـــا بــني  ــ ــم أن املـــنـــافـــســـة بــ ــ ورغــ
الـــالعـــبـــني وتـــمـــر حـــالـــيـــا بــعــامــهــا الـــتـــاســـع، 
فيمكن القول إنها بدأت فعليا بعدما انتقل 
ــال مــــدريــــد فــــي 2009  ــ ــــى ريــ كــريــســتــيــانــو إلـ
لــيــصــبــح الــكــالســيــكــو اإلســـبـــانـــي الــشــهــيــر 
ال يــقــتــصــر عــلــى الـــنـــديـــة بـــني ريـــــال مــدريــد 
وبرشلونة فحسب وإنما أيضا على تحدي 

ميسي وكريستيانو.
وكريستيانو  الصراع بني ميسي  ويخطف 
امللعب وخــارجــه، وكالعادة  االنــتــبــاه داخـــل 
فــالــجــمــيــع يـــتـــرقـــب مـــعـــركـــة الــنــجــمــني عــلــى 
املستطيل األخضر قبل كل مباراة كالسيكو، 
ــبـــاراة بــهــا الــكــثــيــر مــن عــوامــل  وإن كــانــت املـ
الجذب مثل ثالثي هجوم برشلونة » إم إس 
أمام  إن« )ميسي ولويس سواريز ونيمار( 
ثالثي الــريــال »بــي بــي ســي« )كــريــم بنزيمة 
ــاريــــث بــيــل وكـــريـــســـتـــيـــانـــو(، فــضــال عن  وغــ
مواجهة املدربني لويس إنريكي والفرنسي 

زين الدين زيدان.
امللعب  فــي  ليست  النجمني  بــني  واملــنــافــســة 
فــحــســب، بــل عــلــى الــجــوائــز أيــضــا، وأهمها 
الــتــي هــيــمــن عليها ميسي  الــذهــبــيــة  الــكــرة 
وكريستيانو خالل األعوام التسعة األخيرة 
 2009( مـــرات  خمس  بها  األرجنتيني  فــفــاز 
والبرتغالي  و2015(  و2012  و2011  و2010 
أربع )2008 و2013 و2014 و2016(، فيما فاز 
العــب ريــال مــدريــد بجائزة الــحــذاء الذهبي 

أربع مرات مقابل ثالث لالعب برشلونة.
وتشير التقارير الصحافية إلى أن رونالدو 
ــزة هـــذا  ــائــ ــجــ ــكــــون األقــــــــرب لـــحـــصـــد الــ قــــد يــ
الــعــام، خــاصــة بعد الــفــوز بــالــكــرة الذهبية، 
بفضل املوسم املميز، الــذي قدمه مع فريقه 
بطوالت،  بعدة  وتتويجه  بـــالده،  ومنتخب 
ومن بينها كأس األمــم األوروبــيــة ألول مرة 

في تاريخ البرتغال.

الطموح
»طـــمـــوحـــي هـــو الـــفـــوز كـــل األعــــــــوام. لـــم أفــز 
بالكرة الذهبية العام املاضي، ولكنني فزت 
أتوج  أن  أتمنى  السابقني.  العامني  في  بها 
بــهــا هـــذا الــعــام« هــكــذا اعــتــرف كريستيانو 
)فــرانــس فــوتــبــول( قبل التتويج  رونــالــدو لـــ
الــرســمــي بــالــجــائــزة الـــفـــرديـــة ملــــرة جــديــدة، 
قبل توجهه لخوض منافسات كأس العالم 

لألندية مع النادي امللكي.
ــة  ــيـ ــبـ ــذهـ وحـــــصـــــد كــــريــــســــتــــيــــانــــو الــــــكــــــرة الـ

رونالدو األقرب 
لحصد لقب األفضل 

بعد موسم مميز

)Getty /رونالدو مع الكرة الذهبية التي حصدها عن العام الماضي )غونزالو أرويو

فــــي 2016: كـــأس  ألــــقــــاب  ثـــالثـــة  وبــجــعــبــتــه 
أوروبـــا وكـــأس السوبر األوروبــــي مــع ريــال 
ــم أوروبــــــــا مــــع مــنــتــخــب  ــ ــــأس أمـ ــد، وكــ ــدريــ مــ
لقبا جديدا وهو  أن يحرز  البرتغال، وقبل 
امللكي  النادي  األندية، بعد تفوق  مونديال 

على كاشيما إنتلرز الياباني في النهائي.
قـــال  ــي  ــ ــاضـ ــ املـ ــم  ــ ــــوسـ املـ ــال  ــ ــريــ ــ الــ أداء  وعــــــن 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
»هــذا العام ريــال مدريد كان مبهرا. أنهكنا 
بحلول منتصف املوسم ولكننا استيقظنا. 
واألمــر مماثل مع البرتغال، فقد تألقنا في 
منتصف كـــأس أمـــم أوروبـــــا. هـــذا يثبت أن 
الــقــدم ليست مجرد عــدو سريع وإنما  كــرة 

لــم تتحقق يكون أهــم شــيء هــو املــحــاولــة«، 
وقد تكون عودة ميسي للمنتخب، من أجل 
»راقصي  مــع  لقب بطولة هامة  عــن  البحث 
التانغو«، وهو ما ينقصه من أجل الوصول 

لقمة املجد، في عالم كرة القدم.

غريزمان المرشح األقل حظًا
ــرًا، يـــكـــون املــرشــح  ــادة مــــؤخــ ــعــ وكـــمـــا جــــرت الــ
ــنـــافـــس ملــيــســي ورونـــــالـــــدو ضــيــف  ــالـــث املـ ــثـ الـ
الــدور  شــرف في حفل تسليم الجوائز، وجــاء 
ــرة عــلــى غــريــزمــان، الـــذي قـــدم موسما  هـــذه املـ
اســتــثــنــائــيــا مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ومــنــتــخــب 
ــــدو كــخــصــم لــه  ــالـ ــ ــــود رونـ ــكـــن وجــ فـــرنـــســـا، ولـ

ماراثون والفائز يتحدد في النهاية«. وعلى 
املنصرم  املوسم  يكن  لم  كريستيانو  عكس 
مــن أفــضــل مــواســم مــيــســي، فــرغــم انـــه أحــرز 
خــاللــه ثــالثــة ألــقــاب جميعها مــع برشلونة 
)الــــــــــــدوري وكــــــــأس املــــلــــك وكــــــــأس الـــســـوبـــر 
اإلسباني(، فقد فشل مع منتخب األرجنتني 
في الفوز ببطولة كوبا أميركا املئوية رغم 
تأهله للنهائي للمرة الثانية على التوالي، 
ليقرر اعتزال اللعب الدولي، إال أنه عدل عن 
قراره وعاد ليقود »األلبيسيلستي« مجددا.

