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طرابلس ــ عبداهلل الشريف

لـــم تــتــأخــر الـــقـــوات الــعــســكــريــة املـــوالـــيـــة لــقــائــد 
»عملية الكرامة« في ليبيا، اللواء خليفة حفتر، 
املدعومة من برملان طبرق، في استعادة املواقع 
التي خسرتها في منطقة الهالل النفطي مطلع 
الــحــالــي، فيما كــان الفتًا أن  شهر مــــارس/آذار 
ــارك وســـرعـــة حــســمــهــا تــرافــق  ــعـ اســتــئــنــاف املـ
مع زيــارتــني متزامنتني، األولــى قــام بها حفتر 
ــرى مــبــاحــثــات مــع عـــدد من  إلـــى مــوســكــو وأجــ
الحكومة  رئيس  كــان  فيما  الـــروس،  املسؤولني 

الــلــيــبــيــة املــؤقــتــة )املــنــبــثــقــة عـــن بـــرملـــان طــبــرق( 
عبد الله الثني، في القاهرة، سعيًا لحشد دعم 
إقليمي ودولي لقوات حفتر ومحاولة  إنهاء أي 
الوطنية  العالقات بني حفتر واللجنة  توتر في 
املتحدث  وقـــال  الليبي.  املــلــف  ملتابعة  املصرية 
العبيدي،  خليفة  لحفتر،  املوالية  الــقــوات  باسم 
أمــس الــثــالثــاء، إنــه تــم »تــحــريــر منطقة الهالل 
الــعــام لحرس  املــديــر  أن  إال  بــالــكــامــل«،  النفطي 
املنشآت النفطية عميد املقريف، اكتفى، بحسب 
وكالة »رويترز«، بتأكيد استعادة موقعي رأس 

النوف والسدرة.

وبــدا واضحًا اعتماد قــوات حفتر، أمــس، على 
سالح الجو لحسم املعركة لصالحها، وهو ما 
أشار إليه آمر غرفة عمليات سالح الجو التابعة 
إن  بقوله  املنفور،  العميد محمد  لقوات حفتر، 
بني  بالتنسيق  الــثــالثــاء  صباح  بــدأت  »العملية 
ــــذي تــمــكــن من  الـــقـــوات الــبــريــة وســــالح الــجــو ال
بالقرب  الدفاع  سرايا  لقوات  تمركزات  قصف 
من ميناء رأس النـــوف«. وفــي مـــوازاة اشتعال 
املعارك في منطقة الهالل النفطي، عاشت أحياء 
اشتباكات  وقــع  على  طــرابــلــس،  العاصمة  مــن 
عنيفة بدأت ليل االثنني بني مجموعات مسلحة 

ــــي على  ــال عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل ثـــالثـــة مـــن األهــ
يــد مسلحني. ووفـــق األهـــالـــي، فـــإن الــتــوتــر بــدأ 
عــلــى خلفية مــقــتــل شــخــصــني عــلــى األقــــل في 
حــي قــرقــارش وحــي األنــدلــس مــن قبل إحــدى 
املجموعات املسلحة التي تتخذ من مبان عامة 
فــي الــحــيــني مــقــار لــهــا، مــمــا دفـــع بــاألهــالــي إلــى 
لــ«العربي  الشهود  أحــد  وقــال  الطرقات.  إغــالق 
الجديد« إن التوتر تصاعد بسبب هجوم أهالي 
القتلى على مقر املجموعة املسلحة مما تسبب 
إلى  التوتر  ليتصاعد  أفــرادهــا  أحــد  مقتل  فــي 

مواجهة مسلحة منذ فجر أمس.

ليبيا: حفتر يسيطر على الهالل النفطي بغطاء مصري روسي
الحدث

سيكون زعيم حزب األربعاء  15  مارس/ آذار  2017 م  16 جمادى اآلخر 1438 هـ  □  العدد 926  السنة الثالثة
»الحرية« اليميني 
الشعبوي، غيرت 

فيلدرز، المثير للجدل، 
نجم اليوم االنتخابي 

الطويل في هولندا.
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الجزائر... 
ألزهايمر وتزوير 

وائل قنديل

هل تختلف مع الرأي القائل بأن 
الشعب التركي بلغ من النضج 

السياسي ما يؤهله ملمارسة 
حقوقه في الديمقراطية، واملناعة 
ضد تزييف إرادته والتالعب به 

في عمليات االقتراع واالنتخاب؟ 
هل تتفق معي في أن الشعب 

التركي أظهر تفوقًا نادر املثال 
في أصعب امتحان حني وجد 

نفسه في مواجهة الدبابة، فقرر 
أن ينتفض دفاعًا عن نظام 

سياسي واجتماعي، كان على 
وشك السقوط، بانقالب عسكري؟ 

هل تتذكر تلك البسالة الشعبية 
املذهلة في الذود عن مدنية الدولة، 

وديمقراطيتها، في يوليو/ تموز 
من العام املاضي، حني دحرت 

الجماهير التركية انقالبًا عسكريًا، 
مصنوعًا في الخارج، قادمًا على 

ظهور مجموعة جنراالت، انقضوا 
على السلطة واحتلوا مؤسسات 
الدولة، وبدا أن النظام املدني قد 

سقط؟ هل ال تزال ذاكرتك تحتفظ 
بمشاهد الرجال والنساء يتصدون 

بأجسادهم لجنازير الدبابات، 
ويسطرون بالدم ملحمة مقاومة 

شعبية ملحاولة اختطاف حالة 
ديمقراطية مدنية حديثة؟ لقد تفّوق 
الشعب التركي على جميع مكونات 

الدولة في التصّدي »املبدئي« ملحاولة 
االنقالب الدامية، وخلف الشعب 

سارت النخب السياسية والحزبية، 
فاكتملت عناصر صورٍة يمكن 

تلخيصها في أن األتراك نضجوا 
ديمقراطيًا إلى الحّد الذي باتوا 

معه ال يحتاجون وقتًا للتفكير، 
أو إجراء الحسابات قبل أن يعلنوا 
للكافة أنهم يرفضون أن يشربوا 

الديمقراطية من فوهة مدافع 
عسكر االنقالب، وتألقت مشاهد 

االصطفاف الوطني الواعي، أظهرت 
فيها املعارضة التركية جدارتها 

السياسية املدهشة، فكانت واحدة 
من مالحم انتصار املعنى والقيمة 

على الجنزير والرصاصة.
السؤال اآلن: هل مثل هذا الشعب 

بحاجة إلى أوصياء على اختياراته 
السياسية املستقبلية، في ما يخص 

االستفتاء على التحول إلى النظام 
الرئاسي؟ غير أن الضرورة املنطقية 
تضع سؤاال أسبق من هذا: هل كان 

هذا الشعب مخدرًا، أو مغيبًا، أو 
مضحوكًا عليه، وهو يضع أصواته 

في صندوق االنتخاب ملصلحة حزب 
األغلبية، ورجب طيب أردوغان، 
وقد أعلنوا صراحة أثناء الحملة 

االنتخابية، أنهم متجهون إلى تعديل 
الدستور، ذهابًا إلى نظام رئاسي؟

تدهشك هذه األصوات التي تمارس 
نوعًا من الوصاية املسبقة على إرادة 

الشعب التركي، فتختار له النظام 
الذي تفضله )البرملاني( من دون 
أن تترك له حرية تقرير مصيره، 

وتزداد الدهشة أكثر عندما تنتقل 
هذه الفوقية املنتفخة من دوائر 

سياسية وإعالمية غربية، إلى نخب 
عربية، ومصرية، ال تزال حتى 
هذه اللحظة قادرة على أن تقيم 

ظهرها الذي تقوس واْعوجَّ من حمل 
الدكتاتورية العسكرية إلى السلطة، 

مشيًا فوق جثة الديمقراطية والدولة 
املدنية. هي واحدة من مساخر 

العصر، أن يتقمص الراسبون في 
امتحان احترام القيم الديمقراطية 

في مجتمعهم دور املعلمني 
والناصحني واألوصياء على إرادة 
شعب آخر، وبخاصة حني يكون 
 على العالمة 

ً
هذا الشعب حاصال

الكاملة في امتحان أصعب، ومن 
ثم يستطيع ممارسة االختيار 

الواعي، فيسقط ما يريد إسقاطه، 
ويمرر ما يراه صالحًا له. هذه 

نكتة تفوق في قدرتها على توليد 
الضحك كاريكاتير الثنائي الراحل، 

أحمد رجب ومصطفى حسن، 
حني رسما شخصيتهما الشهيرة 

»الكحيت« ذلك البائس، الفقير املعدم، 
مهلهل الثياب، حافي القدمني، 

الغارق في العنجهية، يعطي دروسًا 
في االستثمار الناجح ويصفق 
للرأسمالية ويلعن االشتراكية، 

ويحاضر في أفضل الطرق لتناول 
الكافيار، ويدلي بدلوه في خطوط 

املوضة واملوسيقى الكالسيكية.
عزيزي الكحيت: من خدم في بالط 
 
ً
االستبداد العسكري، ليس مؤهال
لتعليم الناس أصول الديمقراطية.

أنِْزل الدكتاتور 
الذي فوق ظهرك

مرور
الكرام

حول النظام السوري 
عام 2016 إلى عام التغيير 

الديمغرافي 

215 ألف معتقل من 
دون احتساب من توفي 

منهم تحت التعذيب

كأن النظام عرف 
ما هو مقتل الثورة 

فصّفى أبرز شخصياتها

للحدث تتمة...

الثورة 
السورية

السادس،  عامها  في  السورية  الثورة  كأن 
أي 2016 األسود، صارت تتوق، ال إلى إسقاط 
إلى  بل  فحسب،  والتعذيب  القتل  نظام 

البشر  سورية،  من  تبقى  ما  على  المحافظة 
والحجر، التركيبة الديمغرافية وما صمد أمام 
الطوفان. عام التهجير والتغيير الديمغرافي 

والمهجرين  المعتقلين  آالف  ومئات 
»األرض  كثيرون  يسميه  ما  في  والمعذبين 
الشهيدة« انتهى بمآٍس مثلما بدأ، تحت أعين 

العالم، الماهر في وصف المجزرة وأساليبها، 
وغير الراغب بمحاسبة المجرم، سوريًا كان أم 

أجنبيًا، ليبقى الشعب السوري وحيدًا

محمد أمين

و15   2011 مــــــــــــارس/آذار   15 بــــن 
عــمــر  ــن  مــ أعـــــــوام   6  ،2017 مــــــارس 
الثورة السورية، مليئة بالتحوالت 
الــدمــويــة، وتــوالــي دفـــع األثــمــان السياسية 
والــعــســكــريــة واإلنــســانــيــة مــن قــبــل حاضنة 
الــثــورة. لهذا السبب كــان متوقعًا أن يشكل 
عام 2016 امتدادًا ملا سبقه من أعوام الثورة، 
ــاة اإلنــســانــيــة  تــحــديــدًا لــجــهــة مــشــهــد املـــأسـ
الــتــي تــواصــلــت وازدادت حــــدة، واســتــمــرار 
إقليمي  إلــى مــســرح تنافس  الــبــاد  تحويل 
يـــدفـــع  إرادات  صــــــــراع  ــدان  ــ ــيــ ــ ومــ ودولـــــــــــي، 
، وتــهــجــيــرًا. 

ً
املــدنــيــون ثــمــنــه الــقــاســي، قـــتـــا

ولــــعــــل املـــصـــطـــلـــحـــات الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
املفوض السامي لحقوق اإلنسان لدى األمم 
املــتــحــدة زيــد رعــد الــحــســن، أمــس الــثــاثــاء، 
لــلــوضــع فــي ســوريــة تلخص  فــي توصيفه 
جزءًا من حجم املأساة بقوله إن الوضع في 
ســوريــة »الــكــارثــة األســـوأ مــن صنع البشر« 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وإن الــبــاد 
للرعب  إلــى »غــرفــة تعذيب ومــكــان  تحولت 
الــوحــشــي وعـــدم اإلنــصــاف املــطــلــق«. لكنها 
تــوصــيــفــات ال تــحــجــب مــســؤولــيــة املجتمع 
الــــدولــــي عــــن اســـتـــمـــرار املــــأســــاة الـــســـوريـــة 
ح النظام 

ّ
بمختلف فصولها، إذ بينما يتسل

الــســوري، بغطاء روســـي إيــرانــي علني في 
ـــــض الــحــل  عــمــلــيــات الـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر ورفـ
السلمي والــتــعــنــت فــي جـــوالت املــفــاوضــات 
من جنيف إلى أستانة، فإنه يعتمد ويراهن، 
ــل تـــقـــديـــر، عـــلـــى تــــواطــــؤ غـــيـــر عــلــنــي  ــ فــــي أقـ
يشارك فيه »املجتمع الدولي« الصامت و/
أو العاجز، بينما يمعن النظام في سياسة 
التدمير واالنتقام وجعل الشعب يدفع ثمن 

قراره برفض النظام.
ــــوري عـــــام 2016،  ــسـ ــ وقـــــد حـــــول الـــنـــظـــام الـ
الــديــمــغــرافــي  التهجير والــتــغــيــيــر  إلـــى عـــام 
الثورة،  تؤيد  التي  السورية  املناطق  ألبــرز 
ــغ مـــنـــاطـــق  ــريـ ــفـ ــتـ ضــــمــــن مـــخـــطـــط يــــهــــدف لـ
ــــي حــمــص  كـــامـــلـــة فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، وفـ
وريــفــهــا، وفـــي مــديــنــة حــلــب مــن أهــلــهــا، في 
مــســعــى لــتــغــيــيــر هــويــة ســـوريـــة، وراهــنــهــا، 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا. مـــشـــاهـــد الــــســــوريــــن وهـــم 
إلى  تنقلهم  الخضر«  »الباصات  يصعدون 
ــبـــاد، كــانــت كــفــيــلــه لــتــلــخــيــص ما  شــمــال الـ
يعده النظام وحلفاؤه في ظل صمت دولي 

هـــو أقــــرب لــلــرضــى الــضــمــنــي عــمــا يرتكبه 
من  الرغم  على  تهجير  عمليات  من  النظام 
أن عمليات  أكــدت  املتحدة  األمــم  أن منظمة 
ــي حـــلـــب تـــعـــادل  ــ ــر، ومــــــا جــــــرى فـ ــيـ ــهـــجـ ــتـ الـ
واتخذ  الــقــســري«.  للتهجير  حــرب  »جريمة 
»املصالحة«  بـ يصفها  عمليات  من  النظام 
أكــبــر  لــتــكــون غــطــاء لتهجير  و»الــتــســويــة« 
استخدام مختلف  بعد  السورين،  من  قــدر 
األســـلـــحـــة، بــمــا فـــي ذلــــك »ســـــاح الــحــصــار 
والـــتـــجـــويـــع« الـــــذي لـــم تــســتــطــع املــعــارضــة 
 ،

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــه طـ ــتــ ــاومــ ــقــ الـــــســـــوريـــــة املـــســـلـــحـــة مــ

للموافقة على تسويات مجحفة  فاضطرت 
فتحت الباب واسعًا أمام التهجير.

وكــــانــــت عــمــلــيــة تــهــجــيــر مـــديـــنـــة داريــــــــا فــي 
خاصرة العاصمة دمشق الجنوبية الغربية، 
أبرز عمليات التهجير التي طغت خال العام 
الـــســـادس لــلــثــورة. وأصــبــحــت املــديــنــة، التي 
ــوام عـــدة بشكل مــحــكــم، الــيــوم  حــوصــرت ألعــ
خالية مــن أهلها الــذيــن غـــادروا إلــى الشمال 
ــر أغـــســـطـــس/آب مـــن عــام  ــ الـــســـوري. فـــي أواخـ
املــهــجــريــن قسريًا  قـــوافـــل  أولــــى  بــــدأت   2016
تخرج من مدينة داريا التي تعرضت إلى أكبر 
عــدد مــن املــجــازر فــي الــعــام األول مــن الــثــورة 
السير  قـــرروا  مقاتليها  لكن  ارادتـــهـــا،  لكسر 
في طريق الثورة حتى آخــره، فقاوموا قوات 
طيلة  أخــرى  ومليشيات  الله  وحــزب  النظام 
ســنــوات مــوقــعــن بــهــا خــســائــر فــادحــة. وإلــى 
الغرب من داريا كانت مدينة معضمية الشام 
)5 كــيــلــومــتــرات غــربــي دمــشــق( هــي األخـــرى 
على موعد مع التهجير، وإن كان أخف وطأة. 
األول  تشرين  أكتوبر/  من  عشر  التاسع  في 
من العام املاضي غادرها نحو ثاثة آالف من 
سطوة،  تحت  اآلخــــرون  بقي  فيما  سكانها، 
تمارس سياسة  التي  النظام  قــوات  وهيمنة 
انتقامية بحق املدينة التي ظلت وفية للثورة 
طيلة سنوات على الرغم من محنة الحصار 

األسلحة  صــنــوف  بكل  والقصف  والتجويع 
املــحــرمــة دولــيــًا. ولــم يتوقف قــطــار التهجير 
ــا ومــعــضــمــيــة الـــشـــام بل  ــ املــمــنــهــج عــنــد داريــ
انــتــقــل إلــــى مــنــاطــق أخــــرى فـــي ريــــف دمــشــق 
أنهكها النظام حصارًا وجوعًا وقصفًا، منها 
الفلسطينين  لــاجــئــن  الــشــيــخ  خـــان  مخيم 
وبلدات أخرى في ريف دمشق الغربي. وخرج 
املحيطة  والــبــلــدات  املخيم  مــن  املدنين  آالف 
بــه منها زاكـــيـــة، واملــقــيــلــبــيــة، وطــيــبــة، أواخـــر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام الفائت 
إثر حملة عسكرية واسعة النطاق قامت بها 
قوات النظام، ومليشيات طائفية دأب إعام 
»الـــقـــوات الــرديــفــة«،  الــنــظــام عــلــى وصــفــهــا بــــ
املــدنــيــن ما  مــن  عـــدد كبير  إلـــى مقتل  وأدت 
دفع مقاتلي املعارضة إلى التسليم والخروج 

بأسلحة خفيفة. وذكرت »مجموعة العمل من 
أجل فلسطينيي سورية« أنه تم تهجير نحو 
ألفي الجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح 
إلى شمال سورية بينهم ناشطون إغاثيون، 
ــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــرت مـــصـــادر  وإعــــامــــيــــون. مــ
التهجير شمل نحو ثاثة  أن  املــعــارضــة  فــي 
النظام على  أصــّر  آالف ســوري وفلسطيني، 
توجههم إلى محافظة إدلب رافضًا خروجهم 
باتجاه جنوب سورية. وفي منتصف أكتوبر 
بــدأ عــدد من أهالي مدينتي قدسيا والهامة 
الباد  الــقــســري نحو شــمــال  التهجير  رحــلــة 
النظام قضى بخروج مقاتلي  اتفاق مع  إثــر 
مــع عائاتهم بعد ســنــوات كانت  املــعــارضــة 
النظام  املدينتان شوكتن في خاصرة  فيها 
فــي شمال  االســتــراتــيــجــيــة  نــظــرًا ألهميتهما 
غــربــي الــعــاصــمــة دمــشــق غــيــر بــعــيــدتــن عن 
ــــوق جـــبـــل املــــزة  قـــصـــر تـــشـــريـــن املـــتـــمـــوضـــع فـ
املدينتن منذ األشهر  أبناء  الشهير. وعانى 
مستمرة  قصف  عمليات  مــن  للثورة  األولـــى 
مـــن املـــوالـــن املــقــيــمــن بــالــقــرب مــنــهــمــا، كما 
تـــعـــرض عـــــدد مــــن شـــبـــاب قـــدســـيـــا والـــهـــامـــة 
فورية  وتصفيات  واســعــة،  اعتقال  لعمليات 
مــن قبل شبيحة الــنــظــام. فــي الــعــام السادس 

مـــن الــــثــــورة، كــــان مـــن الــــواضــــح أن الــنــظــام 
اعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة تــهــجــيــر كـــل املــنــاطــق 
»تأمينها«،  لـ بالعاصمة  املحيطة  الــثــائــرة 
فــهــّجــر فـــي بـــدايـــة ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
الفائت أكثر من ألفن من أهالي مدينة التل 
شــمــال الــعــاصــمــة دمــشــق. فــي أواخــــر الــعــام 
األســد وحلفاؤه عشرات  الفائت خّير بشار 

الشرقية  أحــيــاء حلب  فــي  املحاصرين  آالف 
ــًا وبــــــــــردًا، وبـــن  ــ ــــوعـ ــــن املـــــــوت قـــصـــفـــًا وجـ بـ
إلــى املجهول في أكبر  الــخــروج من بيوتهم 
عملية تهجير تشهدها سورية. وبــدأت في 
منتصف الــشــهــر األخــيــر مــن الــعــام الــفــائــت 
أهل حلب  لتهجير  النطاق  عمليات واسعة 
ــة إلــــى مــحــافــظــة  ثـــانـــي أكـــبـــر املـــــدن الـــســـوريـ

مأساة  اختصرت  مشاهد  فــي  القريبة  دلــب 
ـــركـــوا فــي مــواجــهــة آالت 

ُ
الــســوريــن الــذيــن ت

ــرات آالف الــحــلــبــيــن على  ــوت قــتــلــت عـــشـ مــ
مــدى ثــاث ســنــوات، حيث كانت حلب أكثر 
املـــدن الــســوريــة تــعــرضــًا لــحــمــات الــبــرامــيــل 
املتفجرة التي كانت هجّرت أواخر عام 2013 
نحو مليون حلبي. على ثاث دفعات، خرج 
لتبدأ  مدينتهم  مــن  الحلبين  آالف  عــشــرات 
لطمس  املــنــازل  تعفيش  عمليات  ذلـــك  بــعــد 
ذاكــرة مدينة تعد من أقــدم املــدن في العالم، 
اإلنسانية،  الحضارة  في  رسوخًا  وأكثرها 
لــكــنــهــا تـــعـــرضـــت لــعــمــلــيــة تـــدمـــيـــر مــمــنــهــج 
ملــعــاملــهــا األســاســيــة ملــحــاولــة تــأكــيــد »نــصــر 
مــتــوحــش« تــحــت غــطــاء نــــاري روســــي غير 

مسبوق، وغطاء دولي عنوانه الصمت.
ـــعـــت 

ّ
ــــوالت، وق ــحـ ــ ــتـ ــ ووســــــــط جـــمـــيـــع هــــــذه الـ

فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة، في 
الثاثن من ديسمبر/كانون األول من العام 
املاضي، اتفاقًا لوقف إطاق النار مع النظام 
ــفـــاق  »اتـ ـــ ــة عـــــرف بـ ــيــ بــضــمــانــة تـــركـــيـــة روســ
ــــن هــــــذه الـــفـــصـــائـــل  ــــي مـــســـعـــى مـ أنــــــقــــــرة«، فـ
الحاضنة  تــجــّرف  تهجير  عمليات  إليــقــاف 
مــؤشــرات على  في ظل  للثورة،  االجتماعية 
ــام تـــوطـــن عـــنـــاصـــر املــلــيــشــيــات  ــظـ ــنـ نـــّيـــة الـ
الطائفية الوافدين من لبنان والعراق وإيران 
التركيبة  لتغيير  ســوريــة  فــي  وأفغانستان 
السكانية في سورية. على الرغم من االتفاق، 
إال أن لنظام، وإيران، وبغطاء روسي، ضربا 
ــفــــاق أنــــقــــرة، املــــدعــــوم مــــن مــجــلــس األمــــن  اتــ
الـــدولـــي عـــرض الــحــائــط، فــلــم يــوقــفــا حملة 
عسكرية على قرى تسيطر عليها املعارضة 
في منطقة وادي بردى شمال غربي دمشق، 
آالف  بتهجير  الــفــائــت  يناير  أواخـــر  انتهت 
ــن قـــــرى الـــــــــوادي إلـــــى مــحــافــظــة  ــيـــن مــ ــدنـ املـ
من  لــعــدد  تهجير  تبعتها عملية  ثــم  إدلـــب، 
ســكــان مــنــطــقــة ســرغــايــا الــقــريــبــة مـــن وادي 
بردى. كما قام حزب الله اللبناني املسيطر 
اللبنانية  الحدود  من  القريبة  املنطقة  على 
بـــعـــمـــلـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي الــــزبــــدانــــي وبــقــن 
ــــح إلجـــــراء أكــبــر  ومــضــايــا فـــي مــســعــى واضـ
شمال  ديــمــغــرافــي  وتغيير  تهجير،  عملية 
السيطرة  في  تخدم مشروعه  دمشق  غربي 
على املنطقة املحاذية للحدود مع لبنان من 
ــرورًا بــالــقــلــمــون وانــتــهــاء بـــوادي  الــقــصــيــر مــ
بردى. وقبيل أيام من انتهاء العام السادس 
ــلـــثـــورة، جــــرت عــمــلــيــة تــهــجــيــر واســـعـــة لم  لـ
تــولــهــا وســـائـــل اإلعــــــام أهــمــيــة كــافــيــة في 
ريف حلب الشرقي، إثر تقدم قــوات النظام، 
وحزب الله، ومليشيات مرتبطة بالنظام في 
»الدولة  تنظيم  منها  انسحب  وبلدات  قــرى 
اإلســـامـــيـــة«، فـــي ظـــل حـــديـــث عـــن عــمــلــيــات 
تصفية واسعة ملدنين لم يستطيعوا تأمن 

طريق خروج من قراهم. 
وفي اليوم األخير من العام السادس للثورة، 
حــقــق الــنــظــام وحــلــفــاؤه مــا ســعــوا إلــيــه وهــو 
فـــرض الــســيــطــرة املطلقة عــلــى مــديــنــة حمص 
)وسط الباد( والتي تعد أهم املدن السورية 
لــجــهــة األهــمــيــة االســتــراتــيــجــيــة كــونــهــا عقدة 
الــوصــل بــن أرجـــاء الــبــاد األربــعــة. واضطرت 
املعارضة السورية املسلحة إلى توقيع اتفاق 
روسية،  رعــايــة  تحت  النظام  مــع  »مصالحة« 
يقضي بخروج عدد كبير من سكان حي الوعر 
املدينة  للمعارضة في  آخــر معقل  في حمص 
التي كانت تعد عاصمة الثورة، وُيطلق عليها 
العام السادس من  لقب »أم الشهداء«، لينهي 

الثورة على وقع عمليات تهجير.

يوّدعون حلب 
عند تهجيرهم في 

ديسمبر الماضي 
)عارف وتد/األناضول(

عثمان لحياني

نفض رئيس الهيئة الدستورية 
ملراقبة االنتخابات في الجزائر عبد 

الوهاب دربال، يديه مسبقًا من نزاهة 
االنتخابات البرملانية املقبلة املقررة 

في الرابع من مايو/أيار املقبل، مؤكدًا 
في تصريح صادم للجزائريني أنه 
»ال يضمن حياد اإلدارة بضمان 

نزاهة أعوان وزارة الداخلية املشرفني 
على تنظيم االنتخابات«. وحني 

يعلن رئيس هيئة دستورية تضم 
450 قاضيًا وكوادر مستقلة، 

الهزيمة مسبقًا أمام موظفي وزارة 
الداخلية بشأن شفافية االستحقاق 
االنتخابي، فهذا يعني أن انتخابات 

ل االستثناء في مساٍر 
ّ
مايو لن تشك

من االستحقاقات املشوبة بالتزوير 
واملحاصصة الحزبية. الزم التزوير 

 االستحقاقات االنتخابية في 
َّ

كل
الجزائر، الرئاسية والبرملانية والبلدية 
منذ انقالب العسكر على اإلسالميني 

عام 1992، ولم تسلم تسعة 
استحقاقات انتخابية مذ ذاك وقبله 

من التزوير والتالعب في النتائج 
وتوزيع حصص املقاعد في البرملان 
والبلديات وفق توازنات وحسابات 

السلطة وحدها. كان الجزائريون 
يدركون خالل كل هذه االستحقاقات 

االنتخابية أنها مزورة وأن النتائج 
ال تعكس مطلقًا الواقع السياسي، 
لكن اعترافات تلفزيونية وكتابات 
مسؤولني سابقني في مستويات 

متعددة في الدولة ومشرفني 
بشكل مباشر على االنتخابات في 

الجزائر، هي التي كشفت حجم 
وأشكال التزوير وكيفية حسم نتائج 
االنتخابات في الغرف املغلقة. كما أن 
هناك شركاٍت مصنعة للكمبيوتر في 

العالم تصنع لكل برنامج فيروسًا 
وبرنامجًا مضادًا للفيروس، تفعل 
السلطة في الجزائر. فمع كل تطور 
في املشهد السياسي والتشريعي 

بما يوسع فرص األحزاب السياسية 
في مراقبة عمليات االقتراع، تبدع 

السلطة من جانبها في تطوير أدوات 
التزوير وتكتيكاته، بما يسمح لها 
رسم مخرجات االنتخابات وفقًا 

ملصالحها ورهاناتها السياسية في 
كل مرحلة انتقالية. دربال، القيادي 

اإلسالمي السابق والدبلوماسي 
الذي خانته دبلوماسيته في لحظة 
انكشاف ذاتي، سبق ساعة الزمن 

وحاز شرف إعالن الهزيمة مسبقًا 
أمام الداخلية، اختار أال يعد بما 

ال يفي وقد خبر أالعيب السلطة، 
واختار أال يتمارض بألزهايمر وقد 

كان نفسه وحزبه السابق ضحية 
للتزوير. بات الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة املصاب بجلطة دماغية 

أكثر وعيًا وأعقل من العقالء. 
والعصبة التي تقف على خزائن 
النفط، ال يمكن أن تعطي مفتاح 

السؤال إال ملن يؤمن أن الجزائر بلد 
عاد إلى الجغرافيا فقط عام 1999، 

منذ أن تسلم بوتفليقة الحكم.

رموز خسرهم الشعب السوريحين اكتشف العالم المسلخ وغرفة التعذيب

عام تهجيري 
سادس بطابع 

الباصات الخضراء

ذكرى

عدنان علي

ــن أن االعـــتـــقـــال الــســيــاســي في  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
ــة لـــيـــس جـــــديـــــدًا، إذ ظـــلـــت الـــســـجـــون  ــ ــوريـ ــ سـ
ــخ الــــحــــديــــث،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مــــــــدار الـ »عـــــــامـــــــرة« عــ
خــصــوصــًا بــعــد ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
ــراحـــل حــافــظ األســـــد، إال  فـــي عــهــد الــرئــيــس الـ
أن انــــدالع الــثــورة الــســوريــة ربــيــع عـــام 2011، 
ضـــاعـــف مــــــرات عـــــدة عـــــدد املـــعـــتـــقـــلـــن. وكــــان 
 لــدى 

ً
االعــتــقــال أحـــد أكــثــر األســلــحــة تــفــضــيــا

آثــاره ال تطاول الشخص املعتقل  النظام، ألن 
 عن كونه وسيلة 

ً
فقط، بل عائلته أيضًا، فضا

تحطيم للمجتمعات الثائرة وابتزازها ماليًا، 
إضـــافـــة إلـــى ردع وتــرهــيــب املــجــتــمــع بــأســره. 
ــان عــلــى الــســوريــن أن ُيــقــتــلــوا طــيــلــة ست  وكــ
سنوات لكي يكتشف املفوض السامي لحقوق 
اإلنـــســـان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، األمـــيـــر زيــد 
بــن رعــد الحسن، أن ســوريــة »أصبحت كلها 
غرفة تعذيب ومكانًا للرعب الوحشي والظلم 
ُيقتلوا لست  أن  السورين  كــان على  املطلق«. 
الدولية،  العفو  منظمة  تكتشف  لكي  سنوات 
ــة مــصــطــلــحــاتــهــا  ــ ــادة عـــلـــى »دقــ ــ الـــحـــريـــصـــة عــ
ومــهــنــيــتــهــا«، أن فـــي ســـوريـــة مــســلــخــًا بشريًا 
انتظار  في  العسكري،  اسمه سحن صيدنايا 
اكتشافها »مسالخ« جديدة. في هذا السياق، 
ــــدد املــعــتــقــلــن فــي  ــــدة أن عـ قـــــــّدرت مــــصــــادر عـ
ســوريــة يــزيــد عــن 215 ألـــف معتقل، مــن دون 
احـــتـــســـاب مــــن تـــوفـــي مــنــهــم تـــحـــت الــتــعــذيــب 
ــثــــورة واملــــقــــّدر عـــددهـــم بــعــشــرات  مــنــذ بــــدء الــ
تــوثــيــق مــصــّورة  أكــبــر عملية  اآلالف. وكــانــت 
لهؤالء الضحايا، كشفها مصور في الشرطة 
ــيـــصـــر« عـــام  الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة يـــدعـــى »قـ
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الــســوريــة، مــع دخولها عامها  الــثــورة  تفتقد 
الـــســـابـــع، الــكــثــيــر مـــن رمــــوزهــــا الـــذيـــن كــانــت 
لــهــم بــصــمــات واضـــحـــة فـــي الــعــمــل الـــثـــوري، 
بالغًا  أثـــرًا  بتغييبهم  أو  برحيلهم  وتـــركـــوا 
العسكرية  الــنــواحــي  كــل  فــي  عــلــى مسيرتها 
النظام عرف  وكــأن  واإلعــامــيــة.  والسياسية 
ى أبرز شخصياتها 

ّ
ما هو مقتل الثورة، فصف

في مختلف املجاالت. 
حسن هرموش: أحد أبرز أوائل ضباط قوات 
النظام السوري الذين أعلنوا انشقاقهم عنه 
في وقت مبكر من الثورة السورية، وقد أعلن 
انشقاقه في شهر يونيو/حزيران 2011، قبل 
أن يؤسس »لواء الضباط األحرار«، الذي رفع 
شعار الدفاع عن املدنين تجاه هجمات قوات 
ــن ضـــدهـــم. وهـــرمـــوش مـــن مــوالــيــد جبل  األمــ
الــزاويــة في محافظة إدلــب، ودرس الهندسة 
الحربية في موسكو، قبل أن يتنقل في عدة 
مــؤســســات عــســكــريــة ســوريــة الحــقــًا، آخــرهــا 
الفرقة 11، التي كان فيها برتبة ُمقدم عندما 
انضم للحراك الثوري، ُمطالبًا من خال »لواء 
الــضــبــاط األحــــــرار« عــنــاصــر وضـــبـــاط قـــوات 
النظام باالنشقاق. أواخر شهر أغسطس/آب 
العام 2011، اختفى هرموش في ظروف  من 
غــامــضــة، بــعــد اجــتــمــاعــه بــمــســؤولــن أمنين 
أتــــراك فــي مــخــيــم لــلــنــازحــن الــســوريــن قــرب 
الحدود السورية-التركية؛ وأعلنت قوات أمن 
مقابلة  في  الحقًا  ظهر  وقــد  اعتقاله،  النظام 
وال  النظام،  إعــام  وسائل  بثتها  تلفزيونية 

يزال مصيره مجهواًل حتى اليوم.
السلمية  بنشاطاته  مطر  ُعــرف  مطر:  غياث 
فــــي مـــديـــنـــة داريـــــــا فــــي ريـــــف دمــــشــــق، أثـــنـــاء 

ووضـــعـــيـــة الـــكـــرســـي الـــكـــهـــربـــائـــي، ووضــعــيــة 
الــــكــــرســــي األملــــــانــــــي. وأكـــــــــدت أن »املــعــتــقــلــن 
الجسد  على  الــضــرب  أشــكــال  لكل  يتعرضون 
ــأدوات مــثــل الــعــصــي أو كـــابـــات الــكــهــربــاء،  ــ بــ
إضــافــة إلــى مــا يعرف باسم الفلقة، والــدوس 
 عــــن انـــتـــهـــاكـــات 

ً
عـــلـــى رأس املـــعـــتـــقـــل، فــــضــــا

جنسية حيث يتعرض املعتقل/ة لاغتصاب 
من قبل قوات النظام«.

كما وثقت الشبكة 14 طريقة للتعذيب النفسي 
بــحــق املــعــتــقــلــن، مـــن أبـــرزهـــا إجـــبـــار املعتقل 
عــلــى مــشــاهــدة زمــيــلــه يــتــعــرض لــاغــتــصــاب، 
املعتقل  وإجبار  باغتصابه،  املعتقل  وتهديد 
عــلــى مــشــاهــدة زمــائــه وهـــم يــتــعــذبــون أمــامــه 
ــم يـــمـــوتـــون تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب، ووضــــع  ــ أو وهـ
املعتقل في زنزانة فيها شخص يحتضر، إلى 
فيها شخص ميت.  زنزانة  جانب وضعه في 
بـــدورهـــا نـــّوهـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة في 
تقرير لها صــدر أخــيــرًا إلــى »وجـــود عمليات 
السورية،  السلطات  بها  تقوم  إعــدام منتظمة 
وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية شملت 
ــــال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس املـــاضـــيـــة 13 ألـــف  خـ
ســجــن داخــــل ســجــن صــيــدنــايــا قــــرب دمــشــق 
أن »التعذيب مثل الصعق  وحـــده«. وأضــافــت 
ــدام الـــوهـــمـــي، والــتــعــريــض  ــ ــ الــكــهــربــائــي واإلعـ
ــات أو أيـــــام،  ــاعــ ــرارة ملـــــدة ســ ــ ــحــ ــ لــــلــــبــــرودة والــ
كــإرغــام الضحية  املــؤملــة،  ــاع املجهدة  واألوضــ
على الوقوف لفترات طويلة والتعليق مع قلب 
الضحية وظــهــره  أســفــل، وتقييد  إلـــى  الــــرأس 
إليه  لكنه ال يستطيع االستناد  الحائط،  إلــى 
ألن هــنــاك عــمــودا حــديــديــا يــبــرز مــن الحائط 
 عن انتزاع 

ً
ويلكز ظهره مسببًا له األلم. فضا

األظــافــر، ونــتــف الشعر والــلــحــيــة، واســتــخــدام 
ــعــــري لــفــتــرات  األحــــمــــاض لـــحـــرق الـــجـــلـــد، والــ

مدينة جرابلس، وكان قائد لواء دبابات في 
الــســاحــل الـــســـوري، وقـــد رفـــض أوامــــر قصف 
إلى  الاذقية، وانحاز  الحفة في ريف  مدينة 
ــتــل فــي 15 ديــســمــبــر/كــانــون األول 

ُ
الـــثـــورة. ق

العسكرية،  املشاة  في مدرسة   2012 عــام  من 
شـــمـــال حـــلـــب، إثـــــر قـــيـــادتـــه مـــعـــركـــة انــتــهــت 

بالسيطرة عليها. 
خــلــدون زيــن الــديــن: ُيــعــّد املـــازم أول خلدون 
زيـــن الــديــن أول ضــابــط ســـوري مــن الطائفة 
الــــدرزيــــة يــنــشــق عـــن جــيــش الـــنـــظـــام، معلنًا 
انحيازه إلى ثورة السورين، موّجهًا صفعة 
للنظام الذي كان يدعي أن الثورة جاءت من 
مــكــّون واحـــد مــن مــكــونــات الشعب الــســوري، 
قــبــل أن ُيــقــتــل فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر/كــانــون 
لتنتهي حياة ضابط  عــام 2013،  الثاني من 
ــرة ســـوريـــة، ويــحــضــر اســمــه  ــ شـــاب دخـــل ذاكـ

بقوة في ذكرى الثورة.
عــبــد الــعــزيــز الــخــيــر: عــبــد الــعــزيــز الــخــيــر هو 
نــاشــط ســيــاســي مـــن مــوالــيــد الـــقـــرداحـــة عــام 
ــى مــــن قـــبـــل األمــــن  ــ ــ ــرة األولـ ــ ـــقـــل املــ

ُ
1951. اعـــت

الـــســـوري مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط 1992 حتى 
2005 بــتــهــمــة االنـــتـــمـــاء إلــــى حــــزب مــحــظــور 
ــرة  ــل مـ ــقــ ــ

ُ
ــت ــيــــوعــــي(. واعــ ــل الــــشــ ــمـ ــعـ )حـــــــزب الـ

بـــتـــاريـــخ 20 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2012  أخـــــرى 
أثــنــاء عــودتــه مــن الــصــن فــي زيــــارة رسمية، 

ألــف صــورة لـــ11 ألــف ضحية تم تعذيبها في 
سجون النظام السوري حتى املوت.

ــتـــعـــذيـــب بــالــنــســبــة  ــلــــة الـ ــبــــدأ رحــ دائــــمــــًا مــــا تــ
ــقـــال الــشــخــص،  ــتـ لــلــمــعــتــقــلــن مـــنـــذ لــحــظــة اعـ
ــعـــرض لــــلــــضــــرب املــــــبــــــرح، وصــــــــــواًل إلــــى  ــتـ ــيـ فـ
الــفــرع األمــنــي، حيث تــكــون بــانــتــظــاره »حفلة 
استقبال« من الضرب والشتائم بشكل منظم. 
 رهـــن االعــتــقــال مــع الــتــعــّرض 

ّ
وكــثــيــرًا مــا يــظــل

للضرب والحرمان من كل الحقوق طيلة أشهر، 
من دون أن يخضع للتحقيق أو االستجواب. 
الضعيفة  البنية  ذوي  املعتقلن  مــن  والكثير 
ــانـــون مــــن األمــــــــراض يـــفـــارقـــون  أو الــــذيــــن يـــعـ
الضرب  إما بسبب  الفترة،  الحياة خال هذه 
املبرح أو الحرمان من الطعام، أو عدم تناول 
ــّدرت الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق  ــ أدويــتــهــم. وقـ
أشــخــاص يموتون يوميًا  أن »ستة  اإلنــســان، 
تحت التعذيب في املعتقات النظامية أو غير 
 إلــى أن »هــذا 

ً
النظامية فــي ســوريــة«، مــشــيــرة

الذين  للمعتقلن  وسطيًا  مــعــداًل  يمثل  الــرقــم 
يموتون تحت التعذيب«.

وقد أحصت الشبكة السورية لحقوق االنسان 
النظام  قـــوات  بعتها 

ّ
ات للتعذيب،  أسلوبًا   45

ــا وضـــعـــيـــة الــشــبــح،  ــرهـ ــهـ ــد املــعــتــقــلــن أشـ ضــ
ــــدوالب، ووضــعــيــة بــســاط الــريــح،  ووضــعــيــة الـ
ــة الــتــحــطــيــم،  ــيـ ــة الــتــعــلــيــق، ووضـــعـ ــيـ ووضـــعـ

الــتــظــاهــرات الــتــي عــمــت ســوريــة ســنــة 2011؛ 
ــاء لــعــنــاصــر األمـــن،  ــ ــورد واملـ ــ ــّدم الـ ــقـ إذ كـــان ُيـ
ــن قـــمـــع الـــتـــظـــاهـــرات  ســعــيــًا مـــنـــه لــثــنــيــهــم عــ
سنة  سبتمبر/أيلول  شهر  فــي  بــالــرصــاص. 
بعد  اعتقاله  مــن  األمـــن  قـــوات  تمكنت   ،2011
أيــام وصلت جثته  ماحقته ألسابيع، وبعد 
ــلــــه، وتــــوفــــي أثــــنــــاء الـــتـــعـــذيـــب فــــي أقــبــيــة  ألهــ

االستخبارات، وكان عمره حينها 26 عامًا. 
عبد القادر صالح: من أبرز القادة العسكرين 
والتي حظيت بشعبية  السورية،  الثورة  في 
واســعــة جــدًا فــي أوســـاط املعارضن للنظام، 
وهــــو مـــن مــؤســســي »لـــــواء الــتــوحــيــد« الـــذي 
ــنـــظـــام،  ــيـــرة مــــع قـــــــوات الـ ــثـ ــــاض مــــعــــارك كـ خــ
خــصــوصــًا فـــي مــحــافــظــة حــلــب، وكــــان قــائــدًا 
بغارٍة  مقتله  حتى  العسكري  الفصيل  لهذا 
اســتــهــدفــتــه أثــنــاء تـــواجـــده فــي اجــتــمــاٍع ضم 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  آخرين  قيادين 

سنة 2013. 
مــشــعــل الــتــمــو: لـــم يــتــأخــر الــتــمــو فـــي إعـــان 
موقفه املــؤيــد لــلــثــورة، واالنــخــراط فعليًا في 
فــعــالــيــاتــهــا فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة )أقــصــى 
شمال شرقي الباد(، وهو ما أعطاها زخمًا 
أكبر في الشارع السوري الكردي الذي حاولت 
الــثــورة،  قــوى مقربة مــن النظام تحييده عــن 
وواجـــهـــه الــتــمــو بــقــوة مــعــلــنــًا أن الــســوريــن 
عرف الجهة التي 

ُ
كلهم في خندق واحد. لم ت

النظام  اتهمت  املعارضة  أن  اغتالت تمو، إال 
بالوقوف  به  وجهات حزبية كردية مرتبطة 
وراء العملية التي تمت في مدينة القامشلي.
أبــو فــرات: ال تحل ذكــرى الثورة السورية إال 
وتستحضر الــذاكــرة واحــدًا من أهــم رموزها 
ــو الــعــقــيــد يـــوســـف الـــجـــادر  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ
املعروف بـ«أبو فــرات«. يتحّدر أبــو فــرات من 

طويلة والحرق بالسجائر واملواد املذيبة«.
الباد عبارة عن عشرات السجون واملعتقات 
التي بني الكثير منها خال العقود املاضية. 
دمشق  الرسمية سجن  السجون  أشــهــر  ومــن 
املــركــزي الــكــبــيــر، الــواقــع فــي مــديــنــة عـــدرا إلــى 
الشمال الشرقي من العاصمة دمشق. وهناك 
أيضًا سجن عدرا املركزي للنساء، غير البعيد 
عن سجن الرجال. وتخضع املعتقات لظروف 
مــشــابــهــة لــســجــن الـــرجـــال مــن نــاحــيــة اإلهــانــة 
والــضــرب والــتــعــذيــب وحــتــى االغــتــصــاب، في 
حن تنعدم الرعاية الطبية رغم وجود نساء 
مسنات ومــريــضــات أو حــوامــل. ولــعــل األكثر 
شـــهـــرة هـــو ســجــن صــيــدنــايــا الــعــســكــري في 
مدينة صيدنايا، على بعد 30 كيلومترًا شمال 
غــربــي دمـــشـــق، والـــــذي افــتــتــح فـــي سبتمبر/

أيلول 1987. ومنذ ذلك الوقت يستخدم لسجن 
العسكرين  والسجناء  السياسين،  املعتقلن 
الــقــضــائــيــن. كــــان الــســجــن يــضــم قــبــل انــــدالع 
تــحــديــدًا  ســـجـــن،  و2000   1500 بـــن  ــثــــورة  الــ
ــاء إلـــــى جـــمـــاعـــة اإلخــــــوان  ــمـ ــتـ املـــتـــهـــمـــن بـــاالنـ
لكن  السلفية،  والــتــيــارات  املحظورة  املسلمن 
العدد زاد كثيرًا بعد اندالع الثورة. وبلغ عدد 
ألــف معتقل، خضع   14 املعتقلن حاليًا نحو 
معظمهم ملحاكمة صورية أمام محكمة امليدان 
العسكرية وتلقوا أحكامًا جائرة تتراوح بن 
اإلعـــدام والسجن ملــدة 15 عــامــًا. كما أن هناك 
نحو 8 آالف معتقل بينهم نساء وأحداث، في 
»السجن  أجــزاء مبنى معتقل صيدنايا:  أحــد 
ــر«. وهــنــاك أيــضــًا »الــســجــن األبــيــض«،  ــمـ األحـ
ــوالــــي 6 آالف ســـجـــن بــيــنــهــم  الــــــذي يـــضـــم حــ
حوالي 4 آالف ضابط من جميع الرتب. أما ما 
هو أسوأ من السجون فهي املعتقات السرية 

التي تتبع األجهزة األمنية املختلفة.

تتصل بنشاطه في هيئة التنسيق الوطنية 
املــعــارضــة داخـــل ســوريــة والــتــي ُيعتبر أحــد 
مؤسسيها، واختفى بعد خروجه من املطار 

وما زال مصيره مجهواًل.
ياسر العبود: املقّدم ياسر العبود شخصية 
عــســكــريــة ســـوريـــة مـــعـــروفـــة. مـــن مــوالــيــد 19 
النظام  مـــارس/آذار 1967 وانشق عن جيش 
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2012، وكــــان مـــن أوائــــل 
الـــذيـــن انـــضـــمـــوا لـــقـــيـــادة الــجــيــش الـــحـــر في 
م قيادة 

ّ
الباد، وتسل محافظة درعا جنوبي 

ـــتـــل فـــي 21 نــوفــمــبــر/
ُ
املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. ق

تشرين الثاني 2013 مع عدد من رفاقه خال 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري في  ــ اشــتــبــاكــات مـــع قـ

مدينة طفس بمحافظة درعا.
ــادة: املـــخـــرج بــاســل شـــحـــادة من  بــاســل شـــحـ
من  تخرج   ،1984 عــام  دمشق  مدينة  مواليد 
كلية الهندسة املعلوماتية عام 2006، ليعود 
إلى الجامعة طالبًا في قسم اآلثار في جامعة 
دمشق. أنجز أفامًا وثائقية خاصة بالثورة 
الصفصافي  فــي حــي   

ً
الــســوريــة. سقط قتيا

عليها  مدفعي  قصف  جـــراء  حمص  بمدينة 
إلــى جــانــب عــدد مــن الناشطن، بعد أن كان 
قد مضى على وجوده فيها 3 أشهر قضاها 
بتدريب الناشطن على التصوير واملونتاج.

طـــراد الـــزهـــوري: مــن مــوالــيــد مدينة القصير 
عام 1975 من عائلة عرفت بثرائها وكان من 
انتقل  وبعدها  بــاملــال،  للثورة  الداعمن  بــن 
إلى التغطية اإلعامية. أخوه مهيب الزهوري 
ــتــل فــي قــصــف على 

ُ
ق كـــان فــنــانــًا كريكاتيريًا 

تل 
ُ
القصير، بينما أصيب شقيقاه اآلخران. ق

فــبــرايــر/شــبــاط 2014 خـــال تغطيته  فــي 21 
لعملية اقتحام مدينة يبرود من قبل »حزب 

الله« اللبناني.

العسكري  المزة  مطار  النظام،  ألجهزة  »الشهيرة«  االعتقال  مراكز  من 
النظام في دمشق وريفها، ويضّم فرقًا أمنية  رئة  الذي يعتبر بمثابة 
الجوي  والدفاع  الجوية  االستخبارات  منها  متعددة،  واستخباراتية 
تغيب  وتكاد  الجوية.  لالستخبارات  التابعة  الخاصة  المهام  وسرية 
النظام  وفدي  بين  المفاوضات  أجندة  عن  المعتقلين  قضية  تقريبا 
لم  التفاوض  جوالت  بعض  في  عامة  أحاديث  باستثناء  والمعارضة، 

تسفر عن إطالق سراح معتقل واحد حتى اآلن.

المزة سيئ السمعة

الخيّر جريمة 
روسية إيرانية

حول األسباب التي 
دفعت العتقال عبد 

العزيز الخير، تقول زوجته، 
فدوى محمود، إن 
النظام ال يؤمن بالحل 

السياسي، فضًال عن كون 
الخير »شخصية علوية ذات 
تأثير قوي ربما تستقطب 
العديد من أبناء الطائفة 

العلوية، فضال على 
أنه شخصية توافقية«. 

وحّملت فدوى محمود 
التي اعتقلت كذلك 
في تسعينيات القرن 

الماضي، الروس واإليرانيين، 
المسؤولية عن اختفاء 

زوجها على اعتبار 
أنهم كانوا الضامنين 

لسالمته.