ــــب فــي  ــال »بـــالـــتـــأكـــيـــد أرغــ ــ ــــن طـــمـــوحـــه قـ وعـ
الــفــوز دائــمــا، أحـــاول تحقيق األهـــداف التي 
إذا  املــوســم، ولكن  بــدايــة  يتم تحديدها فــي 

والــيــورو، حرمه  »التشامبيونز«  نهائي  فــي  
مـــن تــحــقــيــق حــلــم كــــان كــفــيــال بــوضــعــه على 
الــالعــب 22  العالم. وأحـــرز  قمة ترتيب العبي 
هـــدفـــا فـــي الــلــيــغــا وســبــعــة فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، وكان له دور حاسم في تأهل أتلتيكو 
برشلونة  مرمى  في  بأهدافه  النهائي،  للدور 
اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، وقام بنفس 
الدور مع »الديوك«، بعدما أحرز سبعة أهداف 
الــهــداف وأفضل  الــيــورو، حصد بها لقب  فــي 
اكتفى بالوصول  املنافسات، ولكنه  العب في 
البرتغال، ونجح  أمــام  الــخــروج  قبل  للنهائي 
ديدييه  الفني  املدير  ليجبر  نفسه  إثبات  في 
ديـــشـــامـــب عــلــى االعـــتـــمـــاد عــلــيــه، بــعــدمــا بــدأ 

الالعب  البدالء. وتــوج  املنافسات على مقاعد 
الدولي الفرنسي، بجائزة أفضل العب فرنسي 
الــقــدم، من قبل مجلة »فــرانــس فوتبول«  لكرة 
الفرنسية، ليخلف العب باريس سان جيرمان 
في  اللقب  مــاتــويــدي، صــاحــب  بليز  الفرنسي 
املوسم املاضي. وحصل غريزمان على جائزة 
ــم أوروبــــــــا الــتــي  ــ ــــب فــــي بـــطـــولـــة أمـ أفـــضـــل العـ
املاضي، وكان  الصيف  فرنسا خالل  نظمتها 
ضمن قائمة أفضل العــب فــي أوروبــــا، والتي 
يقدمها االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
ــــدو، إال أنـــهـــا ذهــبــت  ــالـ ــ إلــــى جـــانـــب بــيــل ورونـ
»لـــصـــاروخ مــــاديــــرا«، الــــذي تــحــول إلـــى عــقــدة 

غريزمان في منافسات املوسم املنقضي.

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017



ــانــــي عـــاملـــيـــا،  ــثــ نـــجـــح املـــصـــنـــف الــ
الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
في التفوق على األول، البريطاني 
أنـــدي مــــوراي، فــي نــهــائــي مــنــافــســات بطولة 
الدوحة للتنس بنتيجة )6 – 3( و)7 – 5( و)6 
– 4(، ليحافظ على اللقب الــذي فاز به العام 
ــــوراي املــجــمــوعــة األولـــى  املـــاضـــي.  وأنـــهـــى مـ
بسهولة، وكان قريبا من حسم املباراة، التي 
دامــت أكثر مــن ثــاث ســاعــات، فــي املجموعة 
املــصــنــف األول  قــبــل أن يــســتــفــيــق  الـــثـــانـــيـــة، 
ــور ويــحــســم املــجــمــوعــة  ــ عـــاملـــيـــا، ويــقــلــب األمــ
الحاسمة،  الثالثة  املجموعة  وفــي  لصالحه، 
األفضل، ليحسمها  الصربي هو  النجم  كــان 

مستغًا أخطاء خصمه بشكل جيد. 
وتعتبر هـــذه هــي أول مــواجــهــة رســمــيــة بني 
ــــوراي وديــوكــوفــيــتــش، فـــي الـــعـــام الــجــديــد،  مـ
املفتوحة  املنافسة في أستراليا  وقد تتجدد 
املوسم  فــي  األولـــى  الكبرى  البطولة  للتنس، 
عامليا  األول  املصنف  تلقى  وبينما  الجديد، 
الهزيمة رقــم 25 من أصــل 36 مباراة جمعته 

بالنجم الصربي. 
الدوحة  ببطولة  فــاز  قــد  ديوكوفيتش  وكــان 
الــعــام املــاضــي، بــعــد الــتــفــوق عــلــى اإلســبــانــي 
ــل نـــــــادال، الـــــذي لـــم يـــشـــارك فـــي هــذه  ــيـ ــائـ رافـ
الـــنـــســـخـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة، بـــعـــدمـــا فـــــاز عــلــيــه 

تتويج 
ديوكوفيتش

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغبته في العودة إلى صدارة التصنيف 
العالمي للتنس للرجال عندما فاز على غريمه آندي موراي في لقاء مثير 
عالميًا  الثاني  المصنف  النهاية  في  حسمها  ساعات،  ثالث  لحوالي  استمر 

عن جدارة واستحقاق بعد أن عانى كثيرًا أمام منافس صعب

3031
رياضة

متابعات

 –  6( بنتيجة  وقتها،  بمجموعتني  بسهولة 
1( و)6 – 2(.