األربعاء 15  مارس/ آذار  2017 م  16 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 926  السنة الثالثة
Wednesday 15 March 2017

األربعاء 15  مارس/ آذار  2017 م  16 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 926  السنة الثالثة
Wednesday 15 March 2017



45
سياسة

  شرق
      غرب
إرجاء التصويت على 
إقصاء باسل غطاس

أرجــــــــــــأت لــــجــــنــــة الـــكـــنـــيـــســـت أمــــس 
الثالثاء قرار التصويت على اقتراح 
باسل  الفلسطيني  الــنــائــب  إقــصــاء 
غـــطـــاس، الــــذي كـــان مـــقـــررًا الــبــت به 
أمس، إلى يوم اإلثنني من األسبوع 
املقبل. وجـــاء هــذا الــقــرار إثــر إعــالن 
ــائــــي  ــقــــضــ ــار الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد املـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، راز نــزري 
أمــام أعضاء اللجنة أمــس، أن هناك 
مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة بــــني الــنــيــابــة 
إلى  للتوصل  اإلسرائيلية وغطاس 

صفقة حول الئحة االتهام.
)العربي الجديد(

5 ساعات من مبعوث 
ترامب لنتنياهو

ــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس  ــرئــ الـــتـــقـــى الــ
مستشار الرئيس األميركي جيسون 
»العربي  غرينبالت. وقالت مصادر لـ
تــــحــــدث عــن  الــــجــــديــــد« إن عــــبــــاس 
العودة للمفاوضات وهي االعتراف 
ســراح  وإطــــالق  فلسطينية،  بــدولــة 
األســرى،  قدامى  من  الرابعة  الدفعة 
وكان  االستيطاني.  النشاط  ووقــف 
غرينبالت اجتمع مع رئيس الوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــني نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــرائــ اإلســ

لخمس ساعات.
)العربي الجديد، رويترز(

االحتالل يغلق دائرة 
خرائط بيت الشرق مؤقتا

اإلسرائيلي  االحــتــالل  قــوات  أغلقت 
أمـــس الــثــالثــاء دائــــرة الــخــرائــط في 
التابعة  العربية  الــدراســات  جمعية 
لــبــيــت الـــشـــرق فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
ــا خــلــيــل تــفــكــجــي  وأوقــــفــــت مـــديـــرهـ
تـــطـــلـــق  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ ــت  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ ــعــــض  ــبــ لــ
السلطات اإلسرائيلية  لكن  سراحه. 
اتهامها  عــن  تراجعت بعد ســاعــات 
ــه تــابــعــة  ــتـ لـــتـــفـــكـــجـــي بــــــأن مـــؤســـسـ
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســمــحــت 
اليوم  بــدءًا من  باستئناف عمله  له 

األربعاء، كما أعلن تفكجي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الموصل ـ براء الشمري

ــيــــطــــرت الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة والـــفـــصـــائـــل  ســ
مدينة  ثلثي  مــن  أكــثــر  على  معها  املتحالفة 
نحو  البالغة  االجمالية  بمساحتها  املوصل 
180 كــيــلــومــتــرًا، وذلـــــك بــعــد تــمــكــنــهــا أمــس 
املوصل  مناطق  على  السيطرة  من  الثالثاء، 
ــنـــواة األولـــــى لنشوء  الــقــديــمــة الــتــي تــمــثــل الـ
املدينة وفيها أبرز معاملها التاريخية. وجاء 
ذلــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع إعـــــالن مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الــدولــيــة أنــه »تــّم تسجيل نــزوح أكثر مــن 80 

ألف شخص جراء معارك غرب املوصل«. 
القوات  تمكنت  فقد  عسكرية  ملصادر  ووفقًا 
عــلــى غالبية  فـــرض سيطرتها  مــن  الــعــراقــيــة 
ــن،  ــمـ ــــط الـــســـاحـــل األيـ املــــوصــــل الـــقـــديـــمـــة وسـ
ومنها محطة القطار وسوق املعاش واملنازل 
 عــن مباٍن 

ً
املـــجـــاورة، فــضــال ــة القديمة  واألزقــ

ــــدة، ومــبــنــى الـــســـراي الــعــثــمــانــي  حــكــومــيــة عـ
ومنطقة الباب الحديد والباب األبيض وهما 

آخر منطقتني قبل الوصول إلى ضفاف دجلة. 
ولــم يتبق من املوصل ســوى 12 حيًا سكنيًا 
املــعــركــة واستعادتها  انــتــهــاء  إلعـــالن بــغــداد 
أحمد  الــركــن  العميد  لتأكيد  وفــقــًا  بــالــكــامــل، 
»العربي  العبيدي من قيادة عمليات نينوى لـ
الجديد«. وأوضح العبيدي أن »تلك األحياء 
لــن تستغرق ســوى أيــام قليلة أخـــرى، وأبــرز 
والرفاعي  والتجار  الكنيسة  أحياء  فيها  ما 
والشفاء، ونأمل أن يتم ذلك قريبًا«. وبنّي أن 
»داعش ما زال يحتمي بالعائالت وال يسمح 
بــخــروجــهــا ويــقــصــف كـــل مــنــطــقــة ينسحب 

منها بكثافة بواسطة قذائف الهاون«.
وذكر قائد »حرس نينوى«، محافظ املوصل 
الــســابــق، أثــيــل الــنــجــيــفــي، أنـــه »لـــم يــتــبــق من 
معركة تحرير )الساحل( األيمن سوى أيام«، 
أنـــه »علينا االســتــعــداد  لــه  مضيفًا فــي بــيــان 

ملنع أي تغيير ديمغرافي يقع على مدينة 
ــّدد أنـــه »علينا  املــوصــل بــعــد الــتــحــريــر«. وشــ
قبل كــل شــيء أال نــدع اإلحــبــاط يــدفــع أهالي 

املناطق املحررة إلى التطّرف مرة أخرى«.
قــد استعادت أمس  العراقية  الــقــوات  وكــانــت 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــطــة قـــطـــار املــــوصــــل، في 
ــار قــائــد  ــ الــجــانــب الــغــربــي مـــن املـــديـــنـــة. وأشــ
الــــشــــرطــــة االتــــحــــاديــــة الــــفــــريــــق رائـــــــد شــاكــر 
ــم تــحــريــر مــحــطــة قــطــار  ــه »تــ ــــودت، إلــــى أنــ جــ
املوصل  غربي  بغداد جنوب  ومــرآب  نينوى 
الــقــديــمــة«. كــذلــك كــشــف املــديــر الــعــام لشركة 
السكك الحديد في العراق سالم جبر سلوم، 
أن »املـــحـــطـــة مـــهـــمـــة وتـــعـــرضـــت لــكــثــيــر مــن 
ــول داعـــش،  الــهــجــمــات مـــن اإلرهـــــاب قــبــل دخــ
إلــى  الــشــمــال  تــعــّد مــمــرًا رئيسيًا مــن  لكونها 

وصاروخي على أحياء املوصل التي ما زالت 
تحت سيطرة التنظيم. وذلــك في وقــت الذي 
أكـــد فــيــه املـــرصـــد الــعــراقــي لــحــقــوق اإلنــســان 
بــدء معارك  منذ  مــن 1000 مدني  أكثر  مقتل 
بــيــنــهــم 700 شخص  ــن، مـــن  ــمــ الـــســـاحـــل األيــ
قتلوا في مناطق سيطرة »داعش« وال تتوفر 

وسورية  تركيا  من  بضائع  وتنقل  الجنوب 
إلى بغداد والبصرة«. في غضون ذلك، كشف 
»العربي الجديد«،  لـ مسؤول عسكري عراقي 
أن »فريقًا عسكريًا أميركيًا دخل إلى مناطق 
محررة في املوصل ووضــع يــده على وثائق 
لتنظيم  تابعة  وأجــهــزة كومبيوتر  ومــعــدات 
داعــش تركها خلفه«. وأشــار إلى أن »القوات 
األميركية أخذتها إلى مكان مجهول، وقالت 
إنـــهـــا تــعــمــل عــلــى تــحــلــيــل املـــعـــلـــومـــات الــتــي 
بـــداخـــلـــهـــا، خـــصـــوصـــًا الــــصــــور واملــــراســــالت 

وأرقام الهواتف التي وجدت فيها«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، فـــإن الــخــســائــر الــكــبــيــرة بني 
املدنيني ارتفعت، مع سقوط ما ال يقل عن 50 
آخرين، بقصف جوي  مدنيًا وجــرح عشرات 

مساء  أصـــدره  لبيان  وفــقــًا  عنهم،  معلومات 
أمس. ونقل تقرير املرصد عن سكان محليني 
من داخــل حي الــفــاروق بالساحل األيــمــن، أن 
»تنظيم داعش استخدم أسطح بعض منازل 
املــدنــيــني إلطـــالق الــصــواريــخ عــلــى القطعات 
العسكرية العراقية، ما دفع طيران التحالف 
مؤكدًا  النيران«،  مصادر  الستهداف  الدولي 
أن »الــتــنــظــيــم أجــبــر ســكــان املــنــاطــق الــتــي ما 
ــواب،  ــ ــ ــة األبـ ــ ــ ــزال تـــحـــت ســيــطــرتــه عـــلـــى إزالـ ــ تــ
لتسهيل  بينها،  الفاصلة  الــجــدران  وتهديم 

مرور عناصر داعش بني األزقة«.
من جهتها، أفادت منظمة »الهجرة الدولية«، 
الــنــزوح بعد  بــدأت بتسجيل عمليات  والتي 
ستة أيام من انطالق العملية في تغريدة على 
النازحني  »عــدد  بــأن  »تويتر«،  موقعها على 
لكن  اآلن«.  حتى  شخصًا  و568  ألــفــًا   80 بلغ 
 600 بنحو  مقارنة  العدد صغيرًا  هــذا  يبقى 
ألف شخص ُيقّدر بأنهم ال يزالون داخل غرب 

املوصل منذ انطالق العملية.
ــــزح 300 ألـــف  ــه نـ ــ ــم املـــتـــحـــدة أنـ ــ وذكـــــــرت األمــ
ضد  العسكرية  العمليات  بــدء  منذ  شخص 
في  للموصل  الشرقي  الجانب  فــي  »داعـــش« 
املـــاضـــي. واســتــقــبــل  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق نــحــو عــشــرة آالف 
ــازح مـــن الــجــانــب الــغــربــي ملــديــنــة املــوصــل،  نــ
ووضع النازحون في مخيم جديد حمل اسم 
الخازر.  قــرب منطقة  املوصل  جماكور شــرق 
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة بــعــد عــجــز مخيمات 
ــد مــن  ــزيــ ــــن اســـتـــقـــبـــال مــ ــل عـ ــ ــــوصـ ــنــــوب املـ جــ
العراء  في  للمبيت  اضطروا  الذين  النازحني 

في أوضاع مأساوية.

ساحة أالعيب 
روسية

جرائم حرب 
من دمشق 

الى إدلب

مـــوازيـــن الـــقـــوى عــلــى الــجــغــرافــيــا الــســوريــة 
لصالح النظام، على اعتبار أنها الكفيلة في 
القائمة  في سورية  الروسية  الرؤية  فــرض 
السلطة، وكسب  على بقاء نظام األســد في 
الوقت للقيام بأكبر عملية تهجير وتغيير 

ديمغرافي غايته تغيير هوية البالد.
وبـــدأت جولة جــديــدة مــن محادثات أستانة، 
أمس الثالثاء، بمن حضر، في ظل غياب وفد 
املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة الــتــي وضــعــت 
ــــي مـــســـار  ــًا فـ ــدمــ ــل املــــضــــي قــ ــبـ ــددات« قـ ــ ــ ــحـ ــ ــ »مـ
بالجوانب  يتعلق  ما  في  التفاوضي  أستانة 
العسكرية. وحضرت جميع األطراف األخرى، 
ــنـــظـــام ومــمــثــلــو تـــركـــيـــا وروســـيـــا  ــد الـ ــ أي وفـ
وإيران، االجتماعات التي كان من املفترض أن 
تتناول مسائل تتعلق باتفاقات حول املناطق 
املشاركة في الهدنة، وإنشاء فريق عمل بشأن 
تبادل املعلومات الخاصة باألسرى، وفق ما 
أعلنه وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت 

أدلة  أنها لم تعثر على  الهجمات«. وأضافت 
ــة املــســلــحــة تــلــويــث أو  ــعـــارضـ عــلــى تــعــمــد املـ
تدمير إمدادات املياه كما زعم النظام السوري 
حينها. وتناول التقرير الفترة من 21 يوليو/
تموز 2016 إلى 28 فبراير/شباط وصدر بعد 
أقل من أسبوعني على قول اللجنة إن طائرات 
النظام السوري تعمدت قصف ورشــق قافلة 
إنسانية، ما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة 
في سبتمبر/أيلول العام املاضي. وفي واقعة 
الــتــقــريــر أمـــس أن طــائــرات،  منفصلة أوضـــح 
سورية أو روسية على األرجــح، قصفت املقر 
الـــدائـــم لــلــهــالل األحــمــر الــعــربــي الـــســـوري في 
أيــضــًا استخدام  اللجنة  إدلـــب. ووثــقــت  بــلــدة 
غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل 
قوات النظام وقوات موالية لها في ضواحي 
اللجنة  إدلــب. وذكــر تقرير  دمشق ومحافظة 
ــيـــا في  ــــورط روسـ ــه ال يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى تـ أنــ

هجمات الكلور.
ــك، اعـــتـــبـــر املــــفــــوض الــســامــي  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
لحقوق اإلنسان لدى األمــم املتحدة زيد رعد 
الــحــســني أن ســـوريـــة بـــأســـرهـــا تــحــولــت إلــى 
السوري  الصراع  أن  معتبرًا  تعذيب«،  »غرفة 

محمد أمين

النظام  إلى جانب  حاولت روسيا، 
الـــســـوري، أمـــس الــثــالثــاء، التنصل 
من املسؤولية عن عدم حضور وفد 
املعارضة السورية املسلحة إلى اجتماعات 
أستانة التي انطلقت أمس، على أن تختتم 
اليوم األربعاء، من خالل القول إن األسباب 
الــتــي دفــعــت املــعــارضــة إلـــى املــقــاطــعــة غير 
مقنعة. لــكــن األخــيــرة تــؤكــد أنــهــا لــن تكون 
»شاهد زور« في أستانة على املذبحة التي 
ــرتــكــب بــحــق الـــســـوريـــني، وعـــلـــى عــمــلــيــات 

ُ
ت

تهجيرهم من بيوتهم، معتبرة أي مخرجات 
»كذبة  مجرد   »3 »أستانة  عــن  تصدر  ربما 
جديدة لالستهالك اإلعالمي«. ويأتي موقف 
تيقنت  بعدما  املسلحة  السورية  املعارضة 
أن مسار أستانة الــذي فرضته روسيا كان 
مــحــاوالت تغيير كل  فــي  غــطــاًء لالستمرار 

أحمد حمزة

ــــوري مــهــتــمــًا  ــــسـ ال يـــبـــدو الـــنـــظـــام الـ
بـــاالتـــهـــامـــات الـــدولـــيـــة لــــه، وآخـــرهـــا 
ــاء، بــجــريــمــة  ــثــــالثــ اتـــهـــامـــه، أمـــــس الــ
حرب في وادي بردى، بل يستمر في مساعيه 
ــن املـــعـــارضـــة  ــ ــة مـ ــيــ ــافــ ــزاع مـــنـــاطـــق إضــ ــ ــتــ ــ النــ
الــســوريــة بــالــتــزامــن مـــع انـــطـــالق اجــتــمــاعــات 
قوات  واصلت  فقد  الثالثاء.  أمــس   ،3 أستانة 
مــواقــع سيطرة  عــلــى   هجماتها 

ّ
الــنــظــام شـــن

ــة فـــــي أحـــــيـــــاء دمــــشــــق الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
 إخضاع كامل حي تشرين 

ً
الشرقية، محاولة

الــتــي تسيطر عليها املــعــارضــة في  ــزاء  واألجــ
حيي برزة والقابون. بينما يتجه الوضع في 
الشرقي،  ريــف حلب  محيط مدينة منبج في 
نـــحـــو مــــزيــــٍد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد، إذ تــــعــــزز قــــوات 
ــا هـــنـــاك، ضمن  ــيــــة وجــــودهــ أمــيــركــيــة وروســ
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، وســـط وجــــود قـــوات 
الــنــظــام بــالــقــرب مـــن تــلــك املــنــاطــق، والـــتـــي ال 
تبعد بــدورهــا إال مــئــات األمــتــار عــن مناطق 
وجـــود فــصــائــل الــجــيــش الــحــر املــنــضــويــة في 

عملية »درع الفرات« املدعومة تركيًا.
اتــهــام دولــي جديد للنظام، قالت لجنة  وفــي 
الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة املــســتــقــلــة بــشــأن ســوريــة 
أمــــس الـــثـــالثـــاء إن الـــقـــوات الــجــويــة الــتــابــعــة 
ــّمـــدت قـــصـــف مـــصـــادر  ــعـ لــلــنــظــام الــــســــوري تـ
مــيــاه فـــي وادي بــــردى فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
ــد جــريــمــة  ــا يـــصـــل إلـــــى حــ ــــي، مــ ــــاضـ األول املـ
حـــرب. وقــالــت الــلــجــنــة الــتــي يــقــودهــا املحقق 
البرازيلي باولو بينيرو، إنه ال توجد تقارير 
عن معاناة أشخاص من تلوث في املياه يوم 
استهدفت  عندما  األول  ديسمبر/كانون   23
القوات الجوية للنظام عني الفيجة بضربتني 
جويتني على األقل أو قبل هذا التاريخ. وجاء 
أن وجود  الرغم من  اللجنة: »على  تقرير  في 
النبع يمثل  املسلحة عند  الجماعات  مقاتلي 
هدفًا عسكريًا، فإن الضرر الشديد الذي لحق 
ــان لـــه تــأثــيــر مـــدمـــر عــلــى أكـــثـــر من  بــالــنــبــع كــ
خــمــســة مــاليــني مــدنــي فــي مــنــاطــق الحكومة 
املــيــاه الصالحة  واملــعــارضــة التي حرمت مــن 
لــلــشــرب بــصــفــة مــنــتــظــمــة ألكـــثـــر مـــن شــهــر«. 
ــــى حــــد جــريــمــة  وأضـــــــاف »يـــصـــل الـــهـــجـــوم إلـ
حـــرب ملــهــاجــمــة أشـــيـــاء ال غــنــى عــنــهــا لحياة 
في  التناسب  مبدأ  وينتهك  املدنيني  السكان 

ــار عــبــد الــرحــمــانــوف  عــبــد الــرحــمــانــوف. وأشــ
إلى أن املباحثات تتناول مسألة إزالة األلغام 
فــي املنشآت اإلنــســانــيــة، بما فــي ذلــك املــواقــع 
الــخــاضــعــة لــحــمــايــة مــنــظــمــة األمـــــم املــتــحــدة 
إضافة  »يونسكو«،  والثقافة  والعلم  للتربية 
إلـــى »املــســائــل الــعــســكــريــة الــبــحــتــة بمشاركة 

الخبراء في هذا املجال«.
وفيما أقّر املتحدث باسم الكرملني، ديمتري 
بــيــســكــوف، أن املـــحـــادثـــات فـــي كــازاخــســتــان 
ــه يــوجــد خـــالفـــات بني  »مــعــقــدة لــلــغــايــة« وأنــ
الدول املشاركة، قال وزير الخارجية الروسي، 
الروسية  الــدفــاع  إن وزارة  سيرغي الفـــروف، 
تتواصل مع قيادات املعارضة السورية التي 
قاطعت الجولة الجديدة من أستانة، مشيرًا 
إلـــى أن األســـبـــاب الــتــي بــــررت بــهــا الفصائل 

موقفها »غير ُمقنعة«.
ــــروف، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مع  ولــفــت الفــ
نظيره الكونغولي، جون كلود غاكوس، إلى 
ل، )لكن( األهم هو 

ّ
أنه »دائمًا ما يحدث تعط

عدم وقوع تلك االنتهاكات بكثرة )على غرار 
ما كان يحدث( قبل توقيع اتفاق وقف إطالق 
ديسمبر/كانون  نهاية  في  الصلة  ذي  النار 
أنــه »يــجــري العمل على  إلــى  األول. كما لفت 

إنشاء آلية للرد على االنتهاكات.«

يعد »الــكــارثــة األســـوأ مــن صنع البشر« منذ 
الحسني خالل  وقــال  الثانية.  العاملية  الحرب 
نقاش حول سورية في مجلس حقوق اإلنسان 
ــيـــوم، تــحــول البلد  الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة »الـ
ــل إلــى مكان 

ُ
بمعنى آخــر إلــى غرفة تعذيب، ق

لــلــرعــب الــوحــشــي وعــــدم اإلنـــصـــاف املــطــلــق«. 
وأضــاف أن »شــرارة الصراع بأسره، هــذا املد 
والـــجـــزر املـــهـــول مـــن إراقـــــة الـــدمـــاء واألعـــمـــال 
تعذيب«،  أعمال  بارتكاب  انطلقت  الوحشية، 
التي  والتعذيب  االعتقال  »أعمال  الــى  مشيرًا 
مجموعة  بحق  أمــنــيــون  مــســؤولــون  ارتكبها 
من األطــفــال في درعــا قاموا بكتابة شعارات 
ــــدى  ــلـــى جـــــــــدران إحـ مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة عـ
املدارس«. وقال »فيما تفاقمت االحتجاجات، 

ــد الـــنـــظـــام إلــى  ــاول رئـــيـــس وفــ ــ مـــن جــهــتــه، حـ
ــار الــــجــــعــــفــــري، الـــتـــنـــصـــل مــن  ــشــ أســــتــــانــــة، بــ
ــفـــاق وقــف  ــال اتـ مــســؤولــيــه الـــنـــظـــام عـــن إفـــشـ
فــي مقاطعة فصائل  والتسبب  الــنــار  إطـــالق 
املعارضة لالجتماع، بالقول إن تركيا، وهي 
من بني الضامنني الثالثة للمحادثات أخلت 
تركيا  أن  يعني  »هــذا  وأضـــاف  بالتزاماتها. 
أو  عــدم حــضــور  تتحمل مسؤولية  أن  يجب 

مشاركة الجماعات املسلحة«.
امليدانية  الــتــطــورات  تلقي  أن  املــتــوقــع  ومـــن 
واإلنــســانــيــة األخـــيـــرة فــي ســوريــة بظاللها 
على »أســتــانــة3«، في ظل تباين واضــح بني 
النار  إطــالق  الثالثي الضامن التــفــاق وقــف 
أي تركيا، وروسيا، وإيران. وأفشل الصمت 
قبل  من  الجوهرية  الخروقات  الــروســي عن 
ــــف إطــــــالق الـــنـــار  ــفــــاق وقـ قــــــوات الـــنـــظـــام التــ
الــجــهــود الــتــي كــانــت تــبــذل مــن أجـــل تهيئة 
ــــروف أفـــضـــل ملـــفـــاوضـــات جــنــيــف. وشــكــل  ظـ
 
ً
املوقف الروسي، بالنسبة للمعارضة، دليال
إضافيًا على عدم جدية الروس في الضغط 
نّية«  بــإجــراءات »حسن  للقيام  النظام  على 
ــراح مــعــتــقــلــني، أو فــك  ــ ــــالق ســ مــــن قــبــيــل إطــ
الــحــصــار عــن املــنــاطــق املــحــاصــرة. والظاهر 
ــــب طــيــب  ــركــــي، رجــ ــتــ أن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــ
أردوغان، إلى روسيا منذ أيام عدة لم تدفع 
بـــاتـــجـــاه تــعــزيــز الــثــقــة بـــني الــبــلــديــن حــيــال 
امللف السوري، وهذا ما يفسر عدم ممارسة 
األتــــراك الــضــغــط عــلــى الــفــصــائــل العسكرية 

املعارضة للذهاب إلى أستانة.
وفي السياق نفسه، أكد املستشار السياسي 
لوفد قوى الثورة السورية العسكري، يحيى 
 »3 »أستانة  من  أي مخرجات  أن  العريضي، 
ال تتضمن تثبيت اتــفــاق وقــف إطــالق النار، 
السوريني،  بحق  التهجير  عمليات  وإيــقــاف 
وإدخـــــال مــســاعــدات لــلــمــحــاصــريــن، وإطـــالق 
ــــراح مــعــتــقــلــني »هــــي مـــجـــرد كـــذبـــة جــديــدة  سـ
ــورق لــالســتــهــالك اإلعــالمــي  ــ مــكــتــوبــة عــلــى الـ
العريضي في  قــولــه. وأشـــار  وفــق  الخبيث«، 
»العربي الجديد« الى أن وفد قوى  تصريح لـ
الــثــورة العسكري رفــض الــذهــاب إلــى مؤتمر 
»أستانة 3« حتى »ال نتحول إلى شهود زور 

رتكب بحق السوريني«.
ُ
على املذبحة التي ت

ــثــــورة  ــــوى الــ ــد قــ ــ ــد عـــضـــو وفــ ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
الـــعـــســـكـــري، الــنــقــيــب ســعــيــد نــــقــــرش، أن أي 
مخرجات قد تصدر عن »أستانة 3« ال تعني 
املــعــارضــة الــســوريــة، مضيفًا فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــســنــا شــركــاء فــي هــذه 

املخرجات«.
وال تخفي الفصائل السورية املسلحة خيبة 
أمل تجاه مسار أستانة، الذي تحّول إلى ما 
الفصائل،  لهذه  الروسية  »الخديعة«  يشبه 
من أجل منح قوات النظام ومليشيات إيران 
غطاء لقضم املزيد من املناطق التي تسيطر 
عليها املعارضة بحجة وجود مقاتلني من 
جبهة فتح الشام فيها. وخسرت املعارضة 
ــاق وقــــــف إطــــــــالق الـــنـــار  ــ ــفـ ــ ــان اتـ ــ ــريـ ــ مـــنـــذ سـ
ــردى شــمــال  ــ مــواقــعــهــا فـــي مــنــطــقــة وادي بـ
غربي دمشق. كما خسرت آخر معقل لها في 
مدينة حمص وهــو حــي الــوعــر. فــي مــوازاة 
ــبـــدو اهـــتـــمـــام املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  ذلــــــك، يـ
ــار جـــنـــيـــف الــــذي  ــلـــى مــــســ ــر عـ ــثــ مــنــصــبــًا أكــ
مرجعيات  ويعتمد  أمــمــيــة،  بمظلة  يتمتع 
ومن  بسهولة.  تغييرها  يمكن  ال  واضــحــة 
للمفاوضات  العليا  الهيئة  تعقد  أن  املــقــرر 
والثامن عشر  السابع عشر  في  اجتماعات 
من شهر مــارس/آذار في مقرها بالعاصمة 
ــرت مـــصـــادر في  ــ الــســعــوديــة الـــريـــاض. وذكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــقــيــيــمــًا  الــهــيــئــة لــــ
عــالــي املــســتــوى لنتائج الــجــولــة األولـــى من 
مشيرة  االجتماعات،  في  سيتم  »جنيف4« 
»الــقــاهــرة«،  املساعي لضم منصتي  أن  الــى 
و»موسكو« إلى وفد املعارضة املفاوض في 
جنيف »وصلت إلى طريق مسدود«. ووفقًا 
 من رئيس منصة 

ًّ
للمصادر نفسها، فإن كال

قــدري جميل، وجهاد مقدسي من  موسكو 
منصة الــقــاهــرة، يــريــدان وجـــودًا مميزًا في 
نــرفــضــه باملطلق كونهما  مــا  الــوفــد، وهـــذا 

أقرب للنظام منهما للمعارضة.

ت حربًا ضده، 
َّ
هاجمت الحكومة شعبها وشن

املتمردين وأجــج  أطــلــق تحركات  الـــذي  األمـــر 
نــفــوس املــتــطــرفــني املــتــقــدة بــالــعــنــف وأســـس 

ملرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة«.
تــأتــي هـــذه االتــهــامــات لــلــنــظــام الـــســـوري، في 
وقت واصلت فيه قواته أمس الثالثاء قصفها 
املـــدفـــعـــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة 
املسلحة في حيي تشرين وبرزة املتجاورين؛ 
إذ إن قـــــوات الـــنـــظـــام ومـــنـــذ الــشــهــر الــفــائــت، 
بــدايــة سنة  منذ  التي صمدت  الهدنة  خرقت 
2013 في حي بــرزة، وبــدأت بمحاولة اقتحام 
ملــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة هــنــاك، 
بهدف إنهاء وجــود األخــيــرة في أحياء برزة 
وتشرين والقابون، وهي مناطق تتبع إداريًا 

مع حي جوبر للعاصمة السورية دمشق.
أمـــا فــي شــمــالــي ســوريــة، فــقــد واصــلــت قــوات 
النظام أمــس، قصفها مناطق تسيطر عليها 
املــعــارضــة فـــي ريـــف حــلــب. وأكــــد مــصــدر في 
»الــعــربــي الجديد«،  الــدفــاع املــدنــي الــســوري لـــ
ــرح اثــنــني آخـــريـــن، نتيجة  مــقــتــل »مـــدنـــي وجــ
قــصــف مــدفــعــي مــن قــــوات الــنــظــام عــلــى قرية 
عطشانة في ريف حلب الجنوبي«، فيما أشار 
الــطــيــران الحربي  أن  إلــى  نــاشــطــون محليون 
 غارات بصواريخ فراغية وقنابل 

ّ
الروسي شن

عندان،  التوامة،  وبــلــدات  مــدن  على  عنقودية 
ــزة، فــــي أريـــــــاف حــلــب  ــ ــان طــــومــــان، دارة عــ ــ خـ

الجنوبية والشمالية الغربية.
ــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي، والـــــــذي تــتــنــازع  ــــي ريـ وفـ
مصالح قوى متعددة لتوسيع دائرة نفوذها 
فيه، واصلت قوات أميركية تحركاتها هناك، 
وسط معلوماٍت تحدثت أمس عن أن القوات 
باتجاه  تــقــّدمــت  فــي مدينة منبج  األمــيــركــيــة 
ريــف املــديــنــة الــغــربــي، واســتــقــّرت فــي منطقة 
الــعــريــمــة الــتــي تــقــّدمــت بــالــقــرب مــنــهــا قـــوات 
الغربية  النظام السوري، وتقع على أطرافها 
مواقع سيطرة الجيش السوري الحر، وعلى 
ــــوات  أطـــرافـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة مــــواقــــع ســـيـــطـــرة »قـ
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«. كــذلــك بــثــت وســائــل 
إعـــــالم مــنــذ يـــومـــني صـــــورًا لــضــبــاط وجــنــود 
روس موجودين مع قوات النظام، قرب قاعدة 
عسكرية روسية، في قرية جب الحمراء غربي 
مــنــبــج، والــتــي تــبــعــد مــئــات األمـــتـــار فــقــط عن 
الواقعتني  شكيف،  وأم  النعمان  جــب  قريتي 
بريف  الــحــر  الــســوري  الجيش  تحت سيطرة 

مدينة الباب الشرقي.

تتقدم القوات العراقية داخل المدينة القديمة في الموصل )أريس ميسينيس/فرانس برس(

عقدت اجتماعات أستانة بمن حضر )كيريل كودريافتسيف/فرانس برس(

تمكنت المعارضة 
السورية المسلحة، 
من خالل مقاطعة 

اجتماعات أستانة 
التي بدأت أمس 
وتنتهي اليوم، 

من وضع حد، ولو 
مؤقتًا، ألالعيب 

روسيا، التي تقدم 
نفسها ضامنًا 

التفاق وقف إطالق 
النار، فيما تمنح 

الغطاء السياسي 
والعسكري للنظام 

السوري النتهاك 
االتفاق

يزيد النظام السوري ضغطه الميداني على أحياء دمشق الخاضعة 
بارتكاب ما  إليه  اتهامات دولية جديدة وجهت  للمعارضة، في ظل 

يصل لجريمة حرب في وادي بردى وإدلب
رصدالحدث

المعارضة السورية غير 
معنية بمخرجات أستانة

النظام تعّمد قصف ينابيع 
بردى والهالل األحمر

متابعة

ال عالقة 
للنظام

قال المنسق العام لـ»هيئة 
التنسيق الوطنية«، حسن 
عبد العظيم، لـ»العربي 
الجديد« إن »البند األول 

على جدول أعمال الجولة 
المقبلة من جنيف، هو 
االنتقال السياسي وهيئة 
الحكم«. وحول اشتراط 

النظام أن يكون هناك وفد 
واحد للمعارضة، قال عبد 
العظيم: »ال عالقة للنظام 
بموضوع وفد المعارضة«.

أي مخرجات ال تحقق 
مطالب المعارضة هي 

لالستهالك اإلعالمي 

إقرار روسي بالخالفات 
بين الدول المشاركة 

في أستانة

فريق عسكري 
أميركي وضع يده على 

ملفات كانت لداعش

القوات األميركية في 
مدينة منبج تقّدمت باتجاه 

ريف المدينة الغربي

انتزعت القوات العراقية، 
أمس الثالثاء، مناطق 

إضافية في الموصل، مع 
تبّقي نحو 12 حيًا فقط 

في قبضة »داعش«، فيما 
ارتفعت نسب النزوح 

من المدينة
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12 حيًّا في الموصل تؤجل إعالن التحرير... والمأساة اإلنسانية تكبر



ميناء الحديدة... أسير التحذير الروسي والتباينات األميركية

»االستقالل« يتمدد إلى ويلز وأيرلندا الشمالية

67
سياسة

  شرق
      غرب

مبارك إلى مصر الجديدة
أخـــطـــرت الــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة، 
الـــثـــاثـــاء،  ــــس  أمـ ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة 
نبيل  املستشار  العام  النائب  بقرار 
صــــــــادق، بــــإخــــاء ســـبـــيـــل الـــرئـــيـــس 
)الــصــورة(،  مبارك  حسني  املخلوع 
بــقــضــاء مـــدة الــعــقــوبــة املــقــررة عليه 
بـــالـــســـجـــن ثـــــاث ســــنــــوات بــقــضــيــة 
ــة« وحــصــولــه  ــيـ ــاسـ ــرئـ »الـــقـــصـــور الـ
ــــراءة فــي  ــبـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــائـ ــهـ ــم نـ ــكـ ــلـــى حـ عـ
قــضــيــة »قـــتـــل املـــتـــظـــاهـــريـــن«، وذلـــك 
ــــاء ســبــيــلــه وخـــروجـــه  تــمــهــيــدًا إلخـ
من السجن، وعودته إلى منزله بعد 
ست ســنــوات، عقب ثــورة 25 يناير. 
مبارك  أن  لعة 

ّ
مط مــصــادر  وكشفت 

سيقيم في منزله بمصر الجديدة.
)العربي الجديد(

فرنسا: اتهام فيون 
رسميًا باالختالس

ُوّجهت تهمة »اختاس أموال عامة«، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى مــرشــح الــيــمــن 
فــيــون،  فــرنــســوا  الفرنسية  لــلــرئــاســة 
قــبــل ســتــة أســابــيــع مــن االنــتــخــابــات، 
وذلك في إطار تحقيقات في شبهات 
بــوظــائــف وهــمــيــة، اســـتـــفـــادت منها 
زوجته وولــداه. وقدم القضاة موعد 
ــدة 24 ســـاعـــة،  ــ جــلــســة االســـتـــمـــاع مـ
ــان فـــيـــون قـــد أعـــلـــن ســابــقــا  بــعــدمــا كــ
أنــهــا ســتــكــون الــيــوم األربـــعـــاء. وقــال 
ــتــــونــــان لـــيـــفـــي إنـــــه »تـــم  مـــحـــامـــيـــه أنــ
تــقــديــم مــوعــد جــلــســة االســتــمــاع كي 

تحصل في أجواء هادئة«.
)فرانس برس(

مراِقب االنتخابات 
الجزائرية  ال يضمن 

حياد الداخلية
الــدســتــوريــة  الهيئة  اعــتــرف رئــيــس 
ملـــراقـــبـــة االنـــتـــخـــابـــات فـــي الــجــزائــر 
عبد الوهاب دربــال، أمــس الثاثاء، 
بــعــجــزه عــن ضــمــان حــيــاد موظفي 
فـــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وأعـــــــــــــــوان 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــررة في 
ــار املــقــبــل. ودعــــا دربــــال  ــايـــو/أيـ 4 مـ
األحزاب السياسية  وقوى املجتمع 
ــــى  املـــــــدنـــــــي ووســــــــائــــــــل اإلعـــــــــــــام إلـ
»تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي حــمــايــة 
 إن »الــهــيــئــة  

ً
االنــــتــــخــــابــــات«، قــــائــــا

ــة االنـــتـــخـــابـــات  ــزاهــ ــن نــ ــدافـــع عــ ــتـ سـ
بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون، وســتــكــون ســدًا 

منيعا لكل املخالفن«.
)العربي الجديد(

ولد الشيخ أحمد: أطراف 
الحرب ترفض السالم 

لليمن،  املــتــحــدة  األمـــم  مبعوث  رأى 
ــــخ أحــــمــــد  ــيـ ــ ــشـ ــ ــل ولـــــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
ــي الــيــمــن  ــ ــة فـ ــنــــازعــ ــتــ »األطــــــــــــراف املــ
ــنـــاقـــشـــة جــــهــــود الـــســـام  تــــرفــــض مـ
التي ترعاها األمم املتحدة«، وسط 
تـــصـــاعـــد لـــلـــعـــنـــف، والـــــــــذي وصـــفـــه 
بـــــأن لــــه تـــأثـــيـــرًا »مــــأســــاويــــا« عــلــى 
املــدنــيــن. وأضــــاف الــبــعــوث األمــمــي 
بعد محادثات في باريس مع وزير 
الــخــارجــيــة جـــان مــــارك أيـــرولـــت، أن 
على وجه  يرتكز  اليمن  فــي  »الــحــل 
ــيـــاســـي وآخـــــــر عـــســـكـــري، ولـــهـــذا  سـ
مــــن املـــخـــجـــل أن األطــــــــراف ال تــريــد 
الجلوس إلى الطاولة ملناقشة ذلك«.
)رويترز(

جنود أوسيتيا الجنوبية 
يخدمون في الجيش 

الروسي
أفــادت وكــاالت إعــام روســيــة، أمس 
»الــرئــيــس فاديمير  ــأن  بـ الــثــاثــاء، 
بـــــــوتـــــــن أقـــــــــــــّر مــــــرســــــومــــــا يـــســـمـــح 
أوسيتيا  إقليم  مــن  الــقــوات  لبعض 
الــجــنــوبــيــة الـــجـــورجـــي االنــفــصــالــي 
ــي«.  ــ ــروسـ ــ بـــاالنـــضـــمـــام لــلــجــيــش الـ
ــعــتــبــر هـــذه الــخــطــوة اســتــفــزازيــة 

ُ
وت

مــن جــانــب مــوســكــو ضــد تبليسي، 
بسبب االجتياح الروسي لجورجيا 
في أغسطس/آب 2008، على خلفية 
الـــنـــزاع عــلــى أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة. 
ــا بـــأوســـيـــتـــيـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ واعــــــتــــــرفــــــت روسـ

الجنوبية كدولة مستقلة.
)رويترز(

عادل األحمدي

الخارجية  الذي أصدرته وزارة  البيان  أثار 
الروسية، حول اليمن، يوم االثنن املاضي، 
مخططات  مــن  القلق  عــن  التعبير  وتضمن 
ــتـــحـــام مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، غـــربـــي الـــبـــاد،  اقـ
إذا  عما  الــتــســاؤالت  وأعـــاد  يمنيا  اهتماما 
كان التحالف العربي يحضر بالفعل لعملية 
اليمنية،  الحيوية  املحافظة  فــي  عسكرية، 
منذ  الجوية  الضربات  عليها  تركز  والــتــي 
أشهر، بالتزامن مع املعارك الدائرة في الجزء 
الجنوبي من الساحل الغربي، والقريب من 
بـــاب املـــنـــدب. وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
اتهمت، في بيانها، املجتمع الدولي بالتزام 
الكارثي  اإلنساني  »الــوضــع  حيال  الصمت 
اليمن«، وأفــادت بأن »قلقا بالغا تثيره  في 

مـــع مــصــادقــة الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي، مــســاء 
ــلـــى قــــانــــون يـــســـمـــح لــلــحــكــومــة  اإلثـــــنـــــن، عـ
االتحاد  من  )الخروج  بالبريكست  الشروع 
اسكتلندا  اتخذ مسار محاولة  األوروبـــي(، 
وويـــلـــز وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة االنــفــصــال عن 
بريطانيا، مستوى جديدًا. ومن شأن ذلك أن 
يعني احتمال نهاية وحدة اململكة املتحدة 
بــوزنــهــا الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، وربــمــا 
لانفصال  عــدة  أوروبــيــة  مقاطعات  تحفيز 
البرملان  لــنــدن، رفــض  فــي  األم.  بلدانها  عــن 
البريطاني بغالبية 335 صوتا مقابل 287، 
الــهــادف  ــلـــوردات،  الـ الــتــعــديــل األول ملجلس 
إلى »حماية ثاثة ماين أوروبي يعيشون 
فــي بــريــطــانــيــا«. كــمــا رفـــض الــتــعــديــل الــذي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ســيــطــرت حـــالـــة مـــن الــغــضــب عــلــى أوســــاط 
قـــطـــاعـــي الـــســـيـــاحـــة والــــطــــيــــران املـــصـــريـــن 
بــعــد إعــــان وزيــــر الــنــقــل الـــروســـي مكسيم 
ســوكــولــوف، أن »مــصــر وافــقــت بــشــكــل عــام 
على الشروط الروسية لتوقيع اتفاقية أمن 
الطيران التي ترغب موسكو في إبرامها مع 
القاهرة، كمقدمة لعودة الطيران والسياحة 
الروسية إلى مصر«، وذلك بعد عام ونّيف 
مـــن االنـــقـــطـــاع عــلــى خــلــفــيــة حــــادث إســقــاط 
أكتوبر/  الروسية فوق سيناء في  الطائرة 

تشرين األول 2015.

ضغط لتقديم تنازالت إضافية
فــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــرت مــصــادر حكومية 
ــدنـــي  ــران املـ ــيــ ــطــ مـــتـــطـــابـــقـــة فــــي وزارتــــــــــي الــ
ــــت تــتــحــفــظ  ــيـــاحـــة، أن »مـــصـــر مــــا زالــ والـــسـ
على بعض الشروط الروسية، مثل تحديد 
مـــواعـــيـــد دوريــــــة لــلــتــفــتــيــش الــــروســــي على 
ســـامـــة اإلجـــــــــراءات األمـــنـــيـــة فـــي املـــطـــارات 
املــصــريــة املــســتــخــدمــة فــي رحــــات الــطــيــران 
الــــروســــي، بـــاإلضـــافـــة لــتــحــديــد عــــدد أدنـــى 
وأقـــصـــى مـــن الـــرحـــات الــيــومــيــة املــتــبــادلــة، 
ــارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن  ــ ــطـ ــ وتـــحـــديـــد املـ
ــان فـــي رحــاتــهــمــا  ــتـ أن تــســتــخــدمــهــا الـــدولـ

املتبادلة كمحطات مؤقتة )ترانزيت(«.
املــــــصــــــادر أن »الــــــــوزارتــــــــن مــا  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
زالــتــا تــريــان بــعــض هـــذه الــشــروط مجحفة 
ــاك فــي نــظــم إدارة املــطــارات  وســـتـــؤدي إلربــ
املــصــريــة وتــعــامــلــهــا مـــع الـــرحـــات الـــوافـــدة 
من الدول األخرى، ال سيما أنها أصعب من 
تلك التي حددتها كل من بريطانيا وأملانيا 
ــيــــران، بـــاإلضـــافـــة  الســـتـــئـــنـــاف رحــــــات الــــطــ
إلــى أنها ُوضعت بعد أكثر من 10 حمات 
اثنتان  منها  مــصــر،  فــي  تفتيشية  روســيــة 

التي  الــحــديــدة  مدينة  القــتــحــام  املخططات 
إلى  الــيــمــن«، مشيرة  فــي  أكــبــر ميناء  تمثل 
القصف الــجــوي الـــذي طـــاول ســوقــا شعبيا 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، وتــطــرقــت 
إلـــى األرقــــام الــخــاصــة بــاملــعــانــاة اإلنسانية 
ــداد الــنــازحــن مــن مــنــاطــق املــواجــهــات.  ــ وأعـ
وتوافق التحذير الروسي من خطط اقتحام 
ميناء الحديدة، مع التصريحات التي أدلى 
بــهــا املـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون فـــي الــيــمــن، 
الذين توقعوا بأن تكون محافظة الحديدة 
ــل، لــلــعــمــلــيــات  ــبــ ــقــ ــدف املــ ــ ــهـ ــ الـــســـاحـــلـــيـــة، الـ
العسكرية في الساحل الغربي، بعد التقدم 
الـــذي حققته قـــوات الــشــرعــيــة مــدعــومــة من 
ــوات الــتــحــالــف، فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي من  قــ
الــســاحــل الــغــربــي، وتــحــديــدًا فــي مديريتي 
ذوبـــاب واملــخــا، القريبتن مــن بــاب املــنــدب، 
ــلـــف مــيــنــاء  ــــرب مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز. وكـــــــان مـ غــ
هامن،  تطورين  مع  تصاعد،  قد  الحديدة، 
بــرســالــة  تــمــثــل  األول  ــــي،  ــــاضـ املـ ــــوع  ــبـ ــ األسـ
األمــيــركــي،  الكونغرس  فــي  أعــضــاء  وجهها 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، ريـــكـــس تــيــلــرســون،  ــ إلــــى وزيـ
فـــي الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــطــالــبــه 
بــاســتــخــدام الــضــغــوط الــدبــلــومــاســيــة على 
الحديدة  ميناء  استهداف  لوقف  التحالف 
ــع الــحــظــر املـــفـــروض عــلــى املـــيـــنـــاء، في  ــ ورفـ
مــقــابــل دعـــــوة الــســفــيــر األمـــيـــركـــي الــســابــق 
فــي الــيــمــن، جــيــرالــد فــايــرســتــايــن، إلـــى دعــم 
»تــحــريــر  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف لـــ

يــعــطــي الــبــرملــان الــكــلــمــة األخـــيـــرة بالنسبة 
التفاق نهائي مع بروكسل. ورفضت غالبية 
من 331 صوتا التعديل الذي نال تأييد 286 
الــلــوردات  أعطى مجلس  ذلــك،  وبعد  نائبا. 
البريطاني موافقته النهائية على القانون. 
الـــوزراء البريطانية  إثــر ذلــك، بــدأت رئيسة 
ملنع  الثاثاء، خطواتها  أمــس  مــاي،  تيريزا 
إجــراء استفتاءات لانفصال في اسكتلندا 

وأيرلندا الشمالية. 
ــراء  ــه »لـــيـــس مـــن الـــصـــواب إجــ واعـــتـــبـــرت أنــ
استفتاء على انفصال أيرلندا الشمالية عن 
بريطانيا«، وذلــك بعد يوم من دعــوة حزب 
ــــن«، أكـــبـــر حــــزب قـــومـــي أيــرلــنــدي،  »شــــن فـ
إلـــى مــثــل هـــذا الــتــصــويــت »فـــي أســــرع وقــت 

خـــال الـــعـــام الــحــالــي إثـــر تــفــتــيــش لجنتن 
روسيتن لـــ5 مــطــارات، مــن بينها املــطــارات 
الــثــاثــة الــرئــيــســيــة فـــي الــقــاهــرة والــغــردقــة 

وشرم الشيخ«.
وأضــافــت املــصــادر أن »تــصــريــحــات الــوزيــر 
ــاب الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــ الــــــروســــــي تــــأتــــي مـــــن بـ
ــنــــازالت، وأن  ــتــ مـــصـــر لــتــقــديــم مـــزيـــد مــــن الــ
منح  فتحي،  الحالي شريف  الطيران  وزيــر 
املمكنة،  التنازالت  جميع  الروسي  الجانب 
بما فيها بعض األمــور التي من املستحيل 
العالم،  في  أخــرى  توافق عليها حكومة  أن 
وذلــــك بــتــعــلــيــمــات مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الجــتــذاب السياحة 

الروسية وإرضاء موسكو«.

3 عقبات
غير أن سعي السيسي إلرضـــاء روســيــا في 
ــذا املــلــف يــصــطــدم بــثــاثــة أمــــور رئــيــســيــة،  هـ
أولها أن نظيره الروسي فاديمير بوتن، ال 
يبدو حريصا على إعادة السياحة الروسية 
بينه وبن  العاقات  انتعاش  فــي ظــل  ملصر 

تــتــعــرض لــقــصــف شــبــه يــومــي، مــنــذ أشــهــر. 
ــر، بــثــاث  ــمـ ويــطــل الــيــمــن عــلــى الــبــحــر األحـ
محافظات، األولى تعز في الجنوب الغربي، 
والـــتـــي بـــاتـــت أغـــلـــب مــنــاطــقــهــا الــســاحــلــيــة 
ــــوات  ــرة قـ ــطـ ــيـ ــا وذوبـــــــــــــاب(، تـــحـــت سـ ــ ــــخـ )املـ
تــزال  وال  التحالف.  مــن  املــدعــومــة  الشرعية 
مواصلة  مع  يومية،  بوتيرة  معارك  تشهد 

»ماي تستعد لرفض مطالبة رئيسة وزراء 
اسكتلندا نيكوال ستورجن بإجراء استفتاء 
على االستقال عشية خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي«. 
الحكومة  في  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
إن  الـــوزراء  رئيسة  »قالت  قوله  البريطانية 
هذا التوقيت )نهاية عام 2018 أو مطلع عام 
أن  مــن شــأنــه  تماما ألن  2019( غير مقبول 
الــتــفــاوضــي لبريطانيا مع  املــوقــف  يــقــوض 
بقية االتحاد األوروبــي«. وكانت ستورجن 
قـــد بـــــررت إعـــــان نــيــتــهــا تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
االستقال، بأنه »من املهم أن يكون في وسع 
يفوت  أن  قبل  مستقبلها،  تقرير  اسكتلندا 
األوان«. بدورها، أكدت املفوضية األوروبية، 

ــتــــادة ملــــصــــر، تـــوجـــهـــت إلـــى  ــيــــة املــــعــ الــــروســ
تــركــيــا بــعــد قـــرار تعليق الــطــيــران، بحسب 
إحصائيات مصرية رسمية، بينما توزعت 
ــيــــا )رغــــــم أنــهــا  الــنــســبــة الـــبـــاقـــيـــة بــــن روســ
أغلى من املــدن املصرية( واملغرب. وأشــارت 
إلــى أن »تشجيع بوتن للسياحة  املــصــادر 
ــبـــطـــئ بــــالــــتــــأكــــيــــد جـــهـــود  ــيـ ــا سـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ فــ
اســتــعــادة الــســيــاحــة الــروســيــة الــتــي يــراهــن 
السيسي عليها، لرّد الروح تدريجيا لسوق 
الــســيــاحــة والــعــمــلــة املــحــلــيــة املـــتـــراجـــعـــة«، 
واصــفــة األمــر بأنه »يتنافى مــع مــا تشيعه 
ــــام الــســيــســي عـــن قــــوة الــعــاقــة  وســـائـــل إعـ
ــر الثاني  بــن الــقــاهــرة ومــوســكــو«. أمـــا األمـ
ــلـــف، فهو  ــذا املـ ــام هــ ــمـ ــذي يـــحـــول دون إتـ ــ الـ
إصــرار روسيا على إنهاء ملف تعويضات 
ضــحــايــا حــــادث طـــائـــرة ســيــنــاء قــبــل عـــودة 
»موسكو  أن  املصادر  وأوضحت  السياحة. 
توجه أصابع االتهام بالتقصير أو التواطؤ 
لقيادات مطار شرم الشيخ وقطاع الطيران 
ــع حــــــدود لــهــذه  ــ ــر عـــلـــى وضـ املــــدنــــي، وتـــصـ
االتهامات توطئة ملطالبة مصر بتعويضات 

مالية إضافية ألسر الضحايا«.
الطيران  وزارة  أن  فهي  الثالثة،  العقبة  أمــا 
الــروســيــة أوعـــزت إلــى الــشــركــات السياحية 
له  )وبــعــضــهــا  مــصــر  مــع  املتعاملة  املحلية 
فروع ثابتة في سيناء والقاهرة، وبعضها 
ــر مـــشـــارك فـــي مــلــكــيــة بــعــض الــفــنــادق  ــ اآلخـ
واملــنــتــجــعــات(، بـــضـــرورة إبـــــرام اتــفــاقــيــات 
لوضع  املصرية  الطيران  وزارة  مع  جديدة 
قــواعــد جــديــدة للسفر والــتــرانــزيــت وتأمن 
ــرام اتــفــاقــيــات مع  ــ الـــرحـــات، بــاإلضــافــة إلبـ
العاملن  لتأمن  املــصــريــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــــو مــا  بـــالـــشـــركـــات واملـــتـــعـــامـــلـــن مـــعـــهـــا، وهـ
إمــعــانــا في  تتحفظ عليه مــصــر، وتــعــتــبــره 

الضغط عليها.
يذكر أن الرئاسة املصرية أعلنت مرات عدة 
أن بوتن وعد السيسي باستئناف الرحات 
الجوية الروسية ملصر »قريبا«، وذلك على 
مــدار العام املاضي والشهر األول من العام 
الــحــالــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــارب املعلن 
االستراتيجي  الصعيد  عــلــى  الــبــلــديــن  بــن 
واالستخباراتي والعسكري ارتباطا بامللف 
»روس  شركة  باستحواذ  وأخيرًا  السوري، 
- نفط« على 30 فــي املــائــة مــن حقل »ظهر« 
 أن مــصــر لم 

ّ
الــبــحــري لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، إال

السياحة  تذكر في مجالي  استفادة  تحقق 
السياحة وكذلك  عـــودة  مــع تعثر  والــطــاقــة، 
تعثر توقيع االتفاق الفني النهائي الخاص 
النووي، باإلضافة إللغاء  الضبعة  بمفاعل 
زيــارة كانت مقررة لبوتن إلى القاهرة في 

خريف العام املاضي.

الحوثين وحلفائهم،  الحديدة«، من  ميناء 
وهي التصريحات، التي أثارت جداًل وردود 

فعل متباينة.
وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــخــتــلــف املــواقــع  لـــ
الــعــســكــريــة واألهـــــــداف املــفــتــرضــة ملسلحي 
وحلفائهم  )الحوثين(  الله  أنصار  جماعة 

الدعوة إلى  ممكن«. ودأب »شن فن« على 
اســتــفــتــاء عــلــى انــفــصــال أيــرلــنــدا الشمالية 
عـــن بــريــطــانــيــا واتـــحـــادهـــا مـــع جــمــهــوريــة 
ــنـــذ أن صـــــــّوت الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  أيــــرلــــنــــدا، مـ
لصالح الــخــروج من االتــحــاد األوروبـــي في 
23 يــونــيــو/ حــــزيــــران، فــيــمــا اخـــتـــار معظم 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة الــبــقــاء.  الــنــاخــبــن فـــي أيـــرلـ
وأبلغت ماي البرملان أنه »ليس من الصواب 
ــدود فــــي هـــذه  ــ ــحـ ــ إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـ
السياسية  »األحــــزاب  أن  املــرحــلــة«، مضيفة 
فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة يــجــب أن تــركــز على 
االتفاق على ترتيب لتقاسم السلطة إلنقاذ 
حــكــومــة اإلقــلــيــم«. أمـــا فــي شـــأن اسكتلندا، 
ــــس، أن  ــرت صــحــيــفــة »تــــايــــمــــز«، أمــ ــ فـــقـــد ذكــ

تــــركــــيــــا، خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل تـــصـــريـــحـــاتـــه 
األخيرة التي قرأتها وسائل اإلعام كدعاية 
قــال بــوتــن »نشعر  تــركــيــا. إذ  للسياحة فــي 
بكرم الضيافة في تركيا، وشخصيا قضيت 
عطلتي مرات عدة فيها«، وذلك خال مؤتمره 
الصحافي املشترك مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان في موسكو، أخيرًا.
ــــن حـــــــادث مـــقـــتـــل الــســفــيــر  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الــروســي فــي أنــقــرة والــخــافــات املعلقة بن 
 

ّ
البلدين في ما يتعلق بالشأن السوري، إال

أن بوتن ما زال يعتبر تركيا بلدًا أكثر أمنا 
من مصر بالنسبة للمواطنن الروس، أخذًا 
فــي االعــتــبــار أن 60 فــي املــائــة مــن السياحة 

لهجمات  التقدم، وتتعرض  الشرعية  قوات 
معاكسة مــن الــحــوثــيــن وحــلــفــاؤهــم الــذيــن 
يــســعــون الســتــعــادة مــا فــقــدوه فــي األشــهــر 
األخيرة. ومن الجزء الشمالي الغربي، تأتي 
مع  والــحــدوديــة  الساحلية  حجة  محافظة 
الساحلية  مناطقها  وأبـــرزهـــا  الــســعــوديــة، 
مـــديـــريـــة مـــيـــدي، الـــتـــي بـــاتـــت هـــي األخــــرى 
ســاحــة حـــرب بــن قـــوات يمنية تــقــدمــت من 
جــهــة الـــســـعـــوديـــة وبــــن االنـــقـــابـــيـــن، منذ 
مطلع عــام 2016، فيما تتجه األنــظــار نحو 
محافظة الحديدة )وسط الساحل الغربي(، 
وفــيــهــا مــديــنــة الــحــديــدة الــتــي هــي مــن أهــم 
البحر  على  ــطــل 

ُ
وت الحيوية،  اليمنية  املــدن 

األحمر بأكثر من عشر مديريات، ويقع فيها 
إليه الشحنات  الــذي تصل  الرئيسي،  املرفأ 
ــتــــي تــغــطــي أغـــلـــب مــنــاطــق  الـــتـــجـــاريـــة، والــ
ــال وغـــرب  ــمـ الــكــثــافــة الــســكــانــيــة وســــط وشـ

اليمن.
سكانية  بكثافة  محافظة  الــحــديــدة،  وتــعــد 
عــالــيــة، يــصــل عـــدد ســكــانــهــا إلـــى مـــا يــقــرب 
أوائــل  من ثاثة ماين مواطن، وكانت من 
فيها  التحذيرات  انطلقت  التي  املحافظات 
مــن انــتــشــار املــجــاعــة، بــاعــتــبــارهــا مــن املــدن 

 وجاءت الحرب لترفع من 
ً
الفقيرة أصا

معاناة سكانها وسط اتهامات من الحكومة 
ــة، لــلــحــوثــيــن بــمــنــع املـــســـاعـــدات  ــيـ ــرعـ الـــشـ
ــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـــســـكـــان،  ــ ــيــــة مـ ــانــ اإلنــــســ

وارتكاب انتهاكات شتى بحق املواطنن.

أن تتقدم  أن »عــلــى اسكتلندا  اإلثــنــن،  يــوم 
ــي  ــ بــطــلــب لــانــضــمــام إلـــى االتـــحـــاد األوروبـ
فــي حــال قــررت إعــان استقالها مــن خال 

استفتاء«. 
وكانت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية، 
قد ذكرت أمس، أن »مطالبات واسعة حاليا 
تجري لعقد استفتاءات لانفصال في ويلز 
وأيرلندا الشمالية«. وأضافت أن »استقال 
اســكــتــلــنــدا ســيــعــنــي نــهــايــة يــريــطــانــيــا بكل 
الشمالية  وأيرلندا  ويلز  الكلمة، ألن  معنى 
ســـتـــســـارعـــان لـــعـــقـــد اســــتــــفــــتــــاءات مــمــاثــلــة 
ستؤدي النهيار واحدة من أقدم املمالك في 

العالم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لقاء ترامب 
وبن سلمان

ريكس  األميركي،  نظيره  التقى  قد  الجبير، 
تيلرسون، في العاصمة األميركية واشنطن 
االثنن. وأكد نائب املتحدث باسم الخارجية 
ــر، أن »الــــحــــرب فــي  األمـــيـــركـــيـــة، مــــــارك تــــونــ
والتجارية  االقــتــصــاديــة  والــعــاقــات  اليمن، 
بــن السعودية وأمــيــركــا« خصوصا فــي ما 
رأس  الــســعــوديــة، على  بــرؤيــة 2030  يتعلق 

بدر الراشد

تــــأتــــي زيــــــــــارة ولـــــــي ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـعـــودي، وزيــــر الـــدفـــاع، األمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، إلـــى الــواليــات 
بالرئيس األميركي  املرتقب  املتحدة، ولقاؤه 
دونــالــد تــرامــب يـــوم غـــٍد الــخــمــيــس، فــي وقــت 
السعودية-األميركية  العاقات  أن  فيه  يبدو 
تدخل مرحلة التعافي، ومحاوالت بناء الثقة 
من جديد، وتجاوز التأثيرات السلبية لحقبة 
تأثرت  أوبــامــا. وكما  بــاراك  السابق  الرئيس 
العاقات السعودية-األميركية سلبا باالتفاق 
ــرار قـــانـــون »الــعــدالــة  ــ ــرانــــي، وإقــ ــنـــووي اإليــ الـ
ــاة اإلرهــــــــاب« )جـــاســـتـــا( األمـــيـــركـــي،  ــ ــد رعـ ضـ
يبدو أن مواجهة اإلرهــاب في اليمن، وامللف 
االقتصادي، سيكونان املدخل األبرز لتعزيز 
الــتــعــاون بــن الــطــرفــن خـــال الــفــتــرة املقبلة، 
وتهيئة  العراقي،  امللف  تطورات  إلــى  إضافة 
األوضـــــــاع ملــرحــلــة مـــا بــعــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة 

اإلسامية« )داعش( في العراق.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، عـــادل 

الــقــضــايــا الـــتـــي نــاقــشــهــا الـــطـــرفـــان. وتــولــي 
لليمن،  مضاعفة  أهــمــيــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
ملواجهة اإلرهاب من جهة، والتمدد اإليراني 
مـــن جــهــة أخـــــرى. وكــــان الــتــوتــر األمــيــركــي-

اإليــرانــي مــع تــولــي دونــالــد تــرامــب السلطة 
ــدأ فــــي مـــمـــرات  ــ ــــض، قــــد بــ ــيـ ــ ــبـــيـــت األبـ فــــي الـ
املاحة البحرية املحاذية لليمن، إذ تعرضت 
الرياض  اتهمت  لهجوم،  سعودية  فرقاطة 
مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، وإيـــــــران مـــن ورائـــهـــا، 
ــفـــه. واســـتـــنـــكـــرت الــــواليــــات  ــلـ ــوقــــوف خـ ــالــ بــ
ــران  ــ املـــتـــحـــدة الــــحــــادث بــــشــــدة، واتـــهـــمـــت إيـ
أكد  الــذي  الوقت  في  أيضا،  بالوقوف خلفه 
تستهدف  كانت  العملية  أن  البنتاغون  فيه 
اليمنية،  السواحل  قــرب  األميركي  الــوجــود 
وأن الحوثين اعتقدوا أن الفرقاطة أميركية. 
ــدأت أولـــى مــواجــهــات تــرامــب العسكرية  وبــ
ــا، عــنــدمــا  ــ ــن أيـــــضـ ــمـ ــيـ ــــي الـ ــــد اإلرهــــــــــاب فـ ضـ
ت قــوات أميركية هجوما خاطفا )إنــزال 

ّ
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الثاني، بعد  يناير/كانون  عسكري( في 29 
أقل من أسبوعن من تولي ترامب السلطة، 
العملية التي أسفرت عن اغتيال »قادة« في 

تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب«، إضافة 
إلى مقتل جندي أميركي، ومدنين، بحسب 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــّعــــدت  وصــ الـــبـــنـــتـــاغـــون. 
اســتــهــداف  الــيــمــن، ووســعــت  فــي  عملياتها 
مشتبه بانتمائهم لتنظيم »القاعدة« خال 
مراقبون  ويــرى  املاضية.  القليلة  األسابيع 
أنه على عكس إدارة أوباما، الحريصة على 
نــجــاح االتـــفـــاق الـــنـــووي مــع طـــهـــران، ترغب 
التصعيد  فــي  الــجــديــدة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
لاتفاق  املتكررة  االنــتــقــادات  في ظل  معها، 
ــيـــس األمـــيـــركـــي وأقــــطــــاب إدارتـــــــه،  مــــن الـــرئـ
ــه. وكـــانـــت  ــاكـ ــهـ ــتـ ومــــحــــاولــــة دفـــــع إيـــــــران النـ
إدارة أوباما، قد تجاهلت بصورة مستمرة 

الــتــمــدد اإليــــرانــــي فـــي املــنــطــقــة، األمــــر الـــذي 
توليه الــريــاض أولــويــة قــصــوى. فــي الوقت 
أكبر  اهتماما  ترامب  إدارة  فيه  ظهر 

ُ
ت الــذي 

بمواجهة نفوذ إيران في املنطقة، وال سيما 
في اليمن.

ومن شأن االهتمام األميركي املتزايد باليمن، 
الدولية على السعودية  أن يخفف الضغوط 
إلنـــهـــاء الـــحـــرب هـــنـــاك بــســبــب تـــزايـــد أعــــداد 
الـــضـــحـــايـــا املـــدنـــيـــن لــلــقــصــف، إضــــافــــة إلـــى 
ــاع الــصــحــيــة الــلــذيــن  ــ املــجــاعــة وســــوء األوضــ
يؤثران في أغلبية السكان، في وقت ما زالت 
لجماعة  التابعة  االنــقــابــيــة  املليشيات  فيه 
املوالية  والــقــوات  )الحوثين(  الــلــه«  »أنــصــار 

ــلـــه صـــالـــح،  ــلـــي عـــبـــدالـ لـــلـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع عـ
اليمني،  الــشــمــال  فــي  مواقعها  على  تسيطر 
العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ وال سيما 
أيلول 2014. وكانت اإلدارة األميركية السابقة 
قد نشطت من خال وزيــر خارجيتها، جون 
في  في محاولة إليجاد حل سياسي  كيري، 
الــيــمــن، يــعــيــد تــرتــيــب األوضــــــاع الــســيــاســيــة 
ــــاد، ويــــوقــــف الـــحـــرب  ــبـ ــ والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـ
بصورة عاجلة، املحاوالت التي باءت بالفشل 
ــفــــاوضــــات مــــاراثــــونــــيــــة احــتــضــنــتــهــا  بـــعـــد مــ
الــكــويــت، الــعــام املــاضــي. وال يبدو أن اإلدارة 
بإنهاء  بــاإلســراع  مهتمة  الحالية  األميركية 
للرياض فرصة  مــا يتيح  اليمن،  فــي  الــحــرب 

املدعومة  الحوثي  مليشيات  ملواجهة  أوســع 
مــن طــهــران. أدى إقـــرار قــانــون »الــعــدالــة ضد 
رعــاة اإلرهـــاب« أو »جاستا« والـــذي يسمح 
دول وجهات  بمحاكمة  األميركية  للمحاكم 
متورطة في دعم أو تسهيل عمليات إرهابية 
على األراضي األميركية، إلى تأزم العاقات 
السعودية-األميركية العام املاضي. ويهدف 
»الحصانة  لنزع  رئيسية  بــصــورة  القانون 
السيادية« عن الدول أمام القضاء األميركي، 
لــعــائــات ضحايا  الــتــي ستسمح  الــخــطــوة 
دعــاوى  برفع   2001 أحــداث سبتمبر/أيلول 
ــارت  ــتـــي أشــ ــد الـــســـعـــوديـــة، والـ قــضــائــيــة ضـ
املــاضــي، من  الــعــام  املــفــرج عنها  الصفحات 

براءتها  سبتمبر/أيلول،  أحــداث  تحقيقات 
من أي صلة باألحداث. مع إقــرار »جاستا«، 
بدأت السعودية بمراجعة استثماراتها في 
الـــواليـــات املــتــحــدة، وعــّبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــادل الــجــبــيــر آنـــــــذاك عــــن عـــزم  ــ الـــســـعـــودي عــ
الــســعــوديــة ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا فـــي حــال 
إقرار القانون بسبب ارتفاع املخاطر. اليوم، 
ومــع زيـــارة ولــي ولــي العهد الــســعــودي إلى 
الــواليــات املتحدة، وفــي ظل عــزم السعودية 
ــو فــي  ــ ــكــ ــ ــزء مـــــن شــــركــــة أرامــ ــ ــ ــرح جـ ــ ــ عــــلــــى طـ
األســواق العاملية كجزء من خطتها لتنويع 
التعاون  مصادر الدخل )رؤيــة 2030( يبدو 
االقــتــصــادي مــع أمــيــركــا مـــهـــددًا، حـــال فشل 
إدارة تــرامــب فــي تــعــديــل قــانــون »جــاســتــا« 
آثــاره السلبية. وتحرص الحكومة  وتجاوز 
الــســعــوديــة عــلــى االســـتـــفـــادة مـــن الــشــركــات 
األميركية ألقصى حد، في دعم خطة تنويع 

مصادر الدخل املحلية )رؤية 2030(.
ــد أكـــــد قــبــل  وكــــــان الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي قــ
انــتــخــابــات نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، عــزمــه 
ــد، بـــعـــد أن تــم  ــديــ تـــعـــديـــل »جــــاســــتــــا« مــــن جــ
ــا، في  ــامــ الــتــصــويــت عــلــى تـــجـــاوز فــيــتــو أوبــ
الــشــيــوخ والـــنـــواب. واعــتــبــر بعض  مجلسي 
نواب الكونغرس أن القانون »يهدد املصالح 
األميركية في العالم«. ومن املتوقع أن يضغط 
تــرامــب عــلــى الــكــونــغــرس، املــهــيــمــن عليه من 
ــراء تـــعـــديـــات على  ــ حـــزبـــه الـــجـــمـــهـــوري، إلجــ
السعودية باألسواق  ثقة  قد تجدد  القانون، 

األميركية.
ــر، مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا  عــلــى صــعــيــد آخــ
الــســعــودي-األمــيــركــي سيصل  التنسيق  كــان 
إلـــى مــســتــويــات جــديــدة فــي مــا يــخــص امللف 

املفاجئ  السعودي  االنفتاح  أن  إال  الــعــراقــي، 
على العراق، تزامنا مع تولي ترامب السلطة، 
ــان الـــجـــبـــيـــر قـــــام بــــزيــــارة  ــ ــ يــــوحــــي بــــذلــــك. وكـ
تـــاريـــخـــيـــة إلـــــى بــــغــــداد، هــــي األولـــــــى لـــوزيـــر 
خارجية سعودي منذ 1990، بعد أيام قليلة 
ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي جيمس  ــ مـــن زيـــــارة وزيـ
ماتيس للعراق الشهر املاضي. وأكدت دوائر 
أميركية أن زيارة وزير الخارجية السعودي 

جاءت بتنسيق مع الواليات املتحدة.
ومن غير الواضح إن كان التنسيق السعودي-

األميركي يهدف لتحجيم الحضور اإليراني 
فــي الــعــراق، أو ترتيب األوضـــاع فــي املناطق 
»داعش«-تحرير  بعد  ما  مرحلة  في  ية 

ّ
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املوصل، وهو ما يرجحه مراقبون عراقيون. 
إيـــرانـــيـــون عـــن استيائهم  وعـــّبـــر مــســؤولــون 
واعتبر  بــغــداد.  على  السعودي  االنفتاح  مــن 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة األمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
البرملان اإليــرانــي، نــوذر شفيعي، في حديث 
لوكالة »مهر« اإليرانية االثنن، أن العاقات 
تم  تفاهمات  »مبنية على  اإليرانية-العراقية 
إنشاؤها منذ سقوط نظام صدام حسن، وال 
يمكن للسعودية ضربها وإزاحــة العراق عن 
زيــارة  أن  اإليــرانــي«. واعتبر شفيعي  املحور 
ــــاءت فـــي ســيــاق مــحــاولــة  الــجــبــيــر بـــغـــداد »جـ
إبــعــاد الــعــراق عــن إيــــران«. ويطمح الطرفان، 
ــعــــودي، لــــزيــــادة الــتــنــســيــق  ــســ األمـــيـــركـــي والــ
بينهما في ملفي مواجهة إيــران، واإلرهــاب. 
وكان ماتيس، قد تحدث مرتن على األقل مع 
ولــي ولــي العهد السعودي، منذ تولي األول 
منصبه في يناير/كانون الثاني املاضي، ما 
يــوحــي بأهمية الــســعــوديــة فــي رؤيـــة اإلدارة 

األميركية الجديدة للمنطقة.

)Getty/بوتين والسيسي أثناء قمة العشرين العام الماضي )ميخائيل ميتزل

زيارة بن سلمان هي األولى لمسؤول سعودي في عهد ترامب )جيم واتسون/فرانس برس(

ضاعفت الحرب معاناة سكان الحديدة )فرانس برس(

اليمني  والملف  االقتصادي  التعاون  يأتي 
في مقدمة القضايا المطروحة خالل اللقاء 
الذي يجمع ولي ولي العهد السعودي وزير 
األميركي  والرئيس  سلمان  بن  محمد  الدفاع 
غدًا  المتحدة  الــواليــات  في  ترامب  دونــالــد 
بين  العالقات  تعافي  بدء  ظل  في  الخميس، 

البلدين بعد عهد باراك أوباما

قضية

اليمن والتعاون االقتصادي والعراق 
و»جاستا« على الطاولة

ربما يحاصر التنسيق 
السعودي-األميركي إيران 

في العراق

االهتمام األميركي باليمن 
قد يخفف الضغوط على 

السعودية

تصريحات الوزير 
الروسي تأتي من باب 

الضغط على مصر

تحّول ميناء الحديدة 
اليمني إلى نقطة جذب 

روسية ـ أميركية، في 
سياق استمرار الحرب في 

اليمن من دون ظهور أي 
مالمح حل سياسي

تصطدم المحاوالت 
لتسريع عودة السياحة 

الروسية إلى مصر 
بعقبات عدة، من بينها 

اهتمامات روسيا بالسياحة 
في تركيا، ورغبتها في 
إتمام ملف تعويضات 

ضحايا حادث طائرة سيناء

المتحدة بحوالي 700 مليار  الواليات  السعودية في  االستثمارات  ُتقّدر 
أسابيع  أكد قبل  )الصورة(، قد  السعودي،   الطاقة  دوالر. وكان وزير 
ــي  ــرح االكــتــتــاب األول احــتــمــال ط
ــو فـــي أســـواق  ــكـ ــشــركــة أرامـ ل
األميركية،  السوق  منها  عالمية، 
الخطوة التي يشكك مراقبون في 
اإلقدام عليها، بحال عدم تعديل 
المتوقع  ومن  »جاستا«.  قانون 
أولوية  ترامب،  دونالد  يولي  أن 
األجنبية  لــالســتــثــمــارات  قــصــوى 
ما  وهو  المتحدة،  الواليات  في 

يدفعه ربما لتعديل »جاستا«.

االستثمارات مقابل القانون

3 عقبات تؤخر عودة السياحة الروسية لمصر
تحليل

متابعة

تقرير
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تويتر وعزلة وإعجاب بإسرائيل

عوالم وتناقضات 
غيرت فيلدرز

»حرب« تركية أوروبية مفتوحة

انتخابات هولندية بنَفس يميني

والدة فيلدرز من 
أصول إندونيسية و3 من 

إخوته يساريون

ناصر السهلي

الشــخصية  الخلفيــة  أثــاروا  ــة 
ّ
قل

اليمينــي  »الحريــة«  حــزب  لزعيــم 
غيــرت  هولنــدا،  فــي  املتطــرف 
كبيــرة  عدائيــة  مواقــف  ــى 

ّ
تبن الــذي  فيلــدرز، 

مــن اإلســام واملســلمني واملهاجريــن فــي بلده. 
فــي  الرجــل طفولــة صارمــة ومحافظــة  عــاش 
أجواء كاثوليكية في مدينة فنلو في مقاطعة 
يكــن  لــم  لكنــه  هولنــدا،  جنــوب  ليمبــورغ، 
شخصًا متدينًا. تطّرفه اليميني غريب، لكونه 
يملك جذورًا مهاجرة. والده كان هولنديًا، أما 
والدته فإندونيسية األصل، أي »إندو« باللغة 
إندونيســيا  اســتعمرت  الهولنديــة. وهولنــدا 
ألكثــر مــن 300 ســنة قبــل نيــل اإلندونيســيني 

استقالهم في عام 1945.
ذهــب  الشــعبوية«،  »قــوة  عــن  كتابهمــا  فــي 
ليوفــن،  فــان  الكاتبــان كويــن فوســني وليــزي 
لعــرض نظريــة تمحــورت حــول أن »توجهــات 
بعــد  مــا  عــن صدمــة  تنــّم  السياســية  فيلــدرز 
االســتعمار، وبأنهــا حالــة طبيعيــة لــدى هــذه 
املجموعــة البشــرية )إنــدو، كخليــط عرقي بني 
اإلندونيســيني والهولنديني(«. مع أن فوســني 
شّدد على أن »3 من إخوة فيلدرز يساريون«.

إيــان  الكاتــب  عــرض  عينــه،  االتجــاه  وفــي 
بوروما، في موقع »ذي سبيكتور«، شخصية 
فيلــدرز بالقــول »إنــدو تعرضــوا لتمييــز علــى 

»الحريــة«. وتحــّول إثــر ذلــك إلــى قــوة يحســب 
حسابها على خارطة سياسة هولندا.

كاريــن  الهولنديــة  الصحافيــة  كشــفت 
كمتدربــة  بســرية  عملــت  التــي  غيورتســن، 
عنــد فيلــدرز، مــدى تعظيمه لنفســه، ووصفته 
بأنــه »يــرى نفســه مركــزًا لكواكــب تــدور حولــه 

وبأنــه يمــارس سياســة متشــددة وقاســية مــع 
مــن  اســتبدال  ويجــري  وموظفيــه،  معاونيــه 
يرى فيه تقصيرًا أو ارتكب خطأ ولو بسيطًا«. 
يمــارس  »فيلــدرز  فــإن  لغيورتســن،  ووفقــًا 
ســلطوية تخيــف مــن هــم حولــه ويفــرض رأيــه 
املاضــي،  فــي 23 فبرايــر/ شــباط  بالضغــط«. 
قدمــت صحيفــة »ديرشــبيغل« األملانية عرضًا 
عــن الرجــل، إثــر لقائهــا أخــاه بــول. شــرح بــول 
وإمكانيــة  الهولنــدي  بالشــعب  غيــرت  عاقــة 
تمثيلــه، بالقــول »ال يســتطيع حتــى أن يســير 
في الشــارع، تواصله مع الناس بشــكل مباشر 
قليل جدًا. إنه يعيش منذ 12 عامًا في عناوين 
متخفيــة مــع زوجتــه ويحتــاج لحمايــة أمنيــة 
دائمــة. عاملــه أصبــح صغيــرًا جدًا، إنــه البرملان 

منعــزل  هــو  وشــقته.  العامــة  واملناســبات 
اليوميــات  عــن  متغربــًا  وأصبــح  اجتماعيــًا 
العاديــة. وهــذا األمر ليس جيدًا ألحد«. وحتى 
لــو فشــل فــي تبــّوء منصب رئاســة الــوزراء، إال 
السياســة  فــي  بفعاليــة  مؤثــرًا  ســيصبح  أنــه 
اليمينــي  النمســوي  مثــل  تمامــًا  الهولنديــة، 
يصبــح  لــم  الــذي  هوفــر،  نوربــرت  املتطــرف 
ُيســتهان  ال  قــوة  بــات  لكنــه  للنمســا،  رئيســًا 
يــان مييــوس،  تــوم  الكاتــب  بهــا هنــاك. ورأى 
 النظر عن نتيجة االنتخابات، فإن 

ّ
أنه »بغض

فيلدرز سيســتمر بأداء دور حاســم، ويصعب 
فــي  تهاجمــه  أن  السياســية  األحــزاب  علــى 
أحاديثه عن املغاربة، ألنهم اعتبروا أن إدانته 

ستؤدي إلى املزيد من شعبيته«.

8
سياسة

تحّول زعيم حزب 
»الحرية« اليميني 

المتطرف، الهولندي 
غيرت فيلدرز، إلى أبرز 

المستفيدين من صعود 
األجنحة اليمينية في بالده 

وفي أوروبا انتخابيًا

اتهم أردوغان الهولنديين بالمسؤولية عن مجزرة سريبرينيتسا )محمد علي أوزكان/األناضول(

الكثير من الناخبين لم يكونوا قد حسموا قرارهم حتى يوم أمس )جون تيس/فرانس برس(

فيلدرز في تجّمع انتخابي )إيف هيرمان/فرانس برس(

إسطنبول ـ باسم دباغ

األوروبيــة،  التركيــة  املواجهــة  تتصاعــد 
على خلفية الخاف بني أنقرة وأمستردام، 
ووصلــت إلــى حــد تلويــح تركيــا بإمكانيــة 
إلغاء اتفاق الاجئني مع االتحاد األوروبي. 
مولــود  التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  ولــّوح 
جاووش أغلو، بإمكانية قيام تركيا بإلغاء 
مــع  والاجئــني  املهاجريــن  إعــادة  اتفــاق 
االتحاد األوروبي في حال لم يلتزم األخير 
بإلغاء تأشيرة السفر عن املواطنني األتراك 
الراغبــني فــي دخــول فضــاء شــينغن. وقــال 
)االتحــاد  نراهــم  »نحــن  أوغلــو:  جــاووش 
صبرنــا  ولكــن  يخادعوننــا،  االوروبــي( 
املوضــوع  هــذا  وفــي  حــدود،  دون  ليــس 
هنــاك توقعــات ملواطنينــا، إن لــم يتــم إلغاء 
تأشــيرة الدخــول ســنقوم باتخــاذ خطوات 
فــي مــا يخــص اتفــاق الهجرة«. فــي غضون 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  كان  ذلــك، 
باملســؤولية  الهولنديــني  يتهــم  أردوغــان 
نفذهــا  التــي  سريبرينيتســا  مجــزرة  عــن 
موجهــًا  البوســنيني،  بحــق  الصــرب 
األملانيــة،  للمستشــارة  حــادة  انتقــادات 
للتصعيــد  اســتمرار  فــي  ميــركل،  أنغيــا 
بــني أنقــرة وأمســتردام ومــن ورائهــا الــدول 
كلمــة  وفــي  ســاندتها.  التــي  األوروبيــة 
فــي القصــر الرئاســي فــي أنقــرة أمــس، قــال 
أن  يمكــن  ال  الحــرب  فــي  »حتــى  أردوغــان: 
يتــم إطــاق النــار علــى العاملني فــي املجال 
الصحــي، وإن أصبحنــا كهولنــدا فإنــه مــن 

ألننــا  ذلــك  وأقــول  ذلــك،  نفعــل  أن  املمكــن 
مذبحــة  مــن  والهولنديــني  هولنــدا  نعــرف 
سريبرينيتســا ، ألننــا علــى علــم بمعدنهــم 
نحــن  ســيئني،  كانــوا  وكــم  وصفاتهــم، 

نعــرف كيــف قتلــوا ثمانيــة آالف بوســني«. 
للــدول  انتقــادات شــديدة  أردوغــان  ووجــه 
األوروبيــة التــي وقفــت إلــى جانــب هولنــدا 
: »تخرج 

ً
ضد تركيا، وبالذات ميركل، قائا

إنهــا  وتقــول  األملانيــة  املستشــارة  علينــا 
تقف إلى جانب هولندا، نحن نعلم بأنه ال 
فرق بينِك وبينهم، هم يهاجمون بهمجية 

وأنت كذلك«.
ولــم يتأخــر الــرد الهولنــدي علــى أردوغان، 
مــارك  الهولنــدي،  الــوزراء  رئيــس  نــدد  إذ 
مجــزرة  حــول  بتصريحاتــه  روتيــه، 
سريبرينيتســا واعتبرهــا »تزويرًا بغيضًا 
إنــه  أردوغــان  عــن  للتاريــخ«. وقــال روتيــه 
إلــى  لــن ننــزل  الوضــع،  »يواصــل تصعيــد 
هــذا املســتوى. هــذا أمــر غيــر مقبــول علــى 
األنبــاء  وكالــة  عنــه  نقلــت  كمــا  اإلطــاق«، 
الهولنديــة. وأضاف الحقًا ملحطة تلفزيون 
خاصــة أن لهجــة أردوغــان »أصبحــت أكثــر 
غيــر  أمــر  »هــذا  أن  معتبــرًا  هســتيرية«، 
معتــاد وغيــر مقبول«. في الســياق، رفضت 
الخارجيــة التركيــة في بيان لها دعوة عدد 
مــن مســؤولي االتحــاد األوروبــي أنقرة إلى 
االبتعاد عن التصريحات املتطرفة، مؤكدة 
فــي بيــان لهــا، أمــس، أن »مســاندة االتحــاد 
حقــوق  خرقــت  التــي  لهولنــدا  األوروبــي 
اإلنســان والقيــم األوروبيــة هــي أمر خاطئ 
للغايــة« وأن »التصريحــات غيــر املتبصرة 
مــن االتحــاد األوروبــي ليســت لهــا أي قيمة 

بالنسبة لتركيا«.
جــاء ذلــك فــي رد الخارجيــة التركيــة علــى 
مــن  كل  أصدرتــه  الــذي  املشــترك  البيــان 
املمثلــة العليــا لألمن والسياســة الخارجية 
موغرينــي،  فيدريــكا  األوروبــي،  لاتحــاد 
ومفــوض ملــف توســعة االتحــاد، يوهانس 
تركيــا  أن  أكــد  والــذي  اإلثنــني،  يــوم  هــان، 
إلــى  إشــارة  فــي  املوضوعيــة،  عــن  ابتعــدت 
تصريحات املسؤولني األتراك الذين اتهموا 
عــددًا مــن الحكومــات األوروبيــة بالتصــرف 
األزمــة  هــذه  تأتــي  النازيــة.  الطريقــة  علــى 
التركية-األوروبية املتصاعدة، مع استمرار 
محــاوالت دول أوروبيــة مختلفة منع حزب 
تركيــا(  فــي  )الحاكــم  والتنميــة«  »العدالــة 
وحــزب »الحركــة القوميــة« املتحالفــني مــن 
الجاليــة  صفــوف  فــي  حماتهمــا  تســيير 
التعديــات  دعــم  فــي  أوروبــا  فــي  التركيــة 
منعــت  أن  وبعــد  التركيــة.  الدســتورية 
جماهيريــًا  حشــدًا  البلجيكيــة  الســلطات 
كان ينظمــه حــزب »الحركــة القوميــة«، يــوم 
النمســاوي  الــوزراء  رئيــس  أكــد  اإلثنــني، 
اليميني، كريســتيان كيرن، في تصريحات 
حكومتــه  أن  املحليــة،  التلفزيونــات  ألحــد 
ســتبذل جهودهــا ملنــع الــوزراء األتــراك مــن 
إجــراء حماتهــم فــي األراضــي النمســاوية 
ألجــل  التركيــة  الجاليــة  صفــوف  فــي 
الدســتورية  التعديــات  علــى  االســتفتاء 

التركية في 16 أبريل/نيسان املقبل.

انتخابــات  األربعــاء،  اليــوم،  هولنــدا  تشــهد 
رســم  تعيــد  قــد  األهميــة  بالغــة  تشــريعية 
املشــهد السياســي في الباد بالكامل، في ظل 
منافســة بــني 28 حزبــًا، يبــرز بينهــا الحــزب 
»الشــعبي الليبرالــي والديمقراطــي«، بزعامــة 
رئيــس الــوزراء مارك روتيه، ومنافســه األبرز، 
يتزعمــه  الــذي  الحريــة«،  أجــل  مــن  »الحــزب 
وقبــل  فيلــدرز.  غيــرت  املتطــرف  اليمينــي 
كانــت  االقتــراع،  فتــح صناديــق  مــن  ســاعات 
األرقــام تشــير إلــى أن نحــو 60 فــي املائــة مــن 
لــم يحســموا بعــد  أصــل 12,9 مليــون ناخــب 
ومــن  االقتــراع  مراكــز  إلــى  بالتوجــه  قرارهــم 

سينتخبون من املرشحني.
وقالت مديرة »معهد كلينغنديل« للدراسات 
فــي الهــاي، مونيــكا ســي ديــان هــو، لوكالــة 
»فرانــس بــرس«، إن »األمــور متقلبــة للغايــة، 
الكثيــر مــن األمــور يمكن أن تحصل« مشــيرة 
إلى الفروقات الطفيفة في البرامج السياسية 
للسياســيني.  اإلعامــي  األداء  أهميــة  وإلــى 
الــذي  للــرأي،  فــي االســتطاع األخيــر  وجــاء 
أن  »بيلينغفيــزر«،  موقــع  اإلثنــني  نشــره 
الحــزب »الشــعبي الليبرالــي والديمقراطــي«، 
هــو املتصــدر، ويحظــى بنســبة 17 فــي املائــة 
وفــق  يحصــل  وقــد  التصويــت.  نوايــا  مــن 
االســتطاع علــى 24 إلــى 28 مقعــدًا مــن أصل 
150 مقعــدًا فــي مجلــس النــواب، لكنــه بعيــد 
اآلن.  معــه  املوجــودة  األربعــني  املقاعــد  عــن 
فــي  ثالثــة  لواليــة  املرشــح  روتيــه  ويقــول 
رئاســة الــوزراء، إنــه »يناضــل بــكل مــا أوتــي 
مــن قــوة« حتــى »ال يســتيقظ فــي 16 مــارس/
آذار فــي بلــد يشــّكل فيــه غيــرت فيلــدرز أكبــر 
األخيــرة  األســابيع  لكــن  سياســية«.  قــوة 
الحريــة«  أجــل  مــن  »الحــزب  تراجــع  شــهدت 
الــذي يتزعمــه فيلــدرز، وباتــت املقاعــد التــي 

يمكن أن يفوز بها بني 20 و24 مقعدًا.

وقــال فيلــدرز فــي مناظــرة تلفزيونيــة حــادة 
تكــون  أن  أردتــم  مــا  »إذا  اإلثنــني:  روتيــه  مــع 
هولنــدا لنــا مــن جديــد، فاطــردوا هــذا الرجــل 
الــوزراء.  رئيــس  مكتــب  فــي  وأجلســوني«، 
وتعتبــر االنتخابــات فــي هولنــدا مؤشــرًا إلــى 
خــال  أوروبــا،  فــي  املتطــرف  اليمــني  تنامــي 
هذه السنة التي تجرى خالها انتخابات في 
أنحاء القارة. ووعد فيلدزر املعروف بخطابه 
الحــاد املعــادي لإلســام، إذا ما أصبح رئيســًا 
للــوزراء، بــأن يقفــل الحــدود أمــام املهاجريــن 
ويغلــق  القــرآن  بيــع  ويحظــر  املســلمني، 
املســاجد، في هولندا التي يشــكل املســلمون 5 
فــي املائــة مــن ســكانها، كمــا تفيــد التقديــرات. 
مــن جهتــه، قــال روتيه خال املناظــرة اإلثنني: 
»لــن أتعــاون مــع حــزب مــن هــذا النــوع، ســيد 
فيلــدرز، وليــس فــي حكومــة. أبــدًا«. وحتــى لو 
أصبــح »الحــزب مــن أجــل الحريــة« أكبــر حزب 
بعــد االنتخابــات، فمــن غيــر املحتمــل في نظر 
املحللني أن يكون فيلدرز عضوًا في الحكومة 
األخــرى  األحــزاب  أكثريــة  ألن  األرجــح،  علــى 

أقسمت على أال تتعاون معه.
أن  يمكــن  املشــرذم،  السياســي  املشــهد  وفــي 
تتألف الحكومة املقبلة من أربعة إلى خمســة 
أكثــر  يكــون  أن  يمكــن  تحالــف  وهــو  أحــزاب، 
فــي  النهائــي  العكســي  العــد  وبــدأ  هشاشــة. 
بــني الهــاي  أزمــة دبلوماســية  منــاخ تشــوبه 
وأنقــرة. وقــال روتيــه الــذي خــرج منتصرا من 
املناظرة كما ذكرت وسائل اإلعام الهولندية: 
وأنــت  تغريــدات  تطلــق  أن  بــني  فــارق  »ثمــة 
جالــس فــي كرســيك، وبــني حكــم البــاد. وإذا 
مــا حكمنــا الباد، فســنتخذ تدابير معقولة«. 
ويمكــن أن تضطلــع األحــزاب التقليديــة، مثــل 
»النداء الديمقراطي املسيحي« بدور أساسي 

في تحالف مستقبلي.
)فرانس برس(

األتـــــراك  الـــنـــاخـــبـــون  ــل  ــث ــم ي ال 
من  يُعتبرون  الذين  المغتربون، 
األوروبية  التركية  ــة  األزم أسباب 
من  بسيطة  نسبة  سوى  األخيرة، 
األتــراك  الناخبين  عموم  تعداد 
مليونًا،   55 من  يقتربون  الذين 
الناخبين  تــعــداد  يــتــجــاوز  ال  إذ 
المغتربين أكثر من مليونين و866 
عن  أقل  يشكل  بما  ناخب،  ألف 
عموم  من  المائة  في  خمسة 
الناخبين. ولم تصل نسبة مشاركة 
هؤالء في جميع االستحقاقات 
االنتخابية في أحسن مستوياتها 

44 في المائة.

مشاركة خارجية 
ضئيلة

أيدي أســياد االســتعمار الهولنديني األنقياء، 
باعتبارهــم ليســوا هولنديني أنقيــاء )عرقيًا(، 
إلــى  البشــرية  املجموعــة  تلــك  ســعت  ولهــذا 
أكثــر  هويتهــا  أن  علــى  بقــوة  نفســها  عــرض 

هولندية من الهولنديني البيض«.
بالنســبة لكاتــٍب بــوزن بورومــا، فــإن كثيريــن 
من تلك الخلفية انضموا في ثاثينيات القرن 
املاضــي إلــى الحزب النــازي الهولندي، وجرى 
إندونيســيا  مــن  »إنــدو«  الـ مــن  الكثيــر  إبعــاد 
علــى يــد الرئيــس ســوكارنو فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب العامليــة الثانيــة. واعتبــر بورومــا أنــه 
»لهــذا ليــس غريبــًا أن تجــد لدى هؤالء مواقف 
جــد متطرفــة وتحمــل عدائيــة ضد املســلمني«. 
غيــرت  خلفيــة  عــن  املقدمــة  الصــورة  تلــك 
شــخصيًا،  الرجــل  تطــرف  شــرحت  فيلــدرز، 
اســتنادًا إلــى خلفيتــه العرقيــة، ففــي مقابــات 
للهجــرة  املعــادي  موقفــه  ــد 

ّ
فن معــه،  أجريــت 

واملهاجريــن واإلســام تحديــدًا بالقول إنه في 
فترة املراهقة عاش في إســرائيل، املعجب جدًا 
بهــا، ويصورهــا علــى أنهــا نمــوذج للحضارة 
اإلســامي«،  »التخلــف  يســميه  مــا  وجــه  فــي 
ومنها يعترف الرجل بأنه تأثر جدًا بأساليب 

»مكافحة اإلرهاب«.
عاقتــه  فــي  فيلــدرز  عرفهــا  عــدة  تناقضــات 
لرئاســة  فــي مســعاه  اإلســام واملســلمني  مــع 
أيلــول  ســبتمبر/   11 ففــي  هولنــدا.  وزراء 
2001، دافــع عــن اإلســام. وفــي أحــد البرامــج 
بيــم  املتطــرف،  اليمينــي  هاجــم  الحواريــة 
»تزعــم حــرب بــاردة«  فورتيــون، متهمــًا إيــاه بـ
رًا من تهميش مجموعات 

ّ
ضد اإلسام، ومحذ

تــل علــى يــد 
ُ
كبيــرة مــن املســلمني. فورتيــون ق

أحــد املدافعــني الهولنديــني عــن املســلمني فــي 
ــى فيلــدرز خطابًا يخلط 

ّ
عــام 2002. الحقــًا تبن

أن  للرجــل  ويحلــو  واإلســام.  اإلرهــاب  بــني 
يكــرر أنــه ليــس لديــه مشــكلة مع املســلمني، بل 
مــع الديــن اإلســامي نفســه. ومنــذ عــام 2002، 
صّمــم  البرملــان،  فــي  ملقعــده  خســارته  بعــد 
علــى تحويــل فكــر فورتيــون كأســاس لحزبــه 
الــذي أسســه فــي 2004، وهــو حــزب  الجديــد، 

الحدثمتابعة
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الكويت: نواب يحاصرون الوافدين
الكويت ـ خالد الخالدي

قالــت مصــادر مطلعــة إن نوابــا فــي مجلــس األمــة 
رح على 

ُ
الكويتي، أعادوا تقديم مقترح سبق أن ط

تصــل  ضريبــة  بفــرض  يقضــي   ،
ّ

املنحــل البرملــان 
إلــى 5% علــى تحويــات الوافدين، بهدف إثراء خزينة الدولة 
التــي تعانــي بســبب انخفــاض أســعار النفــط، مصــدر الدخــل 

الرئيسي للباد.
يأتي ذلك في وقت ُرفع مقترح برملاني جديد بتشــريع يحِرم 
الوافدين من الحصول على األدوية املدعمة في املستشفيات 
الحكوميــة. وأضافــت املصــادر أن عــدد النــواب الذيــن ُيبــدون 
اقتناعا بهذه املقترحات آخذ في الزيادة، مع تردي األوضاع 
االقتصادية للدولة، مؤكدين أن ثمة نوابا يدفعون حاليا في 
اتجــاه إضافــة مــادة جديــدة إلــى القانــون رقــم 32 لســنة 1968 
الــذي ينظــم عمــل القطــاع املصرفــي والبنك املركــزي، تتضمن 

فرض ضريبة على تحويات الوافدين.
الســابق  األمــة  مجلــس  فــي  التشــريعية  اللجنــة  ورفضــت 
االقتــراح الــذي تقــدم بــه النائــب كامــل العوضي آنــذاك، والذي 
يقضــي بفــرض ضرائــب بواقــع 2% علــى املبالــغ التي تقل عن 

مائــة دينــار )320 دوالرا أميركيــا(، و4% للمبالغ من 100 إلى 
500 دينار، و5 % على املبالغ األعلى من 500 دينار.

كمــا أعلنــت الحكومــة وقتهــا أنهــا ال تطــرح علــى أجندتهــا 
أيــة قــرارات بشــأن فــرض ضريبــة علــى تحويــات الوافديــن، 
مــا عــزاه مراقبــون إلــى مخــاوف حكوميــة مــن نقــص العمالــة 
الوافدة املدربة، ونشوء سوق سوداء لتحويل العمات تؤثر 

سلبا على أداء االقتصاد الكويتي.
وقالــت النائبــة الكويتيــة صفــاء الهاشــم، التــي تقــود، فيمــا 
يبــدو، مؤيــدي فــرض هــذا القانــون، خال مذكــرة رفعتها إلى 
مجلــس األمــة قبــل أيــام، إن تحويــات الوافديــن فــي الكويــت 
تصــل إلــى نحــو 21 مليــار دوالر ســنويا، مؤكــدة أن فــرض 
ضريبــة علــى هــذه التحويــات يوفــر لخزانــة الدولــة قرابــة 

مائتي مليون دينار )655 مليون دوالر( على األقل سنويا.
وبدءًا من صندوق النقد الدولي، وهيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشــر، مــرورًا ببنــك الكويــت املركــزي والبورصــة، وصــواًل 
إلــى البنــوك وشــركات الصيرفــة، هنــاك تقاطــع فــي التحذيــر 
بالوافديــن،  متصــل  ســياق  وفــي  املقتــرح.  هــذا  تبنــي  مــن 
تقدمت النائبة صفاء الهاشــم، أيضا، بمقترح قانون يقضي 
بمنــع املرضــى الوافديــن مــن صــرف األدويــة والعاجــات مــن 

الصيدليات التابعة للمستشــفيات الحكومية، وأن يحصلوا 
عليهــا مــن الصيدليــات التابعــة للقطــاع الخــاص باألســعار 

غير املدعومة حكوميا.
وبــررت هــذا املقتــرح، بضــرورة »إيقاف الهــدر الكبير واملبالغ 
صــرف فــي غيــر موقعهــا الســليم مــن املوازنــة العامــة 

ُ
التــي ت

للدولة، ولتنشيط القطاع الخاص«.
ورفعــت الحكومــة الكويتيــة، في أواخر العام املاضي، أســعار 
ومــن   ،%120 تجــاوزت  بنســبة  للوافديــن  الصحــي  التأمــني 
رفــع رســوم الفحــص واألشــعة وعاجــات 

ُ
املنتظــر أيضــًا أن ت

 %20 بــني  تتــراوح  بنســب  الخطــرة  واألمــراض  الســرطان 
و600% خال أسابيع، وفق مصادر في وزارة الصحة.

ويعتبر الخبير االقتصادي ســلطان العجمي، في تصريح لـ 
»العربي الجديد«، أن »سياســات وتصريحات بعض النواب 
فــًا بدوافــع اقتصاديــة غير 

ّ
تجــاه الوافديــن تمثــل انتقامــًا مغل

صحيحــة تمامــًا«. وأضــاف: »االقتصاديــون جميعــًا يعلمون 
أن الوافد إذا تبني له أنه يدفع أكثر مما يجني فإنه ســيغادر 
وحينهــا  آخــر،  خليجــي  بلــد  عــن  ويبحــث  بســهولة  البــاد 
ســتتعطل آالف املشــاريع داخــل الكويــت وينهــار االقتصــاد 

املحلي«.

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

ســوق  فــي  الجنيــه  أمــام  الــدوالر  ســعر  ارتفــاع  دفــع 
الصرف، الحكومة املصرية إلى االتجاه نحو رفع سعر 

العملة األميركية في جمارك الواردات. 
لـــ  املصريــة،  الجمــارك  مصلحــة  فــي  مســؤول  وقــال 
ســعر  ســتعدل  املاليــة  »وزارة  إن  الجديــد«  »العربــي 
الــدوالر الجمركــي بدءًا مــن اليوم األربعاء، بعد معاودة 
أسعاره الصعود في سوق الصرف الرسمية والسوداء 

خال األيام األخيرة«. 
وأضــاف املســؤول أن »الســعر الجديــد ســيصل إلــى مــا 

بني 16.5 و17 جنيها«. ويتوقع تجار زيادة جديدة في 
أسعار السلع بسبب زيادة الدوالر الجمركي.

وكانــت الحكومــة قــد خفضــت ســعر الــدوالر الجمركــي 
إلــى 15.8 جنيهــا حتــى منتصــف الشــهر الجــاري بعــد 
تراجــع ســعر صــرف الــدوالر فــي البنــوك خــال فبراير/ 
شــباط املاضــي.  والــدوالر الجمركــي هــو الســعر الــذي 
تحــدده الحكومــة لتحديــد قيمــة الجمــارك علــى الســلع 
الــواردة إلــى البــاد. وتســتورد مصــر بنحــو 80 مليــار 

دوالر سنويًا، حسب إحصائيات رسمية.
فــي  البضائــع  عــن  اإلفــراج  حركــة  إن  املســؤول  وقــال 
املوانئ املصرية تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بزيادة 

الــدوالر فــي الســوق خــال األيــام األخيــرة. وحــرر البنــك 
املركــزي ســعر صــرف الجنيــه فــي الثالــث مــن نوفمبــر/ 
البنــوك حريــة تحديــد  الثانــي 2016، وأعطــى  تشــرين 
الســعر وفقــًا آلليــات العــرض والطلــب، لتشــهد العملــة 
األميركية قفزات سريعة وتامس حدود 20 جنيهًا في 

أيام معدودة.
ويشــهد الــدوالر تذبذبــًا بــني الهبــوط والصعــود منــذ 
قــرار تحريــر ســعر الصــرف، ليســتقر خــال تعامــات 
أمــس، عنــد مســتوى 18 جنيهــا، مقابــل 8.80 جنيهــات 
قبل التعويم. وكان البنك املركزي قد أعلن أخيرًا تراجع 
الــواردات خــال الربــع األول مــن العــام املالــي الحالــي، 

الــذي بــدأ فــي يوليــو/ تمــوز 2016 بنحــو 810 مايــني 
مليــار   14.74 مقابــل  مليــار دوالر،   13.9 ليبلــغ  دوالر، 
دوالر خال الربع األول من العام املاضي. وأدى تهاوي 
ســعر الجنيــه أمــام الــدوالر عقــب التعويــم إلــى ارتفــاع 
قياســي في مســتوى التضخم إذ بلغ أكثر من 33% في 
املركــزي  البنــك  تقريــر  املاضــي، حســب  فبراير/شــباط 
الشــهر املاضــي، توقــع وزيــر  املصــري. وفــي منتصــف 
املالية املصري عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم 
إلى الذروة بحلول نهاية الربع األول من العام الحالي، 
وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادات جديدة في أسعار 

الوقود والكهرباء خال العام الجاري.

مصر ترفع الدوالر الجمركي وتوقعات بزيادة األسعار

أوبر... هكذا 
تضيع الفرص 

التاريخية

كبيــرة  فرصــة  ســنحت 
أمام امللياردير األميركي 
مارك كوبان، لاستثمار 
لــم  ولكنــه  »أوبــر«  فــي 
قــرار  وهــو  يســتغلها، 
عــدم  علــى  نــدم  أنــه  أكــد 
اتخــاذه، وفــق مــا كشــفه 
فــي  مؤتمــر  خــال 

تكساس، أمس. 
فكــرة  جــاءت  وعندمــا 
ترافيــز  ملؤسســها  أوبــر 
علــى  عرضهــا  كاالنيــك، 
كوبــان وطلــب تمويلهــا، 
إنــه  قــال  األخيــر  لكــن 
كانت لديه شــكوك بشأن 
مدى تغلب كاالنيك على 
التنظيميــة  الصعوبــات 
الشــركة،  ســتواجه  التــي 
منظمــات  خاصــة 
ومؤسســات  التاكســي 

النقل.
أوبــر  وتأسســت 
وتجــاوز   ،2009 عــام 
رأســمالها بنهايــة العــام 
املاضي 70 مليار دوالر.

وأفــاد كوبــان، بأنــه أحب 
األمــر  ولكــن  الفكــرة، 
حينهــا  يتعلــق  كان 
والهــدف  باالســتعداد 
العوائــق  مــن  والعديــد 
واملشــكات التي افترض 
ســتواجهها.  أوبــر   

ّ
أن

كان  إنــه  كوبــان  وقــال 
يجــب عليــه دراســة األمر 
مــن  بــدال  أفضــل  بشــكل 
ضّيعــت  التــي  شــكوكه 

عليه فرصة تاريخية.

في  االقتصادية  اللجنة  رئيس  غالب،  عمرو  قال 
يسعى  المجلس  إن  أمس،  المصري  النواب  مجلس 
لالنتهاء من تشريع قانون االستثمار الجديد خالل أسابيع 
بالمستثمر  خاص  أحدهما  قانونين،  إلى  تقسيمه  بعد 

واآلخر بحوكمة هيئة االستثمار.
الجديد  االستثمار  قانون  أن  لرويترز  غالب  وأضاف 
 114 من  يتألف  الحكومة  من  النواب  لمجلس  المقدم 
تقسيم  يتم  أن  وجدت  االقتصادية  »اللجنة  وأن   مادة 
خاص  أحدهما  قانونين،  إلى  االستثمار   قانون 
االستثمار  هيئة  بحوكمة  خاص  واآلخر  بالمستثمر 
قانون  مصر  وعّدلت  رأينا«.  على  وافقت  والحكومة 

االستثمار في 2015.

تعليمات  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أصدر 
للعاملين بوزارة الخارجية، بالعمل على خفض التمويل 
 ،%50 على  يزيد  بما  المتحدة  األمم  لبرامج  األميركي 

وفق »فورين بوليسي«.
البيت  يستعد  بينما  الصارمة،  التدابير  هذه  وتأتي 
 ،2018 لعام  المقترحة  الميزانية  عن  لإلفراج   األبيض 
تصل  تخفيضات  تتضمن  أن  المتوقع  من  والتي 
والوكالة الخارجية،  وزارة  نفقات  من   %37 إلى   نسبتها 
المساعدات  وبرامج  الدولية،  للتنمية  األميركية   

الخارجية األخرى. 
الواليات المتحدة نحو 10 مليارات دوالر سنويًا  وتنفق 

على برامج المساعدات األممية.

تمديد  على  روسنفت،  رئيس  سيتشين،  إيغور  وافق 
ديميرورين  مجموعة  مع  الروسية  الشركة  تعاقد 
من  إمداداتها  ومضاعفة   ،2020 العام  إلى  التركية 
مع  مقارنة  التركية  الشركة  إلى  النفطية  المنتجات 

مستواها خالل العام الحالي.
على  التوقيع  تعتزمان  الشركتين  إن  روسنفت،  وقالت 
بما  التركي  الجانب  تزويد  بموجبه  يتم  جديد،  عقد 
مجموعه 4.6 ماليين طن متري من المنتجات النفطية 

خالل السنوات الثالث المقبلة.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أثناء 
موسكو،  إلى  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  زيارة 

تعتبر امتدادًا التفاق سابق مع ديميرورين.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبيل انطالق فعاليات مؤتمر شرم 
الشيخ 2015 خرج كبار املسؤولني 
املصريني بتصريحات صبت كلها 

في اتجاه واحد، وهي أن قفزات 
قريبة في مؤشرات االقتصاد 

املصري، وأن املؤتمر سيضع مصر 
على خريطة االستثمار العاملي، وأن 
الحدث بوابة األمل للمستقبل، وأن 

مشروعات عمالقة ستغير خريطة 
البالد االستثمارية، وأن مدنًا 

عمرانية جديدة ستتم إقامتها، وأن 
1.5 مليون فدان جديدة ستضاف 

للرقعة الزراعية، وأنه سيتم اإلعالن 
خالل املؤتمر عن مشروعات كبرى 
منها إقامة مشروع سياحي بتكلفة 
120 مليار جنيه، وإقامة أعلى برج 
في مصر، وإقامة مشروع عقاري 

بتكلفة 150 مليار جنيه )19.7 
مليار دوالر بأسعار ذلك الوقت(.
ساعتها تخيل ماليني املصريني، 
وتحت تأثيرات غسل األدمغة، أن 

صناديق االستثمار الكبرى تصفي 
أنشطتها في األسواق العاملية لتتجه 

نحو مصر، وأن املؤسسات املالية 
ستتدفق على البالد.

وعقب انتهاء فعاليات املؤتمر ) 
13-15 مارس 2015( خرج كبار 

املسؤولني ليعلنوا النتائج التاريخية 
للقمة، فهناك صفقات تقارب الـ 

200 مليار دوالر ما بني استثمارات 
وصفقات ومذكرات تفاهم، كما تم 
االتفاق على تنفيذ مشروعات في 

قطاع الطاقة بكلفة 60 مليار دوالر، 
وتوقيع عقد بني الحكومة وشركة 
إعمار إلنشاء العاصمة الجديدة، 

بتكلفة 45 مليار دوالر، وأن حجم 
الصفقات في قطاع الغاز 21 مليار 

دوالر، منها عقد مع »بي بي« بـ 
12 مليار دوالر، وفي مجال توليد 
الكهرباء وقعت الحكومة عقودًا بـ 

16 مليار دوالر.
وخرجت الصحف بعناوين أكثر 
إثارة من تصريحات املسؤولني 

منها »مصر تحصد مشروعات 
بـ 190 مليار دوالر«، توقيع 24 

مذكرة تفاهم واتفاقيات مع 
شركات عاملية عديدة إلقامة 
مشروعات لتوليد الكهرباء 

باستثمارات 74 مليار دوالر، وزارة 
اإلسكان تبرم مذكرات تفاهم لـ 

15 مشروعًا بتكلفة 60.1 مليار 
دوالر، اإلعالن عن مشروع املركز 

اللوجيستي للحبوب بدمياط 
بتكلفة ملياري دوالر.

بل وشارك في التزييف مؤسسات 
مالية مثل هيرمس التي خرجت 

لتؤكد أن حصيلة املؤتمر 
مشروعات قيمتها 182 مليار 

دوالر. ومر عامان وذهبت املليارات 
أدراج الرياح، وانتهى »االستثناء 
التاريخي« كما كانت تطلق عليه 

الصحف، وانتظر املصريون 
تدفق »املن والسلوى« والرفاهية 

ومعها املليارات، لكن ما حصدته 
مصر منذ املؤتمر وحتى نهاية 

2016 ال يتجاوز 13 مليار دوالر، 
وامللفت أن أغلب هذه االستثمارات 
موجه لقطاع البترول والغاز وهي 

استثمارات تأتي البالد سواء 
بمؤتمر شرم الشيخ أو بدونه.
النتيجة املؤكدة ملؤتمر شرم 

الشيخ هي أن مصر حصلت على 
قروض خليجية جديدة قيمتها 6.5 

مليارات دوالر.

عامان على 
مؤتمر شرم 

الشيخ
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اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حّول نظام بشار األسد سورية إلى 
بقايا دولة بعد أن دّمر اقتصادها 
ومــخــتــلــف قــطــاعــاتــهــا اإلنــتــاجــيــة 
خسائر  وتــجــاوزت  التحتية،  بنيتها  ونسف 
الــســنــوات  خــــال  دوالر،  مــلــيــار   275 الـــحـــرب 
الست التي أعقبت الثورة في آذار/مارس عام 
2011، حسب تقرير ســـوري رســمــي. وتــراجــع 
الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي بــأكــثــر مـــن %55، 
وتفاقمت نسبة الفقر إلى نحو 80% والبطالة 
70%، حــســب تــقــاريــر حــديــثــة. واألهــــم مــن كل 
ذلك، وفقًا ملحللي اقتصاد، هو تدمير املوارد 
البشرية، بعد تحّول مايني من القوى العاملة 
الـــســـوريـــة إلــــى الجـــئـــني ونــــازحــــني بــاإلضــافــة 
مــئــات اآلالف. وكــشــف تقرير رسمي  إلــى قتل 
ــادر عـــن االتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال  ــ صـ
فــي ســوريــة، نهاية الــعــام املــاضــي، أن خسائر 
الثانية  العاملية  الحرب  فاقت خسائر  الحرب 
وبلغت 275 مليار دوالر. وأشار التقرير، الذي 
استند إلى التقرير املشترك »لألسكوا واملعهد 
امللكي للشؤون الدولية« إلى تراجع مؤشرات 
إلــى نسب سلبية  ومــعــدل النمو االقــتــصــادي 
في بعضها، من خال تراجع الناتج اإلجمالي 
املــحــلــي خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس بــأكــثــر من 
55% من حوالي 60 مليار دوالر عام 2010 إلى 

حوالى 27 مليار دوالر العام املاضي.  
وكان »املركز السوري لبحوث السياسات« قّدر 
في وقت سابق أن حجم الخسائر االقتصادية 
الــحــرب، بأكثر  التي منيت بها ســوريــة جــراء 
الــثــورة في  انـــدالع  مــن 254 مليار دوالر منذ 
 4 مــا معدله  أي  عــام 2015  نهاية  2011 حتى 
 2010 لعام  اإلجمالي  املحلي  الناتج  أضعاف 

باألسعار الثابتة.

النفط األكثر تضرّرًا
ــبـــون أن قـــطـــاع الـــنـــفـــط هــــو األكـــثـــر  ــراقـ ــــرى مـ يـ

غزة ـ يوسف أبو وطفة

جولة صغيرة في شــوارع مدينة غــزة كفيلة 
بأن تلفت انتباهك لعملية تجريف تجري في 
أراٍض ظلت متروكة لسنوات، أو بيوت قديمة 
شــبــه مــتــآكــلــة، وســتــلــفــتــك ضــخــامــة لــوحــات 
تجارية  لتجمعات  وأســمــاء  عــنــاويــن  تحمل 
ــاٍن ســكــنــيــة ســيــجــرى إنــشــاؤهــا  ــبـ جـــديـــدة ومـ

للبيع واإليجار بداًل منها.
ــارات فــي  ــقــ ــعــ ــعـــديـــد مــــن أصــــحــــاب الــ ولـــجـــأ الـ
الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا لــلــعــام الــحــادي 
مستثمرين  مــع  لاتفاق  الــتــوالــي،  على  عشر 
وأصــحــاب رؤوس أمـــوال فــي غــزة لتحويلها 
إلى مباٍن سكنية، مقابل الحصول على شقق 
ســكــنــيــة خـــاصـــة بـــهـــم، أو تــجــمــعــات تــجــاريــة 

ــرة تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«  ــيــــطــ ــعــــد ســ تــــــضــــــررًا، بــ
واألحـــزاب الكردية على معظم اآلبــار ومواقع 
ــاج فـــي مــــدن الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة »الــرقــة  ــتـ اإلنـ
ــزور«. وتـــحـــّول الــنــفــط من  ــ والــحــســكــة وديــــر الــ
إلــى عــبء على  القطاع األكــبــر رفــدًا للموازنة، 
الــبــاد، وظهر ذلــك واضحًا بعد وقــف طهران 
وســمــاح  النفطية  باملشتقات  ســوريــة  تــزويــد 
حــكــومــة األســــد لــلــقــطــاع الـــخـــاص وألول مــرة 

باستيراد النفط وبيعه في السوق املحلية.
ألف  أن كانت سورية تصّدر نحو 140  وبعد 
اإلنتاج  الثورة، وكــان  برميل نفط يوميًا قبل 
عــــام 2010 نــحــو 380 ألــــف بــرمــيــل نــفــط خــام 
الدولة  املــورد األســاس لخزينة  يوميًا، يشكل 
وعائدات املوازنة، أصبح اإلنتاج ال يتجاوز 3 
آالف برميل يوميًا، ويكلف استيراده لتغطية 
احتياجات الباد نحو 7 مايني دوالر يوميًا.