فوز فرنسا على أميركا
الفرنسيان ريشار جاسكيه وكريستينا  فاز 
سوك  جــاك  األميركيني  على  مادينوفيتش 
كأس  لقب  فرنسا  لتحرز  فاندفيجه  وكــوكــو 
بيرث.  فــي  املختلطة  للفرق  للتنس  هوبمان 
ومنح جاسكيه الذي أنقذ نقطة حسم اللقاء 
ــفـــاصـــل بــاملــجــمــوعــة الــثــالــثــة  فــــي الــــشــــوط الـ
الــتــقــدم مــبــكــرًا لــفــرنــســا بــالــتــفــوق عــلــى ســوك 
بنتيجة )6 – 3( و)5 – 7( و)7 – 6( في لقاء 
مثير استمر ساعتني ونصف الساعة. وقال 
العظماء  الاعبني  من  الكثير  »فــاز  جاسكيه 
هــنــا مـــن قـــبـــل، لـــذلـــك فــنــحــن ســـعـــداء لــوضــع 
الــكــأس، نحن فــخــورون جــدًا«.  أسمائنا على 
وأخفقت مادينوفيتش في حسم االنتصار 

التعامل مع الضربات األمامية  إذ عانت في 
الـــقـــويـــة لــفــانــدفــيــجــه الـــتـــي أدركــــــت الــتــعــادل 
املــتــحــدة بــالــفــوز عــلــى منافستها  لــلــواليــات 
الفرنسية بنتيجة )6 – 4( و)7 – 4(. وأسفر 
ــــوز فــانــدفــيــجــه عــــن إقــــامــــة مــــبــــاراة زوجــــي  فـ
مختلط لحسم املواجهة وفــازت فرنسا )4 – 
1( و)4 – 3( بعد شوط فاصل لتحرم أميركا 
مــن تحقيق رقـــم قــيــاســي وإحــــراز لــقــب كــأس 
هوبمان للمرة السابعة، وقــال سوك »قدمنا 
ــــرزت  أداء مــتــواضــعــا الـــيـــوم أنـــا آســــف، »وأحـ

فرنسا اللقب مرة واحدة قبل ذلك في 2014.

تألق لورين وسينياكوفا
ألقابها  أول  ديفيز  لورين  األميركية  أحــرزت 
ــا فـــــــازت عــلــى  ــنـــدمـ ــنـــس املـــحـــتـــرفـــات عـ فــــي تـ
 6( كونيوه  آنــا  الشابة  الكرواتية  منافستها 
– 3( و)6 – 1( في املباراة النهائية ملنافسات 
للتنس.  أوكــانــد  فــي بطولة  السيدات  فــردي 
الــشــهــيــرات سيرينا وفينوس  خـــروج  وبــعــد 
ولــيــامــز وكــارولــني وزنــيــاكــي فــقــدت البطولة 
ــن بـــريـــقـــهـــا وجـــاذبـــيـــتـــهـــا ومـــــن ثــم  بــعــضــا مــ
جمعت املباراة النهائية بني العبتني تحتان 
املركزين 47 و61 في قائمة التصنيف الدولية.
واستقرار  القوية  إرسالها  ضربات  وبفضل 
مستوى أدائها تفوقت ديفيز )23 عاما( التي 
خسرت في مباراتني نهائيتني في 2016 على 
عــامــا من  الــعــمــر 19  مــن  الــبــالــغــة  منافستها 
البداية لتحرز اللقب عن جدارة واستحقاق. 
ــاء  ــطــ ــن األخــ ــ ــيــــوه الـــكـــثـــيـــر مـ وارتــــكــــبــــت كــــونــ
وواجهت بعض املتاعب في ضربات إرسالها 
طـــوال املــبــاراة وخــســرت إرســالــهــا مــرتــني في 

املجموعة األولى وثاث مرات في الثانية.
وقالت ديفيز التي تقيم في فلوريدا في مقابلة 
بعد التتويج »شعوري ال يوصف. بالتأكيد 
ــأول لــقــب لـــي فـــي تــنــس املــحــتــرفــات  ــ ــفـــوز بـ الـ
وفــي بطولتي املفضلة هــو إحــســاس رائـــع«، 
وأضــافــت ديــفــيــز »كــنــت أنــتــظــر هـــذه اللحظة 
الكرواتية  الــاعــبــة  »أمـــا  منذ بضع ســنــوات، 
فقالت إن الخسارة كانت مؤملة لكنها سعيدة 
بوصولها لنهائي إحدى البطوالت في بداية 
عـــام 2017، وقــالــت عــن ذلـــك »بــالــطــبــع أشعر 
بخيبة أمل لخسارة املباراة النهائية، لكنها 

كانت بداية عام طيبة على كل حال«.
وتـــوجـــت الــتــشــيــكــيــة كــاتــريــنــا ســيــنــيــاكــوفــا 
بأول ألقابها في تنس املحترفات بعد الفوز 
بــدايــة  وبــعــد  املــفــتــوحــة.   ببطولة شينتشني 
املصنفة 52 عامليا  فــازت سينياكوفا  بطيئة 
الثامنة  املصنفة  على  النهائية  املــبــاراة  فــي 
األمـــيـــركـــيـــة الـــيـــســـون ريــــســــك بــمــجــمــوعــتــني 
متتاليتني بنتيجة )6 – 1( و)6 – 4( لتضمن 

الجائزة األولى.
وكـــانـــت ســيــنــيــاكــوفــا فــــازت فـــي وقـــت ســابــق 
مـــن الــبــطــولــة عــلــى العــبــتــني مـــن قــائــمــة أول 
عــشــر مصنفات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وهما 
الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا هــالــيــب والــبــريــطــانــيــة 

تّوجت التشيكية 
كاترينا سينياكوفا بأول 

ألقابها في التنس

سيلفا يرغب في عودة جماهير هال 
للمدرجات بعد بداية مظفرة

بدأ ماركو سيلفا مسيرته التدريبية مع هال سيتي بالفوز في كأس االتحاد اإلنكليزي 
لكرة القدم  لكن املدرب البرتغالي يأمل في عودة الجماهير الغائبة إلى مساندة الفريق 
في مسعاه لتفادي الهبوط من الدوري املمتاز. وفي أول مباراة ألحدث مدربني في الدوري 
بــاالنــتــصــار 2-صفر  بــول كليمنت مـــدرب ســوانــزي سيتي  تــفــوق سيلفا على  املــمــتــاز 
بفضل هدفني ابل هرنانديز وجوش تيمون. ورغم أن الفوز في الدور الثالث للكأس يمثل 
الخالية في استاد هال سيتي لم يكن جيدا  بداية مثالية لسيلفا فإن مشهد املدرجات 
بالتأكيد في ظل مقاطعة العديد من املشجعني للمباراة احتجاجا على مالك النادي. وتم 
تسجيل حضور 6608 مشجعني بينهم عدد قليل من الجماهير التي جاءت من ويلز 
الــدوري املمتاز وهو ما أثــار حزن سيلفا.  ملشاهدة املباراة بني آخر فريقني في ترتيب 
وقال سيلفا الذي لم ترحب الجماهير بتعيينه خلفا ملايك فيالن »من املهم بالنسبة لي 
أن تثق الجماهير في الفريق ألننا بحاجة للمساعدة«. وأضاف »من أجل تغيير مركزنا 
وموقفنا نحن بحاجة لذلك. أتمنى أن يكون في املباراة القادمة ضد بورنموث املزيد من 

الناس هنا ملساندتنا«.