ــر الــنــفــط فـــي حــكــومــة األســـــد، علي  ــ ــــد وزيـ وأكـ
ــانـــم، خــــال لــقــائــه أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب  غـ
مطلع مارس/آذار الجاري، أن خسائر القطاع 

النفطي بلغت 65 مليار دوالر. 

البنى التحتية
قّدر تقرير حديث أعده باحثون في العاصمة 
ســوريــة،  فــي  التحتية  البنى  خسائر  دمــشــق، 
ــام بــشــار  ــتـــي شــنــهــا نـــظـ ــراء الــــحــــرب الـ ــ مــــن جــ

الرغم  الــطــرفــان. وعــلــى  بنسبة ربــح يحددها 
مـــن حــالــة الــــركــــود، والـــتـــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع 
ــلـــي بـــفـــعـــل تـــــــردي األوضـــــــاع  ــحـ ــاري املـ ــجــ ــتــ الــ
والفقر  الــبــطــالــة  مــعــدالت  وارتـــفـــاع  املعيشية 
الطابع  املــشــاريــع ذات  أن  إال  الــحــصــار،  بفعل 
االســتــهــاكــي أضـــحـــت ظـــاهـــرة مــلــمــوســة في 

األسد على الثورة، منذ عام 2011 حتى مطلع 
معد  وأشـــــار   . دوالر  مــلــيــار   60 بــنــحــو   2017
الــتــقــريــر الــبــاحــث، محمد عــثــمــان، إلـــى تضرر 
فــي معظم  التحتية  البنية  مــن  األكــبــر  الــجــزء 
املــدن الــســوريــة، وخــاصــة فــي حلب، العاصمة 
األضـــرار وفقًا  للباد، وتــراوحــت  االقتصادية 
ــي بــــني 3.7  ــدولــ ــادر عــــن الـــبـــنـــك الــ ــ لــتــقــريــر صــ
مليارات دوالر و4.5 مليارات دوالر نهاية عام 
2014 مــرّجــحــًا أن تــكــون األضــــرار قــد وصلت 
إلــى 60 مليار دوالر مع  فــي نهاية عــام 2016 
الــذي حصل فــي حلب وريــف دمشق  التدمير 
وحماة ودرعا وإدلــب. وأشــارت تقارير دولية 
إلـــى أن الــحــرب فــي ســوريــة هــدمــت نــحــو 1.7 
مليون مــنــزل. وقـــال تقرير لــألمــم املــتــحــدة إن 
نحو خمسة  مــايــني مليون ســـوري أجــبــروا 

على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار.

تدمير الصناعة والزراعة 
تباينت األرقام حول خسائر القطاع الصناعي، 
نتيجة عدم القدرة للوصول للمنشآت املهدمة 
ومعرفة حجم األضــرار بدقة، إال أن تصريحًا 
لـــوزيـــر الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة األســــــد، كــمــال 
الدين طعمة، أكد أن خسائر القطاع في باده 
ألف مليار ليرة سورية )الدوالر = 545 ليرة(، 
: »بـــلـــغـــت خـــســـائـــر الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 

ً
قــــائــــا

فــي ســوريــة مــن جـــراء األزمـــة 500 مليار ليرة 
ســوريــة ومثلها فــي الــقــطــاع الـــخـــاص«. ونــال 
قطاع الزراعة نصيبه من التخريب والتدمير 
خال السنوات الست املاضية، إذ تأذت نحو 
25% من البنية التحتية الزراعية، وانحسرت 
ليتراجع   %40 من  بأكثر  املــزروعــة  املساحات 
املــرويــة وأكثر  اإلنــتــاج أكثر من 50% للزراعة 
من 80% للزراعة باألمطار. وحسب إحصاءات 
رســمــيــة صــــــادرة عـــن حــكــومــة األســــــد، بلغت 

خسائر القطاع نحو 360 مليار ليرة سورية.

انهيار الليرة
تــأتــي خــســارة الــلــيــرة الــســوريــة أمـــام العمات 
انهيار  أكثر داللــة ووضوحًا، على  الرئيسية، 
اقــتــصــاد الـــبـــاد، إذ خــســرت الــلــيــرة أكــثــر من 
1000% مــنــذ انــــدالع الـــثـــورة وارتـــفـــع الــــدوالر 
مــن 50 لــيــرة عــام 2011 إلــى 545 لــيــرة حاليًا. 
ــمـــود  ــــرف وجـ ــر الـــــصـ ــعـ ــــور سـ ــــدهـ وانــــعــــكــــس تـ
االقـــتـــصـــاد عــلــى املــــصــــارف وكــشــفــت بــيــانــات 
عام 2016 عن ارتفاع إجمالي خسائر القطاع 
املبلغ  شمل  فقد  لــيــرة.   مليار   143 ليتجاوز 
ــارف الـــعـــامـــة املــــبــــاشــــرة، الــتــي  ــ ــــصـ أضــــــــرار املـ
األثــاث والتجهيزات   تتضمن تخريب وسرقة 

والعتاد، وتكاليف إعادة البناء.

الكريم  عبد  الــغــزي محمد  املستثمر  املــديــنــة. 
كان أحد أصحاب رؤوس األمــوال الذين لجأ 
إلــيــهــم أحـــد أصــحــاب املـــنـــازل مــن أجـــل منحه 
قــطــعــة األرض الــخــاصــة بـــه إلعـــــادة بــنــائــهــا، 
مقابل الحصول على عدد من الشقق وتسديد 
والحصول  عليهم  املالية  املستحقات  بعض 

على الباقي له لبيعه.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  يــقــول عــبــد الــكــريــم لـ
ــذي يعيشه  ــ ــتـــصـــادي الــصــعــب الـ الــــواقــــع االقـ
سكان القطاع وعدم قدرة الكثيرين منهم على 
التوسع العمراني واالرتفاع الكبير في أسعار 
األراضي والشقق أسهم في بروز ظاهرة منح 
البيوت أو األراضي اململوكة ملستثمر، مقابل 
الحصول على شقق سكنية أو بعض النسب 
التجارية  كالتجمعات  بــاملــشــاريــع  الــخــاصــة 

وغيرها. ويشير إلى أن اآلونة األخيرة شهدت 
حراكًا كبيرًا في مشاريع اإلسكان، بفعل الدور 
الذي لعبه الكثير من املستثمرين، خاصة في 
مجال إعادة بناء البيوت القديمة أو األراضي 
له  مــا سيكون  املــتــروكــة بنسب معينة، وهــو 

انعكاسات أخرى خال الفترة املقبلة.
ــغـــزي أن تــشــهــد الــفــتــرة  ــع املــســتــثــمــر الـ ــوقـ وتـ
املقبلة حــالــة ركـــود كــبــيــرة فــي حــجــم اإلقــبــال 
ــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة، بــفــعــل الــزيــادة  عــلــى شــ
قبل  الطلب من  وتــراجــع  العرض  الكبيرة في 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  بفعل  الغزيني 
التي يعيشونها. وعن جدوى هذه املشاريع، 
يلفت عــبــد الــكــريــم إلـــى أن الــعــائــد املــالــي لكل 
مشروع يبقي متفاوتًا من حيث نسبة البيع 
والــشــراء وطبيعة اإلقــبــال على شـــراء الشقق 
السكنية في الوقت الذي يعيش القطاع حالة 
ــــود كــبــيــر. وأســـهـــم الــحــصــار اإلســرائــيــلــي  ركـ
باالنتخابات  فــوز حركة حماس  أعقب  الــذي 
الــتــشــريــعــيــة عـــام 2006 فــي ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
مـــعـــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة واعــتــمــاد شريحة 
كبيرة من السكان على املساعدات اإلنسانية 

التي تقدمها املؤسسات األممية.
ويقول سمير أبو مدللة، أستاذ علم االقتصاد 
فـــي جــامــعــة األزهـــــر بـــغـــزة، إن هــنــاك تــوجــهــًا 
ملحوظًا إلى املشاريع االستهاكية وتراجعًا 
ــع اإلنـــتـــاجـــيـــة بــفــعــل  ــاريــ ــشــ مـــلـــمـــوســـًا فــــي املــ
الخشية من االستهداف اإلسرائيلي لها، كما 
حصل مــع الــعــديــد مــن املــصــانــع فــي الــحــروب 

اإلسرائيلية السابقة.
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ ويــضــيــف أبــــو مــدلــلــة لــــ »الـ
ــال وأصــــحــــاب  ــ ــمـ ــ أن الـــعـــديـــد مــــن رجـــــــال األعـ
األنفاق  بــرزوا عقب تجارة  والذين  املشاريع، 
دخـــلـــوا فـــي مــجــال االســتــثــمــار الــعــقــاري عبر 
ضمن  إسكانية  أو  كبيرة  تــجــاريــة  تجمعات 
ســيــاســة »لــتــبــيــض أمــــوالــــهــــم«.  ويـــوضـــح أن 
يعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
للبحث عن  عــددًا منهم  دفعت  القطاع  سكان 
الــقــديــمــة أو  مــنــازلــهــم  مستثمرين الســتــغــال 
أراضـــيـــهـــم لــلــحــصــول عــلــى عــــدد شــقــق معني 

الحصول على نسبة  أو  يكفي الحتياجاتهم 
من ربح أي مجمع تجاري.

ويــؤكــد أن هــذه املــشــاريــع فــي غالبها عائلية 
أن جدواها  املجال االستهاكي، في حني  في 
ــتــــصــــاديــــة مـــــحـــــدودة جـــــــدًا، وال تــؤســس  االقــ
ــل حــالــة  ألي نــمــو اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي فـــي ظـ
االقتصاد  الــتــي يشهدها  والــتــدهــور  الــركــود 
اللجنة  وبحسب  واالنــقــســام.  الحصار  بفعل 
ــن غــــــــزة، فـــإن  ــ ــار عـ الـــشـــعـــبـــيـــة لـــكـــســـر الــــحــــصــ
مــتــوســط دخـــل الــفــرد الــيــومــي فــي الــقــطــاع ال 
يــتــجــاوز دوالريــــن أمــيــركــيــني، )الــــدوالر = 3.7 
شــيــكــل(، فـــي الـــوقـــت الــــذي ال يــجــد نــحــو ربــع 
مليون مواطن فلسطيني في غزة فرص عمل 
من أصل مليوني نسمة. ويرى نهاد نشوان، 
العشوائي في  العمل  أن  الخبير االقتصادي، 
إلى غياب  التجارية يرجع  التجمعات  إنشاء 
املشاريع  إنــشــاء  على  تشرف  استثمار  هيئة 
الكبيرة، والتي تتجاوز قيمتها مليون دوالر 
كما كان الحال قبل عام 2007. ويقول نشوان 
لـ »العربي الجديد« إن عملية إنشاء املشاريع 
الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة يــجــب أن تــتــم بــنــاء على 
دراســـة جــدوى وتــوزيــع جغرافي داخــل املــدن 
ــتـــصـــادي دون أن  يــضــم تــحــريــك املــشــهــد االقـ

يقتصر على مناطق معينة ويهّمش أخرى.
ويــؤكــد عــلــى وجــــود ســـوء كــبــيــر فــي الــتــوجــه 
لضخ أموال تتجاوز في بعض األحيان سبعة 
يحتمل  ال  الـــــذي  الـــوقـــت  فـــي  دوالر،  مـــايـــني 
املشاريع  إال  القطاع  فــي  االقــتــصــادي  املشهد 
الصغير، فــي ظــل حــالــة الــركــود الـــذي يعاني 

منها التجار في مختلف املجاالت.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن املؤسسات 
اإلنــشــائــيــة تـــصـــدرت قــائــمــة أكــثــر الــقــطــاعــات 
اإلسرائيلي،  الــعــدوان  مــن  تــضــررًا  الصناعية 
إذ بلغ عدد املصانع اإلنشائية التي أصيبت 
بــشــكــل كــلــي أو جــزئــي خـــال الــحــرب الــخــيــرة 
نـــحـــو 149  فــــي صـــيـــف 2014  الـــقـــطـــاع  ــلـــى  عـ
منشأة، وذلــك بهدف إطالة أمد عملية إعادة 
اإلعــــمــــار ومـــضـــاعـــفـــة املـــشـــاكـــل االقـــتـــصـــاديـــة 

وتعقيدها في غزة.

تونس ـ فرح سليم

ر املهنيون من أزمة لحوم على أبواب تونس بسبب وقف 
ّ
حذ

إلى قفزة  الخارج، ما أفضى  الحكومة برنامج االستيراد من 
في األسعار بسبب قلة املعروض.

واعتبرت غرفة القصابني التونسيني، أن القرار الحكومي الذي 
خذ مطلع العام املاضي، دفع املرّبني إلى التفريط في إناث 

ُ
ات

القطعان، ما سيؤثر على توازن القطيع ونسق إنتاج اللحوم 
املحلية، على مدى السنتني القادمتني.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 20%، خال األسبوعني 
األســعــار مرشحة  أن  القصابني  غــرفــة  تــؤكــد  املــاضــيــني، فيما 
ملـــزيـــد مـــن االرتــــفــــاع، خـــاصـــة مـــع ارتـــفـــاع الــطــلــب خــــال شهر 
القصابني،  رئيس جمعية  وقــال  السياحي.  واملــوســم  رمضان 
الـــصـــادق الــحــلــوانــي، إن الـــســـوق بـــه مـــا ال يــقــل عـــن حــاويــتــني 
مــن لــحــم الــبــقــر املــســتــورد أســبــوعــيــا، مــشــيــرا إلـــى أن بــرنــامــج 
االستيراد سيساعد على خفض األسعار التي قفزت فجأة من 
15 ديــنــارا للكلغ الــواحــد إلــى نحو 22 ديــنــارا حاليا )الــدوالر 
األمــيــركــي يــســاوي 2.28 ديــنــار تــونــســي(. وكــشــف الحلواني، 
ــة فــي قطاع  فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن عمق األزمـ
اللحوم، مؤكدا غياب أي استراتيجية واضحة ملواجهة األزمة 
وتحديد احتياجات السوق.  ويطالب القصابون بفتح املجال 
السوق  لتعديل  والحكومية  الخاصة  االستيراد  أمام شركات 
ــبــــردة، فــضــا عـــن تـــوريـــد الــعــجــول  عــبــر الــلــحــوم املــجــمــدة واملــ
القابلة للتسمني، بما يعزز القطيع املحلي ويدفع املربني إلى 

املحافظة على اإلناث وتوجيهها أساسا نحو إنتاج األلبان.
وأضــاف رئيس غرفة القصابني، أن نقص التزود بهذه املادة 
قد يبدو عاديا في الوقت الحالي إلقبال التونسيني عادة على 
الفترة من السنة، متوقعا تفاقم أزمة  الــدواجــن في مثل هــذه 
التجارة  املقبل، ما لم تسارع وزارة  الشهر  اللحوم، بداية من 

بضبط برنامج استيراد واضح ينفذ بالتوافق مع املهنيني.
الــتــجــارة، منذ ســنــوات، بضبط برنامج سنوي  وتــقــوم وزارة 

السوق وبعد  احتياجات  وفــق  كمياته  اللحوم تحدد  لتوريد 
االتفاق مع وزارة الزراعة، بما يساهم في املحافظة على توازن 
ــواق بــأســعــار  ــ مــنــظــومــة الــلــحــوم وتــوفــيــر هـــذه املــــادة فــي األسـ
معّدلة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2016 اتخذت وزارة التجارة، 
بطلب مــن منظمة املــزارعــني، قـــرارا بــوقــف تــوريــد اللحوم من 
بيانات  املــزارعــني  قدمت منظمة  أن  بعد  الخارجية،  األســـواق 
تــبــرز قــــدرة الــقــطــيــع املــحــلــي عــلــى ســــداد احــتــيــاجــات الــســوق. 
التدخل  أجــهــزتــهــا، صــاحــيــات  عبر  الــتــجــارة،  وزارة  وتمتلك 
من  االستيراد  تراخيص  بإسناد  وذلــك  اللحوم،  منظومة  في 
تقدمها منظمة  بناء على كشوف  القرار  عدمها، حيث يتخذ 
املزارعني عن حجم القطيع. وتعد الفترة املمتدة من مايو/أيار 
إلى أكتوبر/تشرين األول موسم الذروة في استهاك اللحوم 
لدى التونسيني بسبب ارتفاع احتياجات الفنادق واملؤسسات 
السياحية، وموسم األفراح وعودة املغتربني زيادة على تزامن 
هذه الفترة مع شهر رمضان في السنوات األخيرة، ما يؤدي 
إلـــى ارتــفــاع فــي الــطــلــب ال يــقــل عــن 30% وفـــق بــيــانــات كشفت 
عنها جمعية القصابني. ويخضع تداول اللحوم الحمراء في 
تونس إلى مبدأ تحرير األسعار، وتختلف األسعار بذلك من 
منطقة إلى أخرى باختاف التكلفة. وبحسب مدير عام شركة 
الــحــكــومــيــة أداة وزارة  الــشــركــة  الــلــحــوم، فتحي فــضــلــي، تــعــد 
الــتــجــارة للتدخل فــي الــســوق، ســـواء عبر الــتــوريــد فــي فترات 
نقص اللحوم أو باستيعاب الفائض في مواسم ذروة اإلنتاج.

لـــ »العربي الــجــديــد«، إن وقــف قــرار االستيراد  ويــقــول فضلي 
جاء بناء على اتفاق مع املهنيني، مؤكدا أن األطراف تدفع نحو 
إغـــراق الــســوق حاليا، رغــم أن املــؤشــرات تذهب إلــى أن املنتج 
الــســوق، وهــو مــا يفسر  قــادر على تغطية احتياجات  املحلي 
تأجيل الحكومة قرار استئناف برنامج االستيراد املعمول به 
منذ سنوات. ويصل عدد القصابني في تونس إلى نحو 8 آالف 
مهني من دون احتساب املحات العشوائية. وقد أغلق العديد 
عــلــى مسايرة  قــدرتــهــم  عـــدم  الــقــصــابــني محاتهم نتيجة  مــن 

املتغيرات في السوق وعدم توفر املنتج وغيرها من العوامل.

سورية: 275 مليار دوالر 
تحرقها حرب النظام

لجنة برلمانية تحّمل الحكومة أزمة التقاعدغزة: مشاريع إسكان وتجمعات تجارية رغم الركود

مطالب بفتح باب استيراد اللحوم )ثري ترونل/Getty(البنى التحتية األكثر تضررًا في سورية )فرانس برس(

إنشاءات عقارية في غزة )عبدالحكيم أبو رياش(

أزمة لحوم على األبواب

تجاوزت خسائر الحرب في 
سورية 275 مليار دوالر، 

خالل السنوات الست التي 
أعقبت الثورة عام 2011، 

وكانت قطاعات النفط 
والبنى التحتية والزراعة 

األكثر تضرّرًا

اإلمارات: أنظمة جديدة 
لدعم المشروعات الصغيرة
قال املصرف املركزي في دولة اإلمارات، 

إنه يعتزم إطالق مجموعة من املعايير 
واألنظمة الجديدة لدعم الشركات الصغيرة 

واملتوسطة خالل الربع األول من العام 
الجاري. وأوضح املصرف في بيان 

تداولته وسائل إعالم محلية أمس، أن 
األنظمة الجديدة تشمل إدارة املخاطر 

ومخاطر السوق وأسعار الفائدة واملخاطر 
التشغيلية وإدارة املخاطر البنكية 

واملساءلة ومسؤوليات اإلدارات العليا، 
إضافة إلى متطلبات فصل الواجبات 

واملسؤوليات بني إدارة املخاطر والوظائف 
األخرى في البنوك، ومعايير وأنظمة 

البنوك للتخفيف من املخاطر.

قطر ترفع إمدادات الغاز 
إلى بولندا

أعلنت شركة قطر غاز اململوكة للدولة، 
أنها اتفقت على زيادة حجم إمداداتها من 

الغاز الطبيعي املسال إلى شركة النفط 
والغاز البولندية، في الوقت الذي كشفت فيه 

بيانات رسمية روسية أن صادرات الغاز 
الروسي قفزت بنسبة كبيرة خالل يناير/

كانون الثاني املاضي. 
وذكرت قطر غاز أمس الثالثاء، أن 

صادرات الغاز إلى بولندا ستصل إلى 
مليوني طن سنويًا، مشيرة إلى أن االتفاق 

الجديد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 
العام املقبل 2018 وحتى يونيو/ حزيران 
2034. وتم توقيع اتفاق طويل األمد عام 

2009 تستورد بولندا بموجبه 1.3 مليار 
متر مكعب من الغاز املسال من قطر 

سنويًا، وبدأ تسليم هذه اإلمدادات في 
يونيو/ حزيران.

أرامكو تعيّن شركة أميركية 
مستشارًا لطرحها

قالت مصادر في قطاع النفط، إن أرامكو 
السعودية، اختارت شركة »اف.تي.آي« 

لالستشارات، في الواليات املتحدة 
األميركية، كمستشار إعالمي عاملي 
لطرحها العام األولي في أسواق املال، 

واملتوقع أن يكون األكبر في العالم.
وفي األشهر األخيرة، عّينت شركة النفط 

العمالقة، مستشارين للمساعدة في 
ترتيب الطرح. وقالت املصادر لرويترز، إن 

بنوك االستثمار »موليس« و»إيفركور« 
و»جيه.بي مورغان تشيس« ستضطلع 

بدور في عملية الطرح، وإن االختيار 
سيقع على مزيد من البنوك.

التشاؤم بشأن النمو 
يقلق أوروبا

ر رئيس البنك املركزي األوروبي، ماريو 
ّ
حذ

دراجي، من التشاؤم إزاء آفاق النمو على 
 إن هناك 

ً
املدى الطويل في أوروبا، قائال

عدة طرق ممكنة لزيادة اإلنتاجية. وجاءت 
هذه التعليقات في الوقت الذي يؤكد فيه 

مشككون أن زيادة اإلنتاجية ال يمكن أن 
تعود إلى املستويات التي بلغتها في العقود 

التي سبقت األزمة املالية، وأن املكاسب 
التي تحققت من أعمال مثل الكهرباء 

والسكك الحديدية ال يمكن أن تقارن بتلك 
املحققة من االبتكارات التقنية الحديثة. لكن 
دراجي، خالل تصريحات أمس، قال إن نمو 

اإلنتاجية ال يعتمد فقط على خلق األفكار 
ا: 

ً
الجديدة وإنما على انتشارها كذلك، مضيف

رغم أنه يمكن إحراز بعض التقدم في مجال 
االبتكار، فإنه ليس الهدف الوحيد. وتابع، 
أن هناك أهمية لتسهيل وتشجيع انتشار 

التقنيات الحديثة في منطقة اليورو، وهو ما 
ن املنطقة من تحقيق مكاسب كبيرة في 

ّ
يمك

اإلنتاجية.

أكبر شركة شحن بحري 
إيرانية تخطط إلدراج 

أسهمها في لندن
 »IRISL« قال مصدر لوكالة رويترز إن

التي تعد أكبر شركة شحن بحري إيرانية 
قد عقدت اجتماعات في بريطانيا ملناقشة 
إدراج محتمل ألسهمها في بورصة لندن، 

ولكن ال تزال محاوالتها بدون جدوى حتى 
اآلن. وتمت إزالة الشركة اإليرانية من قائمة 

العقوبات التي فرضتها دول غربية ضد 
طهران العام املاضي، بعد سنوات من العزلة 
الدولية بسبب برنامجها النووي. وبعد رفع 

العقوبات، تخطط الشركة إلبرام صفقات 
لشراء سفن جديدة لتنضم إلى أسطولها 

للشحن البحري، وتقدر قيمة هذه الطلبيات 
بحوالي 626 مليون دوالر. ومع ذلك، ال تزال 

»IRISL« تواجه صعوبات في االنخراط 
بشكل أكبر في حركة التجارة الدولية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

% 244
بحكومة  المالية  وزير  قال 
بشار األسد، مأمون حمدان، 
صحافية  تصريحات  فــي 
في  العجز  نسبة  إن  سابقة، 
لسورية  العامة  الــمــوازنــة 
بلغت 244 % منذ عام 2011 
مؤكدًا   ،2016 عام  وحتى 
المؤشرات  مختلف  تراجع 

االقتصادية.

الرباط ـ مصطفى قماس

طالبت لجنة برملانية لتقصي الحقائق، 
املستحقات  بتدبير  املغربية،  الحكومة 
ــتــــأخــــرة عــلــيــهــا لـــصـــالـــح الـــصـــنـــدوق  املــ
املغربي للتقاعد، الذي يعاني من عجز 
الـــدولـــة مــســاهــمــاتــهــا  بــســبــب عــــدم أداء 
كـــمـــشـــغـــل ملــــايــــني املــــوظــــفــــني. وكــشــفــت 
في  كلت 

ُ
ش التي  الحقائق  تقصي  لجنة 

أغسطس/آب 2016، مساء أول من أمس، 
تحقيقاتها  أثــمــرتــه  الـــذي  تقريرها  عــن 
فــي الــخــاف بــني الحكومة واالتــحــادات 
الـــعـــمـــالـــيـــة حـــــــول إصــــــــاح الــــصــــنــــدوق 
املــغــربــي لــلــتــقــاعــد. وشــهــد عــمــل اللجنة 
امتناع مسؤولني سياسيني عن حضور 
جلساتها، وهو ما اقتضى اللجوء إلى 
توجيه الدعوة لهم عبر مفوض قضائي، 
في الوقت نفسه تؤكد اللجنة أن إنجاز 
عملها في إطار حكومة تصريف أعمال 

أثر على أدائها.

ديون متأخرة
وأوصت اللجنة بتجميد اإلصاح الذي 
بــدأتــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــشــأن قــانــون 
ــــى الــــرؤيــــة الــتــي  ــــودة إلـ ــعـ ــ الـــتـــقـــاعـــد، والـ
وضعتها اللجنة الفنية والوطنية التي 
كلت في 2004. وكانت حكومة إدريس 

ُ
ش

جطو قد عمدت، في 2004، إلى تشكيل 
لــجــنــة فــنــيــة ووطــنــيــة مـــن أجــــل إصـــاح 
الـــحـــكـــومـــة  أن  إال  ــقـــاعـــد،  ــتـ ــلـ لـ شـــمـــولـــي 
ت 

ّ
سن بنكيران  اإللــه  عبد  يقودها  التي 

إلــى حصيلة  الرجوع  إصاحا من دون 
تقصي  لجنة  ودعـــت  اللجنة.  تلك  عمل 
ــة، إلـــى الـــوفـــاء بــمــا في  ــدولـ الــحــقــائــق، الـ
ذمــتــهــا مــن مــتــأخــرات تــجــاه الــصــنــدوق 

املغربي للتقاعد، مع احتساب الفوائد.
وتـــأخـــرت الـــدولـــة، الــتــي تــعــتــبــر مشغا 
لــلــمــوظــفــني فــــي األعــــــــوام املـــاضـــيـــة، عــن 
أداء مــســاهــمــتــهــا فـــي الـــصـــنـــدوق، وهــو 

ــذي  ــاب الـــعـــجـــز الــ ــبــ ــا اعـــتـــبـــر أحـــــد أســ مــ
عـــانـــى مـــنـــه نـــظـــام املـــعـــاشـــات الـــخـــاص 
باملوظفني الحكوميني. وطالبت اللجنة 
إطار  في  املتأخرات  تلك  حجم  بتحديد 
الحوار االجتماعي، وهو ما يعني عقد 
اجــتــمــاعــات بــني الــحــكــومــة واالتـــحـــادات 
الــعــمــالــيــة. وألــّحــت عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
الــنــظــر فـــي طــريــقــة مــســاهــمــة املــوظــفــني 
والــدولــة فــي الــصــنــدوق، حيث يفترض 
واملوظفون  بالثلثني  الــدولــة  تساهم  أن 
الــذي يساهمان  بالثلث، هذا في الوقت 

فيه مناصفة في الصندوق.

تشخيص أسود 
ــنــــدوق  ــر الــــصــ ــ ــأثـ ــ ــلــــت الــــلــــجــــنــــة تـ ــجــ وســ
إلى   1958 في  منذ  بتجميده كمؤسسة 
غــايــة 1996، مــا أفــقــده االســتــقــال املالي 
تجاه الدولة التي هيمنت على تدبيره، 
عبر تحويله إلى مصلحة تابعة لوزارة 
قـــرارات سياسية  اتخاذ  املالية. والحــظ 
أفضت إلى إصاحات ترقيعيه من دون 
إنجاز دراسات تسند ذلك، أو االستناد 
إلـــــى رؤيــــــة اســـتـــشـــرافـــيـــة تـــحـــدد اآلثـــــار 
املالية لكل تدبير يتخذ. ونبه إلى إخفاء 
الحقيقية  القيمة  املتعاقبة  الحكومات 
لصالح  الــدولــة  على  املستحقة  للديون 
نــظــام املــعــاشــات املــدنــيــة، عـــن الــشــركــاء 
االجتماعيني وعن الرأي العام الوطني، 
مـــمـــا أضــــــر كـــثـــيـــرا بـــســـيـــر مـــفـــاوضـــات 
الحوار االجتماعي. وأشارت اللجنة إلى 
الــفــوائــد املستحقة على  احــتــســاب  عـــدم 
املعاشات  نظام  تجاه  الــدولــة  متأخرات 
ــة  املــــدنــــيــــة، الفـــتـــة إلـــــى ضـــعـــف مــــردوديــ
املحفظة املالية للصندوق، بسبب تقييد 
فــي سندات  استثماراته  مــن  كبير  جــزء 

الخزينة بحجة مردوديتها املضمونة.

إصالحات بنكيران
عـــجـــز  أن  أكـــــــــــدت  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ــت  ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

في  دوالر  مليون   300 يفوق  الصندوق 
عـــام 2015، وتــوقــعــت وصــولــه إلـــى 600 
املــاضــي، ثم 1.4  مليون دوالر في العام 
مليار دوالر في 2017.  وعمدت حكومة 
إلى  بنكيران،  اإللــه  الــــوزراء عبد  رئيس 
إصاح التقاعد في الوظيفة الحكومية، 
رغم معارضة االتحادات العمالية، التي 
اعتبرت أنه يتوجب إرفاق ذلك بتحسني 
األجــــــور وإيـــــــــرادات املـــوظـــفـــني. وأفــضــى 
اختبار القوة بني الحكومة واالتحادات 
إلـــى تــوقــف الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، حيث 
تمكنت الحكومة من فرض رؤيتها، عبر 
رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية 
من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا 

الرفع طابعا تدريجيا إلى 2024. 
ونــــص اإلصــــــاح عــلــى رفــــع اشـــتـــراكـــات 
الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا مــشــغــا واملــوظــفــني 
ــقـــاط، حــيــث يــرتــقــب أن تنتقل  نـ بـــأربـــع 
ــة واملـــــوظـــــفـــــني فــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات الـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ اشــ
إلى   10 من  للتقاعد  املغربي  الصندوق 
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إجراء غير مقنع
نــظــام تقاعد املوظفني  لــم يقنع إصـــاح 
ــادات الــعــمــالــيــة، بل  ــحــ الــحــكــومــيــني االتــ
إن الــرفــض أفــضــى إلـــى انــتــظــام هيئات 
مــجــتــمــع مــدنــي واتــــحــــادات عــمــالــيــة في 

تنسيقية إلسقاط خطة التقاعد.
الكاتب  الهندوف،  الرحيم  عبد  ويعتبر 
ــنــــي لــلــمــوظــفــني  ــام لـــجـــامـــعـــة الــــوطــ ــ ــعـ ــ الـ
ــات، أن الـــحـــكـــومـــة ســـعـــت إلـــى  ــفــ ــوظــ واملــ
تحميل املوظفني مسؤولية العجز الذي 
يعاني منها الصندوق املغربي للتقاعد.

ويشير، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
إلـــى أن املــشــكــلــة تــكــمــن فــي كـــون الــدولــة 
كفت عن توفير فرص عمل في الوظيفة 
العمومية، حيث إن عدد املوظفني يصل 
بــالــكــاد إلـــى ضــعــف عـــدد املــحــالــني على 

التقاعد في األعوام األخيرة.

تقارير عربية

مال وسياسة

المغربعقارات

تونس

المشاريع ذات الطابع 
االستهالكي أضحت 

ظاهرة ملموسة

ــــت وكــــــــالــــــــة رويـــــــــتـــــــــرز عـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ نـ
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  ــع  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ ــدر  ــ ــ ــصـ ــ ــ مـ
ــة ســـوفـــت  ــمــــوعــ ــيــــذي ملــــجــ ــفــ ــنــ ــتــ ــ ال
بــنــك، مــاســايــوشــي ســــون، التقى 
مــلــك الــســعــوديــة ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز )الــــصــــورة(، فـــي طــوكــيــو، 
الــثــالثــاء، مــع مضي اململكة  أمــس 
وشــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا فــي خطط 
إنــشــاء صــنــدوق لــالســتــثــمــار في 
مليار   100 بقيمة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
دوالر. ولم يكشف املصدر مزيدًا 
التفاصيل عــن االجــتــمــاع بني  مــن 
املستثمر امللياردير وامللك سلمان، 

الذي يقوم بزيارة اليابان.
وسوفت بنك، هي شركة متعددة 
األنشطة تملك حصصا في كارير 
سبرنت األميركية ومجموعة علي 
للتجارة  الــعــمــالقــة  الصينية  بــابــا 
اإللكترونية وشركات أخرى. وفي 
ديسمبر/كانون األول املاضي، قال 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
إن مجموعة سوفت بنك اليابانية 
تخطط الستثمار 50 مليار دوالر 

في مشاريع بالواليات املتحدة.

السعودية 
وخطط 

سوفت بنك
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الرياض ـ خالد الشايع

دفعت الشائعات وتدني السيولة، 
ــرة، األســـهـــم  ــ ــيـ ــ ــتـــرة األخـ ــفـ ــــال الـ خـ
ــــى مـــرحـــلـــة تـــذبـــذب  الـــســـعـــوديـــة إلـ
وعــــدم ثــبــات، يــرجــح مــحــلــلــون مــالــيــون أنها 
ــع األول  ــربـ ســتــســتــمــر حــتــى إعـــــان أربــــــاح الـ
ــــازال مــؤشــر األســهــم  مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. ومــ
بعد  نــقــطــة   7000 دون  )تـــاســـي(  الــســعــوديــة 
محققا  متراجعا،  األخيرة  جلساته  أنهى  أن 
أدنى إغاق له منذ شهرين، في الوقت الذي 
تشهد فيه السوق املوازية التي أطلقت مؤخرًا 
نقطة،   155 مستويات  عند  طفيفا،  ارتــفــاعــا 

ولكنها ظلت دون املستويات املتوقعة لها.
وعانت السوق الرسمية األسبوعني املاضيني 
تدنيا حادا في السيولة فلم يتجاوز املتوسط 
اليومي خــال األســبــوع املــاضــي 2.26 مليار 
ريـــال )الــــدوالر = 3.75 ريــــاالت(، وهــو املعدل 
اليومي األدنى في األشهر الخمسة األخيرة، 
ودفــــع ذلـــك 18 قــطــاعــا مـــن قــطــاعــات الــســوق 
الــســوق عاجزة  ــزال  لــلــتــراجــع. والتــ العشرين 
ــة الـــتـــي  ــعـ ــفـ ــرتـ ــــن الـــــعـــــودة ملـــســـتـــويـــاتـــهـــا املـ عـ
حــقــقــتــهــا قــبــل فــبــرايــر/شــبــاط 2006 والــتــي 
وصــلــت ألكــثــر مــن 20.635 ألــف نقطة، وسط 
توقعات أن العودة لذلك املستوى صعبة في 

املدى املنظور.
 

مرحلة حرجة
على الرغم من محاوالت الهيئة إعادة التوازن 
أنــه منذ بداية عــام 2017،  إال  املالية،  للسوق 
دخــــل مــرحــلــة تـــذبـــذب حــــــادة، وتــــأرجــــح بني 
االرتـــفـــاع واالنــخــفــاض، عــنــد حـــدود السبعة 
التذبذب صعودا  وبلغ مستوى  نقطة،  آالف 
اســـتـــمـــرار  نـــحـــو 3 %، وســــــط  وانــــخــــفــــاضــــا 
مليارات   3 عند مستوى  السيولة منخفضة 

ريال كمتوسط يومي خال الشهر.
وقاد هذا التأرجح القيم السوقية لصناديق 
الـــطـــروحـــات األولـــيـــة لــلــتــراجــع خـــال الشهر 
بــيــانــات  وحـــســـب   ،% 2.7 بــنــحــو  ــــي،  ــــاضـ املـ
فــإن هــذا االنخفاض يعتبر األعلى  »تـــداول« 
مقارنة ببقية الصناديق املتداولة في السوق 

املحلية، وكذلك أداء السوق بشكل عام.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الــخــبــيــر فــي ســوق 
»العربي الجديد« أن  األسهم محمد الشمري لـ
السوق عرضة للكثير من التقلبات في الفترة 
ــام  املــقــبــلــة، مـــشـــّددا عــلــى أنـــهـــا ســتــكــون: »أمــ
بالفترة  اتجاهه  استحقاقات مهمة ستحدد 
الربع  القادمة، أهمها ترقب نتائج  القصيرة 
األول للعام الــجــاري، والــذي يرّجح أن تكون 
أقــل مــن الــتــوقــعــات، ولــحــني اتــضــاح الــصــورة 
ســيــظــل الــــســــوق يـــتـــأرجـــح، مـــدفـــوعـــا بــجــنــي 
أرباح املضاربني«. ويضيف الشمري: »هناك 
بشكل  تؤثر  واألقـــوال  الشائعات،  من  الكثير 
كــبــيــر عــلــى الـــســـوق، وتــفــقــد املــتــعــامــلــني فيه 
تؤثر  والتشاؤمية  السلبية  فاألخبار  الثقة، 
عــلــى املــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـوق خــاصــة وأنـــه 
مـــــازال غــيــر قــــادر عــلــى الــتــعــافــي مـــن أضــــرار 
الشمري  الــنــفــط«. واستشهد  أســعــار  تــراجــع 
بــمــا حـــدث لــلــســوق عــنــدمــا ســـرت شــائــعــة أن 
صـــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة يــنــوي بيع 
املحلية،  الشركات  في  يمتلكها  التي  األسهم 
وكيف احتاج السوق إلى عدة أيام ليتعافى 

بعد نفي الصندوق لتلك املزاعم؟
 

سوق جديدة
ــال في  ــدأت هــيــئــة ســـوق املــ مـــن جــانــب آخـــر بــ
توسيع نشاط السوق املوازية )نمو( لتشمل 
سبع شركات، وكشفت مصادر في الهيئة عن 
أنــهــا تخطط إليــجــاد مــؤســســات ذات مــاءة 
ــوارد تلك  مــالــيــة قــويــة، ورفـــع كــفــاءة إدارة مــ
املؤسسات، لتقديم خدمات أفضل لعمائها، 
وتتفق هذه الخطط، مع تأكيدات ملدير وحدة 
الــطــرح الــعــام األولــــي بهيئة الــســوق املــالــيــة، 
طـــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــشــمــيــســي عـــلـــى أنــهــم 
يسعون حاليا لزيادة عدد الشركات املدرجة 
خال الفترة املقبلة، موضحا أنــه: »ال يوجد 
أي طلبات رفض لشركات تقدمت بالرغبة في 
تصريحات  في  الشميسي  وكشف  اإلدراج«. 
ــة  ــيـ ــالـ ــة الـــــســـــوق املـ ــئـ ــيـ صـــحـــافـــيـــة عـــــن أن هـ

الجزائر ـ حمزة كحال

ــاد األوربــــــي، أول من  ـــعـــت الــجــزائــر واالتـــحـ
ّ
وق

أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل على 
الــوثــيــقــة املــتــعــلــقــة بــنــتــائــج الــتــقــيــيــم املــشــتــرك 
التفاق الشراكة بني الطرفني، املوقع في 2002 
ــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ســنــة 2005،  ــــذي دخــ والــ
وذلك في إطار مساٍع جزائرية إلحداث توازن 

تجاري مع أوروبا.
وجـــــاء الــتــوقــيــع عــلــى نــتــائــج تــطــبــيــق اتــفــاق 
الشراكة، بعدما طالبت الجزائر في سبتمبر/

أيــلــول 2015 االتــحــاد األوروبـــي رسميا بفتح 

االنــدمــاج  لعمليات  تسهيات  تقديم  تعتزم 
واالســتــحــواذ بــني األشــخــاص املــرخــص لهم 
فــي الــســوق. مــن جــانــبــه، يــؤكــد املحلل املالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه ال  فــيــضــل شــمــســان لـــ
يمكن الحكم علي السوق الجديدة من خال 
تــصــريــحــات املـــســـؤولـــني فـــقـــط، مـــشـــددا على 
قدرة  السوق هو ما سيحدد  النشاط في  أن 
ــانـــت الـــســـوق بـــدأت  الـــســـوق عــلــى الـــنـــمـــو. وكـ
ــداول بــشــكــل جــيــد خــــال أول يـــومـــني ثم  ــتــ الــ

تذبذب أداؤها بعد ذلك.
ويـــقـــول شـــمـــســـان: »هـــنـــاك ضــعــف كــبــيــر في 
حــركــة الــســوق املـــوازيـــة، والــســبــب فــي ذلــك أن 
ــــاق لـــم يــكــن جـــيـــدا، إذ جـــاء في  تــوقــيــت اإلطـ
وقت تعاني فيه السوق الرئيسية من تراجع، 
ولهذا كان من الطبيعي أن تكون بداية )نمو( 

ضعيفة، وبتذبذب مرتفع، خاصة وأن نظام 
الشراء  األفــراد من  السوق يمنع املستثمرين 

والبيع فيه بشكل مباشر«.
ويــضــيــف: »قـــرار منع األفــــراد مــن االستثمار 
في )نمو( جعل الحكم عليها صعبا، خاصة 
ــالـــة فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، أن تــكــون  وأنــــهــــا حـ
السوق محتكرة لصناديق معينه، أعتقد أن 
هذه الخطوة تتناقض مع الهدف من إطاق 

السوق، وتهّدد فرصها في النجاح«.
ــــرض الـــقـــيـــود عــلــى  ــإن فـ ــ وحـــســـب شـــمـــســـان فـ
املــســتــثــمــريــن املـــواطـــنـــني األفــــــراد فـــي الــســوق 
املوازية غير مقنع، فهو تم بحجة أن املخاطر 
فــيــه عــالــيــة، مـــع أن كـــل أســـــواق األســـهـــم ذات 
ــابـــع: »يـــجـــب أن يــكــون  ــتـ مــخــاطــر عـــالـــيـــة، ويـ

املستثمر هو صاحب قراره«.

املـــحـــادثـــات حـــول تــقــيــيــم مــشــتــرك مــوضــوعــي 
ــاق، وذلـــــــك بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن الـــرئـــيـــس  ــفــ لــــاتــ
بمناسبة  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــجــزائــري 
مـــرور »عــقــد« مــن الــزمــن عــلــى دخـــول االتــفــاق 
الجزائرية  الحكومة  التطبيق. وتحركت  حيز 
بعدما الحظت في األرقــام التي رفعتها إليها 
الـــجـــمـــارك الـــجـــزائـــريـــة اخـــتـــال كــفــتــي املـــيـــزان 
األبيض  البحر  مــن  الشمالية  الضفة  لصالح 
املــتــوســط، إذ بــلــغــت صـــــادرات الــجــزائــر نحو 
أوروبــــــــا خــــــارج املــــحــــروقــــات مــــن ســـنـــة 2005 
حتى 2015 نحو 14 مليار دوالر خال العشر 
سنوات، بينما بلغت الــواردات الجزائرية من 

االتحاد األوروبــي 220 مليار دوالر في نفس 
االتــفــاق  أن  أرقـــام رسمية  الــفــتــرة. كما كشفت 
ترتب عنه عجز بأكثر من 6.36 مليارات دوالر 
تطبيقه  منذ  الجزائرية  الجمركية  للمداخيل 
سنة 2005 حتى 2015، وهو ما دفع الحكومة 
ــازات  ــيـ ــتـ إلــــــى تــجــمــيــد أحــــــــادي الــــطــــرف لـــامـ
الـــتـــعـــريـــفـــيـــة املـــمـــنـــوحـــة لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي 
بموجب اتــفــاق الــشــراكــة، وبــعــد 8 جـــوالت من 
املـــفـــاوضـــات الــعــســيــرة تـــم الــتــوصــل إلــــى حل 
وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر 

املقررة في 2017 إلى سنة 2020. 
في  فرحات علي  االقتصادي  الخبير  وحسب 
حديث لـ »العربي الجديد« فإن االجتماع الذي 
احتضنته بروكسل »شكلي«، مبررًا رأيه بأن 
»الــطــرف الــجــزائــري ال يملك أي ورقـــة ضغط 
ــــني اســتــثــمــار  ــيـ ــ تــجــعــلــه يـــفـــرض عــلــى األوروبـ
أمـــوالـــهـــم فـــي مـــشـــاريـــع كـــبـــرى مــنــتــجــة تــعــود 
بالفائدة على االقتصاد الوطني، وبالتالي لن 
تميل ولن يوجد تكافؤ للكفتني بعد اجتماع 
بــروكــســل«.  وأضـــاف الخبير االقــتــصــادي أن 
»عقد الشراكة بني الجزائر واالتحاد األوروبي 
كـــان لــه فــائــدة سياسية ظــرفــيــة، أكــثــر مــن أي 
ــر، حــيــث كــانــت الــجــزائــر تــبــحــث عن  شـــيء آخــ
العودة إلى املجتمع الدولي بعد القطيعة التي 
فرضت عليها خال سنوات »اإلرهـــاب« وهو 
ما تحقق، ومن الجانب االقتصادي أصبحت 
ــع فــرحــات  الــشــراكــة عبئا عــلــى الـــبـــاد«. وأرجــ
فشل الشراكة الجزائرية مع االتحاد األوروبي 
بــنــود تشريعية تنفر  نــقــاط، أهمها  إلــى عــدة 
املستثمرين من السوق الجزائرية، إضافة إلى 
الــبــيــروقــراطــيــة. ولــفــت فــرحــات إلــى أن »غياب 
االســتــقــرار الــســيــاســي وضــبــابــيــة املــشــهــد في 
الباد جعلت الطرف األوروبي ال يستثمر في 

مشاريع إنتاجية داخل الوطن«.

قد تعطي إشــارات للبيع على املــدى القريب، 
املــؤشــر سيتعرض لتقلبات حــادة  مــؤكــدًا أن 
مــع ارتـــفـــاع احــتــمــاالت الــتــصــحــيــح، موصية 

بالحذر في الشراء خال هذه الفترة.
»الـــراجـــحـــي املـــالـــيـــة« أن  ــال تــقــريــر لــــ أيـــضـــا قــ
ــانــــات وفــــرصــــا مــخــفــيــة ضــخــمــة  ــكــ هــــنــــاك إمــ
خـــارج الــشــركــات املـــدرجـــة فــي ســـوق األســهــم 

متنوع  الرئيسي  االقتصاد  وأن  السعودية، 
أكــثــر مــن الــشــركــات املــدرجــة، وتــوقــع التقرير 
عــام 2017 مهمًا وحاسمًا ألن هذه  أن يكون 
الرئيسي  العامل  هي  ستكون  االستثمارات 

في تحقيق مزيد من التقدم للسوق.
ــال« إلـــى  ــتـ ــيـ ــابـ ــــي كـ ــلـ ــ ــن جــهــتــه وجـــــه »األهـ مــ
األهـــمـــيـــة  ــات ذات  ــركــ ــشــ الــ فــــي  االســـتـــثـــمـــار 
ــاد، وتـــنـــشـــط فــي  ــتـــصـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــاقـ
األســواق الدولية، األقل اعتمادًا على الدعم، 
وذات املركز املالي القوي، متوقعًا أن يتحول 
التوزيعات  ذات  القطاعات  من  املستثمرون 
املرتفعة مثل اإلسمنت، إلى قطاع صناديق 
االســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة املــــتــــداولــــة، وأوضــــح 
ارتــفــاع عـــدد الــصــنــاديــق بشكل كبير خــال 
ــد الــتــقــريــر عــلــى أنــه  ــ الــعــامــني املــقــبــلــني. وأكـ

ــاذ قـــراراتـــهـــم  ــخـ يــجــب عــلــى املــســتــثــمــريــن اتـ
االســتــثــمــاريــة فــي ســـوق األســهــم بــنــاًء على 
األهــــــــداف املـــنـــشـــودة مــــن بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الوطني 2020 وبرنامج التوازن املالي املقرر 

تطبيقه خال الفترة املقبلة. 
املتوقع  من  فإنه  كابيتال«  »األهلي  وحسب 
على   %  10.3 الـــشـــركـــات  أربــــــاح  تــرتــفــع  أن 
مــضــيــفــًا:  ــام 2017،  ــ عــ فــــي  ــنــــوي  أســـــــاس ســ
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــســـوق الـــســـعـــودي، إال أنــــه مـــن املــتــوقــع أن 
تعمل األخــبــار اإليجابية حــول ضم السوق 
السعودي إلى مؤشرات فوتسي و مورغان 
والخصخصة  الناشئة  لــأســواق  ستانلي 

على دعم أداء السوق في 2017«.
وجاءت هذه التقارير في الوقت الذي أعلنت 

ــال أنــهــا تــحــقــق مـــع عــدد  فــيــه هــيــئــة ســـوق املــ
الــســوق،  فــي  الــتــاعــب  بتهم  املستثمرين  مــن 
إلــى جانب  مــشــروعــة،  لتحقيق مكاسب غير 
ــتـــاعـــب، واالشــــتــــراك  ــغـــش والـ ــال، والـ ــيـ ــتـ االحـ
فــي الــتــرويــج بشكل مباشر لــلــرأي مــن خال 
التأثير  بهدف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
على أسعار عدد من أسهم الشركات املدرجة.

ــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا إلعــــــــادة االســــتــــقــــرار  ــ وفــ
للسوق بعد سلسلة من املحاكمات طاولت 
عــــددا مـــن كــبــار املــســتــثــمــريــن، قــــررت هيئة 
ــراءات والتعليمات  اإلجــ املــال تعديل  ســوق 
البورصة،  في  املدرجة  بالشركات  الخاصة 
والتي بلغت خسائرها املتراكمة، من 50 % 
فأكثر من رأسمالها لتصبح 20 % أو أكثر 

من رأس املال.

تقلبات البورصة 
السعودية

الجزائر تسعى لتوازن تجاري مع أوروبا

محاوالت إلعادة التوازن للسوق السعودية )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty/(إيران تسعى لزيادة إنتاجها النفطي )ميشال فلودراGetty( الحكومة تعتزم تقليل وارداتها

)Getty( زيادة االستثمارات في العقارات الصينية

البورصة الموازية 
تستهدف زيادة عدد 

الشركات المدرجة

 تحذيرات مؤسسات مالية
أوصــــت عـــدة تــقــاريــر صــــادرة مــن مــؤســســات 
بــالــحــذر عند  مــالــيــة املتعاملني فــي األســــوق 
الشراء، مرجحة أن يستمر الوضع متأرجحا 

لعدة أسابيع.
وأكــــد تــقــريــر لــــ »الـــجـــزيـــرة كــابــيــتــال« عـــن أن 
اســـتـــمـــرار الـــتـــحـــرك الــســلــبــي لـــســـوق األســهــم 
السعودية على املدى القصير، كانت نتيجة 
للتسرع في عملية جني األرباح، مشّددا على 
أن مستويات الدعم ملؤشر األسهم السعودية 
مستويات  فــيــمــا  نــقــطــة،   6980  –  7030 عــنــد 

املقاومة عند 7130 - 7170 نقطة.
ــة« أن  ــيــ ــالــ ــــاض املــ ــريــ ــ ــر لـــــ »الــ ــقـــريـ وأوضــــــــح تـ
املؤشرات الفنية لسوق األسهم أظهرت بعض 
بالشراء، وأنها  املبالغة  الضعف في مناطق 

تدني السيولة والشائعات 
تقود األسهم لتذبذب حاد

بكين ـ العربى الجديد

ــــت مـــصـــلـــحـــة الــــــدولــــــة لـــإحـــصـــاء  ــالـ ــ قـ
الـــصـــيـــنـــيـــة )حـــــكـــــومـــــيـــــة(، أمــــــــــس، إن 
االستثمار في األصول الثابتة بالصني 
ارتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي 
يــوان  تريليونات   4.1378 إلــى  ليصل 
أميركي(  دوالر  مليار   598.3 )حــوالــى 
خال الشهرين األولــني من هذا العام، 
ارتفاعًا من 8.1% في نفس الفترة من 

عام 2016.
ويشمل االستثمار في األصول الثابتة 
التحتية  البنية  فــي  ــنــفــق 

ُ
امل املـــال  رأس 

املــاديــة  ــــول  والــعــقــارات واآلالت واألصـ
األخـــــرى. وارتـــفـــع اســتــثــمــار الــشــركــات 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي األصــــول الثابتة 
أســـــاس ســنــوي  عــلــى  بــنــســبــة %14.4 
خال ذات الفترة، وفقًا ملصلحة الدولة 

لـــإحـــصـــاء. ونـــمـــا اســـتـــثـــمـــار الــقــطــاع 
ــول الــثــابــتــة والـــذي  ــ الـــخـــاص فـــي األصـ
ــن إجـــمـــالـــي  ــ ــن 60% مـ ــ أكــــثــــر مـ يـــمـــثـــل 
ــارات فـــي األصــــــول الــثــابــتــة،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
بــنــســبــة 6.7% فـــي الــشــهــريــن األولــــني، 
 ،2016 عــــــام  فــــي   %3.2 مــــن  ــًا  ــاعــ ــفــ ارتــ
ــارس/ ــ ــ لـــتـــســـجـــل أســــــــرع نــــمــــو مــــنــــذ مـ

الــزراعــي،  آذار عــام 2016. وفــي القطاع 
شهد االستثمار به أسرع نمو، بزيادة 
19.1% على أســاس سنوي وتبع ذلك 
و%2.9  للخدمات   %12.2 بنسبة  نمو 
لــبــيــانــات مصلحة  لــلــصــنــاعــي، وفـــقـــًا 
التي نشرتها وكالة  الدولة لإحصاء، 
األنــــبــــاء الــصــيــنــيــة )شــــنــــخــــوا(، أمــــس. 
ــة نــمــو  ــيـ ــمـ ــلـــت املــــــؤشــــــرات الـــرسـ ــمـ وشـ
مجاالت أخرى منها مبيعات التجزئة، 
ــا يــشــيــر إلـــــى اســــتــــقــــرار ثـــانـــي أكــبــر  مــ

اقتصاد في العالم.

طهران ـ العربي الجديد

ــدأت إيـــــران، أمــــس، عــمــلــيــة اســتــخــراج  بــ
النفط الخام يوميًا  ألــف برميل من   15
فــي حــقــل آذر املــشــتــرك مــع الـــعـــراق، في 
املرحلة األولــى من اإلنتاج الــذي سيتم 
ويأتي  مقبلتني،  مرحلتني  خــال  رفعه 
ذلـــك فــي إطــــار خــطــط حــكــومــيــة لــزيــادة 
اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي لــاســتــفــادة مـــن رفــع 
العقوبات الغربية بعد االتفاق النووي.
وعلى هامش مراسم االفتتاح بحضور 
ــر الــنــفــط اإليــــرانــــي، بــيــجــن زنــغــنــه،  وزيــ
إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات 
ــال املــديــر الــعــام  الــنــفــطــيــة فــي الـــبـــاد؛ قـ
ــة »مـــــــن« الـــهـــنـــدســـيـــة لــلــتــنــمــيــة  لـــشـــركـ
ــديـــن شــهــانــزي  ــور الـ الــنــفــطــيــة، ســيــد نــ
زاده، إن ثــلــث هـــذا املـــشـــروع )حــقــل آذر 
الــنــفــطــي( يــقــع فــي األراضــــي اإليــرانــيــة، 

ــن مـــنـــه فــــي مــنــطــقــة  ــ ــريـ ــ ــلـــثـــني اآلخـ ــثـ والـ
األنباء  وكالة  العراقية. وحسب  بــدراي 
اإليرانية )ارنـــا(، أوضــح شهنازي زاده 
و440  مـــلـــيـــاريـــن  يـــحـــوي  آذر  حـــقـــل  أن 
آخر  النفط؛ وحسب  من  برميل  مليون 
البيانات الرسمية ستزداد هذه الكمية 

إلى 4 مليارات برميل.
ولــفــت إلـــى أن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة لهذا 
الـــحـــقـــل تــبــلــغ حـــالـــيـــا 15 ألـــــف بــرمــيــل 
يـــومـــيـــًا؛ مــضــيــفــا أن املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، 
والتي ستبدأ في أبريل/نيسان املقبل، 
ألــف  إلـــى 30  ارتـــفـــاع اإلنـــتـــاج  ستشهد 
بــرمــيــل، عــلــى أن يــصــل بــنــهــايــة الــعــام 

)اإليراني( املقبل إلى 65 ألف برميل.
ومن جانب ثان، يخطط العراق لزيادة 
صــــــــادرات الــــخــــام مــــن مـــيـــنـــاء الــبــصــرة 
بــرمــيــل  مـــايـــني  إلــــى 3.171  الــجــنــوبــي 

يوميا في أبريل/نيسان املقبل.