أحمد موسى يترك بصمته أخيرًا مع ليستر سيتي 
 بـــدأ أحــمــد مــوســى أخــيــرًا فــي إثــبــات أنـــه صفقة 
دقائق  احــتــاج خمس  إذ  لليستر سيتي  ناجحة 
فقط ليسجل هدفي الفوز 2-1 على إيفرتون في 
الدور الثالث بكأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم. 
فترة  فــي  ليستر  إلــى  النيجيري  الــالعــب  وانتقل 
مليون   21 مقابل  املاضية  الصيفية  االنــتــقــاالت 
دوالر قادما من تشسكا موسكو الروسي ليعزز 
خط هجوم حامل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز. 
إنــه سجل  إذ  األول  فــي موسمه  يتألق  لــم  ولكنه 
هــدفــني فــقــط، ولــكــنــه قـــدم أداء رائــعــا بــعــدمــا نــزل 
بديال لزميله ليوناردو أولوا. وبفضل هدفيه في 
الشوط الثاني حقق ليستر أول فوز خارج ملعبه 

في كل املسابقات هذا املوسم.

وستبروك يقود أوكالهوما لفوز جديد 
في دوري السلة األميركي

تألق راسل وستبروك مرة أخرى وأحرز ثالثية جديدة من األرقام املزدوجة ليقود فريقه 
أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه دنفر ناجتس 121-106 في دوري كرة السلة 
للمحترفني. وأحــرز وستبروك 32 نقطة وسيطر على 17 كرة مرتدة ومرر  األميركي 
11 كرة حاسمة لزمالئه ليحقق ثالثية األرقــام املزدوجة رقم 17 له في املوسم الحالي 
الفوز رقم 22 مقابل 16 هزيمة هذا املوسم. ويحتل أوكالهوما  ويقود فريقه لتحقيق 
املركز الثاني في مجموعة الشمال الغربي ضمن القسم الغربي للبطولة. وأسهم ستيفن 
أدامز العب أوكالهوما في الفوز بتسجيل 16 نقطة وأضاف زميله فيكتور أوالديبو 15 
البديل ولسون تشاندلر أفضل مسجلي دنفر ناجتس برصيد 24 نقطة  نقطة. وكــان 
بينما أضاف زميله ويل بارتون 21 نقطة لكنها لم تنجح في منع الهزيمة رقم 23 للفريق 

مقابل 14 فوزا هذا املوسم. 

العين اإلماراتي يعاقب المهاجم 
أسبريا بسبب حركات غير الئقة

فرض العني املنتمي لدوري املحترفني اإلماراتي عقوبة إدارية على العبه الكولومبي دانيلو 
أسبريا بسبب سلوكه خالل مواجهة النصر في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة. وودع 
العني منافسات كأس الرئيس بخسارته 1-صفر. وقال النادي عبر حسابه على اإلنترنت 
»اعتمد مجلس إدارة شركة نادي العني لكرة القدم برئاسة غانم مبارك الهاجري العقوبة 
أسبريا  دانيلو  الكولومبي  الــالعــب  بحق  لالحتراف  الفنية  اللجنة  أقرتها  التي  ــة  اإلداريـ
اتساقا مع لوائح النادي وقيمه املؤسسية وذلك خالل اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم«. 
وأضاف دون توضيح مزيد من التفاصيل »تأتي العقوبة اإلدارية على الالعب على خلفية 
سلوكه خالل مباراة فريقه أمام النصر على ملعب محمد بن زايد ضمن دور الثمانية 
لكأس رئيس الدولة«. وذكرت تقارير محلية أن املهاجم الكولومبي )27 عاما( أثار غضب 

مشجعي النصر بسبب توجيه إشارات غير الئقة.

فاليرز يهزم اليتنينغ في دوري هوكي الجليد
هيأ جيكوب فوراتشيك أول هدفني ليفوز فريقه فيالدلفيا فاليرز على ضيفه تامبا باي 
الفوز أوقف فاليرز  الجليد في أميركا الشمالية. وبهذا  اليتنينغ 4-2 في دوري هوكي 
مسيرة هزائمه التي استمرت على مدار خمس مباريات متتالية. وبالنسبة لتامبا باي 
الفترة  األربعة في  أهدافه  أحــرز فاليرز جميع  التوالي.  الثالثة على  الهزيمة  فإنها كانت 
الثانية بعد أن بدأ العبه الصاعد ترافيس كونيسني هز شباك الضيوف محرزًا هدفه 

الثاني في آخر 23 مباراة.

2006 أصبح العبًا مع فريق أوساسونا وسجل أول هدف 
له في املباراة األولى ضد فريق سيلتا فيغو، كما شارك مع 
الفريق في نصف نهائي بطولة الدوري األوروبي آنذاك. في 
موسم 2008-2009 سجل هدفا رائعا في مرمى فريق ريال 
رائــعــة، ووصل  بطريقة  مدريد من مسافة حوالى 30 مترًا 
إلــى حوالى 148  عــدد مباريات خــوان فــران مع أوساسونا 

مباراة سجل فيها 12 هدفًا. 
في عام 2011 وقع خوان فران مع أتلتيكو مدريد مقابل 4 
ماليني يــورو، وبــدأ مسيرته مع الفريق بخسارة أمــام ريال 
مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا. سجل خوان فران أول 
أتلتيكو مدريد في مرمى فريق مايوركا  هدف رسمي مع 
في اللقاء الذي انتهى ملصلحة »الروخيبالنكوس« )4 - 3(. 
عــاش خـــوان فـــران مــع أتلتيكو مــدريــد أجــمــل أيـــام مسيرته 
الكروية حيُث خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتني أعوام 

2014 و2016، لكن لسوء حظه خسر اللقب في املناسبتني. 
على الصعيد الــدولــي بــدأ خــوان فــران مسيرته مع املنتخب 
اإلســبــانــي فــي عـــام 2012، وخــــاض حــتــى اآلن 22 مــبــاراة 
سجل فيها هدفًا، وكان خوان فران مثل منتخبات إسبانيا 
املنتخب  )تحت 17، 18، 19، 20 و21 سنة(، وتتدرج حتى 
فــران  األول منذ عــام 2003 حتى عــام 2012. حقق خــوان 
كأس  لقب  بينها  من  عديدة  ألقابًا  الكروية  مسيرته  خــالل 
ملك إسبانيا مع فريق إسبانيول موسم 2005-2006، ومع 
أتلتيكو مدريد حقق لقب الدوري موسم 2013-2014، لقب 
كأس ملك إسبانيا موسم 2012-2013، وبطولة »السوبر« 
اإلسباني موسم 2014. باإلضافة إلى لقب الدوري األوروبي 
مــوســم 2011-2012 ولــقــب »الــســوبــر« األوروبـــــي فــي عــام 
أعــوام  أوروبــا  أبطال  2012، وأخيرًا حل وصيفًا في دوري 

2014 و2016. 