نمو قوي لالستثمارات 
في الصين

إيران تزيد إنتاجها عبر حقل 
مشترك مع العراق

أسواق

الحاد بسبب  التذبذب  دخلت سوق األسهم السعودية مرحلة من 
اإلطار أكد  الشائعات، وفي هذا  العديد من  السيولة وإطالق  تدني 
محللون ماليون لـ»العربي الجديد« على ضرورة أخذ الحذر عند الشراء 

في ظل تقلبات السوق

توقعت شركة مالية أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 74.9 مليار ريال 
)نحو 20 مليار دوالر( في عام 2020 من الرسوم الجديدة المفروضة على 
بدءًا  تطبيقها  والمزمع  األجانب 
وقالت  الجاري.  العام  منتصف  من 
صدر،  تقرير  في  المالية«  »الراجحي 
على  المفروضة  الرسوم  إن  أمس، 
سوق  على  تأثيرها  سيكون  األجانب 
تأثيرها  من  أقل  السعودي  األسهم 
للثقل  نظرا  ككل،  االقتصاد  على 
البتروكيماويات  لقطاعي  الكبير 
والمصارف، اللذين يمثالن معا نسبة 

51% من إيرادات تداول األسهم.

تداعيات لرسوم األجانب على السوق

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

عقب صدور قرار الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، برفع 
الــســودان فــي يناير/ االقــتــصــاديــة بشكل جــزئــي عــن  العقوبات 
كــانــون الــثــانــي 2017، بـــدأت الــحــكــومــة الــســودانــيــة فــي الــتــرويــج 
االستثمارات  تلك  وبخاصة  املــبــاشــرة،  األجنبية  لالستثمارات 
املنتظرة من دول الخليج، حيث استقبل الرئيس السوداني، عمر 
البشير، مستثمرين سعوديني وإماراتيني خالل الفترة املاضية. 
موقفه  من خالل  الخليجية  االستثمارات  على  السودان  ويعول 
الــســيــاســي املــســانــد لـــدول الخليج فــي املــنــطــقــة، وبــخــاصــة تجاه 
القضية اليمنية، حيث تشارك قوات سودانية ضمن تحالف دول 

الخليج في الحرب اليمنية. 
السودان  التراكمية للسعودية في  املباشرة  وتقدر االستثمارات 
بنحو 26 مليار دوالر، بينما تستحوذ اإلمــارات على نحو 10 
مليارات دوالر. وحسب األرقام التي تحتويها قاعدة بيانات البنك 
بلغت  السودان  املباشرة في  األجنبية  الدولي، فإن االستثمارات 
بمتوسط   ،)2015  –  2007( الــفــتــرة  خــالل  دوالر،  مليار   15.5
سنوي 1.73 مليار دوالر، وكانت أفضل سنوات الفترة من حيث 

االستقبال هي 2012 بحجم استثمارات 2.31 مليار دوالر.
لكن بعد قرار الرفع الجزئي للعقوبات االقتصادية عن السودان، 
الــبــالد مــزيــدًا مــن االســتــثــمــارات األجنبية  مــن املتوقع أن تشهد 
املباشرة خالل الفترة املاضية، حيث يالحظ أن أفريقيا تحظى 
املاضية،  الفترة  األجنبية خــالل  االســتــثــمــارات  مــعــدالت  بــزيــادة 
والسودان لديه مقومات إيجابية يمكن أن تساعد على جذب تلك 

االستثمارات، شأنه شأن الدول األفريقية األخرى.
وال يخفى على أي متابع للشأن االقتصادي أن السودان من أفقر 
شعوب العالم، وفق تصنيفات التنمية املنشورة في تقارير البنك 
التي  االقتصادية  املــوارد  الرغم من  املتحدة، على  واألمــم  الدولي 
يمكن توظيفها لتغيير هذا الوضع السلبي، ويمكن لالستثمارات 
األجنبية املباشرة في البالد أن يكون لها دور في التنمية، لكن في 

ضوء مجموعة من الضوابط واملحددات، منها:

القضاء على الفساد
الــفــســاد تــتــعــدد صــــوره داخــــل مــنــظــومــة االقــتــصــاد الــســودانــي، 
الجهاز  ومــؤســســة  كالجمارك  الحكومية،  الــدوائــر  داخـــل  ســـواء 
املعني بها  اإلداري املسؤول عن تسيير اإلجــراءات االقتصادية 
املستثمر، سواء كان محلًيا أو أجنبًيا. وحتى ال يكون الحديث 
الفساد في السودان على عواهنه، فتقرير مؤشر مدركات  عن 
الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 يؤكد أن السودان من 
أفسد 10 دول على مستوى العالم، حيث احتل املرتبة 170 من 
العالم.  مستوى  على  الشفافية  منظمة  تقرير  176 شملها  بني 
وحصل على 14 من 100 درجــة، مجموع درجــات املؤشر. وما 
لم يحسن السودان من وضعه في ما يتعلق بمكافحة الفساد، 
فلن تأتي إليه استثمارات أجنبية منتجة، أو تساعد على تحقيق 
التي تجد  الطفيلية والريعية،  تنمية، وإنما ستأتي االستثمارات 
في مناخ الفساد مرتعًا، يجلب عليها أكبر قدر من األموال. وال 
بد أن تأخذ حكومة الخرطوم ما يأتي في تقرير منظمة الشفافية 

الدولية مأخذ الجد في مجال مكافحة الفساد.

أجندة لالستثمار
الربح السريع، ومن  أًيا كانت وجهته يبحث عن  القطاع الخاص 
خالل املتابعة لبعض األخبار املنشورة عن الشركات، التي حظيت 
املاضية،  القليلة  األيــام  السودانية خالل  الحكومة  مع  بمقابالت 
وبخاصة من دول الخليج، وجد أنها تركز على القطاع الخدمي 
واالستهالكي، وكذلك قطاع العقارات. وهذه القطاعات ضرورية 
ومــطــلــوبــة ألي اقــتــصــاد، لــكــن يــجــب أن يــتــواكــب ذلـــك مــع نشاط 
إنتاجي، يمكنه أن يحقق حالة من التوازن بني االقتصاد الحقيقي 
هذا  تحقق  أن  السودانية  للحكومة  ويمكن  النقدي.  واالقتصاد 
التوازن من خالل املعاملة الضريبية وحوافز االستثمار األخرى، 
بحيث تعطي مزايا أفضل لألنشطة اإلنتاجية، وتلك التي تعمل 
في اإلحالل محل الواردات، أو التي تساعد على زيادة التصدير، 
تكنولوجيا  تستجلب  أو  الحقيقية،  العمل  فــرص  مــن  تــزيــد  أو 
حــديــثــة وتــعــمــل عــلــى تــوطــيــنــهــا. ومـــن متطلبات االســتــفــادة من 
االستثمارات األجنبية لخدمة أجندة التنمية بالسودان، أن يكون 
القطاعات  تبني  لالستثمار،  خريطة  الــســودانــيــة  الحكومة  لــدى 
التي تحتاج إلى هذه االستثمارات، وأن يكون لها صفة التوزيع 
الجغرافي الذي يراعي عدالة توزيع الثروة، واالستفادة من املوارد 

الطبيعية واالقتصادية في السودان.

تلبية احتياجات السوق
منذ بداية التسعينيات وكذلك بعد عامي 2006 و2007، حيث 
عاش العالم ما يعرف بأزمة الغذاء، توجهت استثمارات أجنبية 
مــبــاشــرة إلـــى الـــســـودان بــغــرض الــتــواجــد فــي الــقــطــاع الــزراعــي، 
هناك،  للزراعة  الصالحة  واألراضـــي  املياه  توفر  من  لالستفادة 
ولكن هذه االستثمارات، وخاصة املرتبطة بالسعودية واإلمارات 
توفير  تــركــز على  كــانــت  اليمن،  أخـــرى، وحــتــى  ودول خليجية 
احتياجاتها الزراعية والغذائية. وحتى يشعر املواطن السوداني 
بــعــائــد مــن وجـــود هـــذه االســتــثــمــارات فــي بــــالده، قــد يــكــون من 
املــنــاســب أن ُيــشــتــرط بــيــع نسبة مــن اإلنــتــاج بــالــســوق املحلية، 
وعــلــى أن تــكــون أســعــارهــا مناسبة لــدخــول األفـــراد بــالــســودان، 
من  والغذائية  الزراعية  السلع  البالد  تنتج  أن  املقبول  غير  فمن 
خالل االستثمارات األجنبية للتصدير، ثم يقوم القطاع الخاص 
باستيراد احتياجاته من الخضروات والفواكة، والسلع الغذائية 
األخــــــرى. وحــســب بــيــانــات الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــبــنــك املــركــزي 
 2.1 نحو   2015 فــي  الــغــذائــيــة  السلع  واردات  بلغت  الــســودانــي، 
البالغ  ــــواردات  ال إجمالي  مــن   %22.4 يــعــادل  وبما  دوالر،  مليار 
9.1 مليارات دوالر في نفس العام. ليس هذا فحسب، فالسودان 
غذاء  أنها سلة  على  التي توصف  الــدولــة  وهــو  القمح،  يستورد 
أن  تبني  التقرير  نفس  وبيانات  الستينيات،  منذ  العربي  العالم 
واردات القمح بلغت في 2015 نحو 532 مليون دوالر، بجانب 
الــواقــع يفرض  الــقــمــح. فــهــذا  لــــواردات دقــيــق  232 مليون دوالر 
لرغبات  ينساق  أال  الــســودان،  فــي  التنمية  على صانع سياسة 
الخدمات  االستثمارات القتصاد  بتوجيه  األجانب  املستثمرين 
والعقارات على حساب األنشطة اإلنتاجية، وبما يؤدي إلى زيادة 

التبعية وعجز التنمية بالبالد.

االستثمارات األجنبية 
ورهانات السودان
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أحمد ماهر

البناية يعانون، مــن هــذا األمــر  كــان سكان 
ــكـــن الـــســـكـــوت  ــمـ ــر املـ ــيـ ــبــــح مــــن غـ الـــــــذي أصــ
كل  فــي  فالقمامة منتشرة  ــال،  حـ بـــأي  عــنــه 
قبيحة  أصبحت  والواجهة  البناية،  أنحاء 
املــنــظــر، وانــهــار الــطــاء فــي معظم األجـــزاء، 
ــن بــن  ــ ــــح مـ ــبـ ــ ــل أصـــبـــحـــت الــــواجــــهــــة األقـ ــ بـ
كــل عـــمـــارات الـــشـــارع والـــحـــي، لــكــن الــطــامــة 
والصرف  املياه  مواسير  في  كانت  الكبرى 
الصحي، فقد كانت في أسوأ الحاالت، ولم 
يتم إصاحها وصيانتها منذ زمن بعيد، 
نــاهــيــك عـــن حــــال املــصــعــد الـــــذي نــــــادرا ما 
شــيء،  ألي  يستجيب  أو  يهبط  أو  يصعد 
ــة الــكــريــهــة الــتــي  ــرائـــحـ بــجــانــب انـــتـــشـــار الـ
أزكمت األنوف، فلم تعد منتشرة فقط على 
السالم والطرقات، وإنما أصبحت الشقق 
استخدم  بها، مهما  أيضا معبأة  السكنية 
صاحب الشقة من وسائل للتغطية عليها، 
فلم ُيــجــِد البخور وال املــعــطــرات، ولــم ينفع 
إحــكــام غلق أبـــواب الــشــقــق، أو وضــع مــواد 
 في منع دخول الرائحة 

ّ
عازلة حول الحواف

التي أصبحت ال تطاق، بل أصبحت رائحة 
هذه البناية تنتشر في كل الشارع، وتزحف 
كــل فترة فــي املنطقة كلها. عــدد ضخم من 
السكان والشاغلن في البناية، فهي األقدم 
واألضخم واألعرق بن كل بنايات الشارع، 

نبيل البكيري

الدبلوماسي  الــخــاف  لــيــس اشــتــداد حـــدة 
بن تركيا وكل من أملانيا وهولندا والنمسا 
ولــيــد لــحــظــة الــتــســخــن الــتــركــي، والــحــشــد 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة املـــزمـــع 
االستفتاء عليها في منتصف شهر أبريل/ 
بموجبها ستنتقل  والــتــي  املــقــبــل،  نــيــســان 
تــركــيــا إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي، الــــذي يعني 
مزيدا من تركيز السلطة والقرار التركي بيد 
الرئيس وحكومة حزبه الواحد، ما ال يروق 
لطبيعة الــوصــفــة  الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة. 
لــيــس هـــذا الــتــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي ســوى 
رأس جبل الجليد الذي ظهر على السطح، 
ــة أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدا وعـــمـــقـــا تــاريــخــيــا  ــ ــــاألزمـ فـ
مــمــا قــد يــتــبــادر إلـــى ذهـــن املــتــابــع الــعــادي، 
فــتــركــيــا كــانــت يــومــا إمـــبـــراطـــوريـــة كــبــيــرة، 
خضعت لسيطرتها أجــزاء كبيرة وواسعة 
مــن الـــقـــارة األوروبـــيـــة فــتــرات طــويــلــة، تلك 
ارتــســم في  الــتــي  العثمانية  اإلمــبــراطــوريــة 
املــخــيــال األوروبــــي أنــهــا اإلســـام الـــذي كان 
اإلمبراطورية  هــذه  قيام  قبل  العرب  يمثله 
ــــول عــمــرًا  ــــدة مـــن االمـــبـــراطـــوريـــات األطـ واحـ
في التاريخ. لذا، في كل األدبيات الشعبية 
املسلم،  التركي شخصية  األوروبــيــة، يمثل 
غير املرحب به أوروبيا، ذلك املسلم املتزمت 
واملتوحش الذي وصلت فتوحاته وغزواته 
إلى قلب القارة األوروبية مؤّسسا دويات 
مسلمة ال تزال قائمة، كالبوسنة والهرسك 
حضورًا  هناك  تاركا  وكوسوفا،  ألبانيا  و 
ثقافيا وعمرانيا غير قابل للمحو والزوال، 
ــا الــــحــــضــــور الــكــبــيــر  ــــوم أيــــضــ ــيـ ــ زه الـ

ّ
يـــــعـــــز

والـــطـــاغـــي لــلــمــســلــمــن فـــي كـــل أرجـــــاء هــذه 
اإلحصائيات  توضح  التي  العجوز  الــقــارة 
من  أقــل  الخصوبة  معدل  وأن  تشيخ،  أنها 
أي مــكــان آخـــر. لكن الـــذي يــجــري الــيــوم هو 
صــــراع تــاريــخــي عــمــيــق، بـــن طـــرفـــن، كــان 
أحدهم )تركيا( يمثل يوما ما إمبراطورية 
إعــان  كــبــيــرة، وإلـــى عهد ليس بعيدا منذ 
عشرينيات  فــي  العثمانية،  الخافة  إنــهــاء 
الــتــي يعتبرها األوربــيــون  الــقــرن املــاضــي، 
عدوا تاريخيا مشؤوما، ويسعون جاهدين 
إلــى عــدم عـــودة هــذا الــكــابــوس الـــذي يخيل 
العلماني  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  أن  لهم 
يصنفه  كما   ،

ً
حقيقة واإلســامــي  توصيفا 

سمير الزبن

طــوال  الفلسطيني،  الــســيــاســي  الــفــكــر  بــقــي 
الكفاحية  فــي تجربته  مــشــدودا  قـــرن،  ربـــع 
إلـــى غــيــاب إقــلــيــم فــلــســطــيــنــي، يــصــنــع منه 
أن يخلقوا  الفلسطينين  وطنا، فكان على 
وطنا معنويا بديا ومؤقتا، فكانت منظمة 
الفترة،  هــذه  خــال  الفلسطينية.  التحرير 
فــشــلــت كــــل الـــبـــدائـــل الســـتـــعـــارة جــغــرافــيــا 
ــاد بــديــل  ــجــ ــن دول الـــــجـــــوار، إليــ مـــؤقـــتـــة مــ
إقــلــيــمــي يــمــكــن أن تـــمـــارس عــلــيــه الــتــجــربــة 
الوطن  الستعادة  كفاحيتها،  الفلسطينية 
املــســلــوب. كــمــا فــشــلــت كـــل املـــراهـــنـــات الــتــي 
بحثت عــن قــاعــدة ارتــكــاز آمنة أو »هانوي 
الــعــرب« املفقودة، هــذا من جهة. ومــن جهة 
أخرى، كان غياب إقليم واحد يعيش عليه 
 لفصائل 

ً
 حقيقية

ً
الفلسطينين مشكلة كل 

العمل الوطني في التعاطي مع هذا التجمع 
في  الفلسطينية  التجمعات  حيث  ذلــك،  أو 
الــوطــن والــشــتــات تعيش فــي ظــل سلطات 
لــكــل فصيل فلسطيني  كـــان  لــذلــك،  عــربــيــة. 
برنامجه السياسي الوطني، وعلى هامش 
هـــذا الــبــرنــامــج، هــنــاك بــرنــامــج لــهــذا البلد 
لــأردن أو لبنان أو سورية،  أو ذاك، ســواء 
الفصيل مع هذا  هــذا  حسب طبيعة عاقة 
إن فصائل  حــتــى  ذاك،  أو  الــعــربــي  الــنــظــام 
فلسطينية أقامت أحزابا عربية تابعة لها.

ــيـــا  فـــــــرض غــــيــــاب الــــــوجــــــود فـــــي الـــجـــغـــرافـ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــى حــــــركــــــة املـ ــ ــلـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عـ
ــة  ــوازيـ ــلـــطـــاٍت مـ الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــقــيــم سـ
أو بــديــلــة فــي حــــاالت عــديــدة داخــــل أقــالــيــم 
دول عربية أخــرى، مثلما جــرى في األردن 
التجربة في كثير  وإذا كانت هذه  ولبنان. 
مــــن جـــوانـــبـــهـــا ذات طــبــيــعــة كـــارثـــيـــة عــلــى 
جوانب  فــي  فــإنــهــا،  الفلسطينية،  التجربة 
ــا لــلــتــجــربــة  ــاريــ ــبــ أخــــــــرى، كــــانــــت مــــمــــرا إجــ
هــذا  ممكنا.  به 

ّ
تجن يــكــن  لــم  الفلسطينية، 

الفلسطينية،  التجربة  طبيعة  حكمته  مــا 
واقع  اإلسرائيلي، وطبيعة  العدو  وطبيعة 
الــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي، وطــبــيــعــة الــتــداخــل 
ــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ألن  ــربـــي مــ ــعـ الـ
ــاع الــخــاصــة ملــنــظــمــة الــتــحــريــر، من  ــ األوضــ
حــيــث افــتــقــارهــا إلـــى ســلــطــة ســيــاســيــة في 
ــى ســكــان  ــ ــ مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة واحـــــــــدة، وإلـ
إنشاء  ريــب، عملية  با  موّحدين، شّوهت، 
 
ً
 طــيــفــيــة

ً
ــانـــت عــمــلــيــة ـــرتـــهـــا. كـ

َ
الــــدولــــة وَبـــت

قــائــمــة بــالــدرجــة األولــــى مــن حــيــث الــشــكــل، 
ولـــم تكتسب جــوهــريــا إال إلـــى الــحــد الــذي 
أن تفرض  التحرير  فيه منظمة  استطاعت 
 ضمن 

ً
لها ملجأ مأمونا، وأن تنشئ دولــة

الـــدولـــة فــي الــبــلــد املــضــيــف، كــمــا حـــدث في 
فــي األردن ولــبــنــان، حسب  فــتــرات مختلفة 
تـــوصـــيـــف يــــزيــــد صــــايــــغ. عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
البلدان  هــذه  بــن  املتغيرة  الــعــاقــة  طبيعة 
ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، فــــإن عـــاقـــة االنــتــمــاء 

عبد اللطيف السعدون

كــنــت أتــمــنــى لـــو أن مــعــارضــي الــحــكــومــة 
املــركــزيــة فــي الــعــاصــمــو الــعــراقــيــة بــغــداد 
ــقـــدوا مــؤتــمــرهــم فـــي الــعــاصــمــة  ــن عـ ــذيـ الـ
ــقــــرة أن يـــعـــقـــدوه فــــي الـــجـــزء  الـــتـــركـــيـــة أنــ
املحّرر من مدينة املوصل الباسلة، أو في 
أحد مخيمات النزوح املنتشرة في أرجاء 
الــبــاد، وعــلــى حــافــات املـــدن كــي يعيشوا 
ويستمعوا  العراقين،  النازحن  معاناة 
ويتحّسسوا مشاعرهم جراء  لشكاواهم، 

هذه الحرب.
بــغــداد، بما  لــو أن حكومة  أتمنى  وكــنــت 
تّدعيه من رغبٍة في املصالحة واملصارحة، 
ــعـــارضـــن ألن  تــتــيــح الـــفـــرصـــة لـــهـــؤالء املـ
يصلوا إلــى بــادهــم بــســام، ويــغــادروهــا 
بأماٍن بعد انتهاء مؤتمرهم، من دون أن 

يواجهوا تهديدا بالقتل أو االعتقال. 
ــتـــقـــال بــحــق  اعـ ــــرات  ــــذكـ ثـــّمـــة مـ كـــــان  وإذا 
ــلــــفــــيــــة وصـــــــــــٍم ظــــالــــم  ــــى خــ ــلـ ــ بــــعــــضــــهــــم عـ
لنشاطاتهم املعارضة على أنها تحريض 
عــلــى »اإلرهـــــــاب«، فــبــإمــكــان الــحــكــومــة أن 
تعمد إلى إلغائها، تعبيرا عن نية حسنة، 
فــي فترة  األقــــل  عــلــى  تــوقــف تنفيذها  أو 
انــعــقــاد املــؤتــمــر مــن أجــل مصلحة الباد 

والعباد. 
ــزع كــــل مــــشــــارٍك فــي  ــ ــنـــت أتـــمـــنـــى لــــو نـ وكـ
مؤتمر أنقرة قشرته الطائفية أو العرقية، 
الـــوطـــنـــيـــة دون غــيــرهــا،  ــل هـــويـــتـــه  ــمـ وحـ
الــوطــن، وعّبر عن  وتحدث عن هموم كل 
هــمــوم كــل أبــنــاء الـــوطـــن، وطــــرح مــا يــراه 
تحيق  التي  املحنة  من  الجميع  لخاص 
بــهــم، لــكــان ضــمــن حــمــاســة شعبية معه، 

ومع طروحاته.
وكنت أتمنى لو أن الدول والجهات التي 
دعمت املؤتمر ماليا حولت منحتها إلى 
ــك أجــــدى،  ــنـــازحـــن، لـــكـــان ذلــ مــخــيــمــات الـ

وأكثر أجرا ومثابة.
ــل هـــذه  ــن كــ ــدا عــ ــيـ ــعـ وعـــلـــى أيـــــة حــــــال، وبـ
التي ال تطعم أحــدا خبزا، كما  التمنيات 
يقول أهلنا، انعقد املؤتمر وانتهى، وأخذ 
رقما له في تسلسل املؤتمرات التي عقدت 
فـــي هــــذه الــعــاصــمــة أو تـــلـــك، وقـــيـــل إنــهــا 
عقدت من أجل قضية العراق، لكن العراق 
وازدادت همومه،  كبرت معاناته،  بعدها 
وتكالب عليه الغرباء، وأضحى في حاٍل 

ال تسر صديقا.
 علينا 

ّ
لنعد إلى حكاية املؤتمر الذي ضن

ما  لنا  يوضح  تفصيلي،  ببيان  عــاقــدوه 
اتخذوه من إجراءات، وما أقّروه من خطط 
عمل، وما ترشح من أروقته كان شحيحا، 

ــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــريــــن لـ ــمــ قـــيـــل إن عــــــدد املــــؤتــ
الخمسة والعشرين فردا، معظمهم يمثل 
نفسه فقط، وليست لهم جهات أو حركات 
به  جـــاءت  بعضهم  يمثلونها،  سياسية 
ضربة حظ، أو وضعته مصادفة خطأ في 
املكان الخطأ، وقيل إن بعضهم انسحب، 
وآخـــريـــن قــفــلــوا راجـــعـــن، وبــعــضــا ثالثا 
اكــتــفــى مـــن الــغــنــيــمــة بــــاإليــــاب، والــبــاقــن 
اخـــتـــلـــفـــوا وتـــخـــاصـــمـــوا قـــبـــل أن يــصــلــوا 
لــلــمــواقــع الــرئــاســيــة لتنظيٍم   إلـــى قــســمــة 
جديده سموه »تحالف القوى الوطنية«، 
ونصبوا من أنفسهم »مرجعية سياسية 
للسنة«، وبعد القسمة خلصوا إلى »رؤية 

مشتركة لترتيب البيت السني«. 
ــار اإلقـــلـــيـــم  ــ ــهــ ــ وفــــــي روايـــــــــة أخــــــــرى »إلشــ
السني«، بما يضع العراق على شفا حفرة 
كما  بعضهم،  أن  على  املــبــرمــج،  التقسيم 
هو معروف، كان، إلى ما قبل أيام، يدعو 
إلـــى تــرتــيــب »الــبــيــت الــوطــنــي«، مــا الــذي 
بقشرته  ويلتصق  املــوجــة،  ليركب  دعـــاه 
الـــطـــائـــفـــيـــة، وبـــعـــضـــا آخـــــر كـــــان خــصــمــا 
عنيدا للعملية السياسية املاثلة املرتهنة 
ملخططات التقسيم الطائفي والعرقي، ما 
الـــذي جعله يــتــقــدم صــاغــرا لــلــدخــول في 

تلك العملية عن سابق تصميم؟
جملة أسئلة شــرســة غير هــذه تـــدور في 
الــــــــرؤوس، لــكــنــهــا تــحــيــل إلــــى حــقــيــقــة ال 
يمكن تجاهلها: أن العراقين املحكومن 
بأقداٍر ال قبل لهم بمواجهتها يستحقون 
مؤتمرا وطنيا جامعا بحق، يشكل بداية 

الستحقاق أكبر.
خالصة،  وطــنــيــة  سياسية  إنــقــاذ  عملية 
ــيــــة،  ــفــ تـــــتـــــجـــــاوز املـــــحـــــاصـــــصـــــات الــــطــــائــ
والحصص على أســاس قومي ومصالح 
حزبية ضيقة، والقسمة الضيزى، وتعيد 
الــعــراق كــا مــوحــدا، فــي ظــل دولـــة قــانــوٍن 
ومــواطــنــة مــتــســاويــة، تــضــعــه فـــي مكانه 
الطليعي في عامله العربي، وتتواصل مع 
مــشــروعــه النهضوي الـــذي عــرف بــه منذ 

تأسيس دولته الحديثة قبل قرن.
كــمــا وتــضــمــن لــلــعــراقــيــن، عــلــى اخــتــاف 
مــلــلــهــم ونـــحـــلـــهـــم ومـــكـــونـــاتـــهـــم، »بــيــتــا 
بــمــنــازل كــثــيــرة«، بحسب الــوصــف الــذي 
على  الصليبي  كــمــال  دائــمــا  يطلقه  كـــان 
بــلــده لــبــنــان. وقـــد يــبــدو تحقيق كــل هــذه 
املطاليب أقرب إلى أحام العصافير التي 
أمهاتنا،  حكايات  فــي  عنها  سمعنا  كنا 

ونحن أطفال. 
لكن، من فضلكم، ال تفسدوا علينا متعة 

الحلم.
)كاتب عراقي(

بــل والــحــي كــلــه، ويــفــتــرض أن فيها اتحاد 
لكل  اإلدارة  مجلس  يمثل  وشاغلن،  مــاك 
الــســكــان واملــــاك لــتــلــك الــعــمــارة، ويــفــتــرض 
الــبــنــايــة وساكنيها  مــالــكــي  كـــل  يــخــتــار  أن 
ــــاك  ــاد املــ ــ ــحــ ــ ــــس اتــ ــيـ ــ مـــجـــمـــوعـــة تـــمـــثـــل رئـ
مساعدين  عــدة  إلــى  باإلضافة  والشاغلن، 
الــتــفــرغ إلدارة شـــؤون  ومـــعـــاونـــن، بــهــدف 
البناية وجمع االشتراكات الشهرية، وإعداد 
االشتراكات  تشمل  التي  للموارد  ميزانية 
ــارات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــصــروفــات  ــ ــجـ ــ واإليـ
ــة واإلصـــــــاحـــــــات  ــانــ ــيــ الـــــتـــــي تـــشـــمـــل الــــصــ
والـــخـــامـــات وأجـــــور الـــحـــراســـة والــخــدمــات 
 هــنــاك شيئا 

ّ
والــنــظــافــة والــكــهــربــاء. ولـــكـــن

والشاغلن  املـــاك  اتــحــاد  فــرئــيــس  عجيبا، 
الذي تولى منصبه هذا قبل سنوات قليلة 
ــودا بـــأن يعيد الــبــنــايــة إلــى  مــأ الــدنــيــا وعــ
سابق عهدها، وأن يجعلها األجمل واألكثر 
تطورا بن كل عمارات الشارع، بل بن كل 
الــحــال أصبح أســوأ،  عــمــارات املنطقة، لكن 
ولــم يتحقق شــيء مــن وعـــوده الفضفاضة 
التي أطلقها قبل توليه املنصب. األعجب أن 
البناية من  كــان الحفاظ على  وعــده األكبر 
أنــه يحافظ  االنــهــيــار، لكن السكان وجـــدوا 
على مظاهر اإلهمال نفسها التي ستؤدي 
أطلق من وعود  االنهيار، مهما  إلــى  حتما 
براقة، وكان عندما يواجهه ماك الوحدات 
يثور  عندما  أو  الــوعــود،  بتلك  وشاغلوها 

والتطوير،  الصيانة  أجــل  يقوم بحملة من 
ــة ودعـــائـــيـــة،  لــكــنــهــا كـــانـــت حـــمـــات صـــوريـ
ــة واالحـــــتـــــفـــــاالت  ــرجــ ــهــ ــبــ ــن الــ ــ وتــــتــــكــــلــــف مــ
والـــــدعـــــايـــــة أضـــــعـــــاف أضـــــعـــــاف تـــكـــالـــيـــف 
الــصــيــانــة األصــلــيــة. بــاإلضــافــة إلـــى أن تلك 
الــصــوريــة املــصــاحــبــة للحمات  الــصــيــانــة 
كانت دائما بعد وقوع كوارث، مثل انهيار 
جزء من العمارة، أو بعد مقتل أحد السكان، 
بسبب اإلهــمــال املــتــراكــم. وبــعــد ذلـــك، يبدأ 
أنــــصــــاره مـــن الـــســـكـــان فـــي تــعــلــيــق الفــتــات 
الــشــكــر والــتــمــجــيــد والــتــزلــف والــنــفــاق عــدة 
ذلك  يفعل  كــان  بعضهم  متواصلة،  شهور 
ــقــــرب، أو فـــي إحـــــدى نــفــحــات  طــمــعــا فـــي الــ

رئيس اتحاد املاك والشاغلن، فهو يفعل 
ذلـــك مــع كــل رئــيــس اتــحــاد، وبعضهم كــان 
يفعل ذلك بتلقائية، أو ألنه يخاف دوما من 
التغيير، فقد كانت كلمة اإلصاح والتغيير 
فـــي تــلــك الــبــنــايــة مـــن الــكــلــمــات املــحــظــورة، 
وسيئة السمعة، بسبب املحاوالت الفاشلة 
لــإصــاح. ولــكــن كيف بـــدأت القصة؟ األمــر 
املؤسف مستمر  الحال  فهذا  ليس جــديــدا، 
مــنــذ ســـنـــوات، ربــمــا كــانــت الــبــدايــة عندما 
الفاسد  العنيد  البليد  الشخص  تولى هذا 
رئاسة اتحاد ماك العمارة، ويقول بعضهم 
إن بــدايــة االنــهــيــار كــانــت قــبــل ذلـــك بكثير. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــشــخــص البليد 
لكنه  مصادفة،  البناية  إدارة  تولى  العنيد 
قبع على إدارتها سنوات وسنوات، ساءت 
الفساد  فيها األحـــوال والــخــدمــات، بخاف 
ــا  الــضــخــم فـــي مــيــزانــيــة الــبــنــايــة، وإهـــدارهـ
ــى انــتــفــاضــة  ــ ــا أدى إلـ ــو مــ ــ ــج، وهـ ــ بــشــكــل فـ
فــي مشهد  ومالكيها ضــده  البناية  ســكــان 
ضخم غير مسبوق في ذلك الشارع، مشهد 
جذب انتباه كل العمارات في املنطقة كلها، 
اتحاد  عــزل رئيس  إلــى  النهاية،  وأدى، في 
املــاك البليد مــن اإلدارة، وتــولــى مــن بعده 
ــيـــوخ مــــن ســـكـــان الـــعـــمـــارة الــــذي  ــد الـــشـ ــ أحـ
استبشر بعضهم به خيرا في بداية توليه 
املــســؤولــيــة، فقد كــان مــشــهــودا لــه بالتدين 
وطهارة اليد. ولكن، عند توليه املسؤولية، 

ارتــكــب أخــطــاء عــديــدة فــي زمـــن قــصــيــر، ما 
أدى إلـــى تــســهــيــل مــهــمــة عــزلــه مـــن أنــصــار 
الشخص البليد العنيد الذي سبقه من قبل 
فــي رئــاســة اتــحــاد مــاك الــعــمــارة، فالشيخ 
ــل وعــشــيــرة  ــر أهــ ــ ــه هـــو اآلخـ ــان لـ لـــأســـف كــ
ومؤيدون، وأدى اهتمامه بأهله وعشيرته 
بــاقــي سكان  الــســكــان وتفضيلهم على  مــن 
ــده، لكن  ــ ــى تــســهــيــل الـــتـــآمـــر ضـ الـــعـــمـــارة إلــ
إلى  أدى  أهله وعشيرته  أخطاءه وأسلوب 
نفور نسبٍة كبيرة من سكان العمارة، وقد 
كـــان معظمها مفتعا.  هــّبــٍة  إلـــى  ذلـــك  أدى 
ولكن، لم يتحسن األمر بعد ذلك، بل أصبح 
أسوأ من كل ما سبق! فرئيس اتحاد املاك 
الحالي هو تلميذ البليد العنيد، لكنه أكثر 
 وفجاجة، فهو األكثر كذبا من 

ً
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كل من سبقوه مجتمعن. 
ولذلك، ال حرج لديه عندما يحّول اإلخفاق 
ولذلك،  خيالية.  وإنــجــازات  وهميا  نجاحا 
ال يخجل عندما يسعى، إلــى طــرد مالك أو 
مستأجر إلحــدى الشقق، بل ال يتوارى في 
استخدام أساليب اإلرهــاب والبلطجة ضد 
كل من يعترض على أسلوب إدارته البناية، 
أو ضد كل من يتحدث عن املخالفات املالية 
ــة الــجــســيــمــة ملــعــاونــيــه الـــذيـــن هــم،   ــ ــ واإلداريـ
قبل،  مــن  العنيد  البليد  عــاونــوا  مــن  ــوأ  أسـ

وتسببوا في خراب البناية وخدماتها. 
)ناشط مصري(

 لتراث ذلك العهد 
ً
األوروبيون، يمثل حاما

العثماني، بكل أبعاده الثقافية والتاريخية 
والحضارية.

وبــالــتــالــي، لــم تــكــن قــضــيــة رفـــض انــضــمــام 
تــركــيــا لــاتــحــاد األوروبـــــــي، بــعــد أزيــــد من 
ــبــــادرة  ــا مــــن املــــفــــاوضــــات، ومــ ــامـ ثـــاثـــن عـ
الــبــرملــان األملـــانـــي  الــعــام املـــاضـــي، العــتــبــار 
ـــ«أنـــهـــا إبــــادة  مـــا تــســمــى مـــجـــزرة األرمــــــن بـ
ــيـــة«، عـــــدا عـــمـــا وصـــفـــتـــه الــحــكــومــة  ــاعـ ــمـ جـ
تجاه  الــرهــيــب  األوروبــــي  الصمت  التركية 
ــمـــوز الـــفـــاشـــل، عـــدا  انــــقــــاب 15 يـــولـــيـــو/ تـ
عــن املــوقــف األوروبــــي تــجــاه تــداعــيــات ذلك 
انتهاكات  عــن  الــدائــم  وحديثهم  االنــقــاب، 
تــركــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان. لـــم تــكــن كـــل هــذه 
ــي األخـــــــــرى، ســـوى  األحـــــــــداث واملـــــوقـــــف، هــ
قـــمـــة رأس الـــجـــلـــيـــد، فــــي عـــاقـــة تــاريــخــيــة 
مــــــأزومــــــة، مـــهـــمـــا حـــــاولـــــت الـــتـــصـــريـــحـــات 
لــكــنــهــا تتجلى،  الــدبــلــومــاســيــة تـــجـــاوزهـــا، 
ــة، إن  ــاك، بــصــورتــهــا الـــواضـــحـ ــنـ هــنــا أو هـ
ــاتـــوريـــة هـــنـــا أو تــصــريــح  ــكـ بــــصــــورة كـــاريـ
هناك، أو تصرف هنا كالذي حدث، أخيرا، 
مولود شاووش  التركي،  الخارجية  لوزير 
أوغـــلـــو، فــي هــولــنــدا ومــنــع هــبــوط طائرته 
فــــي إحـــــــدى مــــطــــاراتــــهــــا، وقــــمــــع تــجــمــعــات 
ملواطنن هولندين من أصول تركية كانوا 
ينوون التجمع تأييدًا لتعديات دستورية 
مــطــروحــة فــي تــركــيــا. صحيح أن مــثــل هــذا 
الـــتـــصـــرف مــــن مـــواطـــنـــن هـــولـــنـــديـــن غــيــر 
مفهوم، وقد أصبحوا مواطنن هولندين، 
ــة لـــهـــم بـــتـــركـــيـــا. لـــكـــن كـــيـــف تــســنــى  ال عـــاقـ
فعاليات  تقمع  أن  ديــمــوقــراطــيــة  لــحــكــومــة 
له  ليس  سياسي  رأي  عــن  تعبيرًا  سلمية، 
أي تبعات أو خطورة على أمن هذا املجتمع 
ــن أجـــــواء  ــا ســيــعــبــر عــ وســــامــــتــــه، بـــقـــدر مــ
هذا  مثل  تستفزها  ال  عريقة،  ديموقراطية 
إلى تشجيعها  الفعاليات، بقدر ما تسعى 
يمكن  مــا  ودســتــوريــا.  قانونيا  وحمياتها 
قوله إن هذه األزمــة الدبلوماسية الكبيرة، 
بقدر ما عبرت عن عمق األزمة، عبرت أيضا 
عـــن خــلــل مـــا فـــي الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة، 
ــة لتحشيد  األزمــ فــي  صــعــدت مــن خطابها 
جــمــهــور كــبــيــر يـــصـــّوت لـــهـــذه الــتــعــديــات 
التي قد تنقل تركيا إلى مرحلة جديدة في 
تاريخها الحديث واملعاصر، بقدر ما عبرت 
أيضا عن أزمة حقيقية تعيشها املجتمعات 

بإيجاد صيغة   
ً
بقيت محكومة املــكــان  إلــى 

عــاقــٍة مــع الــوطــن مــن خــارجــه، وكــانــت هذه 
التجربة  رحلة  التي طبعت  اإلشكالية هي 
األردن،  ا من  بــدء الــخــارج،  الفلسطينية في 
وصوال إلى تونس، مرورا بلبنان، وصوال 
التي  األولـــى  الفلسطينية  االنــتــفــاضــة  إلــى 
الفلسطينية  الوطنية  العملية  ثقل  أعــادت 
ــل الـــجـــغـــرافـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــــى داخــ إلـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غــــــــزة. لــكــنــهــا، 
ــوقــــت نـــفـــســـه، عــمــلــت عـــلـــى تــهــمــيــش  فــــي الــ
التجربة  أطــلــق  الـــذي  الفلسطيني  الــخــارج 
ــثـــة، والـــــــذي أنــهــكــتــه  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــديـ

الحروب على هوامش فلسطن.
ــانـــت عــــاقــــات الــتــمــثــيــل داخــــل  ــــت عـ فــــي وقـ
الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة إشـــكـــالـــيـــاٍت من 
الـــــــدول الـــتـــي تــســتــضــيــف الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــلـــطـــات عــلــى  الـــسـ تــحــتــكــر  بـــوصـــفـــهـــا دوال 
اإلقـــلـــيـــم الـــــذي تــشــغــلــه دولــــهــــا، فـــإنـــهـــا، من 
تمثيلية  إشكاليات  مــن  عانت  آخــر،  جانب 
فقد  أيــضــا.  نفسه  الفلسطيني  ــار  اإلطــ فــي 
التحرير  ملنظمة  املكونة  الفصائل  ارتاحت 
لصيغة أن املنظمة إطار تمثيلي للفصائل، 
ضمن صيغة »الكوتا« التقاسمية للتمثيل 
الــتــي اتــفــقــت عــلــيــهــا، بــعــد ســيــطــرتــهــا على 
استبعاد  تــم  وبــذلــك،   .1969 الــعــام  املنظمة 
التمثيل الحقيقي للتجمعات الفلسطينية، 
العربية،  املمانعة  تتجاوز  صيغة  وإيجاد 
ــيــــاٍت تمثيلية،  وآلــ مـــؤســـســـاٍت  إبـــــداع  عــبــر 
الفلسطيني. وبذلك،  الحال  واقــع  تعبر عن 
تمترست القيادة الفلسطينية خلف رفض 
الدول العربية املضيفة إجراء أي انتخابات 
الــدول  هــذه  تحميل  وبالتالي  فلسطينية، 
املــســؤولــيــة عـــن هــــذا الــخــلــل، وبـــذلـــك تــنــزع 
ــائـــل املـــســـؤولـــيـــة عــــن نـــفـــســـهـــا. لــكــن  ــفـــصـ الـ
استمرار اعتماد نظام »الكوتا« على حاله 
ــات الــتــي  ــ مـــن دون تــعــديــل، حــتــى فـــي األوقــ
التحرير وفصائلها  سيطرت فيها منظمة 
كاملة،  سيطرة  فلسطينية  تجمعات  على 
كان مؤشرا على رغبة القيادة الفلسطينية 
فــي إبــقــاء اآللــيــة نفسها، ألنــهــا اآللــيــة التي 
تمنحها احتكارا كليا آللية التمثيل ضمن 

مؤسسات املنظمة.
لم تكن هناك صيغة تمثيلية عكست العاقة 
ومطلقها  الثورة  قلب  بوصفه  املخيم،  بن 
واإلطـــــــارات الــتــمــثــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــم 
من  إيجاد صيغٍة  التحرير  منظمة  تحاول 
هذا النوع. بل على العكس، اعتبرت القيادة 
في  الفلسطيني  الــوجــود  أن  الفلسطينية 
هذا البلد أو ذاك ليس حاسما في العاقة 
مع التجمع الفلسطيني، فلم تكن املخيمات 
مركزا  الفلسطينية  التجربة  ظــل  فــي  يوما 
أي فصيٍل  لم يعمد  إذ  الفلسطيني.  للعمل 
إلــــى إقـــامـــة مـــركـــز قـــيـــادتـــه فـــي مــخــيــم، مع 
ــلـــى »وجـــــــود«  ــافـــظـــت عـ ــا جــمــيــعــهــا حـ ــهــ أنــ
لــهــا فــيــهــا. حــتــى لــم تــكــن مــراكــز الــثــورة في 

ــم، فــإنــه كــــان يــتــفــاخــر ببعض  ــدهـ عــلــيــه أحـ
كان  الــتــي  للصيانة  الروتينية  ــراءات  ــ اإلجـ
يــعــتــبــرهــا إنــــجــــازاٍت، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
مــن الــحــد األدنــــى ألعــمــال الــصــيــانــة فــي أي 
بنايٍة محترمة ونظيفة. فكان مثا يتفاخر 
بــدهــان بعض أجـــزاء الــواجــهــة، على الرغم 
فيها شــروخ  كانت  الحوائط  أن بعض  مــن 
عــمــيــقــة، تــهــدد ســامــة الــبــنــايــة والــســكــان، 
وكـــــان كـــذلـــك كــثــيــر الــتــفــاخــر بــالــتــعــاقــدات 
الــجــديــدة واملــتــكــّررة مــع شــركــات الصيانة 
العمارة  مـــوارد  تستنزف  التي  والــخــدمــات 
ــرعـــات  ــبـ ــلــــى تـ الــــقــــائــــمــــة، فـــــي األســــــــــــاس، عــ
الــســكــان، على الــرغــم مــن أن كثيرا مــن تلك 
التعاقدات كانت إهدارا كبيرا للموارد، فا 
تحسن  وال  تحديث،  وال  حقيقية،  صيانة 
للخدمات، هذا باإلضافة إلى غياب العدالة 
كان  فقد  املستحقة،  بالخدمات  التمتع  في 
املــاك مجموعة كبيرة  اتحاد  حــّول رئيس 
من  والنفوذ، خصوصا  املناصب  من ذوي 
ــال الــشــرطــة والــجــيــش والــقــضــاء وكــبــار  رجـ
مــوظــفــي الــــدولــــة، كــــان هــــؤالء فــقــط هـــم من 
أن  التي يفترض بها  يتمتعون بالخدمات 
باقي  أمــا  السكان،  لجميع   

ً
مستحقة تكون 

من  دائــمــا  يعانون  فكانوا  الغابة  السكان 
أو  املصعد،  تعطل  مثل  مــتــكــّررة،  مشكاٍت 
انقطاع التيار الكهربائي، أو املياه أو الغاز.

وفى أوقات نادرة، كان رئيس اتحاد املاك 

األوروبية تجاه كل ما هو مسلم، خصوصا 
وأن هــذا املسلم في املخيال األوربــي تركي 

بالضرورة. 
لـــم تــتــجــل ظـــاهـــرة اإلســامــوفــوبــيــا مثلما 
تجلت الــيــوم فــي خــوف أوروبـــا الكبير من 
تــجــربــٍة ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، تعكس  أي 
ــا الــســيــاســي، هــذه  إرادة شــعــوبــهــا وقـــرارهـ
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــــرى فيها 
أوروبــا تهديدًا مباشرة ملصالحها ودائــرة 
تأثيرها ونفوذها في هذه البلدان الناجحة 
ديمقراطيا، خصوصا بعد النجاح التركي 
بات  ما  اقتصاديا وسياسيا، وهو  الكبير 
يقلق الغرب كثيرًا من مدى تكرار مثل هذه 
العربية  املنطقة  في  الديمقراطية  التجربة 
االقتتال  إلــى مهاوي  الغرب  بها  دفــع  التي 
نحو  دفعها  عن  والطائفي، عوضا  األهلي 
انــتــقــال ســيــاســي ديــمــقــراطــي، عــقــب واحـــدة 
مدنية وسلمية  البشرية  ثـــورات  أعظم  مــن 

سجلتها شعوب الربيع العربي.
التجربة  الغرب أن نجاح  باختصار، يدرك 
التركية ديمقراطيا وتنمويا وسياسيا هو 
فشل ذريــع ملــشــروع احــتــواء ثـــورات الربيع 
األوان  آن  وأنــــــه  الـــديـــمـــوقـــراطـــي،  الـــعـــربـــي 
إليــقــاف عجلة هــذه الــتــجــربــة، مــن االنتقال 
ــيــــادة والـــســـيـــطـــرة  ــقــ بـــعـــيـــدا عــــن كـــابـــيـــنـــة الــ
من  ليس  وأنـــه  الغربية عموما،  األوروبــيــة 
حـــق الـــعـــرب واألتـــــــراك أن يــكــونــوا شــعــوبــا 
استبدادية،  محميات  وإنما  ديموقراطية، 
فسادًا  غربيا  املــدعــوم  الــحــاكــم  فيها  يعيث 

وخرابا ودمارًا وهمجية وتخلفا.
)كاتب يمني(

ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، بـــل كـــانـــت مــكــاتــبــهــا  الـ
ــم. فــعــمــان ودمـــشـــق وبـــيـــروت  فـــي الـــعـــواصـ
املقاومة  كانت مناطق تركز كــادرات حركة 
االتصال  قريبا من مراكز  أي  الفلسطينية، 
وسلطة الدولة، على ما الحظت روز ماري 
التحرير  منظمة  إن  الــقــول  ويمكن  صــايــغ. 
 
ً
مشغولة تكن  لــم  الفلسطينية  والــفــصــائــل 

ــار الــجــمــاهــيــري املــتــعــاطــف،  ــ بــتــحــويــل اإلطـ
واملــلــتــف حــول منظمة الــتــحــريــر، إلــى إطــار 
الفلسطينية،  للتجمعات  تنظيمي  تكامل 
العاقات  تغيير  أو حاولت  غيرت  وال هي 
االجــتــمــاعــيــة داخـــــل املـــخـــيـــمـــات، بـــل أبــقــت 
 من تجاوز 

ً
العاقات على حالها، مستفيدة

تمثيلها املــكــان املــوجــودة فــيــه. بــذلــك لعب 
الشتات الفلسطيني دورا معوقا في إيجاد 
صيغ تمثيلية صحيحة، ولعب، في الوقت 
نفسه، دور الذريعة للفصائل الفلسطينية 
بعدم البحث عن صيغ تمثيلية مائمة مع 
املواقع املتاحة، وتجاوزها قضايا التمثيل 
القضية  بوصفها  الــوطــنــيــة،  القضية  إلـــى 
الــرئــيــســيــة. وبـــذلـــك، تــم االعــتــمــاد عــلــى هــذا 
الــشــتــات، وعــلــى عــدم وجـــود الفلسطينين 
التمثيل  لتكريس احتكار  إقليم واحــد،  في 
هــذه  واســتــقــال  الفلسطينية،  الــقــيــادة  مــن 
ــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمـ ــتـــجـ ــن الـ ــ الــــقــــيــــادة عـ

استقاال كاما في املحاسبة واملراقبة.
بحكم الطبيعة االستقالية، وبحكم احتكار 
السياسي،  التمثيل  الفلسطينية  الفصائل 
بوصفها األطر التي تتقاسم هذا التمثيل، 
حساب  على  التنظيمية  الهوية  تقديم  تــم 
الوطني  اإلطـــار  بــقــاء  مــع  الوطنية،  الهوية 
ــر( إطـــــارا  ــريـ ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــي )مـــنـــظـــمـــة الـ
ـــا. أعـــلـــت طــبــيــعــة الــعــاقــات 

ّ
تــوحــيــديــا هـــش

االنتماء  قيمة  الفلسطينية  التجمعات  مع 
الوطني،  االنتماء  حساب  على  التنظيمي 
ــعــلــي من 

ُ
مــا شــكــل إربــاكــا لــأوســاط الــتــي ت

التنظيمي،  حساب  على  الوطني  االنتماء 
ــاع، أن  ــ ولــيــس غــريــبــا، فــي مــثــل هـــذه األوضـ
يــكــون اســتــعــاء الــهــويــة الــتــنــظــيــمــيــة على 
مغادرة  أســبــاب  يفسر  مــا  الوطنية  الهوية 
اٍت كــثــيــرة هــــذه الـــفـــصـــائـــل، أو حتى  كــــفــــاء
اٍت كثيرة في مختلف امليادين  عزوف كفاء
الوطنية، ويفسر  الحركة  فــي  اإلســهــام  عــن 
أيــضــا، الــفــقــر والــضــحــالــة فــي املنتمن إلــى 
في  األخــيــرة،  الثاثة  العقود  في  الفصائل، 
الفلسطينية  الــتــجــمــعــات  فــيــه  تــعــج  وقــــت 
اٍت فــلــســطــيــنــيــة  والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــــكــــفــــاء

مشهود لها.
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــعـــيـــوب الـــتـــي شــابــت 
آليات التمثيل الفلسطيني، فإن التجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــمـــت إطــــارهــــا الــتــمــثــيــلــي، 
وخــاضــت نــضــاال مــريــرا مــن أجـــل حمايته. 
ــر الـــوقـــت،  ــن ذلــــــك، وعـــلـــى مــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
فــقــدت منظمة الــتــحــريــر، بــوصــفــهــا اإلطـــار 
بفعل  لــيــس  قــوتــهــا،  مــن  الكثير  التمثيلي، 
تــخــلــي الــفــلــســطــيــنــيــن عــنــهــا، فــقــد حــافــظ 
الفلسطينيون على االلتفاف حولها، لكنها 
الــقــوة، بفعل ضــعــف الفصائل  فــقــدت هـــذه 

املشكلة لها.
)كاتب فلسطيني(

هذه البــناية...

تركيا وأوروبا: ليست وعكة دبلوماسية

تحطم المكانة التمثيلية للمنظمة

عن بيت بمنازل كثيرة

رئيس اتحاد المالك 
الحالي هو تلميذ 

البليد العنيد، لكنه 
أكثر ديكتاتوريًة

نجاح التجربة التركية 
فشل ذريع لمشروع 
احتواء ثورات الربيع 

العربي

لم تعد منظمة 
التحرير أكثر من ثوب 

مهلهل، ال يمنح 
شرعيًة

آراء

مروان قبالن

إلى  املارينز األميركية في سورية، لينضموا  مع نشر نحو 400 عنصر من قــوات 
الرئيس  إدارة  أرسلتها  أن  سبق  الــتــي  الــخــاصــة  الــقــوات  مــن  الخمسمائة  العناصر 
السابق، باراك أوباما، ملؤازرة وحدات املليشيا الكردية في الحرب على تنظيم الدولة 
اإلسالمية، يكون عديد القوات األميركية املنتشرة في شمال شرق سورية وشمال 
غرب العراق قد وصل، بحسب تقارير دفاعية وأمنية، إلى ما بني 9-10 آالف جندي، 
خذ في االعتبار إنشاء الواليات املتحدة قواعد عسكرية 

ُ
وهو مرشح للزيادة. وإذا أ

 إلى منبج، غرب الفرات، حيث تمركزت 
ً
على امتداد خط الرميالن -عني العرب، وصوال

املتحدة، مع قواعدها  الواليات  أن  الثقيلة أخيرًا، يتضح  املارينز مع مدفعيتها  قوات 
الهالل  فــي   

ً
طــويــال للمكوث  تخطط  وغــربــه،  الــعــراق  املنتشرة شمال  االثنتي عشرة 

دونالد  الرئيس  إدارة  توجه  في ضــوء  املعطيات،  هــذه  قرأنا  وإذا  العراقي.  الــســوري 
ترامب إلى مضاعفة عديد قواتها في أفغانستان، فهذا يعني أننا أمام تحوالٍت كبيرة 
في املشهد اإلقليمي، وعلى صعيد السياسة األميركية فيه. يمثل الوجود العسكري 
، بحسب الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة املركزية 

ً
األميركي الذي سيكون طويال

األميركية، التي تشرف على املنطقة بني حدود الصني الغربية وشواطئ املغرب على 
األطلسي )الشرق األوسط الكبير بحسب تعريف إدارة الرئيس األسبق جورج بوش 
الغزو  االبــن(، يمثل، بحد ذاتــه، تطورًا استراتيجيًا قد يكون األهــم في املنطقة، منذ 

األميركي للعراق عام 2003.
وقــال فوتل في شهادته، في 9 مــارس/ آذار الجاري، أمــام لجنة القوات املسلحة في 
 فــي ســوريــة بعد هزيمة 

ً
للبقاء طــويــال مجلس الشيوخ األمــيــركــي، إن قــواتــه تخطط 

تنظيم الدولة اإلسالمية، وإنها »بصدد إدارة مناطق بأكملها ملنع التنظيم من العودة 
العرب  بــني  مــجــددًا وحفظًا لألمن واالســتــقــرار«، حيث توقع فوتل وقــوع صــدامــات 
واألكراد في الجزيرة السورية. وكشف فوتل أنه يسعى، في العراق، إلى إحياء اتفاقية 
بـ »صــوفــا«، لالحتفاظ ببضعة آالف من  إليها اختصارًا  التي يشار  الــقــوات  وضــع 
الجنود األميركيني في قواعد عسكرية في العراق، بعد استعادة املوصل من تنظيم 
املالكي، قد رفضت  الــوزراء السابق، نوري  الدولة اإلسالمية. وكانت حكومة رئيس 
السابق  إيراني، ما حدا بالرئيس  البرملان بضغط  التصديق على هذه االتفاقية في 
 الخروج من العراق قبل نهاية عام 2011 إلى التخلي عن 

ً
أوباما الذي كان مستعجال

االتفاقية، على الرغم من معارضة وزارة الدفاع )البنتاغون(.
ليس سرًا أن البنتاغون الذي جرى تهميشه في عهد اإلدارة السابقة، يبدو مرتاحًا 
أكثر في التعامل مع إدارة ترامب، خصوصا بوجود الجنراالت الثالثة الذين خدموا 
في العراق في مواقع قيادية فيها )وزير الدفاع، وزير األمن الداخلي، ومستشار األمن 
أوباما باملسؤولية  اتهامات ترامب إلدارة  البنتاغون يتبنى  أن  القومي(. وليس سرًا 
من  االنسحاب  استعجلت  ألنها  اإلسالمية،  الــدولــة  تنظيم  بيد  املوصل  عن سقوط 
األميركية في  القوات  وبتمركز  اإليراني،  النفوذ  تغلغل  الطرف عن  العراق، وغضت 
سورية والعراق، ال يتجاوز البنتاغون حقبة أوباما فحسب، بل يسعى إلى االستفادة 
من االضطرابات التي تعصف بالهالل الخصيب لدخول أراٍض لم تكن يومًا ضمن 
مناطق نفوذ الواليات املتحدة، فسورية والعراق كانت تاريخيًا مناطق نفوذ أوروبية 
)بريطانيا وفرنسا في الفترة االستعمارية، ثم روسيا في فترة الحرب الباردة(. أما 

ز على تخوم روسيا.
ّ
أميركا فكان نفوذها يترك

لهذا السبب، أنشأت عام 1949 تحالف الحزام الشمالي )Northern Tier( من تركيا 
وإيران وباكستان، الحتواء االتحاد السوفييتي من خاصرته الجنوبية الغربية. يبدو 
أن البنتاغون يسعى إلى نقل الحزام جنوبًا الحتواء تركيا وإيران وباكستان، حيث 
بدأت أصواٌت في الكونغرس تعلو لوضع األخيرة على قائمة الدول الراعية لإلرهاب. 
ما تداعيات ذلك عربيًا؟ ال يهم، فالعرب مادة صراع، وليسوا طرفًا فيه. ومن منهم 

ليس كذلك يكتفي بالتفّرج!

أنطوان شلحت

قبل  أكسفورد،  جامعة  منشورات  عن  بداتسور،  ع.  اإلسرائيلي،  لألكاديمي  صــدر 
ــا لــه، كــان هذا 

ً
خمسة أعــــوام، كتابه »انــتــصــار اليمني املــتــطــّرف فــي إســرائــيــل«. وفــق

بعدة  املؤلف،  بحسب  سم، 
ّ
يت الــذي  الجديد«  املتطّرف  »اليمني  من نصيب  االنتصار 

لليهود  أبرزها: »وطنّية متطرفة« ترى أن دولة االحتالل يجب أن تكون  خصائص، 
السلطة  والزعيم  الدولة  الحكم، واعتبار  لهم؛ سلطوية من ناحية رؤية ماهية  وفقط 

األعلى، وعلى باقي السلطات االنسجام مع توجهاتهما؛ شعبوية.
الصهيونية  الحركة  رافقت  الثالث  السمات  واحـــدٍة من  بــأن كل  يقّر  املؤلف  أن  ومــع 
أشــكــال مختلفة، ووســط  فــي  االحــتــالل طــوال سنواتهما، وتجّسدت  ومجتمع دولــة 
أجزاء متعّددة من ذلك املجتمع، إال أنه، في الوقت نفسه، يفيد بأن اجتماعها مًعا هو 
ما بات »يمّيز« اليمني املتطّرف الجديد الجالس على سّدة الحكم في دولة االحتالل 
حالًيا. ويؤكد أن صفة »الجديد« تأتي هنا للتمييز بني هذا اليمني املتطّرف املنتصر 
ى، بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، 

ّ
ويمني متطّرف آخر يخلع عليه صفة »القديم« تبن

صيغة »أرض إسرائيل الكاملة«، بمفاهيم مشتقة من »السيادة العتبارات األمن«، في 
حني أن »الجديد« يتبنى الصيغة نفسها، إنما بمفاهيم مسيانية. 

التفاصيل، يعتقد املؤلف أن من زرع بــذور هذا  ومن دون االستغراق في مزيد من 
البذور  تلك  وتمثلت  كهانا،  مئير  املقتول  الــحــاخــام  كــان  الــجــديــد«  املــتــطــّرف  »اليمني 
ومــعــاداة  اإلقليمي  التوسع  بشهوة  املــؤّجــج  القومي  والــتــطــّرف  ة 

ّ
الشاط بالعنصرية 

العنف )راجــع مقال »كهانا حي في دولة االحتالل«،  الديمقراطية وتبرير استعمال 
»العربي الجديد«، 2016/11/23(، غير أن هذه البذور نمت وترعرعت بعد مقتل كهانا 
في أواسط تسعينيات القرن الفائت، حتى أمست مالزمة للفئات اليمينية الحاكمة، 
أن  االحــتــالل يجب  لدولة  الديمقراطية«  »املــبــادئ  أن  بدهية  أداؤهـــا من  ينطلق  والتي 
تكون خاضعة للمبادئ اإلثنو- يهودية. لئن كان مثل هذا التشخيص جديًرا بالتأمل، 
ال ُبد من أن نضيف أن حرب 1967 لم تكن بمثابة قطيعة مع ما سبق، بل شكلت 
إشارة البداية، أو بمنزلة فاتحة نحو مزيد من تطّرف املشروع الكولونيالي الصهيوني 
في فلسطني. وبموجب ما يقوله عالم االجتماع اإلسرائيلي النقدي جرشون شافير 
ــتــاريــخ، ســالــكــة أمـــام إمــكــان تنحية »نــمــوذج  وغـــيـــره، أصــبــحــت الــطــريــق، بــعــد هـــذا ال
الــذي جرى تطبيقه ضمن تخوم »الخط األخضر«، تمشًيا مع  ــجــّزأ«- 

ُ
امل االستيطان 

ظروٍف يمكن اعتبارها »خاصة«، وتعود أساًسا إلى الصلة بني عنصري الجغرافيا 
والديمغرافيا في سيرورة هذا املشروع، واستبداله بنموذج استيطان كولونيالي آخر، 
يستند إلى سيطرة مجموعة املستوطنني اليهود على السكان املحليني، أو إلى طرد 
أخــرى،  بكلمات  املستوطنني.  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  من جميع  السكان  هــؤالء 
الديمغرافي والجغرافي، والتي كانت بمثابة  بني، 

ّ
الرابطة بني املرك انقطعت الصلة أو 

أتاح  وما  مراحلها.  إحــدى  في  الصهيوني  الكولونيالي  االستيطان  عملية  على  قيٍد 
ذلك، بطبيعة الحال، هو السيطرة على تينك املنطقتني )الضفة الغربية وقطاع غزة( 
املستوطنون  كان  الذي  األمر  االحتالل،  لدولة  العسكري  والتفّوق  بصورة عسكرية 
اليهود مفتقرين إليه قبل 1948. وبذا، أخلى نموذج االستيطان الطاهر املحدود مكانه 

لنموذج آخر، هو االستيطان الطاهر املطلق.
ويــرجــع مــصــدر الــتــقــاطــب اإليــديــولــوجــي- الــســيــاســي، الـــذي حـــدث فــي مجتمع دولــة 
التي احتلت  الفلسطينية  املناطق  املــوقــف مــن  بـــدًءا مــن 1967، فــي شــأن  االحــتــالل، 
نــمــوذجــني مصغرين مختلفني للسياسة  إلــى خـــالٍف بــني مــؤيــدي  الــســنــة،  فــي تلك 
الطاهر  النموذج  الطاهر: هناك من جهة مؤيدو  الكولونيالية إزاء نموذج االستيطان 
فــي مقابل تحقيق  عــن مناطق جغرافية  للتنازل  استعداد  هــم على  الــذيــن  املــحــدود 
الذين  املطلق  الطاهر  الــنــمــوذج  أخـــرى، هــنــاك مــؤيــدو  اإلثــنــي«. ومــن جهة  »التجانس 
يطمعون في االنتشار على كل املناطق الجغرافية، مفترضني أنه في الوسع السيطرة 

على السكان الفلسطينيني أو طردهم. 

توفيق بوعشرين

املجتمع املغربي، كــأي مجتمع آخــر، ليس كتابا مفتوحا يمكن ألي واحــد أن يقرأ 
فيه آثار التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية بيسر وسالسة... 
عدة  ومــؤشــرات  وبــحــث  وخــبــرة  علم  إلــى  تحتاج  مــعــقــدة،  بشرية  كتل  املجتمعات 
ملعرفة توجهات الناس في مكان وزمــان معينني. واحد من أدوات هذه املعرفة هي 
استطالعات الرأي الغائبة في اململكة. لهذا، عندما يظهر استطالع للرأي عن املغرب، 
ها تساعدنا على فهم مجتمعنا، وحل 

ّ
وقــراءة مؤشراته، عل بــه،  االهتمام  البــد من 

جزء من ألغازه. أعلن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أول من أمس من 
العربي(  العربي )املؤشر  العالم  الدوحة، عن نتائج أوسع استطالع رأي يجري في 
ضم 18310 مستجوبني من 12 بلدا عربيا، منها املغرب. وفيه نجد أن 89% من 
املــغــاربــة يــرفــضــون أعــمــال تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة )داعــــش(، ويــعــارضــون بشدة 
وحشيتها، في دولــٍة يعرف فيها 85% من املواطنني أنفسهم متدينني أو متدينني 
جدا، لكنهم، في الوقت نفسه، وفي استطالع الرأي نفسه، يعرفون التدين من خالل 
اآلخرين.  معاملة  واألمانة، وحسن  والصدق،  بالعبادات،  االلتزامات  أربع مؤشرات: 
ومظهريا  طقوسيا  وليس  للدين،  وعمليا  مقاصديا  فهًما  يتبنون  املغاربة  أن  أي 
فقط. ولهذا، عبر 69% منهم عن رفضهم الواضح استعمال الدولة أو الحكومة أو 
السياسة، يرى %77  الناس سياساتها. في  تأييد  للحصول على  الدين،  األحــزاب 
من املغاربة الذين شاركوا في استطالع الرأي هذا أن النظام األصلح إلدارة بالدهم 
هو النظام الديمقراطي، وبخصوص الربيع العربي الذي انطلق سنة 2012، وقَسم 
اعتبر  بــثــوراتــه،  ومــرحــب  نّياته  فــي  بــني مشكك  واملغاربية  العربية  املجتمعات  جــل 
51% من املغاربة أن الربيع العربي كان إيجابيا إلى إيجابي جدا )ترتفع النسبة في 
تونس إلى 71%، وتنزل في األردن إلى 22%(، لكن أهم جواب حول هذا املوضوع 
اإلشكالي كان تفسير املشاركني في استطالع الرأي هذا خروج املغاربة إلى الشارع 
األســبــاب  هـــؤالء  رتــب  حيث  بالتغيير،  للمطالبة   2011 فبراير/شباط   20 يــوم  فــي 
األوضــاع  ثالثا سوء  االستبداد،  ثانيا  الفساد،  أوال  كالتالي:  االحتجاج  إلى  الداعية 
االقتصادية، رابعا تدهور الحريات العامة، خامسا الدفاع عن الكرامة، سادسا الدفاع 
عن الديمقراطية. عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية، قال 52% من املستجوبني 
املغاربة إن الوضع سّيئ إلى سّيئ جدا. وقال 30% من املشاركني في سبر اآلراء 
هذا إن دخلهم ال يغطي حاجياتهم. واستنكر 74% من املغاربة التمييز في تطبيق 
القانون في بالدهم بني مواطنني درجة أولى ومواطنني درجة ثانية أو ثالثة. يحتاج 
كل رقم من هذه األرقام صفحات وصفحات، لتحليل مغزاه، وتتّبع مفعوله في الفكر 

والسلوك اليومي للمواطن. لكن، ُيكتفى، هنا، باملالحظات العابرة التالية:
أوال: أغلبية املغاربة يعرفون أنفسهم أفرادًا متدينني، لكنهم، في الوقت نفسه، يرفضون 
تكفير اآلخر الديني أو اآلخر السياسي، ويعتبرون الدين أساسيًا في حياتهم، لكنهم 
الخلط  ويــرفــضــون  الــخــالــق،  وتعاليم  البشر  بــني سياسة  الفصل  مــن  نــوعــا  يتبنون 
وهذا  الطائفية،  بشعاراتها  وال  »داعـــش«،  بدعاية  يتأثروا  لم  اآلن  إلــى  وهــم  بينهما، 
وعملياته  القاعدة  تنظيم  من  السابق  املغاربة  موقف  إلى  بالنظر  كبيرا،  تقدما  يعد 
رأي  ، حسب استطالع 

ً
الشارع مرتفعة لها في  التأييد  اإلرهابية، حيث كانت نسبة 

مؤسسة pew األميركية.
ثانيا: يبدو أن الشارع املغربي مؤمن بالخيار الديمقراطي الثابت الرابع في دستور 
2011 أكثر من النخبة السياسية والحزبية، فـ77% قالوا إن النظام الديمقراطي هو 
تــريــد جل  الـــذي يتابع الجميع كيف  الــوقــت  األصــلــح إلدارة شـــؤون اململكة، هــذا فــي 
األحزاب أن تتحلل من نتائج االقتراع املاضي، وكيف يجري )تهريب( منهجية غير 

ديمقراطية لتشكيل الحكومة، ال تشبه نتائج االقتراع.
الــرأي معاناة جل املغاربة مع الفقر والهشاشة والظلم،  ثالثا: تظهر نتائج استطالع 
الذي  الفساد  ي 

ّ
للقانون، عــالوة على تفش املــســاواة ودولــة  وعــدم اإلحساس بوجود 

يعتبره املشاركون في االستطالع املحّرض األول على انتفاضة الشارع اليوم وغدا.

بماذا يفكر جنراالت أميركا؟ من يحكم دولة االحتالل اآلن

المغرب في »المؤشر العربي«
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فــي أغســطس/ آب مــن العــاِم 2008، 
أطلــق النائــُب فــي املجلِس التشــريعي 
الخضــري،  جمــال  الفلســطيني، 
إذ  غــزة«،  لحصــاِر  »ال  مصطلــح 
ســنوات،  عشــر  قرابــِة  منــذ  ــن 

ّ
تفط

اإلســرائيلي  الحصــاِر  لدواعــي 
الخانــق لقرابــِة املليونــي إنســان فــي 
خــروِج  بعــد  خصوصــا  القطــاع، 
الســلطِة الفلســطينية مــن قطــاِع غــزة 
وإدارِة حركــِة حمــاس شــؤوِن القطاِع 

الداخلية.
فــي  يجــَد  أن  الخضــري  حــاول 
لجــذِب   

ً
وســيلة الناعمــة«  »املقاومــة 

أنظــاِر متضامنــي ونشــطاء وأحــراِر 
العالــِم إلــى أهميــِة رفــع ِالحصــاِر عــن 
 
ً
 مواطنوه حياة

َ
قطاِع غزة، وأن يعيش

، إال أّن الــردَّ اإلســرائيلي كان 
ً
كريمــة

بعــد ثالثــِة أشــهٍر تقريبــا مــن إطالقه 
بشــنِّ  غــزة«،  لحصــاِر  »ال  مصطلــح 
عــدواٍن علــى كل مرافــِق القطــاِع، فــي 
ورّد  و2009.   2008 عامــي  عــدواِن 
بمزيــٍد  نتائِجــه  علــى  الفلســطينيون 
الــدوِل  إلــى  الرســائِل  إرســاِل  مــن 
رفــِع  بأهميــِة  والصديقــِة  املجــاورِة 
وزادت  غــزة،  قطــاِع  عــن  الحصــاِر 
 التضامــِن الدولــي مــع القطــاِع، 

ُ
وتيــرة

بتســييِر ســفِن التضامن عبَر البحِر 
الدولــي  الحــراِك  وتفعيــِل  املتوســط، 
العلــِم  ورفــِع  العامليــة،  املوانــِئ  فــي 

الفلســطيني هنــاك، مــن أجــل توســيِع 
رقعِة التضامن مع الفلسطينيني. 

فــي  معــه،  ومــن  الخضــري،  نجــح 
التــي  الناعمــة  املقاومــِة  شــعلِة  إيقــاِد 
فــي   

َ
اإلســرائيلية  

َ
الحكومــة أدخلــت 

جلســاٍت متعــددٍة، مــن أجــل مناقشــِة 
منــِع دخــوِل النشــطاِء إلــى قطــاِع غــزة 
عبَر البحر، وفي الوقت نفســه، اعتبر 
غــزة  إلــى  القادمــون  املتضامنــون 
 أماَمهــم فــي 

ُ
ذلــك تحّديــا جديــدًا يقــف

غــزة،  قطــاِع  ســواحِل  إلــى  الوصــوِل 
 ،

َ
الطبيــة واملعــداِت   

َ
األدويــة حاملــني 

إلــى  الغذائيــِة  املســاعداِت  وبعــَض 
بعِض األسِر الفقيرِة في غزة. 

وفــٍد   700 مــن  يقــارُب  مــا  ــن 
ّ
تمك

 متضامــن 
َ

ألــف بواقــِع 15  تضامنــي 
إلــى  الوصــوِل  مــن  وأجنبــي  عربــي 
قطاِع غزة، من خالل سفِن التضامِن 
إيــرز  بيــت حانــون  ومعبــر  البحريــة، 
عامــي  خــالل   البــري  رفــح  ومعبــر 
مــع  متضامنــني  و2013،   2012
 مواطنيــه، 

َ
 حاملــني رســالة

َ
قطــاِع غــزة

فعلــت  مــاذا  كافــة.  األرِض  بقــاِع  إلــى 
 باملقاومِة الناعمة؟ لم يعجْب 

ُ
إسرائيل

عشــراِت  تدفــِق  اســتمراُر   
َ

إســرائيل
املتضامنــني األجانــِب إلــي قطــاِع غزة، 
فمنعــت وصوِلهــم واعتراِض ســفِنهم 
عليهــا،  واالســتيالِء  وقرصنتهــا 
عليهــا،  االعتــداِء  إلــي  األمــُر  ووصــل 

وإطــالِق النــاِر وســقوِط الشــهداء، كما 
حدث مع سفينِة مافي مرمره التركية 
في العاِم 2010. إسرائيل تريُد إحكاَم 
 ،

ً
السيطرِة على قطاِع غزة بالسبِل كافة

من أجِل تضييِق الخناِق على سكاِنه. 
 على 

ُ
، وتعمل

ً
مشروعاِت عديدة قائمة

خدمِة آالِف اآلسِر الفقيرة في املجتمِع 
اإلســرائيلي،  الحصــاِر  ضحايــا  مــن 
 اإليمــاِن بنهــِج »املقاومــة 

ُ
كانــت نتيجــة

املؤسســات  تلــك  وأخــذت  الناعمــة«. 
الشــعِب  أبنــاِء   

َ
خدمــة عاتِقهــا  علــى 

 حالــِة االنقســاِم 
ِّ

الفلســطيني، فــي ظــل
اإلســرائيلي  والحصــاِر  السياســي 
وقــد  ســنواٍت،  عشــِر  منــذ  املتراكــم 
 
ٌ
 ودولية

ٌ
 وفرعية

ٌ
نشــطت لجاٌن شعبية

إنهــاِء  بضــرورِة  تنــادي  غــزة،  فــي 
 

ّ
ظــل ذلــك  ومــع  غــزة،  عــن  الحصــاِر 

الحصــاُر اإلســرائيليُّ مفروضــا على 
القطاِع.

التاريــِخ عــن واقــٍع أشــبه  فــي  بحثــت 
بالواقــِع الفلســطيني، وتحديــدًا بواقِع 
أميــركا  أّن  فوجــدت  غــزة،  قطــاِع 
الديمقراطيــة فرضــت حصــارًا علــى 
تركيــِع  أجــل  مــن  الفقيــرِة،  كوبــا 
بصمــوِد  فشــلت  لكنهــا  قيادِتهــا، 
ويســتمُر  وحنكتهــم،  الكوبيــني 
الحصــاُر األميركــي لكوبــا حتــى اآلن 

منذ قرابِة 56عاما.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

مــن  األولــى  الذكــرى  اليــوم  تشــهد حلــب 
تاريــخ ثــورة الحريــة في عامها الســادس، 
وهــي غريبــة عن أبنائها، بعدما دنســتها 
فــرغ 

ُ
مليشــيات طائفيــة دخلــت املدينــة، لت

أبنائهــا،  مــن  ــى 
ّ
تبق مــن  علــى  حقدهــا 

مليشــيات غازيــة، اقتحمتهــا مــن جميــع 
أبوابهــا التــي فتحهــا لهــم بشــار األســد، 
بائــع  لقــب  عليــه  أطبــق  األب  كان  فــإذا 
أرضــا  ســورية  بــاع  فالوريــث  الجــوالن، 
وشــعبا وقّدمهــا للطامعــني على طبق من 
ذهب. ليســت الذكرى الســنوية السادســة 
للثــورة الســورية عنــد الحلبيــني كغيرهــا 
هــي  وربمــا  التــي مضــت،  الســنوات  مــن 
كمــا  موعدهــا،  غيــر  فــي  جــاءت  اليــوم 
الحقيقيــني  األرض  أصحــاب  وصفهــا 
والوصف والذكرى يأتيان، هذه املّرة، من 
 أهلهــا اليــوم 

ُ
خــارج أســوار املدينــة، فحــال

تلِهــف 
ُ
امل العاشــق  كحــاِل  الذكــرى  بهــذه 

ملعانقــة جــدارن تلــك املدينــة العتيقــة، وإن 
أصبحــت اليــوم كومــة مــن الــركام. مدينــة 
حلب حكاية انتهت قبل أوانها، وما كانت 
لتنتهــي لــوال »حمائــم« الســالم الروســية 
وإذعــان األســد وحلفائــه علــى أّن طريــق 

القدس يمّر من حلب.
يســتحضُر الحلبيــون اليــوم فــي ذكــرى 
ثورتهــم السادســة حكايتهــم وســيرتهم 
األولــى التــي بدأت مــع أّول مظاهراتهم في 
ساحة الجامع األموي في حلب القديمة.

خمــد آلــة القمــع عنــد شــبيحة النظــام 
ُ
لــم ت

 
َ
إرادة التغييــر الحلبيــة، بــل زادتهــا عزيمة
والســعي  قدمــا،  املضــي  علــى  وإصــرارًا 
املظاهــرات  فعّمــت  الحريــة،  مطلــب  فــي  
، مصحــوب  كامــل املدينــة بحــراٍك ســلميٍّ
ت أصوات 

ّ
مــع تكبيــرات اللــه أكبر التــي عل

ــت ســماء 
ّ
املــآذن مــع الفتــاٍت خضــراء غط

النظــام،   حركــة 
ّ

الــذي شــل األمــر  املدينــة، 
بعدمــا  هســتيرية،  حالــة  فــي  وجعلتــه 
عجــز عن إســكات صــوت الحق، فقّرر أن 
يكــون هــو بطــل الرواية بالقوة العســكرية 
وهديــر الطائرات، فاختار طريق الدبابات 
 

ّ
كل الحائــط  بعــرض  ضاربــا  املجنــزرة، 
قــد  تغيــر  أّي  ورافضــا  املدنيــة،  املطالــب 

يسكن فورة االحتقان الشعبي.
الجاريــة،  الدمــاء  مــن  شــالل  ســفح  بعــد 
قــّرر أبنــاء املدينــة حمــل الســالح لحمايــة 
فــي  حقوقهــم  علــى  والحفــاظ  أنفســهم، 
مدنيتهــم  تحريــر  وقــّرروا  العيــش،  حــق 
عــام  مــن  آب  أغســطس/  شــهر  فــكان 
كامــل  لتحريــر  انتصــارات  عــام   2012
املدينــة فــي جزئهــا الشــرقي، ومــع حلــول 
إلــى  حلــب  مدينــة  ّســمت 

ُ
ق  ،2013 عــام 

جزئــني، أحيــاء شــرقية تخضع لســيطرة 
فصائل املعارضة وأحياء غربية تخضع 
واملليشــيات  النظــام  قــوات  لســيطرة 
 
ُ
الطائفية املســاندة له. وهنا، تســاوت كفة

امليزان بني القوتني. 
األرض  سياســة  فــي  النظــام  اســتمر 
الروســي  الالعــب  دخــول  مــع  املحروقــة 

بشــكل مباشرفي ســبتمر/ أيلول 2015، 
والــذي غّيــر موازيــن القــوة، وصــّب جــام 
غضبــه علــى مدينــة حلــب التــي أوجعــت 
النظــام فــي معــارك فــك الحصــار األولــى 
والثانيــة فــي أغســطس/ آب 2016، وبعــد 
حصــار األحيــاء الشــرقية أكثــر من ســتة 
املتعــددة  النظــام  مليشــيات  مــن  أشــهر 
تضــع  أن  روســيا  قــّررت  الجنســيات، 
بصمتهــا األخيــرة فــي حســم عســكري 
املشــافي  كامــل  دمــرت  بعدمــا  لحلــب، 
امليدانيــة، واســتخدمت مختلف األســلحة 
هولوكوســت  وارتكبــت  دوليــا  املحّرمــة 
الشيشــان،  فــي  غرزونــي  كمــا  حلــب، 
إضافــة إلــى تدميــٍر كامــٍل للبنــى التحتية، 
الجــو  مــن  قصفــا  الحلبــني  آالف  وقتــل 
ليقتحــم النظــام بــرًا األحياء الشــرقية من 
الجهــة الجنوبيــة الشــرقية للمدينــة، عنــد 
حــي مســاكن هنانــو. حينهــا، لــم تصمــد 
بســبب  حلــب،  داخــل  كثيــرًا  الجبهــات 
القــادة  مــن  النفــوس  أصحــاب  تخــاذل 
لتســقط  خارجيــة،  بأجنــدات  املرتبطــني 
أخــرى،  تلــو   

َ
واحــدة األحيــاء،  ســريعا 

ثــوار  بــني  بالتفــاوض  الحكايــة  لتنتهــي 
املدينــة مع روســيا والنظــام، وتمت بعدها 
ــوا على 

ّ
النكســة بتهجيــر قســري ملــن تبق

تاريــخ  ليكــن  أبنائهــا،  مــن  الحيــاة  قيــد 
2016/12/22 يــوم ذكــرى مؤملــة لحكايــٍة 

انتهت قبل أوانها.
يمان دابقي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

صالح النعامي

اســتبد الحمــاس بنخــب اليمني الحاكم في تل 
أبيــب، فــي أعقــاب صعــود دونالــد ترامــب إلــى 
علــى  وعلقــت  املتحــدة،  الواليــات  فــي  الحكــم 
عريضــة  آمــااًل  واشــنطن  فــي  الجديــد  العهــد 
بإحداث تحول فارق على السياسة الخارجية 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  تجــاه  األميركيــة 
وخصوصــا تجــاه إيــران. وقــد رفعــت املواقــف 
ســواء  إيــران،  تجــاه  ترامــب  عنهــا  عبــر  التــي 
خــال حملته االنتخابية، وبعد توليه مقاليد 
الحكم، سقف التوقعات لدى صناع القرار في 
تــل أبيــب، حيــث راهنــوا علــى اســتنفار اإلدارة 
طهــران،  تجــاه  سياســاٍت  لتبنــي  الجديــدة 
املوقــف  محــّددات  إلــى  باألســاس  تســتند 
اإلســرائيلي. وقــد راهنــت تــل أبيــب علــى دور 
ثاثــة  تحقيــق  علــى  مســاعدتها  فــي  ترامــب 
أهــداف رئيســة: ضمــان عــدم حــدوث أي تــآكل 
علــى التــزام طهــران باالتفــاق النــووي الذي تم 
التوافــق  العظمــى،  الــدول  مــع  عليــه  التوقيــع 
مــع  للتعامــل  مشــتركة  اســتراتيجية  علــى 
البرنامــج النــووي اإليرانــي، بعــد انتهــاء مــدة 
نفاذ االتفاق التي تمتد عشــر ســنوات، بشــكل 
يضمن منظومة القيود على املناشط النووية 
اإليرانيــة، وإرغــام إيــران علــى وقــف تدخاتها 
في املنطقة، مع العلم أن كل ما يعني إسرائيل 
ولبنــان.  ســورية  فــي  اإليرانــي  التدخــل  هــو 
تجــاه  املتشــدد  ترامــب  وتحــت وطــأة خطــاب 

علي أنوزال

علــى   
ً
ثقيــا ضيفــا  الفرنســي  القضــاء  حــل 

فرنســا.  فــي  الرئاســية  االنتخابيــة  الحملــة 
حظوظــا  املرشــحني  أكثــر  مــن  اثنــني  ووجــد 
بتحقيقــاٍت  متابَعــني  أنفســهما  فيهــا  للفــوز 
بــرزت فجــأة،  قضائيــة بشــأن شــبهات فســاد 
وباتــت تهــّدد مســتقبلهما السياســي. يتعلــق 
األمــر بمرشــح يمــني الوســط، فرانســوا فيــون، 
ومرشحة اليمني املتطّرف، مارين لوبان. يثير 
النقــاش الــذي أحدثتــه اليــوم هــذه التحقيقات 
القضائيــة أســئلة سياســية وقضائيــة كثيــرة 
في فرنســا، من قبيل توقيت هذه التحقيقات، 
والجهــة التــي تحّركهــا؟ ومــن املســتفيد منها؟ 
اآلليــات  أهــم  إحــدى  علــى  القضــاء  وتأثيــر 
مــا  وهــو  االنتخابــات؟  أي  الديمقراطيــة، 
سيحســم  مــن  عريضــا:  الســؤال  يطــرح  بــات 
أليســت  الناخــب؟  أم  القضــاء  النهايــة:  فــي 
شــفافة  محاســبة  عمليــة  أكبــر  االنتخابــات 
مباشــرة، يقــوم بهــا الناخــب مباشــرة، املعنــّي 

األول واألخير بإدارة الشأن العام؟
اليــوم  يقــع  مــا  الفرنســي  اإلعــام  يشــّبه 
التــي  الســاحرات«  »مطــاردة  بـــ  فرنســا  فــي 
شــغلت الفرنســيني عّمــا هــو أهــم فــي الحملــة 
التــي  والسياســات  البرامــج  أي  االنتخابيــة، 
إلــى  االنتخابــات،  لهــذه  مرشــح  كل  يحملهــا 
الــذي  هــو  القضــاء  قــرار  معهــا  أصبــح  درجــٍة 
فقــد  الــذي  الفرنســي  الناخــب  قــرار  ســيحّدد 

اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  أوعــز  طهــران، 
بنيامــني نتنياهــو، لرئيــس املوســاد، يوســي 
كوهــني، وكبــار موظفي مجلس األمن القومي، 
في ديوانه بالتواصل مع فريق ترامب لوضع 

آليٍة تضمن تحقيق هذه األهداف. 
الســلوك  فــي  النظــر  إمعــان  عنــد  لكــن، 
االســتنباط  يمكــن  اإلســرائيلية،  والتحــّركات 
ســقف  علــى  تراجــع  أخيــرًا،  حــدث،  قــد  أنــه 
التوقعــات اإلســرائيلية مــن إدارة ترامــب، فــي 
كل مــا يتعلــق بالتحــرك ضد إيران. وقد عكس 
هــذا التراجــع، بشــكل خــاص، زيــادة تــل أبيــب 
جهودهــا السياســية والدبلوماســية الهادفــة 
إيــران  مــن  الروســي  املوقــف  علــى  للتأثيــر 

وتدخاتها في سورية. 
رهاناتهــم  أن  اإلســرائيليون حقيقــة  اكتشــف 
على ترامب مبالغ فيها، حيث أدركوا أن خطه 
إيــران يتعــارض مــع رهاناتــه  املتشــّدد تجــاه 
مــع  املتحــدة  الواليــات  عاقــة  تطويــر  علــى 
روســيا؛ مــا يعنــي أن أيــة سياســات أميركيــة 
باالعتبــار  ســتأخذ  طهــران  تجــاه  جديــدة 
املوقــف الروســي. وملــا كانــت موســكو تراهــن 
مــع  لعاقاتهــا  االقتصاديــة  العوائــد  علــى 
إيــران، املتمثلــة فــي صفقــات الســاح الهائلــة، 
وبنــاء املفاعــات الذريــة، إلــى جانــب العوائــد 
اإلســتراتيجية املتمثلــة في مســاعدة موســكو 
فــي  األحــداث  علــى  تأثيرهــا  ضمــان  علــى 
اإلســتراتيجي  التقديــر  فــإن محافــل  املنطقــة، 
موســكو  تتعــاون  أن  تســتبعد  إســرائيل  فــي 

قناعاتــه  علــى  بنــاء  الحــر،  اختيــاره  ســلطة 
وتوجهاتــه. لذلــك، ارتفعــت اليــوم فــي فرنســا 
أصــواٌت تطالب بنوٍع من »الهدنة القضائية« 
مــا  وهــو  االنتخابيــة،  الحمــات  أثنــاء  فــي 
القانــون«  »دولــة  بـــ  املتمســكون  يعارضــه 
التــي أســس لهــا املفكر الفرنســي مونتســكيو، 
والتــي تقــول إن القانــون يجــب أن يســود فــي 
الفرنســي  للقضــاء  ســبق  ومــكان.  زمــان  كل 
وانتظــر  ســابقة،  انتخابــاٍت  فــي  »ترّيــث«  أن 
حتــى انتهــاء الحمــات االنتخابيــة، حتــى ال 
يؤثــر علــى توجهات الناخبــني. حدث ذلك في 
انتخابــات 1997 و2011، لكــن ما يحدث اليوم 
فــي انتخابــات 2017 يعتبره الفرنســيون أمرا 
فرنســا  فــي  القضــاء  أن  وبمــا  مســبوق.  غيــر 
يبقــى مســتقا، فــا ســلطة أليٍّ كان للتدخــل 
فــي  السياســيني  عــن ماحقــة  القضــاة  للجــم 
أثنــاء حماتهم االنتخابية. وبات املرشــحون 
السياســيون فــي مرمــى العدالــة التــي تحولت 
إلى ســيف ديموقليس، معلق فوق رؤوســهم، 
يهّددهــم، فــي كل لحظــة، بالســقوط، ووضــع 
نهايــة ملســارهم السياســي. فــا يمكــن أن يمــر 
إجــراء قضائــي  عــن  أن نســمع  مــن دون  يــوم 
اتخــذه قضــاة التحقيــق الفرنســي ضــد أحــد 
املرشحني الذين تحولوا إلى طرائد تاحقهم 
منازلهــم  فــي  القضائيــة  الشــرطة  عناصــر 

ومكاتبهم ومقرات حماتهم.
وهو ما دفع مرشــحة اليمني املتطّرف، مارين 
لوبــان، إلــى رفــض االســتجابة الســتدعاءات 

2017/3/4(. تــدرك حكومــة تــل أبيــب املعيقات 
التــي تمــت اإلشــارة إليهــا، وتحــاول تقليــص 
علــى حلفائهــا  االعتمــاد  خــال  مــن  تأثيرهــا 
الكونغــرس، وتجنيدهــم  الجمهوريــني داخــل 
مــن أجــل تمريــر مزيــد مــن مشــاريع القوانــني 
جديــدة  عقوبــات  فــرض  علــى  تنــص  التــي 
أعضــاء  بعــض  أن  جانــب  إلــى  إيــران؛  علــى 
قانــوٍن  نحــو ســن  يدفعــون  الشــيوخ  مجلــس 
 
ً
تشــكيا اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  يعتبــر 
تشــديد  علــى  اإلدارة  إلرغــام  وذلــك  إرهابيــا، 
فــي  دعــوات  وهنــاك  إيــران.  ضــد  اتهــا  إجراء
إســرائيل لتوظيــف األغلبيــة الجمهوريــة فــي 
الكونغــرس، فــي محاولــة »إغــراء« بوتــني بفــك 
ارتباطــه بإيــران، بمقايضتــه بإلغاء العقوبات 
فــي  روســيا  علــى  فرضــت  التــي  األميركيــة 
أعقــاب احتــال شــبه جزيــرة القــرم. لكــن فرص 
قبــول هــذه الدعــوة تــؤول إلــى الصفــر، فــي ظل 
الضجيــج اإلعامــي الــذي يحدثــه الكشــف عــن 

في املســار الديمقراطي الفرنســي قّرر التدخل 
بــدون اســتئذان، مــا أثــر على شــروط التنافس 
يهــدد  بــات  مــا  وهــو  املرشــحني،  بــني  النزيــه 

مستقبل الحياة الديمقراطية في فرنسا.
وللتوضيح أكثر، ال يتعلق السؤال الذي يطرح 
قانونيــة  بمــدى  الفرنســي  اإلعــام  فــي  اليــوم 
متنافســون  لهــا  يتعــّرض  التــي  التحقيقــات 
فــي هــذه االنتخابــات، ألنــه ال أحــد يمكنــه أن 
وإنمــا  بعملــه،  القضــاء  قيــام  علــى  يعتــرض 
حول توقيتها ومدى شرعيتها في أثناء فترة 
القضايــا  أن  خصوصــا  االنتخابيــة؟  الحملــة 
موضوع التحقيقات ليســت طارئة، وإنما هي 
قديمــة، وهــو مــا يطــرح ســؤاال آخــر: أيــن كان 
القضــاء طــوال الفتــرة الســابقة؟ وملــاذا انتظــر 
حتى بدأت الحملة االنتخابية لبدء تحقيقاته 
فــي شــبهات فســاٍد كان يفتــرض وجودها منذ 
فتــرة ســابقة، واملشــتبه بهــم كانــوا يشــتغلون 

اتصــاالت فريــق إدارة ترامب مع روســيا خال 
الحملة االنتخابية.

رئيــس  زيــارة  إلــى  النظــر  يمكــن  هنــا،  مــن 
نتنياهــو،  بنيامــني  اإلســرائيلية،  الحكومــة 
الخامســة  وهــي  لروســيا،  املاضــي  الخميــس 
تراجــع  نتــاج  تأتــي  أنهــا  علــى  نوعهــا،  مــن 
سقف التوقعات اإلسرائيلية من إدارة ترامب، 
فنتنياهــو يحــاول الحصــول علــى ضمانــاٍت 
مفاوضــات  مخرجــات  تفضــي  بــأال  روســية 
أســتانة بني قوى املعارضة الســورية والنظام 
إلــى إضفــاء شــرعية علــى وجود إيــران وحزب 
الله في سورية، وال سيما في منطقة الجوالن. 
ومــن الواضح إن اإلســرائيليني غير مطمئنني 
وزيــر  نائــب  لهــم  قدمهــا  التــي  للتطمينــات 
ســيرمولوطوف،  أولــغ  الروســي،  الخارجيــة 
الــذي تعهــد بإخــراج الحــرس الثــوري وحــزب 
الله من سورية بمجرد انتهاء املواجهة هناك 

)جيروسالم بوست، 2017/2/21(.
الــدول  بعــض  رهــان  ببــؤس  يشــي  تقــدم  مــا 
العربيــة علــى دور إدارة ترامــب فــي التصــدي 
الحليــف  إســرائيل،  كانــت  فــإذا  إليــران، 
االســتراتيجي األقــرب للواليــات املتحــدة، غير 
مطمئنــة إلــى قــدرة هــذه اإلدارة علــى مواجهــة 
املعقــول  مــن  فهــل  املنطقــة؛  فــي  إيــران  أطمــاع 
أن تضــع الــدول العربيــة التــي يتعاطــى معهــا 
ترامــب بقــدٍر كبيــر مــن االبتــزاز والعنصريــة 
واالستخفاف، كل البيض في السلة األميركية. 
)كاتب فلسطيني(

فــي الشــأن العــام، قبــل أن يصبحــوا مرشــحني 
ال  أســئلة  مجموعــة  الفرنســية؟  للرئاســيات 
اإلعــام  فــي  شــافيا  جوابــا  اليــوم  لهــا  تجــد 
الفرنســي. وهــو مــا دفــع كثيرين إلى التشــكيك 
في استقالية العدالة الفرنسية، حتى وإن كان 
القضــاة مســتقلني، بمــا أن مســطرة التحقيــق 
مــازال  التــي  العامــة  للنيابــة   

ً
خاضعــة تكــون 

تعيــني قضاتهــا تابعــا لوزير العــدل، ما يطرح 
أســئلة كثيرة حول فرضية اســتخدام القضاء، 
من أجل التأثير على نتائج االنتخابات، حتى 
وإن غابت شــبهة تســييس القضاء في فرنســا. 
وبالتالي، هناك اليوم أصواٌت أصبحت ترتفع 
بعــد  العدالــة،  منظومــة  بتعديــل  للمطالبــة 

انتهاء فترة االنتخابات الحالية. 
يحــدث  فيمــا  يــرى  مــن  هنــاك  املقابــل،  وفــي 
اليــوم تأكيــدًا وتجســيدًا الســتقالية القضــاء 
وتثبيــت  تقويتــه  يجــب  الــذي  الفرنســي 
الــذي  الكبيــر  الســؤال  لكــن  أكثــر.  اســتقاليته 
عــن  هــو  فرنســا  فــي  اليــوم  النقــاش  يطرحــه 
الديمقراطيــة  آليــات  أهــم  إحــدى  شــرعية 
التــي كانــت تعتبــر  الغربيــة، أي االنتخابــات، 
أهــم لحظــة في مســار كل ديمقراطيــة، بما أنها 
لحظــة املســاءلة والحســاب الشــعبي املباشــر، 
إلــى  تحولــت  األخيــرة  الســنوات  فــي  لكــن 
مهرجانات واســتعراضات، فهل يعيد القضاء 
وهجهــا،  مــن  ا  جــزء اللحظــة  لهــذه  الفرنســي 

لحظة للمحاسبة واملساءلة الشعبية؟
)كاتب مغربي(

فــي  إيــران  أميركــي، يســتهدف  مــع أي تحــرك 
وفــي  ســورية.  وهــي  لهــا،  املهمــة  الســاحة 
التــي  القاســية  االنتقــادات  أجبــرت  حــال 
توجههــا النخــب السياســية ووســائل اإلعــام 
األميركيــة إلــى ترامــب، بســبب االتصــاالت مــع 
إلــى  االنتخابيــة،  الحملــة  أثنــاء  فــي  روســيا، 
اتخــاذه سياســة متشــددة تجــاه موســكو لذب 
محافــل  فــإن  وفريقــه،  نفســه  عــن  االتهامــات 
التقدير االســتراتيجي في تل أبيب تخشــى أن 
مثــل هــذا التطــور قــد يدفع روســيا إلــى تعزيز 
شراكتها االستراتيجية مع طهران. في الوقت 
نفسه، يرى اإلسرائيليون أن الخطاب املتشدد 
تجــاه إيــران الــذي يتبناه ترامــب يتناقض مع 
التوجهــات االنعزاليــة إلدارتــه، مــا يقلــص مــن 
فــرص اندفاعهــا الســتثمار مقــدرات عســكرية 
يرصــد  ذلــك،  إلــى  إيــران.  ملواجهــة  وبشــرية 
اإلســرائيليون بعض مظاهر تشــابك املصالح 
فــي  ســيما  وال  وإيــران،  ترامــب  إدارة  بــني 
العراق ومحاربة »داعش«. وفي الوقت نفســه، 
تراجعــت رهانــات تــل أبيــب علــى إمكانيــة أن 
يســهم ترامــب فــي بلــورة بيئــة دوليــة تســاعد 
طهــران.  علــى  دوليــة  عقوبــات  فــرض  علــى 
ولعــل الكاتــب اإلســرائيلي، شــمعون شــامير، 
هــذه،  الصهيونيــة  األمــل  عــن خيبــة  عبــر  قــد 
عندمــا اعتبــر أن »خطــاب ترامــب الفــظ« تجــاه 
الدول األخرى واملؤسسات الدولية يقلص من 
فــرص اســتجابتها ألي تحــرك دولي، يمكن أن 
تقــوده الواليــات املتحدة ضد إيران )معاريف، 

»دولــة  بـــ  وصفتهــا  مــا  منتقــدة  املحققــني، 
القضــاة«. أمــا منافســها مــن اليمــني الوســط، 
فوصف ما يحدث بأنه »انقاٌب مؤسساتي«، 
وكاهمــا تمّســك بترشــيحه، معتبــرا أن أكبــر 
السياســي  لهــا  يتعــّرض  أن  يمكــن  محاكمــٍة 
هــي محاكمــة الشــعب فــي لحظــة االنتخابات، 
وهمــا معــا قــّررا، كل واحــد منهمــا علــى حــدة، 
أن يواجها هذه اللحظة من دون االلتفات إلى 
ماحقات القضاء، فقد ســبق لفيون أن صرح 
بأنــه »يضــع نفســه رهن إشــارة حكــم االقتراع 
متحديــة  فــرّدت  لوبــان  أمــا  املباشــر«.  العــام 
إال  الحســاب  تقــدم  لــن  إنهــا  بالقــول  القضــاء 

أمام الشعب، الَحَكم األول واألخير.
فّرقت هذه املواجهة بني السياسيني والقضاء، 
فــي لحظــة حاســمة، الفرنســيني بــني مدافعــني 
حــول مبــدأ الفصــل بــني الســلطات الــذي يقــوم 
عليــه النظــام الديمقراطــي واملنادين بضرورة 
أن تســري العدالــة علــى الجميــع سواســية، ال 
فــرق بــني مرشــح رئاســي ومواطــن عــادي، ألن 
جوهــر العــدل هــو إقامــة املســاواة بــني الناس، 
وهو ما عبر عنه وزير العدل الفرنسي، عندما 
دافع عن التحقيقات بالقول إنه ال توجد عدالة 
وفــي  العاديــني.  للنــاس  وأخــرى  للمشــاهير، 
املقابــل، هنــاك مــن ينــادي بـــ »تعطيــل« العدالة 
علــى  تؤثــر  ال  االنتخابــات، حتــى  لحظــة  فــي 
اختيــارات الناخبــني. ومــا بــني املوقفــني، ولكل 
منهمــا حججــه ومبّرراتــه، هنــاك مــن يتســاءل 
عــن التوقيــت، ألن القضــاء فــي لحظــة حاســمة 

معيقات تحرّك ترامب وإسرائيل ضد إيران
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تونس ـ مريم الناصري

االتحاد التونســي للفاحة والصيد البحري 
واالتحاد الوطني للمرأة التونسية ومنظمة 
الدفــاع عــن املســتهلك وغيرهــا مــن املنظمــات 
فــي تونــس مؤّديــة مهــام مختلفــة،  الوطنيــة، تنشــط 
كل واحــدة فــي مجالهــا، إّمــا السياســي أو االجتماعــي 
تعانــي  أعــوام،  ة 

ّ
ســت ومنــذ  هــا 

ّ
لكن االقتصــادي.  أو 

املاليــة  واملنــح  املــادي  الدعــم  قطــع  بعــد  بمعظمهــا، 
الســنوية التــي كانــت تمنحها إياها رئاســة الحكومة. 
 تلك املنظمات بمعظمها، عملت على إعادة 

ّ
صحيح أن

ترتيــب بيتهــا الداخلــي بعــد الثــورة ملواصلــة مهامهــا 
هــا تواجــه اليــوم أزمــات ماليــة 

ّ
كمــا فــي الســابق، إال أن

رت على دورها ومهماها.
ّ
متكررة أث

عــن  الدفــاع  منظمــة  تمــّر  الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ 
املســتهلك فــي أزمــة ماليــة، نتيجة عــدم حصولها على 
التمويــل املفتــرض من الحكومة. يقول رئيســها ســليم 
ها »مذ تأسســت في 

ّ
»العربــي الجديد«، إن ســعد اللــه، لـ

عــام 1989، كانــت تحصــل علــى دعــم مالــي مــن رئاســة 
الحكومة. وتمويلها األساسي لتأمني أجور املوظفني 
صنــدوق  علــى  باألســاس  يعتمــد  مهامهــا،  وإنجــاز 
اســتقال  يضمــن  الــذي  الحكومــة  رئاســة  فــي  الدعــم 
 »الدعــم الــذي كانــت 

ّ
املنظمــة وشــفافيتها«. يضيــف أن

تمنحــه الدولــة للمنظمــة تضــاءل كثيــرًا بعــد الثــورة، 
فلــم يعــد يتناســب مع حجم أنشــطة املنظمة ومهامها 
فــي مراقبــة الســوق وتتبــع التجــاوزات التجاريــة وكل 
املشــاكل الخاصــة باالســتهاك التــي تضــّر باملواطن«. 
 »الدعم تراجع من 300 ألف دوالر أميركي 

ّ
ويوضح أن

فــي الســنة إلــى 200 ألــف دوالر فــي عــام 2011، ثــّم إلــى 
75 ألــف دوالر عاَمــي 2015 و2016، ليتوقــف هــذا العام 
 »الحكومــة تتعّمــد تهميش املنظمة، 

ّ
كليــا«. ويتابــع أن

ــق 
ّ
يتعل حــوار  أّي  فــي  املشــاركة  إلــى  تدعوهــا  وال 

باالســتهاك. وهــو مــا ُيعــّد إقصــاء لهــا وعــدم اعتــراف 
بدورها املهم في حماية املستهلك من أي تجاوزات«.

ســتغل حاليا من قبل 
ُ
االتحاد إلى اســترداد ملكيتها ت

أشخاص أو سلطات جهوية ومحلية«.
ســابقا  يســّمى  كان  االتحــاد   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

املنظمــة  وهــو  التونســي،  النســائي  القومــي  االتحــاد 
النســائية الرئيســية في تونس. تأّسس في عام 1956، 
وهــو يهتــم بقضايا املرأة، كالعنف والنســاء الريفيات 
والعمــل، وينظــم ورش عمــل ودورات تدريبيــة. وخال 
 تلــك الســنوات، حافــظ علــى عاقــة مــا مــع الحــزب 

ّ
كل

الحاكــم فــي البــاد، األمــر الــذي دفــع بأطــراف عــّدة إلــى 
ه بعد الثورة.

ّ
املطالبة بحل

فــي ســياق متصــل، كانــت الحكومــة قــد أعلنــت في عام 
2014 تنظيم صرف األموال العامة لصالح الجمعيات، 
مــن  تمويــل  علــى  تحصــل  التــي  املنظمــات  وطالبــت 
الحكومــة بتقديــم مشــاريع عملهــا وبرنامــج  رئاســة 
الشــراكة مــع الدولــة والوثائــق املتعلقــة بكيفيــة إدارة 
الجمعية وتسييرها، ال سّيما تلك الخاصة بالجباية 
والصناديــق االجتماعّيــة وروزنامــة تمويــل املشــاريع 
وتنفيذهــا وغيرهــا. وُبــّرر األمــر بالحرص على حســن 

التصرف في األموال العامة.
منحــة الدعــم املخصصــة لاتحــاد التونســي للفاحــة 
والصيــد البحــري والتــي تصــرف عــادة علــى أقســاط، 
إشــكاالت  بســبب  عــّدة  ألشــهر  األخــرى  هــي  توقفــت 
رواتــب  صــرف  بتوقــف  هــّدد  الــذي  األمــر  هيكليــة، 
الوضــع،  ضبابيــة  ووســط  ومســتحقاتهم.  املوظفــني 
السبســي  قائــد  الباجــي  حكومــة  »األعــوان«  ناشــد 
التعجيــل بصــرف املنحــة، مطالبــني بالفصل التام بني 
ضمــان حقوقهــم املاديــة املشــروعة وبــني موقفهــا مــن 

الوضع الهيكلي لاتحاد.
 االتحــاد عانــى بعــد اســتقالة 

ّ
أن إلــى  تجــدر اإلشــارة 

رئيسه السابق، األمر الذي خلق حالة من الخوف على 
مصير املوظفني الذي يفوق عددهم 200 موظف. ُيذكر 
ولــه عاقــات  إنتــاج  عــن هيــاكل  االتحــاد مســؤول   

ّ
أن

وطيــدة بمنظمــات أجنبيــة لجهة توقيع عقود شــراكة 
وتحفيز االستثمار الفاحي.

إلــى  أّدى  التمويــل  »وقــف   
ّ
أن إلــى  اللــه  ويشــير ســعد 

ــني باإلضافــة إلــى عــدم حصــول  يــن جهويَّ إغــاق مقرَّ
املوظفني على أجورهم خال األشهر األربعة األخيرة، 
 بعضهم يعمل في املنظمة منذ أكثر 

ّ
على الرغم من أن

مــن عشــرين عامــا. وهــو مــا دفــع بهــم إلى تنظيــم وقفة 
احتجاجيــة، يــوم األربعاء )اليوم(، في 15 مارس/ آذار 
الجــاري، أمــام مقــّر املنظمــة، بمناســبة اليــوم العاملــي 
 هــذه املنظمة هي منظمة 

ّ
لحقــوق املســتهلك«. يذكــر أن

وزيــر  عــن  صــادر  قــرار  علــى  بنــاء  تأسســت  وطنيــة 
رف بها 

ُ
الداخلّية في 21 فبراير/ شباط 1989. وقد اعت

كمنظمــة ذات مصلحــة وطنيــة فــي الثامن من فبراير/ 
 املنظمــة عضــو فــي املنظمــة 

ّ
شــباط 1993. كذلــك فــإن

العاملية للمستهلك منذ عام 1995.
أزمة التمويل نفسها يعانيها االتحاد الوطني للمرأة 
إلــى  أّدى  الــذي  األمــر  أعــوام،  منــذ خمســة  التونســية 
حرمــان 500 موظــف وعامــل فــي االتحــاد مــن رواتبهــم 
لــت مهــام االتحــاد، خصوصــا بعد 

ّ
لســنوات. وقــد تعط

بتجميــده،  الترويــكا  حكومــة  فــي  املــرأة  وزارة  قــرار 
ألفــا   120 مــن  أعضائــه  عــدد  تقلــص  إلــى  باإلضافــة 
إلــى 30 ألفــا. تقــول رئيســة االتحــاد راضيــة الجريبــي، 
ــه »لم يحصــل إال على 150 ألف 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن لـ

دوالر فــي عــام 2012، فيمــا حصــل علــى 400 ألــف فــي 
عــام 2014، بعدمــا كان يحصــل علــى 600 ألــف دوالر 
ينــل نصيبــه  »لــم  ــه 

ّ
أن الثــورة«. تضيــف  قبــل  ســنويا 

مــن التمويــل العمومــي بعــد الثــورة، إال بعــد تحــركات 
موظفــو  ذهــا 

ّ
نف الطعــام  عــن  وإضرابــات  احتجاجيــة 

االتحــاد وعّمالــه. مــع ذلــك، مــا زال يشــكو مــن نقــص 
مــادي كبيــر ولــم يتمّكــن مــن تســديد إال 50 فــي املائــة 
وتتابــع   .»2016 عــام  فــي  املوظفــني  أجــور  مــن  فقــط 
 »االتحــاد مــا زال يســعى إلى اســترداد كل 

ّ
الجريبــي أن

مقّراته بعدما فقد جزءًا كبيرًا منها بعد الثورة«. ُيذكر 
 واليــات 

ّ
ــه تمّكــن فقــط مــن اســترجاع 35 مقــرًا فــي كل

ّ
أن

الجمهوريــة، ولــم تســّجل ملكيتــه العقاريــة إال لثاثــة 
 »املقــّرات التــي يســعى 

ّ
فقــط. وتلفــت الجريبــي إلــى أن

مجتمع
ة آالف مدنــي نزحــوا مــن أحيــاء الجانــب الغربــي ملدينــة املوصــل خــال 24 ســاعة، إلــى 

ّ
أكثــر مــن ســت

األحياء الواقعة تحت ســيطرة القوات الحكومية، بحســب ما صّرح به املســؤول اإلغاثي، أياد رافد، 
 فــرق وزارة الهجــرة العراقيــة وفــرق 

ّ
وهــو عضــو فــي جمعيــة الهــال األحمــر العراقيــة. وأوضــح أن

رًا مــن أن »الوضــع اإلنســاني 
ّ
اإلغاثــة التابعــة للمنظمــات املحليــة والدوليــة اســتقبلت هــؤالء، محــذ

للنازحــني يــزداد تعقيــدًا. املــؤن والخيــام واألدويــة ال تكفــي. األعداد في تزايد مســتمر، وفرق اإلغاثة 
)األناضول(  موجات النزوح فاقت التقديرات واإلمكانيات«. 