رياض الترك

يعد خوان فرانسيسكو توريس بيلني املعروف باسم خوان 
ــران، أحـــد ركــائــز دفـــاع فــريــق أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي.  فــ
ويجهل الكثيرون أن خوان فران بدأ مسيرته من ريال مدريد 
»ب« ثم لعب مع النادي »امللكي«، ثم انتقل إلى إسبانيول على 
سبيل اإلعــارة، بعد ذلك انتقل إلى فريق أوساسونا قبل أن 
يستقر مع أتلتيكو مدريد عام 2011. لعب خــوان فــران مع 
ريال مدريد »ب« 56 مباراة سجل فيها سبعة أهــداف، قبل 
»امللكي« في عام 2004  للنادي  األول  الفريق  أن يصبح مع 
واستمر حتى 2006، لكنه لم يلعب كثيرًا، حيُث شارك في 

ست مباريات فقط ولم ُيسجل أي هدف. 
في عام 2005 انتقل إلى فريق إسبانيول وساهم في بقاء 
الفريق ضمن أنــديــة الــدرجــة األولـــى بشق األنــفــس. فــي عام 

خوان فران

على هامش الحدث

أحد ركائز الدفاع 
في أتلتيكو مدريد 

اإلسباني ومنتخب 
»ال فوليا روخا«

ديوكوفيتش 
يحمل كأس 
البطولة )أكي 
)Getty/بيجو راي

النهائية لبطولة  المباراة  البريطاني أندي موراي األنظار في  النجم  لفت 
قطر المفتوحة أمام منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك بعد 
أن أظهر روحًا رياضية ُمميزة عندما سقط منافسه على األرض مصابًا، 
ليذهب نحوه ويطمئن عن حالته بعد السقوط. ونال المصنف األول 
الملعب  مدرجات  في  الموجودة  الجماهير  من  حارًا  تصفيقًا  عالميًا 
التي قام بها تجاه منافسه الصربي ديوكوفيتش  الرائعة  نظرًا للقطة 

والتي أظهرت أنه يملك روحًا رياضية عالية.

روح رياضية

وجه رياضي

ألــقــابــهــا على  لــتــحــرز أول  جـــوهـــانـــا كــونــتــا 
مستوى بطوالت املحترفات بعد أن خسرت 
فــــي الـــنـــهـــائـــي فــــي بـــطـــولـــتـــني ســـابـــقـــتـــني فــي 

باشتاد وطوكيو في العام املاضي.
وتـــعـــرضـــت ســيــنــيــاكــوفــا )20 عــــامــــا( لــكــســر 
إرسالها مبكرًا لكنها انتفضت وفازت بأربعة 
األولـــى  املــجــمــوعــة  لتحسم  متتالية  أشــــواط 

بــالــفــوز«. وأضــافــت »هــذه  أداء لكني سعيدة 
بــدايــة رائــعــة لــي فــي الــعــام الــجــديــد. وأتمنى 
أن يــســتــمــر أدائـــــي فـــي الــتــحــســن والــتــطــور«، 
فهي  عــاملــيــا   39 املصنفة  لــريــســك  وبالنسبة 
رابــع هزيمة لها في مــبــاراة نهائية ليستمر 
للفوز بأول لقب منذ 2014.وقالت  انتظارها 
الــاعــبــة األمــيــركــيــة بــعــد املـــبـــاراة »كــانــت هي 

األميركية  منافستها  إرســــال  تكسر  أن  قــبــل 
الفوز  وتحقق  الثانية  املجموعة  فــي  مــرتــني 
بعد 78 دقيقة من اللعب. وبعد التتويج قالت 
بالتأكيد  رائــعــا  أســبــوعــا  ــان  »كـ سينياكوفا 
ــا فـــي غـــايـــة الـــســـعـــادة بعد  ــ بــالــنــســبــة لـــي وأنـ
نــجــاحــي فــي تحقيق الــفــوز هـــذه املـــرة ألنها 
ــدم أفضل  كــانــت مــبــاراة صعبة تــمــامــا. لــم أقـ

الـــاعـــبـــة األفــــضــــل الــــيــــوم وبـــالـــتـــأكـــيـــد كــانــت 
تستحق الــفــوز«. وأكــدت ريسك »أنــا سعيدة 
ــبــــوع رغــم  جــــدًا بــمــا قــدمــتــه خــــال هــــذا األســ
ــذه خـــطـــوة فـــي االتـــجـــاه  خـــســـارتـــي الــــيــــوم. هــ
الصحيح وأتطلع إلى البطولة املقبلة وبقية 

املوسم«.
)فرانس برس(

الذي  املحرك،  مشاكل  بسبب   ،1 فورموال  منافسات  في  مؤخرا  مكالرين  فريق  عانى 
عدة  من  بوتون  وجينسون  ألونسو  فيرناندو  بنجميه  وأطــاحــت  هــونــدا،  تنتجه شركة 
الشركة  مــع  التعاون  إلــى مواصلة  اإلدارة  دفــع  مــا  وهــو  املاضيني،  العامني  فــي  سباقات 
اليابانية من أجل تصميم موتور جديد، يزيد من فرص الفريق في العودة إلى القمة. وقال 
املدير التقني للفريق، تيم غوس، في تصريحات صحافية عن املحرك الجديد »لقد قمنا 
بإعادة تصميم محرك هوندا، وهو ما سيعطينا الفرصة من أجل الوصول إلى القمة من 

جديد، بعد غياب في العامني املاضيني«.

صورة في خبر

محرك مكالرين

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017

االثنين 9  يناير/ كانون الثاني  2017 م  11 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 861  السنة الثالثة
Monday 9 January 2017



32

حين تقرأ عن مرضى لم ينتبهوا لألعراض مبّكًرا حتى التَهمُهم المرض، تبدأ في طرح األسئلة باحثًا عن أجوبة ال تشفي غليلك، 
أنت الذي أصبحت مريًضا افتراضيًا

عيادة الدكتور غوغل
البحث على األنترنت يزيد المرضى االفتراضيين

عائشة بلحاج

أنــت الجالس أمــام الجهاز اآلن، ال 
تشعر بأّي شيء غير مألوف. أنت 
بخير»جسدًيا«، وال تعاني من أّية 
أعــراض مرضية. بالّصدفة، تجد نفسك في 
موقٍع طبي، يتحّدث عن أعراض مرض قاتل 
يهّدد الجميع، فتبدأ أنت الذي ال تعاني من 
ا عن األعــراض 

ً
شــيء، في نبش جسدك بحث

ــك 
ّ
الــتــي قـــرأت عنها فــي املــوضــوع، وتــجــد أن

شـــعـــرت بــمــعــظــمــهــا هــــذا األســــبــــوع: حــّمــى، 
أرق، صــداع، سعال، جفاف، غثيان،  دوخــة، 
ا. وتبدأ في 

ً
ــات قلب غير منتظمة أحيان

ّ
دق

القلق.
ــرأ عــــن مـــرضـــى لــــم يــنــتــبــهــوا لـــأعـــراض  ــقـ تـ
همُهم املرض. وتبدأ في طرح 

َ
مبّكًرا حتى الت

ا عن أجوبة لن تحصل عليها، 
ً
األسئلة باحث

ها لن تشفي غليلك، أنت الذي أصبحت 
ّ
أو أن

ــا افــتــراضــًيــا، وعــلــيــك إيـــجـــاد إثــبــات 
ً

مــريــض
لحالتك، حتى تنتقل إلى مرحلة البحث عن 

عالج قبل فوات األوان.

مواقع تتصيّدك
تــبــحــث بـــشـــّدة عـــن أعــــــراض أخـــــرى تــشــابــه 
ــــراض الــتــي عــلــى الــنــت، وتــفــلــي جسدك  األعـ
ا عنها، لكن معظم األمراض لها أربعة 

ً
بحث

ــع بــعــضــهــا  أو خــمــســة أعــــــــراض تـــشـــتـــرك مــ
فــيــهــا، حــتــى أبــســط األمــــراض تــشــتــرك فيها 
ـــك ال تــعــرف أن دراســـة 

ّ
مــع أخــطــرهــا. كــمــا أن

حـــول املـــوضـــوع كــشــفــت أن نــحــو 90 % من 
املحتوى الصّحي على اإلنترنت، خصوًصا 
حقق في 

ّ
. حيث تّم الت

ً
في ويكيبيديا مغلوط

الدراسة التي أجراها فريق علمي من جامعة 
كــامــبــيــل األمــيــركــيــة، مــن املـــقـــاالت املــنــشــورة 
على اإلنترنت، في أكثر عشر حــاالت طبية 

 في مجال األبحاث والدراسة.
ً

تداوال
لـــ Pew study، تصل  ووفــقــا لــدراســة أخـــرى 
عن  الباحثني  اإلنــتــرنــت  مستخدمي  نسبة 
يجعل  مما   ،%80 إلــى  الصّحية  املعلومات 
ــالــثــة فــي ترتيب 

ّ
االســتــفــســارات الــطــّبــيــة الــث

ا. وفي إطار البحث عن املعلومات 
ً
األكثر بحث

الغذائية  املنتجات  ســالمــة  تــأتــي  الصّحية 
الـــــــّدواء والــوصــفــات   بـــــــ29%، وســـالمـــة 

ً
أوال

ا بـ%19. 
ً
ثانًيا بـ24% والحمل والوالدة ثالث

باملعلومات  تتعلق  البحث،  عمليات  وأهـــّم 
ذات الّصلة بأعراض مرض معنّي أو مشكلة 
طــبــيــة بــنــســبــة 66%، وبـــالـــعـــالج الــطــبــي أو 
بــنــســبــة 56%، وحـــول  الــطــبــيــة  اإلجـــــــــراءات 

أطباء أو مهنيني صّحيني بنسبة %44.
وفي دراسة قام بها قسم جامعة نوتنغهام 
ــــــة 

ّ
لـــطـــب األطــــــفــــــال، لـــتـــقـــيـــم مـــصـــداقـــيـــة ودق

املعلومات الصّحية التي يتّم الوصول إليها 
عــبــر شبكة اإلنــتــرنــت، حـــول خــمــس حــاالت 
صــّحــيــة. وبـــني أن مــن إجــمــالــي 500 مــوقــع، 
39% منها فقط قّدم املعلومات الصحيحة، 
خاطئة،  منها   %11 مــعــلــومــات  كــانــت  فيما 
وفشل 49% منها فــي اإلجــابــة عــن الــّســؤال. 
ومن بني املواقع املوردة لجواب أعطى %78 
عــام، تعتبر  منها جواًبا صحيًحا. وبشكٍل 
املنشورة  هــي  مصداقية،  األكــثــر  املعلومات 

في املواقع الحكومية.

نشر الثقافة الصحية
ــا الستبيان جــديــد يــقــوم 8 مــن كــل 10 

ً
وفــق

الطبية  املعلومات  عــن  بالبحث  أشــخــاص 

خلص استطالع للرأي 
 iVillage أجرته مجلة
ساء يملن 

ّ
إلى أن الن

بنسبة 80% إلى أخذ 
راحتهن بشكل كبير أو 
إلى حد ما، في مناقشة 

املخاوف الصّحية 
»املحرجة« مع املهنيني 
الطبيني، فيما تنخفض 

النسبة إلى %38 
في مجتمع اإلنترنت 
العام، وصرح %43 

هن مرتاحات 
ّ
منهن بأن

باملشاركة في نقاش 
صحي مع مجهولني 
على اإلنترنت، ورّحب 
40% منهن بالفرصة 
للحصول على املشورة 

من شخص ما على 
اإلنترنت إذا كانت له 

تجربة مماثلة.