ّ
 طاقتها، لكن

ّ
تعمل بكل

فت 
ّ
 الغالبية العظمى من الشــركات األملانية التي وظ

ّ
أظهرت دراســة أملانّية نشــرت أمس الثاثاء، أن

 أغلب الوظائف كانت لعمالة منخفضة املهارة. وقال أكثر من 
ّ
مهاجرين راضية عن عملهم. ُيذكر أن

هم لم يجدوا صعوبات تذكر في العمل 
ّ
ثاثة أرباع أصحاب األعمال الذين شــاركوا في الدراســة إن

فوهــم. أّمــا الذيــن وجــدوا صعوبــات، فقــد أرجعوها فــي األغلب إلى 
ّ
اليومــي مــع الاجئــني الذيــن وظ

عــدم إجــادة اللغــة األملانيــة، أو االفتقــار إلــى املهــارات املهنية، أو اختاف عــادات العمل، أو حالة عدم 
)رويترز( ن املرتبطة بطول فترة بقاء العامل في أملانيا. 

ّ
التيق

أصحاب األعمال األلمان سعداء بعمل الالجئينأكثر من 6 آالف نازح من الموصل خالل 24 ساعة

لندن ـ كاتيا يوسف

نســبة  زيــادة  مــن  جديــدة  دراســة  رت 
ّ
حــذ

لــدى  الســرطان  أمــراض  ببعــض  اإلصابــة 
تؤّكــد  قوّيــة«  »أدلــة  وجــدت  وقــد  البدنــاء، 
أمــراض  وبعــض  الســمنة  بــني  العاقــة 
نشــرتها  التــي  الدراســة  وبّينــت  الســرطان. 
مقابــل  فــي  ــه 

ّ
أن البريطانّيــة  الطبّيــة  ــة 

ّ
املجل

إضافّيــة )ضمــن  غرامــات  كيلــو  كل خمســة 
ــر كتلــة الجســم(، زادت نســبة اإلصابــة 

ّ
مؤش

فــي  تســعة  الرجــال  لــدى  األمعــاء  بســرطان 
املائــة، وســرطان القنــوات الصفراويــة %56.  

 خطر اإلصابة 
ّ
كذلك، أشارت الدراسة إلى أن

بســرطان الثــدي بعــد انقطــاع الطمــث لــدى 
الهورمونــات  يتناولــن  ال  واتــي 

ّ
الل النســاء 

عــن  املائــة  فــي   11 بنســبة  يرتفــع  البديلــة، 
كل خمســة كيلوغرامــات إضافيــة. أّمــا خطــر 
بنســبة  فيرتفــع  الرحــم،  بســرطان  اإلصابــة 
 0.1 زيــادة فــي منطقــة 

ّ
21 فــي املائــة عــن كل
الخصر إلى الورك. 

 عــددًا مــن الباحثــني أشــاروا إلى بعض 
ّ
 أن

ّ
إال

التفاصيــل الغامضــة في ما يتعلق بالعاقة 
بــني البدانــة وأنــواع أخــرى من الســرطان، ما 
أدى إلــى املطالبــة بإجراء املزيد من البحوث. 

في هذا السياق، تقول املسؤولة عن الدراسة 
 الدليــل على قــوة العاقة 

ّ
ماريــا كيرجيــو، إن

 الناس على 
ّ
بني السمنة والسرطان قد يحث

 السرطان يعّد السبب 
ّ
الوقاية، مشيرة إلى أن

نســبة  ازدادت  وقــت  فــي  للوفــاة،  الرئيســي 
البدانــة خــال الســنوات األربعــني املاضيــة. 
ــة املنشــورة ســابقا تدعم 

ّ
 األدل

ّ
وتلفــت إلــى أن

أنــواع  وبعــض  الســمنة  بــني  عاقــة  وجــود 
السرطان، وإن كان تصميمها ضعيفا. 

وأجــرى الباحثــون قــراءة شــاملة للدراســات 
حــول الســمنة وخطــر اإلصابــة بالســرطان، 
وأظهــرت النتائــج عاقــة قوّيــة بــني مؤشــر 

كتلــة الجســم وخطــر اإلصابة ببعــض أنواع 
الســرطان. مــن جهتهــا، تقــول املســؤولة فــي 
معهــد أبحاث الســرطان فــي اململكة املتحدة، 
 هــذا 

ّ
راشــيل أوريــت لـــ »العربــي الجديــد«، إن

للغايــة  صارمــة  معاييــر  يســتخدم  البحــث 
تزيــد  البدانــة  أن  مؤّكــدة  األدلــة،  لتقييــم 
 
ّ
أن مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان. تضيــف 

تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تحدث 
فرقــا كبيــرًا وحقيقّيــا، مثــل صعــود الدرج أو 
بهــدف  الســكرّية،  املشــروبات  عــن  االبتعــاد 

الحفاظ على وزن صحي. 
غراهــام  البروفيســور  يقــول  جهتــه،  مــن 

مدرســة  واشــنطن  جامعــة  مــن  كولديتــز، 
بعــض  فــي  التدقيــق  ينبغــي  ــه 

ّ
إن الطــب، 

تفاصيــل النتائــج، الفتــا فــي الوقت نفســه 
 منــع زيــادة الــوزن مــع التقــدم فــي 

ّ
إلــى أن

ل من خطر اإلصابة بالســرطان. 
ّ
العمر يقل

فــي الرعايــة الصحية 
ّ
 دور موظ

ّ
يضيــف أن

الســمنة  اختبــارات  الجــراء  حاســما  يعــّد 
األمــراض،  مــن  الوقايــة  علــى  واملســاعدة 
مــن  الحــد  فــي  يســاهمون  قــد  وهــؤالء 
بالســمنة،  املرتبطــة  الســرطان  أمــراض 
باإلضافــة إلــى أمــراض أخــرى كالســكري 

والقلب والسكتة الدماغّية.

البدانة قد تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان

ميليا بو جوده

»وحياة اللي راحوا واللي صاروا الحنني«... 
شحون بالسواد النشيد 

ّ
يرافق هؤالء املت

الصادح بأصواتهم الجهورّية وإن خنقتها 
غّصات وعبرات. »وحياِتك يا أرضي ويا 

تاريخي الحزين«... ويرشقون النعش 
ق 

َ
الخشبّي البنّي بالورد األبيض. بماذا ُيرش

»املناضل الوفّي« بغير الورد!
، يحمل الرفاق واألصدقاء نعشه 

ّ
على األكف

ويرقصون به. »يا رفيقي اللي استشهد.. يا 
شعبي اللي تشّرد«... ويرفعونه إلى األعلى. 
ات املطر 

ّ
يرقصون به. دموعهم تختلط بزخ

الذي راح ينهمر بعد ظهر ذلك اليوم الحزين. 
ه الثالث عشر من مارس/ آذار. »رح نرجع 

ّ
إن

نتالقى.. رح نرجع نتوّحد.. وعد علّيي يا 
شعبي السجني«.

ميشال حّداد لم يسقط شهيدًا. »املناضل 
الوفّي« خانه قلبه.. ذلك القلب الكبير الذي 

ال بّد من أن يكون قد نبض من جديد - ولو 
لبرهة - في ذلك النعش الخشبّي البنّي، وقد 
 ذلك الحّب. هو حّب استثنائّي 

ّ
استشعر كل

ذلك الذي حاوطه في وداعه. »املناضل الوفّي« 
ة شهيد. 

ّ
 زف

ّ
ه يستحق

ّ
لم يستشهد، غير أن

 إذا سقطوا 
ّ

نحن قوم ال نكّرم »أبرارنا« إال
شهداء. نكّرمهم.. نرفع صورهم.. نمنحهم 

 لقبه.. 
ّ

األلقاب. ميشال حّداد يستحق
 

ّ
»املناضل الوفّي«. ميشال حّداد يستحق

التكريم وإن لم يسقط شهيدًا.
واحد وعشرون عاما مضت. تحت جسر 

البربير في بيروت، قبل أن تتبّدل معالم 
املكان وُيَهّد الجسر الحديدّي املتهالك 

 منه، راح ميشال حّداد 
ً
 نفق بدال

ّ
وُيشق

يصّوب بعضا من هفواتي. في صباح 
ذلك اليوم، كانت تظاهرة وطنّية عّمالّية 

وشبابّية تطالب بلقمة العيش وبالحرّيات. 
 التهّيؤ 

ّ
في ذلك اليوم، على الرغم من كل

املسبق، كنت مرتبكة لشّدة حماستي. 
تحّركات احتجاجّية عّدة كانت قد 

استقطبت اندفاعي قبل ذلك، غير أّن تلك 
كانت تظاهرتي األولى مع االتحاد العّمالي 
العام. ما زلت أذكر كيف اغتاظ، إذ ناديت 
ناجي باسمه. »ال أحد ينادي أحدًا باسمه 
في أوضاع مماثلة!«. كان مغتاظا.. وكان 

صوته يفضح غضبه ذلك. أّما عيناه، فكانتا 
تفضحان خوفه علينا. غاضبا كان ميشال 

حّداد، غير أّن خوفه كان يحّرك بعضا 
كثيرًا من غضبه ذاك. هي سنوات أربع أو 
ه خاف 

ّ
خمس تلك التي تفّرق بيننا، غير أن

علينا.. خوف أب مسؤول في موقف حرج. 
في تلك التظاهرة وفي أخرى كثيرة تلتها 

وسبقتها، هتفنا مطالبني بحقوق »شعبي 
السجني«. هتفنا مطالبني بلقمة عيش كريمة. 

هتفنا مطالبني بعدالة اجتماعّية. هتفنا 
مطالبني بحركة طالبّية فاعلة. هتفنا مطالبني 
بجامعة وطنّية قوّية. هتفنا مطالبني بوطن.. 

باستقالل.. بسيادة.. بحرّية.. بمستقبل...
هتفنا كثيرًا »وحياِتك يا أرضي ويا تاريخي 

الحزين«، وأقسمنا »رح نرجع نتالقى.. 
رح نرجع نتوّحد.. وعد علّيي يا شعبي 

السجني«.
رفيق األوهام الكبرى... بخاطرك.

بخاطرك 
يا رفيق األوهام 

مزاج
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قد يعيد االحتجاج لهم حقوقهم )أمين األندلسي/ األناضول(



أيامهم األخيرة في حيّهم حيث ولدوا وكبروا  الوعر  يعيش أهالي 
حيّهم  هؤالء  يوّدع  األيام،  هذه  في  المختلفة.  تجاربهم  وخبروا 

الذي شهد تغيّرات عّدة منذ بداية الثورة السورية

سودانيون يخشون التفكك األسري

نساء »اإلنبوكسات« يواجهن التحّرش

1819
مجتمع

لبنى سالم

ــع ســـنـــوات مـــن الــحــصــار  بــعــد أربــ
والـــتـــجـــويـــع والـــقـــصـــف، يــســتــعــّد 
أهالي حّي الوعر الحمصي اليوم 
ُعقد  اتــفــاق  بــنــاًء على  تأتي  لهجرة قسرّية، 
بني لجنة من أهالي الحّي والنظام السوري 
والروس. في بداية الثورة، قبل سّت سنوات، 
كــان حــّي الــوعــر مــن أكــثــر األحــيــاء أمــانــا في 
ــني، 

َ
 كـــذلـــك نـــحـــو ســنــت

ّ
مـــديـــنـــة حـــمـــص. ظـــــل

وكـــانـــوا كــثــيــريــن الـــثـــوار الــذيــن قــصــدوه من 
أحـــيـــاء حــمــص الـــثـــائـــرة، كــالــخــالــديــة وجــب 
ــاذه مــقــرًا  ــخــ ــر. قـــصـــدوه التــ ــدمــ الــجــنــدلــة وتــ
لهم، وقــد هــربــوا مــن مالحقة قــوات النظام، 
األمر الذي أّدى إلى زيادة كبيرة في الكثافة 
السكانية في الحّي وصلت إلى نحو مليون 

نسمة خالل عام 2012.
مع بداية عام 2013، أنشئت فصائل مسلحة 
ــّي، ولــــم يــعــد فـــي اســتــطــاعــة  عــــّدة داخــــل الـــحـ
قوات النظام دخوله. ويشير خالد، من أبناء 
ــيـــرة الــتــي دخــل  ــّرة األخـ ــ  »املــ

ّ
حــمــص، إلـــى أن

فيها النظام إلى حّي الوعر كانت في أكتوبر 
2012. وفي بداية 2013 حاول الدخول مّرتني، 

 الثّوار صّدوه«.
ّ
لكن

ــارس/ آذار 2013، بــدأ الــنــظــام يقصف  فــي مـ
ــان يــحــاصــر  ــاون، فــيــمــا كــ ــ ــّي بــقــذائــف هــ الـــحـ
بــدأت رحلة  القديمة. حينها،  أحــيــاء حمص 
النزوح من الحّي. كثيرون من سكانه نزحوا 
إلـــــى أحــــيــــاء كـــــرم الـــشـــامـــي وطــــريــــق الـــشـــام 
واملـــيـــدان. اســتــمــّر الــنــظــام فــي قــصــفــه للحّي 

جـــّوعـــنـــا وظــلــلــنــا صـــامـــديـــن. هــــل يــعــقــل أن 
أّي عالم هــذا الذي  نخرج هكذا من بيوتنا؟ 
نعيش فيه«؟! من جهته، يقول رضوان وهو 
ناشط ومصّور عمل على نقل حال الحّي إلى 
العالم طوال السنوات املاضية، »سوف نغلق 
األبواب وراءنا ونقول للجميع: لم يعد هناك 

وعر. توتة توتة خلصت الحدوتة«.
أبــدى أهالي الوعر قــدرة كبيرة على تحّمل 
أصــعــب ظـــروف الــحــيــاة، إذ لــم تسمح قــوات 
بإدخال  إال  املاضية  السنوات  طــوال  النظام 
كــمــيــات شــحــيــحــة جـــدًا مـــن املـــســـاعـــدات، في 
حــني منعت دخـــول األدويــــة. رؤى مهندسة 
تـــعـــيـــش فــــي الـــــحـــــّي، تـــــــروي تـــجـــربـــتـــهـــا مــع 
الحصار. تقول: »كانت أسوأ سني حياتنا. 
متنا 

ّ
عشناها تحت الحصار والقصف، وعل

دروســا ال يمكن أن ننساها. قبل ذلــك، كنت 
أعيش حياة طبيعية ولم أعرف الفقر يوما. 

 شيء. 
ّ

خالل الحصار، تغّير كل
عــرفــت كــيــف يــمــكــن أن يــعــيــش اإلنـــســـان من 
بقعة  فـــي  ومــحــاصــرًا  دواء،  أو  طــعــام  دون 
كله.  العالم  إلــى  فترة  بعد  تتحّول  صغيرة 
بالنسبة إلينا أهالي الوعر، حّينا هذا هو 
جميعا  »عشنا  رؤى:  تضيف  كــلــه«.  العالم 
مــن حمص،  الــوعــر واملهّجرين  أهــالــي  هنا، 
فــقــراء وأغــنــيــاء، ظــروفــا واحـــدة. عشنا على 
ــم املــتــحــدة.  ــ ــان يــصــلــنــا مـــن األمـ ــا كــ فـــتـــات مـ
يقّدم  املاضية، عرفنا كيف  السنوات  طــوال 
املظلومني  إلى  بيد مكسورة  الفتات  العالم 
تموتوا  ال  يقول:  ه 

ّ
كأن مثلنا،  واملحاصرين 

سريعا. موتوا ببطء«.

يمكن لهذه الفكرة 
أن تساهم في الحد 

من التحّرش، خصوصًا 
اإللكتروني منه

لطالما كان القنّاص 
هاجسي. أريد الخروج 

إلى حيث ال قنّاصة

وصارت عمليات القصف تتزايد، إلى أن بدأ 
أكتوبر/  فــي  كاملة  بطريقة  الــوعــر  بحصار 
تشرين األول 2013. في ذلك التاريخ، أغلقت 
إلــى الحّي،  املــؤديــة   املنافذ 

ّ
قــوات النظام كــل

ملنع دخول وخروج السكان منه. لم تفتح إال 
معبرًا واحدًا سّمي »معبر الشؤون«، تحرسه 
لــلــطــالب  إال  تـــســـمـــح  عـــســـكـــريـــة ال  ــز  ــ ــــواجـ حـ

واملوظفني بعبوره.
فــي تــلــك املــرحــلــة، اشــتــّدت مــعــانــاة الحصار 
الحياة عليهم  وبــاتــت تضيق  األهــالــي  على 
الضربات  تواتر  تصاعد  مع  سّيما  ال  أكثر، 
الجوية والصاروخية على الحّي، وانحسار 
مساحة األراضي الزراعية التي اعتمد عليها 
نهر  فيضان  بعد  الحصار  ملقاومة  السكان 
النظام حرف  قــوات  الــذي تقّصدت  العاصي 
مـــســـاره إلغــــــراق األراضـــــــي وتــحــويــلــهــا إلــى 
منعت  الــنــظــام  قـــوات   

ّ
أن ُيــذكــر  مستنقعات. 

ــافـــالت الـــغـــذائـــيـــة الــتــي  ــقـ عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن الـ
أرسلتها األمم املتحدة من الدخول إلى الحّي 
األهــالــي. وفي  التضييق على  قــاصــدة بذلك 
عـــام 2015، عــقــدت لجنة مــن األهــالــي اتــفــاق 
هدنة مع النظام يقضي بوقف إطــالق النار 
ــّوار املــســيــطــريــن عــلــى الــحــّي وقـــوات  ــثـ بــني الـ
 
ً
ه لم يدم طويال

ّ
النظام الذي تحاصره، إال أن

ــراح  ــــالق سـ ــوات الـــنـــظـــام إطـ ــ بــســبــب رفــــض قـ
املعتقلني مــن أهــالــي الــحــّي ورفـــض األهــالــي 

التنازل عن هذا البند.
أخيرًا،  النظام  وضعها  التي  للشروط  وفقا 
ع أهالي الحّي من إخــراج أّي شــيء غير 

َ
ُيمن

خالد:  ويــقــول  فــقــط.  الشخصية  حاجياتهم 

»لن يسمح ألحد بحمل ممتلكاته معه، فقط 
 كل ما يبقى هنا 

ّ
أن أوراق ومــالبــس. نعرف 

ســـوف ُيـــســـرق، لـــذا قـــّرر كــثــيــرون أال يتركوا 
ويحرقون  يكسرون  وراحـــوا  وراءهـــم  شيئا 
 شيء، حتى ال تستفيد منه قوات النظام. 

ّ
كل

ـــه ســـوف يترك 
ّ
فــي املــقــابــل، ثــّمــة مــن يــقــول إن

 شــيء وراءه ولــن يفّكر بــاألمــر«. يضيف 
ّ

كــل
خالد الذي يعتزم الخروج مع عائلته قاصدًا 
مدينة جرابلس: »نكذب على أنفسنا إذا قلنا 
نا سوف نعود. أوالدنا ربما. أّما نحن، فلن 

ّ
إن

نرى الوعر بعد اليوم إال على الخريطة ولن 
 مــن أوصــلــنــا إلـــى هـــذه املــرحــلــة. 

ّ
نــســامــح كـــل

ــــراق هــــذا الـــحـــّي. وجــع  وجـــعـــي كــبــيــر عــلــى فـ
يأكل روحـــي. ليس هناك أصعب مــن إجبار 
اإلنــســان على تــرك بيته وحــارتــه التي خلق 

وعاش فيها حياته بحلوها ومّرها«.
بالنسبة إلى أبو صالح، »لم يكن لدينا خيار 
ســـوى املــــوت أو الــبــقــاء فــي أرضـــنـــا. ال أملك 
شيئا خارج الوعر، ولدت وتزوجت وأنجبت 
أطفالي هنا. لم أخرج من هذا الحّي إال لزيارة 
 مــن خــذلــنــا. خمس 

ّ
أو عــمــل. لــن أســامــح كـــل

ســـنـــوات مـــــّرت. قــصــفــنــا وظــلــلــنــا صــامــديــن. 

إن كانت مبادرة 
»اإلنبوكسات« في 

السودان تهدف إلى الحّد 
من التحرّش بحّق النساء 

في السودان، إلّا أّن رفض 
كثيرين لها خشية التفّكك 

األسري يشير إلى أنه ليس 
هناك مراعاة لمشاعرهن

الخرطوم ـ العربي الجديد

أحـــدثـــت مـــبـــادرة نــســائــّيــة ســـودانـــّيـــة سعت 
إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن »فــيــســبــوك« وتــطــبــيــق 
 

ّ
بحق التحّرش  ظاهرة  ملحاربة  »واتــســاب« 

النساء، وأطلق عليها إسم »اإلنبوكسات«، 
ــــالد، بـــعـــدمـــا عــمــدت  ــبـ ــ جــــــــدااًل كـــبـــيـــرًا فــــي الـ
القائمات على املجموعة إلى نشر محادثات 

أو صور أو فيديوهات ترى فيها تحّرشا. 
ة 

ّ
هذه املبادرة، التي انضّمت إليها نحو ست

 من أسبوع، أّدت إلى 
ّ

آالف سودانّية خالل أقل
نشر صور ومحادثات تتضمن تحّرشا، في 
محاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في 
اإللكتروني،  التحّرش  خصوصا  املجتمع، 
والــــــذي زاد خــــالل الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. في 
قد  ها 

ّ
أن للمبادرة  معارضون  يــرى  املقابل، 

تساهم في إحداث خلل في املجتمع، وتؤّدي 
إلى تفّكك أســري، وتزيد من حــاالت الطالق 
 من 

ّ
بني السودانّيني. أّما املؤّيدون، فيرون أن

هم 
ّ
شأنها فضح املتحّرشني وتخويفهم، عل

أملا  التي تسّبب  األفــعــال  فون عن هــذه 
ّ
يتوق

كبيرًا للنساء. 
الشكاوى  الفترة األخيرة، زادت نسبة  وفي 
ــّراء الــتــحــّرش، مــا دفـــع نــاشــطــات إلــى  مــن جــ
إطالق مبادرات وورش عمل للحّد من األمر، 
 قـــوانـــني وعــقــوبــات رادعـــة 

ّ
واملــطــالــبــة بــســن

 نساء »اإلنبوكسات« واجهن 
ّ
 أن

ّ
للتحّرش. إال

حملة شرسة وانتقادات الذعة من قبل نساء 
ورجال على حد سواء، ووصف البعض هذه 
ها »دعارة إلكترونّية«، بسبب 

ّ
املجموعة بأن

الـــصـــور واملـــحـــادثـــات الــتــي تــنــشــر وتسعى 
إلــى فضح املتحّرش. من هنا، لجأ البعض 
إلـــى التقليل مــن شـــأن املــجــمــوعــة والــنــســاء 
ــواتــي انــضــمــمــن إلــيــهــا وتــفــاعــلــن معها، 

ّ
الــل

فــي مــحــاولــة لعزلهن عــن املــجــتــمــع. وتــقــول 

الفتاة   
ّ
أن على نطاق واســع. يتابع: »أعتقد 

ــتـــي تـــحـــتـــرم نــفــســهــا وتــنــتــبــه لـــزّيـــهـــا فــي  الـ
مجتمع محافظ كالسودان لن تواجه خطر 
قد  إذ  »الغبّية،  بـ  الفكرة  التحّرش«، واصفا 
تساهم في هدم البيوت وتصفية الحسابات 
أعــراض  تنتهك  كونها  عــن  عــدا  والتشهير، 
الــنــاس، وقــد تعّرض بعضهم إلــى املساءلة 

القانونية«. أّما ليان )20 عاما(، فتؤّيد فكرة 
املــجــمــوعــة، وتــدعــو إلـــى فــضــح املــتــحــّرشــني 
 ما يرسلونه للفتيات من كلمات 

ّ
ونشر كل

 ذلــك يشّكل ردعــا 
ّ

وصـــور وفــيــديــوهــات، عــل
آلخرين. تضيف: »مللنا من محاولة حصر 
الــنــســاء فــي دائــــرة الــعــيــب والـــحـــرام. الــفــتــاة 
في املجتمع ال بد أن تبقى في البيت. وفي 
حال خرجت وتعّرضت للتحّرش، تكون هي 
املــخــطــئــة. وإذا مــا نــشــرت صــــورًا أو أفــكــارًا 
رأيها، تتعّرض  للتعبير عن  على فيسبوك 

للتحّرش«. 
ــــدافــــع نــجــالء ســيــد أحـــمـــد، والـــتـــي كــانــت 

ُ
وت

شرف سابقا على مشروع إنبوكسات، عن 
ُ
ت

 لكيان 
ً
ها قد تشّكل نواة

ّ
املجموعة، قائلة إن

كــبــيــر يــســاهــم فـــي نــشــر الـــوعـــي والــقــضــاء 
عــلــى الـــتـــحـــّرش بــكــافــة أشـــكـــالـــه، الفـــتـــة إلــى 
أن الــبــعــض ســعــى إلــــى اســتــغــالل األخــطــاء 

الــتــي وقــعــت فيها املــجــمــوعــة بــهــدف عكس 
الفتيات   

ّ
أن وإظــهــار  عنها،  خاطئة  صـــورة 

 
ّ
أن وتوضح  بهن.  للتحّرش  الرجال  يدفعن 

مــثــمــرة«، مضيفة  تــكــون  أن  »الــفــكــرة يمكن 
ــــه مــع »انـــطـــالق املــجــمــوعــة، حــــاول بعض 

ّ
أن

 ما 
ّ

 كـــل
ّ
الــشــّبــان الــتــشــهــيــر بــهــا، والـــقـــول إن

ينشر مفبرك، عدا عن التشهير بالفتيات«. 
وتشّدد على ضرورة التوافق على آليات في 
املجموعة تلزم الفتيات بالصدق، والحّد من 

الوقوع في أّية أخطاء. 
كـــذلـــك، تـــؤّيـــد يــســرى مـــهـــدي، وهـــي عــضــوة 
في املجموعة، الفكرة، وترى أنها يمكن أن 
الــتــحــّرش، خصوصا  مــن  الحد  فــي  تساهم 
فتيات   

ّ
أن وتــوضــح  اإللــكــتــرونــي.  التحّرش 

كثيرات يتلقني رسائل تتضمن تحّرشا من 
ه عادة ما 

ّ
أشخاص ال يعرفنهم، مضيفة أن

 الفتاة لن 
ّ
يشعر املتحّرش بـ »األمان«، إذ إن

املجموعة  هذه   
ّ
أن تضيف  املحادثة.  تنشر 

تشّجع النساء على كسر حاجز الخوف.
ــك، يـــرى أســـتـــاذ الــصــّحــة الــنــفــســّيــة،  إلـــى ذلــ
ــات الـــعـــاطـــفـــّيـــة فــي  ــعـــالقـ  الـ

ّ
عـــلـــي بــــلــــدو، أن

األخيرة،  السنوات  خالل  شوهت  السودان 
 االســـتـــغـــالل الــعــاطــفــي والــتــحــّرش 

ّ
فـــي ظــــل

والسعي إلى االبتزاز والتشهير باآلخرين. 
»اإلنــــبــــوكــــســــات« خـــطـــر جــديــد   

ّ
أن ويـــــــرى 

إنــه ســالح ذو حدين.  إذ  باملجتمع،  ُيحيط 
مـــن نــاحــيــة، يــمــكــن أن يـــحـــّد مـــن الــتــحــّرش 
 أنـــه قـــد يـــؤّدي 

ّ
واالســـتـــغـــالل الــعــاطــفــي، إال

الكثير  على  التأثير  إلــى  نفسه  الــوقــت  فــي 
األســري.  والتفكك  االجتماعية  املبادئ  من 
فــعــل  بـــــــروز ردود  ــمــــال  ــتــ احــ إلــــــى  ويـــلـــفـــت 
إطــار جرائم  أو أسرية، تندرج في  ذكورية 
الشرف أو انتهاك الخصوصّية، ما قد يؤي 

إلى القتل. 
 مــحــاولــة بــعــض الــفــتــيــات 

ّ
ــــرى بـــلـــدو أن ويـ

االحتفاظ بالرسائل التي يتلقينها ترتبط 
املــرأة  تعيشها  الــتــي  اليقني  انــعــدام  بحالة 
الــســودانــّيــة، وعــــدم الــثــقــة فــي الـــرجـــال، في 
 الزيجات املتعددة والسرية واملغامرات 

ّ
ظل

الــفــتــيــات  بـــعـــض   
ّ
أن يـــضـــيـــف  ــيـــة.  ــفـ الـــعـــاطـ

ــــي تــــعــــرضــــن لــلــتــحــرش  ــــواتـ ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
ــرغـــن فــي  أو االســـتـــغـــالل الـــجـــســـدي، قــــد يـ
االنتقام، بعدما فشلن في انتزاع حقوقهن 
من خالل القوانني التي تكبت املرأة وتحّد 

من حرّيتها.

ها ال تدعم الفكرة إطالقا، 
ّ
رانيا )28 عاما( إن

 فــي حــيــاة الــنــاس، مشيرة 
ً ّ
وعــّدتــهــا تــدخــال

ل الستر. »في رأيــي، األفضل 
ّ

ها تفض
ّ
إلى أن

هــو نصح املــتــحــّرش بـــداًل مــن التشهير به. 
فمن خالل نقل الصورة البذيئة أو الحديث 
أكــون قد ساهمُت في نشره بشكل  السّيئ، 
ه من شأن هذه الخطوة أن 

ّ
أوسع«. وترى أن

تحدث فوضى وتـــؤّدي إلــى عــدم الثقة بني 
سيستخدم  البعض   

ّ
أن خصوصا  الــنــاس، 

املجموعة لتصفية حسابات شخصية، كأن 
تنشر فتاة محادثاتها مع حبيبها السابق 
ه يمكن أن يلجأ 

ّ
بهدف النيل منه. تضيف أن

الرجال أيضا إلى إنشاء مجموعتهم. 
 فكرة 

ّ
إن من جهته، يقول محمد )30 عاما( 

املــجــمــوعــة هــي نتيجة لــلــتــرّدي األخــالقــي، 
ــرن  ــاخـ ــفـ ــتـ يـ ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ بــــعــــض   

ّ
أن ــفـــا  ــيـ مـــضـ

بــالــتــحــّرش مــن خــالل نشر مــا يتعرضن له 

G G

عندما يوّدع 
أهالي الوعر حيّهم

يمنيون يهرّبون 
عبر الحدود

في عام 2003، بدأت 
السعوديّة بناء سياج كان 

يفترض أن يصل ارتفاعه 
إلى ثالثة أمتار

صنعاء ـ العربي الجديد

ــل إلــى 
ّ
ال يــجــد يــمــنــّيــون خـــيـــارًا غــيــر الــتــســل

األراضــــي الــســعــودّيــة، والــســعــي إلـــى إيــجــاد 
فـــرص عــمــل أو تــهــريــب ســلــع، مــنــهــا الــقــات 
والـــحـــشـــيـــش. ورغـــــم اشــــتــــداد املــــعــــارك على 
الحدود منذ نحو عامني، ما زال آالف الفقراء 
يخاطرون  األفــارقــة  واملــهــاجــريــن  اليمنّيني 
السعودية،  األراضــي  إلى  للعبور  بحياتهم 

عسى أن يكون هناك فرص أفضل. 
ــّيــــني مــن  ــدنــ ــــى الـــبـــعـــض تـــهـــريـــب مــ

ّ
ويــــتــــول

ــة الـــحـــدودّيـــتـــني.  ــّجـ مــحــافــظــتــي صـــعـــدة وحـ
ــن مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه، وهـــو  ــ ــواطـ ــ ويــــقــــول املـ
مــن ســكــان املــنــاطــق الــحــدودّيــة فــي صــعــدة، 
ــرب، خـــســـرنـــا أعـــمـــالـــنـــا.  ــ ــحـ ــ ـــــــه »بـــســـبـــب الـ

ّ
إن

ــل إلـــى مدينة 
ّ
شــّجــعــنــي والــــدي عــلــى الــتــســل

األقــارب،  أحــد  مع  للعمل  السعودّية  نجران 
 2300 نـــحـــو  ـــي 

ّ
مـــن طـــلـــبـــوا  ــّربـــني  مـــهـ  

ّ
أن  

ّ
إال

ريـــال ســعــودي )نــحــو 600 دوالر أمــيــركــي(. 
بــعــض األشـــخـــاص مـــن مــديــرّيــتــي نــجــحــوا 
أنا ومجموعتي،  في رحلتهم، على عكسي 
وكـــدنـــا أن نــقــع فـــي قــبــضــة حــــرس الــحــدود 
الـــســـعـــودي ومـــواطـــنـــني يــتــطــوعــون لــتــتــّبــع 
ــاودوا  ــ ــلــني. وقـــلـــة مـــن مــجــمــوعــتــي عـ

ّ
املــتــســل

ل مّرة أخرى«.
ّ
التسل

يــعــمــل بــاســم أبـــو أحــمــد الــحــجــوري مــهــّربــا 
عــلــى طــــول الـــحـــدود الـــســـعـــودّيـــة ـ الــيــمــنــّيــة 
ــاح الــكــثــيــر  ـــم(، ويـــســـاهـــم فـــي إنـــجـ )1500 كــ
ــازان  ــل إلـــى منطقة جـ

ّ
مــن مـــحـــاوالت الــتــســل

ه منذ نحو عشر سنوات، 
ّ
الحدودية. يقول إن

يعمل ضمن مجموعة على تهريب يمنّيني 
وأفارقة عبر الحدود، في مقابل بدل مادي 
يتفاوت بحسب املفاوضات والوضع املالي 
لـــأشـــخـــاص الــــراغــــبــــني فــــي الــــوصــــول إلـــى 
أكبر  يقّدر  الحالي،  الوقت  وفي  السعودّية. 
أربعة آالف ريال  مبلغ يحصل عليه بنحو 
ســعــودي )نــحــو ألــف دوالر أمــيــركــي(، علما 
 الــبــدل املـــادي كــان قــد ارتــفــع كثيرًا خالل 

ّ
أن

ــادة املــخــاطــر  ــ الــعــامــني املــاضــيــني بــســبــب زيـ
على املهّربني. 

في  تنحصر  مهّمته   
ّ
إن الــحــجــوري  ويــقــول 

ى تسليمهم إلى عربة 
ّ
لني حت

ّ
توجيه املتسل

مناطق سعودّية.  الى  تنتظرهم إليصالهم 
 التهريب انخفض بسبب كثافة 

ّ
ويوضح أن

الرقابة والحشد العسكري على الحدود في 
 قــّوات الحدود 

ّ
اآلونــة األخيرة، الفتا إلى أن

بيننا  التمييز  غالبا  تستطيع  الــســعــودّيــة 
وبني املقاتلني بسبب استخدامهم مناظير، 

نا ال نحمل أسلحة.
ّ
وألن

العمرّية،  الفئات  مختلف  التهريب  ويشمل 

 الــفــقــر الـــشـــديـــد، لــيــعــيــش األطـــفـــال 
ّ

فـــي ظــــل
ــى مـــعـــظـــم هــــؤالء  ــ

ّ
ــول ــتــ ظــــروفــــا قــــاســــيــــة. ويــ

ــقـــات، والـــتـــي تــعــّد  ــال تــهــريــب نــبــتــة الـ ــفـ األطـ
أحد أنواع املخّدرات في السعودية. وتعمد 
عصابات تهريب القات إلى ربطها بأجساد 
أطفال يعيشون في قــرى مــجــاورة للحدود 
ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بـــني 8 و13 عــامــا(،  )تــ
وقــيــادتــهــم إلتـــمـــام املــهــّمــة داخــــل األراضــــي 

الــســعــوديــة، لــيــواجــهــوا مــخــاطــر كــثــيــرة قد 
 
ّ
تـــــودي بــحــيــاتــهــم. تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن
الحدود من خــالل طرقات  األطفال يعبرون 
أصــبــحــت مــعــروفــة لــهــم، لــلــقــاء األشــخــاص 
قبل  منهم،  املهربة  الكمّية  مون 

ّ
يتسل الذين 

أن يعودوا إلى مناطقهم.
ــة، لـــطـــاملـــا كــانــت  ــيــ ــنــــوات املــــاضــ خـــــالل الــــســ
ل مواطنني يمنّيني عبر الحدود 

ّ
مسألة تسل

الــســعــودّيــة قــضــيــة اجــتــمــاعــّيــة وســيــاســّيــة 
عن  الــبــاحــثــني  لليمنيني  بالنسبة  وأمــنــّيــة 
مصادر عمل في السعودية، في وقت عّدت 
قــضــّيــة أمــنــّيــة بــالــنــســبــة لــلــســعــودّيــة. وفــي 
بناء  السعودّية  السلطات  بــدأت  عام 2003، 
ســيــاج كــان يفترض أن يصل ارتــفــاعــه إلى 
ــار، وهــــو ومـــــزود بــأنــظــمــة رصــد  ــتـ ثــالثــة أمـ
ف بعدما 

ّ
 بناء السياج توق

ّ
 أن

ّ
إلكترونية. إال

وصـــل طــولــه إلـــى 75 كـــم، عــلــى خلفية نــزاع 
لتستأنف  اليمنية،  الحكومة  مــع  سياسي 
 

ّ
الــســعــودّيــة بـــنـــاءه فـــي عـــام 2013. رغـــم كــل
ــل اليمنيني 

ّ
ــف عــمــلــّيــات تــســل

ّ
ذلـــك، لــم تــتــوق

واملــهــاجــريــن األفـــارقـــة إلـــى الــســعــوديــة، ولــم 
تصدر السلطات السعودية أية إحصائّيات 
حول إجمالي عدد املتسللني اليمنّيني الذين 

اعتقلتهم السلطات على الحدود. 
إلـــى ذلــــك، ال تــعــّد ظـــاهـــرة تــهــريــب األطــفــال 
مـــن الــيــمــن إلـــى الــســعــوديــة، خــصــوصــا من 
مديرّيات تابعة ملحافظتي حجة واملحويت 
)غرب(، جديدة، إذ بدأت بعد حرب الخليج 
األولــى، وقد رحل عدد كبير من املهاجرين 
الــيــمــنــّيــني مـــن الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج، 
ــــّددت إجـــــراءات حــصــولــهــم عــلــى رخــص  وشـ

عمل في دول املنطقة.
مة األمم املتحدة 

ّ
وكانت دراسة أعّدتها منظ

وزارة  مع  باالشتراك  »يونيسف«،  للطفولة 
أن  أكــّدت  قد  اليمنّية،  االجتماعّية  الــشــؤون 
أســبــاب ظــاهــرة تهريب األطــفــال على طول 
الــــحــــدود الــيــمــنــّيــة الـــســـعـــودّيـــة اقــتــصــادّيــة 
 أولــئــك 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ ــى. وأشــ ــ بــالــدرجــة األولــ

ــلــون 
ّ

الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي الـــتـــهـــريـــب، يــفــض
ــقـــون عــلــى الــعــمــل  اخـــتـــيـــار أطـــفـــال قـــد يـــوافـ
كمتسّولني. كذلك، يستعينون بهم لتهريب 
بــهــدف تشجيع  أو  الــحــدود،  عبر  البضائع 
العمل معهم. وتوضح  على  آخــريــن  أطــفــال 
 غــالــبــّيــة األطــفــال واألهــــل ال يعلمون أي 

ّ
أن

شــيء حــول األخــطــار املحدقة للوصول إلى 
األراضــي السعودّية، وكثيرًا ما يتعرضون 

للضرب والنهب، ويعانون بسبب الجوع.

في الوقت الحالي، يتحّدث كثيرون عن فشل 
العالقات. ترتفع نسب الطالق أو االنفصال 
وتنخفض نسب املقبلني على الــزواج. لهذا 
الــتــغــّيــر أســـبـــابـــه، ويـــحـــاول مـــوقـــع »بـــرايـــت 

سايد« اختصاره من خالل 8 أمور، هي:
األحيان،  من  كثير  في  لسنا مستعّدين:   -1
أو  لتقديم تنازالت،  ال نكون على استعداد 
التضحية، أو الحب من دون قيد أو شرط. 
 

ّ
فــي تحقيق كل أن ننتظر، ونــرغــب  ال نريد 
شيء في وقت واحد. ال ندع مشاعرنا تنمو، 

ل وضع مهٍل.
ّ

نا نفض
ّ
إذ إن

2- نخلط بني الحب ومشاعر أخرى: في كثير 
من األحيان، نرغب في لقاء أحد يرافقنا إلى 
ه ليس الشخص 

ّ
 أن

ّ
السينما أو غير ذلك، إال

ــــذي يــمــكــنــه أن يــفــهــمــنــا أو يــدعــمــنــا فــي  الــ

لحظاتنا الصعبة. ال نرغب في عيش حياة 
مملة. لــذلــك، نبحث عــن أشــخــاص يمكن أن 
يــحــولــوا حــيــاتــنــا إلـــى مــغــامــرة. فـــي الــوقــت 

نفسه، لسنا على استعداد للتغيير دائما.
ــر: بــعــد فــتــرة مــن الـــزمـــن، لــن يكون 

ّ
3- نــتــعــث

نا سنكون 
ّ
ألن للحب،  وقــت ومساحة  لدينا 

أكثر انشغااًل باألمور املادية.
4- نــنــتــظــر نــتــائــج فـــورّيـــة: عــنــدمــا نــقــع في 
 فــي أن تــكــون عالقاتنا 

ً
الــحــب، نــرغــب فــعــال

يمكن  ال  والتفاهم  النضح   
ّ
أن  

ّ
إال ناضجة. 

 .
َ
قا إال بعد سنوات من العيش معا

ّ
أن يتحق

ه ليس هناك 
ّ
معظم الناس يعتقدون اليوم أن

 وقتهم وصبرهم، 
ّ

شيء في الحياة يستحق
ى الحب.

ّ
حت

ل كثيرون 
ّ

ل تضييع طاقاتنا: يفض
ّ

5- نفض

قضاء ساعة مــع عــدد كبير مــن األشخاص 
بداًل من االكتفاء بشخص واحد. في الوقت 
ــه من األفضل 

ّ
أن الــرأي الطاغي هو  الحالي، 

لــقــاء الــنــاس بـــداًل مــن الــتــعــّرف إلــيــهــم. نحن 
جشعون، ونريد كل شيء دفعة واحدة. نبدأ 
ــّدًا لــهــا حــني نكتشف  الــعــالقــات ثــم نــضــع حـ
مــا هــو أفــضــل. وال نــعــطــي أجــمــل مــا لدينا 
ــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

ّ
لــشــخــص واحـــــد، لــكــن

نــريــده أن يــكــون مــثــالــّيــا. رّبــمــا نــتــعــّرف إلى 
كــثــيــريــن، لــكــن قــد نــجــد صــعــوبــة فــي إعــطــاء 

فرصة ألحد. 
6- نعتمد على التكنولوجيا: التكنولوجيا 
نــحــن قريبون  بــعــضــا.  قــّربــتــنــا مــن بعضنا 
نا عاجزون عن 

ّ
جدًا إلى درجــة قد نشعر أن

س. لم نعد نملك الوقت للقاء اآلخرين. 
ّ
التنف

 شيء عنهم، وليس لدينا ما 
ّ

رّبما نعرف كل
نتحّدث عنه. 

7- يــصــعــب عــلــيــنــا الــبــقــاء فـــي مــكــان واحـــد 
ـــخـــلـــق 

ُ
ـــــنـــــا لـــــم ن

ّ
ــة: نـــعـــتـــقـــد أن ــلــ ــويــ لــــفــــتــــرة طــ

 فكرة االستقرار تخيفنا. 
ّ
ى أن

ّ
للعالقات، حت

ال نكّرس حياتنا لشخص واحــد بعد اآلن، 
 ما يمكن أن يكون دائما.

ّ
ب كل

ّ
ونتجن

العالقات  نخشى  كثيرة:  أشــيــاء  نخشى   -8
ــلــــوب  ــقــ ــــات األمـــــــــــل، والــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدة، وخـ ــديــــ الــــــجــــ

املكسورة. 
لــذلــك، ال نــدع الــنــاس يدخلون إلــى حياتنا. 
نبني الجدران حول أنفسنا، وأحيانا تكون 
ســمــيــكــة جــــدًا إلــــى درجـــــة نــعــجــز عـــن رؤيـــة 

األمور على حقيقتها.
)العربي الجديد(

الجيل
الجديد
يخشى
االرتباط

زهير هواري

ر ضمن املتاح من املساحة الدخول في تفاصيل األوضاع العربية 
ّ
من املتعذ

ر والسكان كل على حدة. مع ذلك نحن مضطرون إلى 
ّ

على صعيد التحض
مقاربة العديد من املعطيات، على سبيل املثال ال الحصر. نبدأ من مصر 
الذي تعانيه املنطقة  الديموغرافي  الخلل  باعتبارها األكثر وضوحًا على 
اآلن بحوالي 90 مليون نسمة. لكن  السكان فيها  إذ يقدر عدد  العربية. 
ر نهر النيل 

ِّ
مثل هذا العدد الكبير يتركز ضمن الشريط الضيق الذي يزن

الدلتا  أســـوان واألقــصــر – وحتى منطقة   - الجنوب  بــدءًا مــن  أو حوضه 
ومدينة االسكندرية على البحر املتوسط. وعليه يمكن القول إن املساحة 
للبالد والبالغة مليون كلم مربع تتقلص حتى حــدود دنيا، إذ  اإلجمالية 
هي على الصعيد الفعلي أقل من عشرة باملائة. وبذلك تكون مصر األولى 
عربيًا في عدد السكان والثالثة أفريقيًا بعد كل من نيجيريا وأثيوبيا، وفي 
الوقت ذاته تحمل الرقم 126 عامليًا و127 لجهة كثافة السكان إذا جرت 
عملية القياس على املساحة الكلية وهذا ليس صحيحًا على أي حال، إذ 
هناك ندرة للسكان في كل من الصحراء الشرقية والغربية على حد سواء، 
بينما حوض النهر والدلتا هما منطقة التركز والكثافة السكانية الكبيرة. 
أمــا ســوريــة فــإن عــدد سكانها وصــل إلــى قــرابــة 25 مليون نسمة، علمًا 
أنه كان عام 2007 حوالي 20 مليون نسمة، وبكثافة سكانية تبلغ 105 
أشخاص في الكلم املربع الواحد. مع ضرورة االنتباه الى أن منطقة الكثافة 
السكانية ليست متوازنة جغرافيًا هنا، إذ  تركزت في خط املدن الذي يبدأ 
من دمشق ويمر صعودًا على حمص وحماه ويصل إلى الالذقية وحلب 
املفيدة«  أو مــا يطلقون عليه اســم »ســوريــة  الشمال والــغــرب،  فــي أقصى 
هذه األيام. باختصار التركز السكاني هو في غرب البالد بينما املناطق 
إلى  انتقلنا  اذا  أو شبه صــحــراويــة.  هــي صــحــراويــة  الغالب  فــي  الشرقية 
العراق فإن عدد السكان يربو على 35 مليون نسمة، بينما كان في العام 
يليها  العاصمة  األكبر في  العدد  2007 حوالي 31 مليون نسمة. يتركز 
تتعرض  مناطق  وهي  والبصرة.  وأربيل  والسليمانية  نينوى  محافظات 
المتحانات عسيرة في ضوء الواقع السياسي واألمني الذي يعيشه العراق 

منذ حوالي العقد ونصف العقد من الزمن. 
ما  الــى  بالنظر  العربية  الـــدول  بــاقــي  عــن  فــي فلسطني مختلفة  الــصــورة 
تعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة السياسات االقتالعية الصهيونية. 
وعليه هناك ما ال يقل عن 11 مليون فلسطيني الباقون منهم في أرض 
فلسطني التاريخية ال يتجاوزون الخمسة ماليني ونصف املليون نسمة، 
الضفة  في  والباقون  إسرائيل  دولــة  داخــل  املليون  ونصف  مليون  منهم 
الــدول  في  نسمة الجــئ  مليون   5.5 فمنهم  الباقون  أمــا  والقطاع.  الغربية 
املضيفة )األردن ، سورية، لبنان وبعض مخيمات الضفة والقطاع(. إذن 
الفلسطيني فحدث ويحدث بفعل قيام دولــة إسرائيل وما  خلل املجتمع 
تمارسه من سياسة استيطان وطرد تضغط على نحو واضح اآلن على 

سكان الضفة الغربية بعد انسحاب القوات االسرائيلية من قطاع غزة. 
)أستاذ جامعي(

دخوًال في التفاصيل

الديموغرافيا العربية تحقيق

ربّما تعّرضت 
للتحرش )أشرف 

شاذلي/ فرانس برس(

على تخوم الحّي )لؤي بشارة/ فرانس برس(

على الحدود )العربي الجديد(
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قضايا

أالن غريش

الشرق األوسط: متى يصل الغد؟... 
عنوان ظريف، شبه شاعري، للقاٍء 
ــل مــــشــــاركــــن عـــديـــديـــن  ــمـ ــع شـ ــمـ جـ
نهاية الشتاء، في فندق فخم وسط موسكو، 
غــيــر بعيد عــن الــســاحــة الــحــمــراء والــكــرمــلــن. 
جاء حوالى مائة من املدعوين من ثالثن بلدًا، 
ليناقشوا مستقبل منطقٍة تتخبط  بالحروب 
ــنــــزاعــــات، بـــدعـــوة مـــن مـــركـــز األبــــحــــاث في  والــ

السياسة الدولية.   
تــمــيــز املـــشـــاركـــون بــتــنــوعــهــم الــكــبــيــر، مــقــارنــة 
أكبر  املاضية، وبوجود عدد  السنة  باجتماع 
من مندوبي دول الخليج. ندوة تشاهد فيها 
وزيــــر الـــدفـــاع اإلســرائــيــلــي الــســابــق، موشيه 
إنشاء  إلــى  السلم بحاجة  أن  يــعــالــون، يشرح 
دول طائفية سنية، شيعية أو علوية )وقطعًا 
الجنرال األميركي بول  أو  غير فلسطينية...(، 
الــرئــيــس األمــيــركــي،  الـــذي يثني عــلــى  فاليلي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، ويــتــحــدث عـــن لــقــائــه أخــيــرًا 
بــمــرشــحــة الــيــمــن املــتــطــرف فـــي االنــتــخــابــات 
ــة، مــــاريــــن لـــــوبـــــان، فــي  ــيـ ــفـــرنـــسـ الـــرئـــاســـيـــة الـ
بالرئيس  تلتقي  أن  أيــضــًا  ويمكنك  بــاريــس. 
الشعبية  الديمقراطية  للجمهورية  الــســابــق 
لــلــيــمــن )جـــنـــوب الــيــمــن(، عــلــي نــاصــر محمد، 
فهمي،  نبيل  األســبــق،  ووزيـــر خارجية مصر 
األسبق لجامعة  العام  األمــن  وعمرو موسى 
الـــــدول الــعــربــيــة، عــمــرو مـــوســـى، أو املــبــعــوث 
إسماعيل  اليمن،  إلــى  املتحدة  لألمم  الخاص 
ــا بــســمــة قــضــمــانــي املــعــارضــة  ولـــد الــشــيــخ. أمـ
السورية التي تم اإلعالن عن مجيئها فلم تأت. 
وسجل غياب آخر للعضو السابق في مجلس 
األمــن الوطني اإليــرانــي واملقيم فــي الــواليــات 
املتحدة، حسن موسيفيان. لم يأت خشية أن 
دخــول  بمنع  املتعلقة  تــرامــب  مراسيم  تمنعه 
رعــايــا بــعــض الــــدول املسلمة مــن الــعــودة إلــى 

الواليات املتحدة، إن خرجوا منها.
ــاء بــمــثــقــفــن  ــقـ ــتـ ــة لـــاللـ ــاع فــــرصــ ــمــ ــتــ ــان االجــ ــ كــ
إيرانين،  أو  وباحثن، بمسؤولن سعودين 
ــراك أو مـــصـــريـــن، عـــراقـــيـــن أو أمــيــركــيــن،  ــ أتــ
مـــع حـــضـــور روســـــي قـــــوي، مــنــه نـــائـــب وزيـــر 
ميخائيل  العربي،  بالعالم  املكلف  الخارجية 
بــــوغــــدانــــوف، أو رئـــيـــســـة مــجــلــس فــيــدرالــيــة 
فاالنتينا ماتفيانكو  العليا(،  )الغرفة  روسيا 
املــقــربــة مــن فالديمير بــوتــن، أو مــديــر معهد 
ــد مــهــنــدســي هـــذه  ــ الـــــدراســـــات الـــشـــرقـــيـــة وأحــ
الندوة، فيتالي نومكن، والذي على عجل، مع 
الوفد  لتدعيم  إلــى جنيف  األول،  اليوم  نهاية 
املفاوضات هناك بشأن سورية.  الروسي في 
أما أوروبا فكان غيابها التام الفتًا، كما أشار 

إلى ذلك مشاركون عديدون. 