هوامش

)Getty( المعلومات عبر اإلنترنت تزيد من حاالت الوهم بالمرض

B

عـــلـــى شـــبـــكـــة اإلنــــتــــرنــــت قـــبـــل اســـتـــشـــارة 
الطبيب، وتــتــراوح اإلصــابــات التي ُيبحث 
ق عضلي إلــى سكتة 

ّ
عــن عالجها مــن تــمــز

اتي 
ّ
شخيص الذ

ّ
قلبية. ويمكن أن يكون الت

اإلنــتــرنــت مفيدين  فــي  الطبية  والــبــحــوث 
ــوضــع املــعــلــومــة بــمــســؤولــيــة. لــذا 

ُ
عــنــدمــا ت

يحاول بعض األطباء والجمعيات الطّبية 
الدقيقة،  غير  الطّبية  املعلومات  محاربة 
عــبــر إنــشــاء مــواقــع خــاصــة بــهــم للبحوث 
الصحية. ووضع معلومات موثوقة بشكل 
منتظم، كما يشّجع بعض األطباء املرضى 
املواقع  عبر  صّحًيا  أنفسهم  تثقيف  على 
طّبية  لتجربة  عّدهم 

ُ
ت ها 

ّ
ألن اإللكترونية، 

ما كانوا أكثر اطالًعا على 
ّ
أفضل وأبلغ، فكل

ما قضى 
ّ
كل واألمــــراض،  الصّحية  املشاكل 

ا أقــل في شرحها لهم وسُهل 
ً
األطــبــاء وقت

إقــنــاعــهــم بــالــعــالج. بـــل فـــي حــــاالت كثيرة 
ــجــوء 

ّ
ــت عــن الــل

ّ
ــغــنــي املــعــلــومــات عــلــى الــن

ُ
ت

 في حاالت الحروق 
ً

إلى عيادة طّبية، مثال
بواسطة  مــداواتــهــا  يمكن  الــتــي  مسية 

ّ
الش

عــالجــات منزلية، وغــيــرهــا مــن اإلصــابــات 
ــر املــــحــــدود، وتــتــرّكــز  ــ واألمـــــــراض ذات األثـ
معظم العالجات األكثر شيوًعا في البحث 
على اإلنترنت في مسّكنات األلم، مضادات 

االكتئاب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

أضرار المعلومات الّصحية
ــرة 

ّ
فــي بــعــض الـــحـــاالت، املــعــلــومــات املــتــوف

فاقم 
ُ
ــكــوك، وت

ّ
ــت قــد تــزيــد مــن الــش

ّ
على الــن

األعـــــراض، بــاإلضــافــة إلـــى أضــــرار عــديــدة 
وغير  الخاطئ،  االستعمال  عــن  تنجم  قــد 
املــواقــع  على  الطّبية  للمعلومات  املــوّجــه 

اإللكترونية منها:
فباإلضافة  للمعلومة،  االفــتــراضــي  العمر 
ـــح لــلــمــواقــع 

ّ
إلـــــى الـــــّدقـــــة، يـــحـــتـــاج املـــتـــصـــف

الــصــحــيــة إلـــى حــســاب الــعــمــر االفــتــراضــي 
لــلــمــعــلــومــات الــصــحــيــة، إذ يــعــتــقــد بعض 
ـــشـــرت قبل 

ُ
األطـــبـــاء أن املــعــلــومــات الـــتـــي ن

خمس سنوات فقط، يمكن أن تكون قديمة، 
ومع ذلك، ال داع للقلق حول إمكانية انتهاء 
الّصحية، طاملا كانت  املعلومات  صالحية 
ــا، مـــثـــل الــــوكــــاالت  ــهـ فــــي مــــواقــــع مــــوثــــوق بـ
الحكومية أو املؤّسسات الطبية األكاديمية 
ـــهـــا تــقــود إلـــى الــتــعــّرف على 

ّ
املـــعـــروفـــة، ألن

معلومات أخرى في هذه املواقع.
الخطر الثاني، هو انتشار فوبيا الخوف 
 يــوم يـــزداد عــدد الذين 

ّ
مــن األمـــراض. فكل

ــدمــــون اإلنــــــتــــــرنــــــت لـــتـــشـــخـــيـــص  يــــســــتــــخــ
إلى األطّباء إال في  أنفسهم، وال يلجؤون 
لــيــاٍل طويلة مــن القلق  آخــر املــطــاف، بعد 
بـــشـــأن األمـــــــراض الــخــطــيــرة الـــتـــي قــــرؤوا 

ــنـــوع مـــن الــخــوف  ــذا الـ عــنــهــا، ويـــســـّمـــى هــ
الذاتي عن طريق  شخيص 

ّ
الت الناجم عن 

cyberchondria شبكة اإلنترنت بـ
ويـــعـــّرف مــحــرك مــايــكــروســوفــت للبحوث 
ال  »تـــضـــخـــيـــم  ــا  ــهــ ــأنــ بــ  cyberchondria
ــــراض  ــه، لـــلـــمـــخـــاوف بـــشـــأن األعــ ــ ــــاس لـ أســ
األكــثــر شــيــوًعــا، اســتــنــاًدا إلــى استعراض 
ــتـــرنـــت«،  نــتــائــج الــبــحــث عــلــى شــبــكــة اإلنـ
نقول  ا 

ّ
كن إذا  نا 

ّ
بأن النفس  علم  ويشرحه 

ــا يــســمــى« الــيــد   املـــقـــامـــريـــن لــديــهــم مـ
ّ
بـــــأن

 cyberchondriac فــأصــحــاب  الـــّســـاخـــنـــة«، 
لديهم »أعـــراض ســاخــنــة«، فحني يجدون 
القائمة،  في  األولــني  العارضني  لديهم  أن 

الث موجود كذلك.«
ّ
يعتقدون أن الث

الخصوصية،  انتهاك  هــو  الث 
ّ
الث الخطر 

تخصيص  يمكنها  ال  اإلنــتــرنــت  فــشــبــكــة 
ــمـــريـــض مـــــن قــبــل  ــلـ ــّيــــة لـ مــــــشــــــورات صــــحــ
الــطــبــيــب بــشــكــل شـــخـــصـــي، فـــكـــثـــيـــرون ال 
ــلــون الــتــحــدث مــع أطبائهم، 

ّ
يــزالــون يــفــض

احية النظرية 
ّ
الذين هم أكثر دراية من الن

ا من ناحية 
ً
بتاريخ كل مريض، وأكثر أمان

حــمــايــة خــصــوصــيــاتــهــم، إذ يــشــّكــل خطر 
املــخــاوف  أهــم  أحــد  الخصوصية،  انتهاك 
ــن نــقــل املـــشـــاكـــل الــّصــحــيــة إلــــى املـــواقـــع  مـ

اإللكترونية.

النساء والصحة

أمجد ناصر

سألتني مجلة أجنبية عن مدينتي األولى وأمكنتها 
الرغم من  عّمان. على  بالطبع،  إنها،  فقلت  الحميمة. 
أنها ليست مدينتي بمعنى الوالدة والتنشئة. فلم آتها 
إال عابرًا إلى مدٍن ستتكشف لي أسماؤها ومعاملها 
 على مجرى 

ّ
من دون توقف. وبني جبالها التي تطل

ن جبل اللويبدة 
ّ
السيل، وسقفه، والوسط القديم، يتمك

من تحريك حننٍي، ترسب في أعماٍق لم تعد تطاولها 
مغارفه الطويلة. إنه املكان الذي مشيت في شوارعه 
الضيقة مــع أصــدقــائــي. وهــو املــكــان الــذي شهد أول 
عالقة حبٍّ مع فتاٍة من املدينة، لكنها لم تتطور كثيرًا، 
ا انتهت لم تترك جراحًا. وهذا نوٌع من الحب جيد، 

ّ
ومل

 عن باقي 
ٌ
 مختلفة

ٌ
بل ممتاز. لجبل اللويبدة شخصية

جبال عمان األخرى. إنه في الجهة الغربية من املدينة، 
الوسطى.  للطبقة  بل  البورجوازية،  ليس جبل  ولكنه 
ثقافيًا  األردنــيــني طابعًا  الكتاب  رابــطــة  وأعــطــاه مقر 
»جبل الثقافة«،  تزايد مع الوقت، حتى يمكن وصفه بـ

إن كان لهذا الوصف معنى.
مثل األمكنة القديمة في عّمان، يعكس جبل اللويبدة 

عندما  الحديث،  األردن  عرفه  الــذي  املعماري  النمط 
كــان  عــــام 1921.  األردن  إمـــــارة شــــرق  فــيــه  أقــيــمــت 
معظم املعماريني الذين صمموا البيوت واملؤسسات 
األولى في الكيان السياسي الوليد من الذين عاشوا 
في  العثماني  بالنمط  وتــأثــروا  العثماني،  العهد  فــي 
العمارة.  وهذا واضٌح في بيوت جبل عّمان واللويبدة، 
واالقتصادية  السياسية  للنخبة  املفضلني  املكانني 
األولى للبالد. لم يغّير التحديث الذي طرأ على حياة 
الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عــمــومــًا عــلــى شــخــصــيــة جبل 
الــلــويــبــدة. بــوعــٍي، أو بمحض املــصــادفــة، صــمــد هــذا 
معظم  طـــاول  الـــذي  العشوائي  التحديث  أمـــام  الجبل 

أنحاء العاصمة. 
مرتاحًا  )لست  الثقافة«  »جبل  هو  اللويبدة  إن  قلت 
ــلــه عــلــى مــضــض(.   ــو تــقــبَّ ــ لـــهـــذا الـــوصـــف، لـــذلـــك أرجـ
ليس هــنــاك، فــي ظــنــي، مــكــاٌن أيــقــونــيٌّ على مستوى 
اللويبدة  اعتبار جبل  يمكن  لكن،  عّمان.  في  الثقافة 
البلد  اعتبار، مكتبات وســط  أيــضــًا،  كــذلــك. وممكن، 
ــودة عــلــى الــنــحــو الــــذي عرفتها  ــوجـ الــتــي ال تــــزال مـ
أكثر  البلد. هــو  فيه قبل نحو 40 سنة. أحــب وســط 
أحــب مقاهيه،  فيه في عّمان.  مكاٍن عرفته ومشيت 

مطاعمه، أسواقه الضيقة، صاالته السينمائية، محال 
الحلويات، وأرصفته التي تفترشها بسطات بضائع 

وسجائر وكتب ومجالت ال يربط بينها رابط. 
تغييرات قليلة طرأت على مكتبات وسط البلد، فهي 
ال تزال في أماكنها في شارع، أو شارعني رئيسيني، 
القديمة. كلما أكون في عّمان أذهب  في قلب املدينة 
إلى هذه املكتبات، وأجــد فيها من الكتب ما ال أجده 
الحديثة. فــي واحـــدٍة مــن هــذه املكتبات  فــي املكتبات 
الكبيرة، وجدت صاحبها الذي كنت أراه عندما كنت 

أتــرّدد إليها لشراء كتاب، أو ملجرد االطــالع على ما 
وصل حديثًا من كتب وقرطاسية. حّدق بي الرجل 
أيــن رأى  ر 

ّ
الــذي أصبح عجوزًا كأنه يحاول أن يتذك

وجهي.  
ودخــان  القديم  والـــورق  الكتب  رائــحــة  املكتبات  لهذه 
السجائر. غريبة رائحة الورق املطبوع، كأن لكل كتاٍب 
رائــحــة خــاصــة بــه. يمكن أن تجد فــي هــذه املكتبات 
كتبًا لم تطبع ثانية. طبعات عمرها أربعون، خمسون 
سنة. تبدو على الرفوف كأنها لم تتحّرك من هناك. 
ر ماذا يعني ذلك؟ هل هذه عراقة أم ضعف قراءة 

ّ
أفك

املكتبات  هذه  استمرت  وكيف  للكتاب؟  بيع  وحركة 
كل هذي السنني، وال يزال على رفوفها كتب صدرت 
من أربعني سنة؟ يبدو لي أن أصحاب هذه املكتبات 
قد هرموا وهم يجلسون وراء طاوالتهم ذات الخشب 
الثقيل، يشربون الشاي، أو القهوة، ويدخنون بهدوء، 
وبـــدون أن يــبــدو عليهم ضــجــٌر مــن حالتهم هـــذه. ال 
ــذه املــكــتــبــات فـــي اســـتـــعـــادة صــــور لــشــاب  تــفــشــل هــ
 
ً
صغير، كان قادمًا لتوه إلى املدينة التي بدت له كبيرة
أبــواب مغارة علي  له  تفتح  الكتب  ، وكانت 

ً
وصــادمــة

بابا، ويحلم أن تضم هذه الرفوف كتابًا له، ذات يوم.

مغارة علي بابا

وأخيرًا

كلما أكون في عّمان 
أذهب إلى هذه المكتبات، 
وأجد فيها من الكتب ما ال 

أجده في المكتبات الحديثة
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