دور مركزي في الملفات الساخنة
ــيـــر املـــتـــجـــانـــســـة أن  ــد هــــــذه املــــشــــاركــــة غـ ــؤكــ تــ
السنة األخــيــرة، بفضل  فــي  روســيــا اكتسبت، 
ــة، مكانًا  انــتــصــاراتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـ
ــــرق األوســــــــــط، يـــعـــتـــرف بــه  ــــشـ ــــي الـ ــًا فـ مــــركــــزيــ
يــديــنــون دعمها  الــذيــن  الجميع، بما فــي ذلــك 
نظام دمشق. وهي تفتخر بأنها تحافظ على 
الحوار مع كل األطراف، في كل النزاعات التي 
حــّلــت عــلــى املــنــطــقــة: ألــيــســت هـــي الــتــي تــقــوم 
حزب  بن  التصعيد  لتفادي  حميدة،  بمساٍع 

الله وإسرائيل في الجوالن؟ 
فيها  يتم  الــتــي  املــراكــز  مــن  أصبحت موسكو 
الــتــفــاوض حـــول أكــثــر املــلــفــات ســخــونــة. ففي 
نــهــايــة  يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الــتــقــت فيها 
حركتا حماس وفتح لتشكيل حكومة وطنية 
فــلــســطــيــنــيــة، والــحــقــيــقــة أن وســـائـــل اإلعــــالم 
ــثـــر مــــن الـــــــالزم بــإنــجــاز  الـــروســـيـــة تـــبـــاهـــت أكـ
بأنه  فلسطينية  مصادر  تفيد  إذ  فيه،  مبالغ 
كما  اللقاء.  في  فعلي،  تقّدم  أي  إنجاز  يتم  لم 
احــتــضــنــت الــعــاصــمــة الــروســيــة فــي منتصف 
ــنــــدوة الـــســـادســـة لـــألكـــراد  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــ
التي جمعت عــددًا ال بــأس به من التنظيمات 
املــقــربــة مــن تــيــار حــزب الــعــمــال الكردستاني، 
بـــدءًا بــحــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي )ســوريــة(، 
مرورًا بالحزب الديمقراطي للشعوب )تركيا( 
ــران(،  وحـــزب الــحــيــاة الــحــرة الــكــردســتــانــي )إيــ
الديمقراطي  وكلها أحــزاب مناهضة  للحزب 
الــكــردســتــانــي الـــحـــاكـــم فـــي املــنــطــقــة الــكــرديــة 
استقبل  كما  اللقاء.  والغائب عن  الــعــراق،  في 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي الفـــروف، 
آذار، رئيس حكومة  في بداية شهر مــارس / 
أن لروسيا  الــســراج، مع  فايز  الليبية،  الوفاق 
عالقات جيدة مع خصمه األساسي، الجنرال 

خليفة حفتر. 
ــا الــــداعــــي لـــهـــذا الـــنـــشـــاط املـــحـــمـــوم؟ مـــا هي  مـ
دوافــــع مــوســكــو الــحــقــيــقــيــة؟ يــوضــح فــيــودور 
للندوة،  املهندسن  املفكرين  أحــد  لوكيانوف 
ــم املــحــلــلــن الـــــــروس فــــي الــســيــاســة  ــ ــد أهـ ــ وأحــ
اإلقليمي  البعد  يــتــجــاوز  الــهــدف  أن  الــدولــيــة، 
»ترى روسيا الشرق األوسط ميدانًا أساسيًا 
ــاٍل، يضمن  ــ يــمــكــن لــهــا أن تــشــكــل فــيــه رأس مـ
االعتراف بها قوة في الساحة الدولية، فعلى 
ــــروب  الــــرغــــم مــــن وضـــعـــه الــــخــــاص حـــالـــيـــًا )حـ

فإن  أجنبي(،  تدخل  وعمليات  ضعيفة  ودول 
الشرق األوســط جزء من عملية إعــادة ترتيب 
العالم«، وال تخفي روسيا قناعتها بأن عهد 
»ما بعد الغرب«  قد بدأ فعاًل، وهي ترغب في 
تسريع حلوله. وهذا ال يعني بالضرورة »أننا 
نباشر حربًا باردة جديدة. لسنا في منافسة 
مع الواليات املتحدة كما كان الحال بالنسبة 
السوفياتي، ال نريد يالطا جديدة«،  لالتحاد 
كــمــا يـــوضـــح أســـتـــاذ الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة، لنا 

لوكيانوف.
الــقــطــب، بل  لـــم يــعــد ثــنــائــي  الــعــالــم  أواًل، ألن 
أصـــبـــح مــتــعــّدد األقــــطــــاب. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ هــــنــــاك وعـــــــي بـــــحـــــدود »الــــــقــــــوة الـ
وأخيرًا،  االقتصادية.  املجاالت  في  خصوصًا 
فكما  قــوة محركة،  تعد  لم  األيديولوجية  ألن 
يـــرّدد بــإلــحــاح لــوكــيــانــوف ومـــحـــاورون روس 
ــدة الــلــعــبــة الــــدولــــيــــة فــي  ــاعــ عـــــديـــــدون، »إن قــ
االستقرار،  بانعدام  املقبلة ستتميز  السنوات 
بالنسبة  دائــمــة، حــتــى  لتحالفات  فــال وجـــود 

للحلف األطلسي«.  
ــــى الــبــيــت  ــول دونــــالــــد تــــرامــــب إلـ ــ ويــــزيــــد وصــ
األبــيــض )قــوبــل إلـــى حـــٍد مــا باستحسان في 
الكرملن( من انعدام االستقرار وغياب اليقن، 
فــالــرئــيــس األمــيــركــي حــالــيــًا أســيــر التناقض 
ــة، مــنــهــا الــــتــــقــــارب مــع  ــتـــعـــارضـ ــوٍل مـ ــيــ بــــن مــ
فالديمير بوتن والتيارات املناهضة لروسيا 
»الــحــرب ضد  الكونغرس، وخطابه حــول  فــي 

اإلرهاب« وعدائه املستحكم إليران. 
وفي انتظار ذلك، يستفيد الكرملن من املرحلة 
واشنطن،  فــي  تــدور  التي  الغريبة  االنتقالية 
لكنه يبعث رســالــة واضــحــة إلــى الــغــرب، عبر 
األوسط  الشرق  »يشكل  ماتفيانكو  فاالنتينا 
ــاب  خـــط الــجــبــهــة لــلــحــرب الــعــاملــيــة ضـــد اإلرهــ
الــــذي هـــو شـــر شـــامـــل، مــمــاثــل ملـــا كــانــت عليه 
الفاشية. ولكي ننتصر عليه، علينا أن نضع 

خالفاتنا جانبًا«.
بــوغــدانــوف »عــلــيــنــا أن ننتهي من  ويــوضــح 
عملية فرض الديمقراطية من الخارج، والتي 
ال عالقة  لها بالثقافات املحلية«. ولكنه يؤكد 
ــع الــجــمــيــع« فـــي ليبيا  ــه عــلــيــنــا »الـــعـــمـــل مـ أنــ
ــة والــــعــــراق، بــاســتــثــنــاء ـ  أو الــيــمــن أو ســـوريـ
الجنسيات،  املــتــعــددة  اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة والـــقـــاعـــدة. وكــان  كتنظيم 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث  بـــإمـــكـــانـــه أن يــشــيــر إلـ
بــــــدأت مـــوســـكـــو، الـــقـــلـــقـــة مــــن وجــــــود تــنــظــيــم 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة فــي املـــيـــدان، اتـــصـــاالٍت مع 

)كازاخستان( مرتن في يناير/ كانون الثاني 
النظام  عــن  ممثلن   ،2017 شــبــاط  وفــبــرايــر/ 
الـــســـوري واملـــعـــارضـــة املــســلــحــة، بــمــا فـــي ذلــك 
جــمــاعــات ســلــفــيــة، كــانــت تــعــتــبــرهــا إلــــى ذلــك 
الشام«. ومهد  الحن »إرهابية«، مثل »أحــرار 
هذا التوافق الطريق إلى استئناف املفاوضات 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/ 

شباط بن النظام وقوى املعارضة. 

حلفاء يصعب التنبؤ بسلوكهم
ــواقــــف  ــــع املــ ــــن، كـــيـــف يــمــكــنــهــا الـــلـــعـــب مـ ــكـ ــ ولـ
املتناقضة التي تميز أحيانًا الحلفاء أنفسهم، 
فــمــشــروع الـــدســـتـــور املـــقـــدم مـــن مــوســكــو إلــى 
السورية ستكون  الدولة  بأن  يفيد  السورين 
ــذا ال يــرضــي إيـــــران، وال يشير  عــلــمــانــيــة، وهــ
ــو اعـــتـــراف  ــ ــى الـــطـــابـــع الـــعـــربـــي لــلــبــالد )وهـ إلــ
ضمني بالحالة الكردية( مما ال يروق ألنقرة 
والــوطــنــيــن الـــعـــرب. ومـــع ذلــــك، يــبــدو مــحــور 
ــًة مــــن مــحــور  ــهــــران أكـــثـــر صــــالبــ مـــوســـكـــو ـ طــ
ــتـــحـــول فــي  مـــوســـكـــو ـ أنــــقــــرة، حـــيـــث يـــبـــدو الـ
التحالفات غير وارٍد بالنسبة للمحور األول، 
بما أن األمل في أن يؤدي االتفاق، بخصوص 
الـــنـــووي اإليـــرانـــي، إلـــى انـــفـــراج بــن الــواليــات 
املتحدة وإيران، قد تبّخرـ أما بالنسبة ألنقرة، 
أن تركيا عضو في حلف  فموسكو ال تنسى 

شمال األطلسي )الناتو(. 
ــؤ بــــه،  ــبـ ــنـ ــتـ ــر يـــصـــعـــب الـ ــ ــ ــيـــف آخـ ــلـ وهـــــنـــــاك حـ
ــد، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يدين  وهـــو بــشــار األســ
بــنــجــاتــه الــســيــاســيــة لــلــتــدخــل الــــروســــي. وال 
يــخــفــي ألــيــكــســنــدر أكــســيــنــيــنــوك، وهـــو سفير 
ــر، ودبـــلـــومـــاســـي  ــزائــ روســــــي ســـابـــق فــــي الــــجــ
ــة،  ــيـ ــطـ ــة الــــشــــرق أوسـ ــيـــاسـ ــمـــرس فــــي الـــسـ ــتـ مـ
أن  يمكن  »ال  الــســوريــة:  للسلطات  انــتــقــاداتــه 
ُيــبــنــى الـــحـــل فـــي ســـوريـــة عــلــى بـــيـــان جنيف 
في 30 يونيو/ حــزيــران 2012، والــقــرار 2254 
إقــامــة »هيئة  الـــذي ينص على  ملجلس األمـــن 
ــادرة عــلــى »االضـــطـــالع  ــ حــكــومــة انــتــقــالــيــة«، قـ
حن  فــي  التنفيذية«،  السلطة  بوظائف  كليًا 
»ترفض دمشق، تحت حجج مختلفة، التحّدث 
عن العملية االنتقالية«. وقد أعرب السفير عن 
هذا املوقف في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا 

في 20 فبراير/ شباط املاضي.
ويـــبـــدو أن الـــــدورة الــرابــعــة لــلــمــفــاوضــات في 
جـــنـــيـــف، والــــتــــي انـــتـــهـــت فــــي 3 مـــــــارس/ آذار 
الــــجــــاري، فـــرضـــت عــلــى دمـــشـــق، بــضــغــط من 
مــوســكــو، قــبــول مـــبـــادئ الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة. 
وهو ما يشكل تقدمًا بسيطًا، أشاد به مبعوث 
األمـــم املــتــحــدة، ستيفان دي مــيــســتــورا، الــذي 
أعلن عن عودة املفاوضات في 23 مارس/ آذار. 
فترى  األســـد،  بــشــار  أمــا بخصوص مستقبل 
مــوســكــو أنــــه ســيــتــم الــبــت فــيــه الحـــقـــًا، وعــلــى 
ــك. هـــل تــشــكــل هــذه  ــ ــّرروا ذلـ ــقــ الـــســـوريـــن أن يــ
املتمسكة  طهران  بن  لخالفات  سببًا  املسألة 
ثــمــن، وموسكو  بــأي  الــســوري  الرئيس  ببقاء 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون أكـــثـــر مـــرونـــة؟ أو كــمــا يــســأل 
ــل تـــوجـــد خـــالفـــات بن  صــحــافــيــون روس: هـ
؟ يصعب 

ْ
ن وزيري الدفاع والخارجية الروِسيَّ

تأكيد هذه اإلشاعة أو تلك. 
 

المستقبل في البيت األبيض
مهما يكن، ليست املسألة مطروحة في جدول 
ــكـــو، ألن املــســتــقــبــل  األعــــمــــال بــالــنــســبــة ملـــوسـ
الــوضــع متحرك،  املــيــدان، حيث  سيتحدد فــي 
الدولة  تنظيم  يبقى  الرغم من هزائمه،  فعلى 
اإلسالمية قويًا، كما هو الحال أيضًا بالنسبة 

لفرع القاعدة، جبهة النصرة التي تحولت إلى 
جبهة فتح الشام. ومن جهة أخرى، هناك توتر 
السوري  والنظام  تركيا  مــن  كــل  بــن  ملموس 
ــرات تــعــمــل  ــ ــوتـ ــ وإيـــــــــران فــــي املـــــيـــــدان، وهـــــي تـ
موسكو على فك ألغامها. نجد مثااًل على ذلك 
التي سيطرت  الباب  الوضع حــول مدينة  في 
التركية في 23 فبراير/ شباط  القوات  عليها 
مــع حلفاء ســوريــن، بعد أن دخــلــت األراضـــي 
السورية في أغسطس/ آب 2016. وقد هّددت 
تــركــيــا بــالــتــوجــه إلـــى مــنــبــج الــتــي وقــعــت بن 
والتي  السورية«،  الديمقراطية  »القوات  أيدي 
يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا حــــــزب االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لتركيا،  وبالنسبة  أســاســيــًا.  دورًا  )الـــكـــردي( 
يــتــمــثــل الـــهـــدف فـــي مــنــع تــوحــيــد املــقــاطــعــات 
الثالث للمنطقة الكردية في سورية، وتوجيه 
ضــربــة ملــنــظــمــٍة تــعــتــبــرهــا مــجــرد فـــرع لــحــزب 
العمال الكردستاني الذي هو في نظرها عدو 
بخطورة تنظيم الدولة اإلسالمية نفسها، إن 

لم يكن أكثر.
تـــفـــاوضـــت مـــوســـكـــو، بـــمـــســـاعـــدة واشـــنـــطـــن، 
ــــزب االتـــحـــاد  ــلـــى حـ عـــلـــى إيــــجــــاد تـــســـويـــة: أجـ
الديمقراطي قواته من القرى املحيطة بمنبج، 
واســتــعــادهــا الــنــظــام الــــســــوري. وتــمــت بــذلــك 
األتـــراك وحلفائهم  بــن  فاصلة  إقــامــة منطقة 
مــن جــهــة واألكـــــراد مــن جــهــة أخــــرى، يضطلع 

فيها الجيش السوري بدور القوة الفاصلة.
املــواجــهــات غــيــر مستبعدة،  ذلـــك، تبقى  ومـــع 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ خـــصـــوصـــًا وأن تـــركـــيـــا جـــــــّددت إرادتـ
ــن املـــقـــاتـــلـــن األكـــــــراد،  تــطــهــيــر مــنــبــج كــلــيــًا مــ
وأكــدت إصرارها على املشاركة في العمليات 
تنظيم  »عاصمة  الرقة  السترجاع  العسكرية 
ــيــــة«. وكـــــان الـــلـــقـــاء الـــــذي تم  ــة اإلســــالمــ ــدولــ الــ
فـــي أنــطــالــيــا فـــي 7 مـــــــارس/آذار الـــجـــاري بن 
مسؤولن عسكرين أتراك وروس وأميركين، 
يـــهـــدف إلــــى تــحــديــد اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة. 
الــواليــات املتحدة  الــوقــت نفسه، تــبــّن أن  فــي 
ــنـــز إلــى  ــلــــت، ألول مـــــرة، قـــــوات مـــن املـــاريـ أرســ
املــيــدان، فضاًل  فــي  اآلن  تــوجــد  املنطقة، حيث 
عن السورين، قوات إيرانية وتركية وروسية 

وأميركية.
ــل يــمــكــن  ــ ــــوف: هــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــن، يــــتــــســــاءل لـ ــ ــكــ ــ ولــ
أطــراف  التفاوض على مستقبل ســوريــة »مــع 
إيـــران وتركيا؟«.  غير عربية فقط ال غير، هــم 
وهو سؤال مشروع، حيث كانت ندوة فالداي 
فــرصــة لــالســتــمــاع إلـــى انــتــقــادات شــديــدة من 
وفــــود عــربــيــة عـــديـــدة ضـــد إيـــــران، و»نــزعــتــهــا 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــوســكــو  الـــتـــوســـعـــيـــة«. وعـ
تمّكنت من فرض وجود األردن في مفاوضات 
ــغـــور  ــاتـــور ايـ ــنـ ــيـ ــا يــــوضــــح الـــسـ ــمـ ــة. كـ ــانــ ــتــ أســ
مـــــوروزوف عــضــو لجنة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فـــي الــغــرفــة الــعــلــيــا »ســنــكــون فـــي حــاجــة إلــى 
الـــواليـــات املــتــحــدة، لــضــم الــعــربــيــة السعودية 
القتال  عـــودة  قــد نشهد  الــنــقــاشــات، وإال  إلـــى 
ومساعدات من الرياض والدوحة للتنظيمات 
املــســلــحــة«. واألخــطــر، حسب رأيـــه، أن تنطلق 
إدارة ترامب في نزاع ضد إيران عبر إسرائيل. 
وســيــدمــر هــذا االحــتــمــال كــل إمكانية حــل في 
ســوريــة، وســيــذكــي نــيــران الــحــرب على نطاق 
ــلـــدول،  ــفــــجــــارات لـ واســــــع فــــي املـــنـــطـــقـــة، مــــع انــ
الرغم من  الطائفية. فعلى  للنزاعات  وتأجيج 
أن قسطًا  مــدركــن  الـــروس  يــبــدو  نجاحاتهم، 
األبيض. وأن  البيت  املستقبل يتحّدد في  من 
ال أحـــد يــــدري مــتــى ســيــصــل الــغــد فــي الــشــرق 

األوسط.
)كاتب فرنسي(

موقع مركزي ووجود عسكري وتناقضات بين الحلفاء

موسكو عاصمة الشرق األوسط
في انتظار ترامب

روسيا اكتسبت، في 
السنة األخيرة، بفضل 
انتصاراتها العسكرية 

في سورية، مكانًا 
مركزيًا في الشرق 
األوسط، يعترف به 

الجميع

ال تخفي روسيا 
قناعتها بأن عهد »ما 

بعد الغرب« قد بدأ 
فعًال، وهي ترغب في 

تسريع حلوله 

تحتل روسيا اآلن موقعًا مركزيًا في الساحة الشرق أوسطية، فوجودها العسكري في سورية والمحور الذي أنشأته مع إيران 
وتركيا يجعالن منها ُمحاِورًا، ال مناص منه بالنسبة ألطراف الحرب الدائرة رحاها هناك. ولكن روسيا أسيرة تناقضات تزرع الشقاق 

بين حلفائها، وهي تنتظر بقلق، أن يقرّر الرئيس األميركي، دونالد ترامب، سياسته حيال المنطقة

)Getty( 2016 جلسة حول الشرق األوسط وأوراسيا الوسطى ضمن االجتماع السنوي الـ 13 لنادي فالداي في سوتشي، 25 أكتوبر

تميّز  التي  المتناقضة  المواقف  مع  اللعب  لموسكو  يمكن  كيف 
أحيانًا الحلفاء أنفسهم، فمشروع الدستور المقّدم من موسكو إلى 
يرضي  ال  وهذا  علمانية،  ستكون  السورية  الدولة  بأّن  يفيد  السوريين 
يروق ألنقرة والوطنيين  ال  للبالد مما  العربي  الطابع  إلى  يشير  إيران، وال 
العرب. ومع ذلك، يبدو محور موسكو- طهران أكثر صالبًة من محور 
بالنسبة  وارٍد  غير  التحالفات  في  التحّول  أّن  يبدو  إذ  أنقرة،  موسكو- 
للمحور األّول، أما بالنسبة ألنقرة، فموسكو ال تنسى أبدًا أن تركيا عضو 

في حلف شمال األطلسي.

تحالفات متناقضة
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فصائل من حركة طالبان، تعتبرها مناهضة 
للجهادية الدولية.  كسب الــروس، في امليدان 
الــــســــوري، انــتــصــاراتــهــم األكـــثـــر داللــــــًة، ولــكــن 
االستقرار  إضفاء  على  قدرتهم  إثبات  عليهم 
وبلورة حل سياسي، وهم يعتمدون، في ذلك، 
الــذي  ـ روســيــا  تركيا  ـ  إيـــران  أواًل على مثلث 
شكلوه بجهد كبير. وكما يوضح دبلوماسي 
ــذا الــتــحــالــف بــديــهــيــًا، فهو  ــي »لـــيـــس هــ ــ روسـ
يــرتــكــز عــلــى حــســابــاٍت تكتيكية، لــكــن هـــذا ال 
يعني أنه لن يستمر. فهو يوفر التقاء املصالح 
التي  الثالثة  البلدان  لهذه  القريب  املــدى  على 
لها قوات في امليدان، وترغب في إيجاد حل«. 
»هي تدرك تمامًا الثمن الباهظ املترتب ماليًا 
عــلــى االنــغــمــاس فــي مستنقع الـــحـــرب«. ومــن 
أجل إتاحة إمكانية التوقيع على وقف إلطالق 
النار في سورية، جمعت موسكو  في أستانة 
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المؤشر العربي: 70% يحصلون 
على األخبار من وسائل التواصل

»أبو الشهداء« ... نعي 
على المواقع االجتماعية

ريان محمد

اللحظــة  منــذ  الســوري،  النظــام  اعتبــر 
األولــى للثــورة، العمــل اإلعالمــي، مــن أخطــر 
دوًرا  اإلعــالم  لعــب  حيــث  عليــه،  النشــاطات 
الــذي  الكبيــر  العنــف  نقــل حجــم  فــي  كبيــًرا 
 إلــى القصــف 

ً
كــب بحــق املدنيــن، إضافــة

ُ
ارت

العنيــف علــى املناطــق الســكنية، مــا تســبب 
فــي مقتــل مئــات اآلالف وتدميــر مدن وبلدات 
اإلعالميــن  مئــات  خاللهــا  عــرف  بالكامــل، 
مختلــف  علــى  اإلعالميــن  والناشــطن 
مــا  نقــل  ملهمــة  تصــدوا  الســورية  األراضــي 
منهــم  لــكل  الســوري،  الشــعب  علــى  يمــارس 
بصمتــه خــالل هــذه الســنوات، تحتــاج رواية 
يمــارس  زال  مــا  منهــم  مجلــدات،  قصصهــم 
مهمتــه ومنهــم مــن قتــل أو اعتقــل أو اختفــى 
قســريًا. ملــع، خــالل ســنوات الثــورة، اســم كان 
واملناطــق  املظاهــرات  فــي  متواجــًدا  دائمــًا 
الساخنة من حمص وريفها إلى ريف دمشق 
وإدلــب وحلــب وريفهــا. هو هــادي العبد الله 
)1987(، ابن مدينة القصير في ريف حمص، 
والحامــل إجــازة فــي التمريــض مــن جامعــة 
فــي  العبداللــه  انخــرط  الســورية.   تشــرين 
املظاهــرات املناهضــة للنظام في حمص عام 
2011، وســرعان مــا حمــل جوالــه الشــخصي 

وبدأ بتصوير املظاهرات.
وكان الناشــط الســوري فــي حــي بــاب عمــرو 
حاشــدة  مظاهــرات  شــهد  والــذي  الشــهير، 
حتــى  الحــر،  الســوري  الجيــش  مــن  محميــة 
عــام 2012  فــي  النظــام عليــه  قــوات  ســيطرة 
إثر حملة عسكرية انتهت بتدمير هذا الحي 
القصيــر،  مدينتــه  إلــى  انتقــل  ثــم  بالكامــل، 
وســائل  فــي  العلنــي  بالظهــور  بــدأ  حيــث 
اإلعــالم العربيــة والعامليــة ناشــطا إعالميــا، 
وناقال للمجازر التي ترتكبها قوات النظام.

مــن  أول  كان  العبداللــه   
ّ
إن ناشــطون  يقــول 

فــي  اللــه«  »حــزب  مشــاركة  وفضــح  كشــف 
املعــارك إلــى جانب قــوات النظام في القصير 
وفــي منطقــة القلمــون، قبــل أن يعلــن األمــن 
العــام للحــزب حســن نصــر اللــه ذلــك بشــكل 
رسمي، في أيار/مايو من عام 2013، فانتقل 
العبداللــه إلــى منطقــة القلمــون واســتقر فــي 
مدينــة يبــرود إثــر ســيطرة النظــام وحليفــه 

حزب الله على مدينة القصير.
تابع العبدالله عمله اإلعالمي، فقام بتغطية 
جانب من املعارك التي دارت في مدن وبلدات 
منطقــة  فــي  أشــهر  عــدة  ــى 

ّ
وتخف القلمــون، 

القلمــون بســبب مالحقة »حــزب الله« له، إلى 
»صعوبة بالغة« الوصول إلى  أن اســتطاع بـ
الشــمال الســوري في عام 2014، حيث اختار 
مدينة كفرنبل في محافظة إدلب مستقرا له، 
»املطلــق« الخــروج مــن ســورية كمــا  رافضــا بـ
فعــل أغلــب ناشــطي الثــورة الســورية الذيــن 
أوروبيــة،  بلــدان  إلــى  »مضطريــن«  غــادروا 

منوعات

وقــد أصيــب مؤخرا وفقــد زميله املصور. فاز 
الناشط السوري بجائزة منظمة »مراسلون 
بــال حــدود« لحريــة الصحافة للعــام الحالي، 
موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  فــي  أهداهــا  الــذي 
وطــراد  العيســى  »خالــد  إلــى  »تويتــر« 
الزهــوري وباســل شــحادة ووســيم )العــدل( 
وشامل )األحمد(، إلى دماء الشهداء وكل من 
يمضــي حامــال عدســته يقاتــل بهــا ويقاوم«. 

وال ينسى السوريون »الشهيد الجميل« كما 
لقبوا الناشط اإلعالمي واملصور الصحافي 
بريــف  كفرنبــل  مدينــة  ابــن  العيســى،  خالــد 
إدلب، والذي انخرط في املظاهرات الســورية 
مجريــات  مــن  العديــد  ونقــل   ،2011 منــذ 
األحداث واملجازر في ســورية، قبل أن يخرج 
مثخــن  الشــرقية  بحلــب  الشــعار  حــي  مــن 
بجراحه نتيجة عبوة ناســفة اســتهدفته مع 

زميله هادي العبدالله، إلى تركيا التي فارق 
بها الحياة.

اإلعالمــي  الناشــط  الســوريون  يتذكــر  كمــا 
بجراحــه  متأثــًرا  قتــل  الــذي  العــدل،  وســيم 
الناتجــة عــن قصــف الطيــران الروســي علــى 
فــي  النعمــان  مــن معــرة  بنــن بالقــرب  بلــدة 
أكتوبر/تشــرين األول مــن عــام 2015. يصفــه 
الثــورة  فرســان  »أشــجع  بأنــه  الناشــطون 
فــي  الناشــطن  أهــم  مــن  كان  اإلعالميــن« 
بنــادق  عدســته  رافقــت  إذ  إدلــب،  محافظــة 
الثــوار فــي معــارك التحريــر فــي مــدن إدلــب 
وأريحا وجسر الشغور، كما رافق الثوار في 
معارك ســهل الغاب، وريف حماة الشــمالي«. 
عمــل العــدل فــي العديــد مــن وســائل اإلعــالم، 
فــي  امليدانيــة  التطــورات  أبــرز  رصــد  حيــث 
محافظــة إدلــب عمومــًا، وفــي مدينتــه معــرة 
مــن  وكان  الخصــوص،  وجــه  علــى  النعمــان 
إلــى  يذهبــون  الذيــن  اإلعالميــن  الناشــطن 
الجبهــات لرصــد ما يجــري رغم خطورة ذلك 
قبيــل وفاتــه »مركــز  علــى حياتهــم. وأســس 
الناشــطن  مــن  عــدد  مــع  اإلعالمــي«  املعــرة 
اإلعالميــن. وفــي مدينــة حمــص ومــن داخــل 
حــي الوعــر املحاصــر منــذ نحــو 3 ســنوات، 
آخــر معاقــل املعارضــة فــي املدينــة، بــرز اســم 
هــو  الســباعي.  محمــد  اإلعالمــي  الناشــط 
عشــريني العمــر، وطالــب في كليــة االقتصاد 
الثــورة  فــي  لينخــرط  جامعتــه  هجــر  الــذي 
الســباع  بــاب  فــي حــي  الســورية عــام 2011، 

الذي شهد مظاهراته األولى.
أشــهر، حمــل كاميــرا جوالــه وبــدأ  وعقــب 5 
املداهمــة  وعمليــات  املظاهــرات  يصــور 
مواقــع  علــى  بنشــرها  بــدأ  حيــث  للمنــازل، 
بــدأ  فتــرة  وبعــد  االجتماعــي،  التواصــل 
غربيــة  وصحــف  قنــوات  مــع  بالتواصــل 
وعربيــة لنقــل مــا يجــري فــي حمــص. ورغــم 
اضطــرار عائلتــه للنــزوح إلــى خــارج حمــص 
وســائل  مــن  للعديــد  ينقــل  الوعــر  فــي  بقــي 
القصــف  املكتوبــة واملتلفــزة أحــداث  اإلعــالم 
فــي  نشــاطه  إلــى  إضافــة  واملــوت،  والجــوع 
أحــد  كان  الــذي  اإلعالمــي«  حمــص  »مركــز 
مؤسســيه فــي نهايــة عــام 2013 بهــدف نقــل 

أخبار حمص وريفها.
واليــوم، الســباعي هــو أحــد املســجلن علــى 
قوائــم التهجيــر إلــى الشــمال الســوري، حيث 

يعتزم أن يتابع عمله اإلعالمي.   
طــراد  الصحافــي  واملصــور  الناشــط  أمــا 
مدينــة  ابــن  فهــو   ،)2013-1975( الزهــوري 
القصيــر، وكان حاضــًرا فــي أولــى املظاهــرات 
التي شهدتها مدينته. نقل العديد من معارك 
واملجــازر  القصيــر  ومعركــة  حمــص  ريــف 
التــي وقعــت فــي املنطقــة إلــى جانب الناشــط 
هادي العبدالله. وقتل في ريف دمشــق جراء 
شــظايا قذيفــة هــاون أصابتــه وهــو يصــور 

إحدى املعارك في القرب من يبرود.

ُقتل الناشط خالد 
العيسى جّراء استهدافه 

بعبوة ناسفة

قبــل الذكــرى السادســة للثــورة بيومن، قتل 
ــف 

ّ
خل

ُ
النظــام الســوري، حســن الحريــري، لت

التواصــل  وفاتــه حزنــًا ونعيــًا علــى مواقــع 
االجتماعــي بــن الســورين. التحــق »طبيــب 
املعــارك« أو »أبــو الشــهداء«، الدكتــور حســن 
الحريــري، بزوجتــه وأبنائــه الســبعة، الذيــن 
اســتهداف  جــراء  جميعــًا   2014 عــام  تلــوا 

ُ
ق

النظــام الســوري ملنزله فــي بصر الحرير من 
قبــل الطيــران املروحي، ببرميلن متفجرين، 
ذلــك  هــو  وحيــًدا،   

ً
طفــال وراءهــم  فــن 

ّ
مخل

الرضيع الذي نجا من تحت ركام منزله. 
ونشــر الســوريون صور الحريري باإلضافة 
قصتــه،  فيهــا  يــروي  فيديــو  مقاطــع  إلــى 
وصورة عائلته، ناعينه بمنشورات حزينة.

صفحتــه  عبــر  صالــح  الحــاج  محمــد  وقــال 
أن  جميعــًا  »علينــا  »فيســبوك«،  موقــع  فــي 
نســتحي وأن نخجــل وأن نطــم رؤوســنا فــي 
التــراب إن نحــن خذلنــا هــذا الطبيــب البطــل 
زوجتــه  ثــم  ومــن  أوالده جميعــًا  فقــد  الــذي 
وظــل طبيبــًا فــي الخطــوط األمامية مخلصًا 
ملــا يؤمــن بــه: الثورة..إنــه الدكتــور اإلنســان 
البطل حســن الحريري. على مثل هذا البطل 

فلتنح الندابات«.
وغرد اإلعالمي الســوري موســى العمر على 
»تويتر«، »الشــهيد الدكتور حسن الحريري 
النظــام  قتلهــم  الذيــن  أوالده  بجميــع  لحــق 

الحقير في هذه الصورة.. قالها: خســرت كل 
شيء ولم أخسر كرامتي!«.

وكتبــت الناشــطة والصحافيــة ســعاد خبية 
علــى صفحتهــا علــى »فيســبوك«، »الطبيــب 
حكايتــك  بعــد  الحكــي  كل  الحريــري  حســن 
قــال  الشــهداء«،  »أبــو  ســيرة  وعــن  تافــه«. 
الناشــط اإلعالمــي محمــود الحورانــي، فــي 
حديــث مــع »العربــي الجديــد«، إن »الطبيــب 
بريــف  الحريــر  بصــر  مــن  الحريــري  حســن 
درعــا، التحــق بالثــورة منــذ بداياتهــا، وكان 
يكــن  ولــم  للجميــع،  ومعرفتــه  جهــده  يقــدم 
يتخلــف عــن مناطــق املعــارك والقصــف، تــم 
اســتهداف منزلــه بالقصــف الجــوي وقتلــت 
اســتهداف  تــم  كمــا  الـــ7،  وأطفالــه  زوجتــه 

سيارته وعيادته«.
وأضــاف »ُعــرف عــن الحريــري قولــه عندمــا 
تلقــى خبــر مقتــل زوجتــه وأطفالــه، الحمــد 
الله خســرت كل شــيء وما خسرت كرامتي«، 
وال  »املــوت  معركــة  فــي  األحــد  يــوم  وقتــل 
املذلــة« بدرعــا البلــد جــراء غــارة جويــة مــن 

الطيران الحربي.
كمــا أصــدر االئتــالف الوطنــي لقــوى الثــورة 
فيــه  نعــى  بيانــًا  الســورية  واملعارضــة 
الحريــري. وقــال البيــان: »ننعــي إلى الشــعب 
الســوري وإلى أبناء محافظة درعا، الطبيب 
حســن الحريــري، الــذي التحق بركب شــهداء 

إجراميــة  غــارات  جــراء  الســورية  الثــورة 
نفذتهــا طائــرات النظام الحربية على أحياء 
الحريــري،  »انضــم  وأضــاف  درعــا«.  مدينــة 
امللقب بـ »أبو الشــهداء«، إلى صفوف الثورة 
وقــدم خبرتــه العلميــة وامليدانيــة املخلصــة 
إلصابــات  وتعــرض  املياديــن،  مختلــف  فــي 
املتفجــرة  البراميــل  طاولــت  كمــا  وجــروح، 
منزله مخلفة 7 شهداء من أبنائه، ليكون له 

هو موعد آخر مع الشهادة«.
ريان...

أصيب هادي العبداهلل واستمّر في تغطيته )فيسبوك(

)تويتر(

الدوحة ـ العربي الجديد

أظهــرت نتائــج اســتطالع املؤشــر العربــي لعــام 2016، والذي نفذ فــي 12 بلًدا عربيًا، 
أن أكثريــة املوطنــن فــي املنطقــة العربيــة يعتمــدون علــى القنــوات التلفزيونيــة فــي 
متابعة األخبار السياسية بنسبة 68%، ثم على شبكة اإلنترنت بنسبة 13%. وحل 

في املرتبة الثالثة الراديو والصحف اليومية بنسبة %6.
ومصــر،  وتونــس،  والجزائــر،  واملغــرب،  موريتانيــا،  فــي  االســتطالع   وأجــري 
والســودان، وفلســطن، ولبنان، واألردن، والعراق، والســعودّية، والكويت، ونفذ بن 
شهري سبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون األول 2016، وشمل 18310 مستجيبن. 
هم 

ّ
وبّينت نتائج االســتطالع أن 37% ال يســتخدمون اإلنترنت، مقابل 61% قالوا إن

يســتخدمون اإلنترنــت بتفــاوت، فيمــا يســتخدم 47% شــبكة اإلنترنت بشــكل يومي 
 مــع اســتطالع املؤشــر عــام 2015، والــذي كان 36%، و%26 

ً
أو شــبه يومــي، مقارنــة

 لبنــان املرتبــة األولــى بنســبة %89 
ّ

فــي 2014، و18% فــي الفتــرة 2012- 2013. واحتــل
فــي اســتقاء أخبــار مــن القنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة، والعراق فــي املرتبة الثانية 
بنســبة 87%، وفــي املرتبــة الثالثــة مصــر بنســبة 81%، واحتلــت موريتانيــا املرتبــة 
الثانية عشــرة بنســبة 46%. وأفاد 82% من مســتخدمي اإلنترنت أن لديهم حســابًا 
مــن مســتخدمي  علــى »فيســبوك«، فيمــا 33% حســاب علــى »تويتــر« ولــدى %32 
اإلنترنــت حســاب علــى »إنســتاغرام«، و23% لديهــم حســاب علــى »ســناب تشــات«، 
و8% لديهــم حســاب علــى »تيليغــرام«. وأظهــرت النتائــج أن 70% مــن مســتخدمي 
أخبــار  علــى  للحصــول  أيضــا  يســتخدمونها  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ومعلومــات سياســية، و33% يســتخدمونها أكثــر مــن مــرة، وأن 68% مــن أصحــاب 
الحســابات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يســتخدمونها للتعبيــر عــن آرائهــم 
فــي أحــداث سياســية، و19% يســتخدمونها يوميــا أو عدة مرات فــي اليوم. واحتلت 
الجزائر املرتبة األولى بنســبة 85% في اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي من 
أجل التفاعل مع قضية سياسية، تلتها األردن بنسبة 69%، ثم لبنان 67% وتونس 

66%، فيما حلت الكويت في املرتبة األخيرة بنسبة %7.

ناشطون سوريون وثّقوا الثورة... حتى الموت

تغريد

تصنّف ســورية كأخطر المناطق في العالم على العاملين في اإلعالم، حيث قتل واعتقل واختفى قســريًا المئات منهم، منذ انطالق 
الثورة عام 2011. في تلك التظاهرات، برزت أسماء ناشطين كانوا صوت ثورتهم وصورتها، ودافعوا عنها بحياتهم
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دّون الناشطون على مواقع 
التواصل عن الذكرى السادسة للثورة 

السورية، ناشرين صورًا للتظاهرات 
األولى، وللسوريين الذين قتلهم 
النظام. فكتبت عانية »في السنة 
السادسة النطالق الثورة السورية 

نصف مليون سوري ُقتل. أرواح األبرياء 
ستطارد الطغاة ليوم الدين«. 

استذكر اللبنانيون على مواقع 
التواصل االجتماعي أمس ذكرى 

انتفاضة 14 آذار أو »ثورة األرز« 
و»ثورة االستقالل« التي انطلقت 

عام 2005، فتراوحت التعليقات بين 
اإلشارة إلى خيبة أملهم وخذالنهم، 

بينما اعتبر آخرون أّن تلك الثورة 
ال يُمكن أن تموت.

أعرب المصريون عن غضبهم 
وسخطهم بعد قرار اإلفراج عن 

الرئيس المخلوع حسني مبارك. 
فكتبت هناء: »النيابة العامة لالنقالب 
تقرر اإلفراج نهائيًا عن مبارك - الديب: 
سيعود إلى بيته في مصر الجديدة، 

مبارك عليكم #اتخنقنا #إلى_السيسي_
مساء_الطين«.

غضب انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي في المغرب وتونس 

والجزائر بعدما نشر الناطق باسم 
حكومة االحتالل، عوفير جندلمان، 
تغريدًة ُتظهر مجموعة قال إنّهم 
صحافيون من تلك البلدان، ويزورون 

فلسطين المحتلة بدعوة من 
الخارجية اإلسرائيليّة »للتعرف عليها«.



كريستين أبيض

دفــــع بــعــض الــفــنــانــن الــســوريــن، 
ثمنًا ملواقفهم املؤيدة للمظاهرات 
التي رافقت بداية الثورة السورية، 
وال يزال بعضهم يدفع ثمنًا لصمته أو لعدم 

مجاراته النظام القمعي التابع آلل األسد.
قــبــل أســـبـــوعـــن، اســتــطــاعــت نــقــابــة الــفــنــانــن 
الــســوريــن، الــتــي يــقــودهــا زهــيــر رمــضــان، أن 
تــمــنــع املــمــثــل الـــشـــاب قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب، 
ـــع عــلــى بطولة 

ّ
مــن دخـــول دمــشــق، بــعــدمــا وق

بالطبع  والسبب  العشاق«  »قناديل  مسلسل 
هو الصمت الذي التزم به قيس الشيخ نجيب 
طوال خمس سنوات أعقبت الثورة السورية. 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
 عن 

ً
 األمــــن الـــســـوري أعــــّد تــقــريــرًا مــفــصــا

ّ
أن

األسباب التي ُمنع على أثرها الشيخ نجيب 
من دخول بلده، والعمل في مسلسل سوري. 
وهــي أســبــاب واهــيــة، تتحدث عــن موقفه من 
الــثــورة الــســوريــة، وعـــدم التصريح الــواضــح، 
إن كان مع أو ضد نظام األسد، إلى آخر سلة 
السوري  النظام  بها  اشتهر  التي  االتهامات 

االستخباراتي بحق الفنانن، واملدنين.
وحــتــى لـــو انــضــم قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب، إلــى 
ــــول  ــــن دخـ مـــجـــمـــوع الـــفـــنـــانـــن املـــمـــنـــوعـــن مـ
األراضي السورية بسبب معارضتهم للنظام، 
ــال زمـــيـــلـــه مــكــســيــم خــلــيــل لـــيـــس أفـــضـــل،  ــحـ فـ
وهـــو مــقــيــم الـــيـــوم بـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــاريــس، والــقــاهــرة، وكـــان مكسيم خليل من 
السورية،  الثورة  أيــدوا  الذين  الفنانن  أوائــل 
الــذهــاب باتجاه دعــم موجة الحرية،  وقـــرروا 
واالنـــقـــاب عــلــى املــخــابــرات، والــقــتــل، وبطش 
الــنــظــام. وعــبــر مكسيم خليل فــي مــايــو/أيــار 
املاضي عن تضامنه الشديد، بعدما تعرضت 
حلب ألقوى هجمة عسكرية شرسة، فارتدى 
يومها قميصًا أحمر وكتب »حلب من سورية. 
أهلها ســوريــون. أنــقــذوا أهلكم، مــا تبقى من 
»ســـوريـــتـــكـــم«، ولــتــســقــط كـــل أنــظــمــة الــعــالــم، 
فــدمــاء أطــفــالــنــا أغــلــى. خــمــس ســنــوات تكفي 

لنخرج من سباتنا«.
خــلــيــل حــــاول فـــي أعــمــالــه الـــدرامـــيـــة أن ينقل 
صــورة واقعية عن األلــم الــســوري، واستطاع 
مــن خــال مسلسل »غـــدًا نلتقي« الـــذي ُصــور 
في لبنان، أن ينقل الشق االنساني، من واقع 

مرير عاشه السوريون طوال سنوات املحنة.
أما الفنان جمال سليمان، فيعتبر هو اآلخر 
مــن أشـــد الــفــنــانــن املــعــارضــن لــنــظــام األســـد، 
وُمــنــع مـــرارًا مــن دخــول ســوريــة فــي السنوات 
األخــيــرة، ولــم ُيسمح لــه حتى بـــوداع والــديــه  
الــلــذيــن رحـــا فــي أســبــوع واحــــد، عـــام 2013، 
أعلن  بعدما  الــقــاهــرة،  فــي  املــعــزيــن  واستقبل 

تقع القلعة في منتصف 
المساحة بين البحر 
المتوسط وحمص

2223
منوعات

رصد

دراسةمدنأمكنة

أغنية

ميسون شقير

ل فــــي مـــديـــنـــة ســـان  ــــت تـــتـــجـــوَّ ســـتـــاِحـــظ، وأنــ
ســبــاســتــيــان الــخــابــة، وهـــي مــديــنــة سياحّية 
ُمتمّيزة تقع شمال شرق شبه جزيرة إسبانيا، 
أن غالبّية مبانيها، هــي مبان جــديــدة. وذلــك 
ألن هـــذه املــديــنــة مـــّرت بــحــرائــق كــثــيــرة كانت 
وقــد كان  القديمة.  أبنيتها  التهمت معظم  قد 
آخر هذه الحرائق، وأشدها، تلك التي اندلعت 
 املدن مثل 

ّ
أثناء االحتال النابليوني لها.  لكن

 من 
ّ

الــنــســاء، تــعــوُد وتــرّمــم نفسها، وتنقذ كــل
الحياة  فيه   

ُّ
االنــدثــار، وتبث قلبها من  يسكن 

ــادت املــديــنــة بفضل  ــ مـــن جـــديـــد. لـــذلـــك فــقــد عـ
ــان سباستيان  أبــنــائــهــا. اشــتــهــرت سـ جــهــود 
ــان الــســيــنــمــائــي  ــهـــرجـ أكـــثـــر وأكـــثـــر بــفــضــل املـ
ُيــقــام فيها سنويًا، مما جعلها  الــذي  الــدولــي 
ــّول خـــــال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة إلـــــى عــاصــمــة  ــتـــحـ تـ
ومــا جعلها  إسبانيا،  في  الصيفية  السياحة 
تعوُد وتمتلئ بالناس القادمن إليها من كل 
بالجمال  قلوبهم  يكّحلوا  كــي  األرض،  بــقــاع 

وبالشمس وملح البحر الذي يغسل الروح.
كبير،  بشكل  باملدينة  رًا، 

َّ
ُمؤخ الدولة،  ت  اهتمَّ

وجعلتها ترتبط بشبكة القطارات اإلسبانية 
الــتــي تــوصــلــهــا لــكــل نــقــطــة مــن إســبــانــيــا. كما 
ترتبط املدينة بشبكة مواصاتها بعدة مدن 
ارتباطها  مثل  منها،  وقريبة  مــجــاورة  ودول 

بقطار سريع حديث بالبرتغال وفرنسا.
عّدة  السياحة  لدعم  املدينة  في  ت 

َ
أنِشئ وقــد 

فــي محيطها، وبجودة  كلها  تعمل  مــطــارات 

1110 بواسطة تانكرد، صاحب أنطاكية، ثم 
امتلكها فــرســان االســبــتــاريــة مــن عـــام 1142 
وحتى عام 1271، بعد أن منحها لهم ريموند 

الثاني، صاحب طرابلس.
وفرسان االسبتارية، ويسمون أيضًا فرسان 
املــشــفــى، هــم فــرقــة عــســكــريــة ســاهــمــت بشكل 
بارز في الحمات الصليبية، نشأت بجزيرة 
رودوس، ثم قامت بأعمال عسكرية في الشام، 
وال  ليبيا،  عاصمة  طرابلس  احتلت  بعدها 
يـــزال لــهــذه املنظمة وجـــود رســمــي فــي األمــم 

املتحدة تحت اسم دولة »فرسان مالطا«.
أما وصفها بأنها قلعة صليبية، فيعود إلى 
وترميمها  تجديدها  أعـــادوا  الصليبين   

ّ
أن

وزيـــــــــــادة تـــحـــصـــيـــنـــاتـــهـــا بــــعــــدمــــا تـــعـــرضـــت 
 .1169 ــم  ثــ  1175 ســـنـــة  ــديـــن  ــديـ شـ لــــزلــــزالــــن 
زنكي  الدين  أعجزت عماد  وهي تحصينات 
الدين األيــوبــي عن السيطرة عليها  وصــاح 
القلعة  تعرضت  بعدها  مــحــاوالت.  عــدة  فــي 
لـــزلـــزال شــديــد ســنــة 1201 أصــابــهــا بــأضــرار 
املتمركزة  الصليبية  الــقــوات  أعقبته  كبيرة 

داخلها بإعمار جديد.

محمد كريم

ــارج مدينة  ـــعـــّد قــلــعــة الــحــصــن، الــواقــعــة خــ
ُ
ت

حمص السورية، واحدة من أكثر املواقع ذكرًا 
في كتب التاريخ التي تتحدث عن صراعات 
وصف بأنها 

ُ
 ت

ٌ
العصور الوسطى، وهي قلعة

ــقــــاع الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــشـــرق،  ــن أجـــمـــل الــ مــ
وبأنها أكبر قلعة عسكرية في العالم قائمة 
على وضعها األثري حتى اآلن. تقدر مساحة 
القلعة اإلجمالية بحوالي 30 ألف متر مربع 
)3 هكتارات(، وتتِسع لعدة آالف من املقاتلن. 
وهي بيضاوية الشكل تمتد مع خندقها على 
مسافة 240 م. من جهة الشمال إلى الجنوب 
و170 م. من جهة الشرق إلى الغرب. وترتفع 

عن سطح البحر بحوالي 750 مترًا.
 إن نصر بن مرداس شّيد حصنًا صغيرًا 

ُ
ُيقال

الــقــلــعــة ســنــة 1031 لحماية  فـــي مــوقــع هـــذه 
طريق القوافل التجارية القادمة من سواحل 
باد الشام، وإن األكراد هم أول من تمركز في 
الحصن حتى سمي »حصن األكراد«. وهناك 
املــذكــور بني في  أن الحصن  إلــى  آراء تذهب 

موقع قلعة قديمة.
في  الــواقــعــة  للقلعة،  االستراتيجية  األهمية 
منتصف املسافة بن ساحل البحر املتوسط 
العديد من  وحمص، كانت سببًا في نشوب 
الصليبيون  عليها  سيطر  وقــد  الــصــراعــات، 
خال حملتهم األولى على الشرق سنة 1099 
م. حــتــى 1102 بــواســطــة ريــمــون دو تــولــوز، 
ثــم أعـــادوا السيطرة عليها مــرة أخـــرى سنة 

رائعة، فهناك مطار »سان سباستيان« الذي 
يبعد عن مركز املدينة 20 كيلومتًرا، ومطار 
Biarritz في فرنسا، ويبعد عنها 50 كيلومتًرا. 
عنها  ويبعد   )Bilbao( بلباو  مــطــار  وهــنــاك 
100 كيلومتر. كما يبعد مطار »فيتوريا« عن 
سان سباستيان قرابة 114 كيلومتًرا.  وهذا 
 وسريعًا من 

ً
اليها سها الوصول  ما يجعل 

أي اتجاه، ويجعل السماء تتباهي بالقلوب 
التي تحملها كل هذه الطائرات القادمة لكي 
 مناخ سان سباستيان املعتدل 

ّ
تحط فيها. إن

 جـــذابـــًا جـــًدا 
ً
عــلــى طـــول الــســنــة، شــّكــل عـــامـــا

للسياحة طيلة أشهر السنة. لكن تبقى أشهر 
الــصــيــف األفـــضـــل لــلــســيــاحــة، وذلــــك العــتــدال 
ــه، ولـــكـــثـــره شــواطــئــهــا الــتــي  ــولــ صــيــفــهــا وطــ

تروي عطش الروح.

لـــم يــقــدر أحـــد عــلــى تــخــلــيــص الــقــلــعــة مـــن يد 
بيبرس سنة  الظاهر  إال  االسبتارية  فرسان 
الــســاطــن  مــنــشــآت  إذ دخــلــت ضــمــن   ،1271
املماليك الذين بــدأوا بترميمها وإعــادة بناء 
مــا تــهــدم منها، كما أضــافــوا أبــراجــًا جديدة 

ضخمة وحمامات.
وتتكّون القلعة من حصنن؛ أولهما داخلي، 
وهو بمثابة قلعة مستقلة مكونة من طابقن، 
ولــهــا أبـــراج عــالــيــة، يحيط بها خــنــدق مائي 
يبلغ طوله حوالي 70 مترًا، وللحصن ثاثة 
أبوب مفتوحة على الخندق، وبوابة رئيسية 
تتصل بباب القلعة الخارجي بواسطة دهليز 
طــويــل مــنــحــدر نــحــو الـــبـــاب ويــضــم الــعــديــد 
مــن األقــبــيــة والــحــجــرات والــقــاعــات مــتــعــددة 
االســتــخــدامــات، مــن أهمها »قــاعــة الــفــرســان« 
الــتــي  ــيـــة، والـــكـــنـــيـــســـة  الـــقـــوطـ ــقـــوش  ــنـ الـ ذات 
تحّولت الحقًا إلى مسجد، واملسرح الدائري، 
ومجموعة األبراج العلوية، وقاعة املؤن التي 
ن  تضمُّ مخبزًا. أما الحصن الخارجي، فيتكوَّ
القاعات واالسطبات  عــدة طوابق تضم  من 
برجًا  و13  للجلوس،  وغـــرف  واملــســتــودعــات 
دفاعيًا، إضافة إلى الخندق الذي يحيط به. 

 فــي عــهــد االنـــتـــداب الفرنسي 
ُ
الــقــلــعــة حظيت 

فكانت  الفرنسين،  من جانب  كبيرة  بعناية 
مــركــزًا لــلــجــذب الــســيــاحــي. ومــنــذ عـــام 2013، 
عتَبر منظمة اليونيسكو القلعة الفريدة من 

ُ
ت

اآلثار املهددة، بعد حدوث اشتباكات قتالية 
القلعة، وهــو ما نتج عنه العديد  في محيط 

من األضرار في عمارتها.

أفالم الكرتون... تأثيرات لهواجس قلعة الحصن... أجمل التّحصينات العسكرية في المشرق
الموت على األطفال

سان سباستيان… درّة الساحل اإلسباني

في أغنيته الجديدة 
»ما وحشناك« يبدو أن الفنان 

الفلسطيني محمد عساف
 ال يزال تائهًا في هويته 

الغنائية

بيروت ـ ربيع فران

قبل يــومــن، طــرحــت شــركــة باتينوم ريــكــوردز، 
الفلسطيني  للفنان  ــصــورة 

ُ
امل الــجــديــدة  األغــنــيــة 

مــحــمــد عــســاف »مـــا وحــشــنــاك«، كــلــمــات الــشــاعــر 
عــلــي الـــخـــوار، ألـــحـــان وتـــوزيـــع الــلــبــنــانــي هـــادي 
 النظر عــن استسهال الــكــام في 

ّ
ــرارة. وبــغــض شـ

األغــنــيــة، والـــذي ُيــقــال إنــهــا كــانــت للفنان حسن 
الـــجـــســـمـــي، لــكــنــه عـــــدل عــــن غـــنـــائـــهـــا، فــســجــلــهــا 
عساف بصوته، وأطلقها في الحلقة النهائية من 
ليزيد  الكليب  يــأتــي  الــعــرب«،  »محبوب  برنامج 
مــن الــتــســاؤالت حـــول املــغــزى مــن املــشــاهــد التي 
رأيناها، وهل بإمكانها أن تقفز بعساف خطوة 

إلى األمام؟
أة في أسلوب كلماتها، ومقسّمة 

ّ
تبدو األغنية مجز

بن املفردات الخليجية واللهجة البيضاء، وهذا 
يها، لكن 

ّ
االختاف أضاع شاعر األغنية قبل مغن

لحنها كان محاولة ترميم الخلل في الكلمات، من 
خال رفع سقف التوزيع املوسيقي، واتجاهه إلى 
واستعمال موسيقى حقيقية  العالي،  »التامبر« 
عوضًا عن املوسيقى االصطناعية، أو الجاهزة، 
والتي باتت تتحكم في سوق التوزيع املوسيقي 
أوفر  للفنانن  بالنسبة  وهــي  العربية،  لألغاني 

على الصعيد املادي.
الـــواضـــح، أن هــــادي شــــرارة اســتــطــاع أن ُيــوظــف 
فكان  »مــا وحشناك«،  أغنية  في  الطويلة  خبرته 
عساف  أداء  طريقة  مــع  جيدًا  املوسيقي  التناغم 

واشنطن ـ العربي الجديد

ألــــوان زاهـــيـــة، مــشــاهــد مــصــّمــمــة بــحــرفــيــة وعــنــايــة 
عــالــيــة، ســيــنــاريــو وحــبــكــة مــحــتــرفــة، ومــوســيــقــى 
قريبة ألذن األطفال. لكل هذه األسباب تبدو أفام 
ديـــزنـــي هـــي األقــــــرب إلــــى قـــلـــوب وعـــقـــول األطـــفـــال 
ــــى. وبــيــنــمــا يــلــجــأ أغــلــب األهـــل  مــنــذ ســنــّيــهــم األولــ
التلفزيون ليشاهدوا هذه  أمــام  تــرك أطفالهم  إلــى 
ــاوا في  ــذتــهــا جــامــعــة أوتــ

ّ
االفــــام، كــشــف دراســــة نــف

املسلسات  في  والقتل  املــوت   مشاهد 
ّ
أن كندا عن 

ــــام الــكــرتــونــيــة تــتــجــاوز تــلــك املـــوجـــودة في  واالفــ
األفــــام واملــســلــســات املــخــصــصــة لــلــكــبــار، بنسبة 
مرتن ونصف مــّرة. هــذه الــدراســة ليست جديدة، 
لكنها تعود إلى الواجهة مع ارتفاع عمليات موت 
األطفال الذين يقدمون على االنتحار أو على القيام 
بــأعــمــال عــنــف وحــتــى قــتــل تــجــاه أطـــفـــال آخــريــن، 

متأثرين بمشاهد من الرسوم املتحركة.
وإن كان البعض يعتبر أن في ما سبق مبالغة أو 
حالة هلع غير مبّررة، فإن استعراضًا سريعًا لهذه 

األفام يكشف الحقيقة:
ــر، أي »بــيــضــاء  ــهــ فـــي كــاســيــكــيــة »ديــــزنــــي« األشــ
الثلج«. تبدأ القصة بأن البطلة، أي »سنو وايت«، 
هي يتيمة األم، وتعيش مع زوجة أبيها الشريرة. 
الــقــصــة، ليصل  إلــى  املـــوت تدريجيًا  ل 

ّ
هــكــذا يتسل

إلى ذروته عند وفاة الخالة الشريرة التي تتحّول 
إلى ساحرة بعد سقوطها بطريقة مصّورة برعب 
وهي  أخـــرى  كاسيكية  فــي  أمــا  العاصفة.  نتيجة 

ــقـــاطـــع الـــتـــي تــطــلــبــت ارتـــفـــاعـــًا فــــي طــبــقــة  فــــي املـ
الصوت، بكام ضعيف.

لكن، على الرغم من مرور ثاث سنوات على فوزه 
يـــزال محمد عساف  الــعــرب«، ال  بلقب »مــحــبــوب 
يــتــخــبــط فـــنـــًيـــا، بـــــدءًا بــطــريــقــة  اخـــتـــيـــار أعــمــالــه 
الــغــنــائــيــة، مـــن دون مــســعــى مـــن عـــســـاف نفسه 
ي أو إداري. بل ال يزال حتى 

ّ
لتعين مستشار فن

كل فقط على تأمن الحفات أو املشاركة 
ّ
اليوم يت

التكريم، وهو ال يزال  في املهرجانات أو حفات 
الغنائي  الفنية، وليس في رصيده  البدايات  في 
إاّل بعض األغنيات. وهذه األغنيات فشلت أغلبها 
تحّوله  أو  الفني،  النجاح  مــن  نصيبها  نيل  فــي 
أغنية على  إلــى نجم  للمواهب  من نجم برنامج 
تــزال  ال  الــســاعــة  فحتى  العربية.  الفنية  الــســاحــة 
عاطفية  بحالة  مرتبطة  عساف  محمد  نجومية 
في الشارع الفلسطيني وخارجه، وهذه الحقيقة 
هــي الــتــي حملت الــشــاب إلــى سلم الــنــجــاح، وفق 
الخاصة،  مــا تقوله معلومات عــن حــيــاة عــســاف 
وشدت من عزيمته عبر هذا الكم من الجمهور في 
هاجر  وأميركية  أوروبــيــة  ودول  العربي،  العالم 

إليها العرب.
ـــطـــرح حــــول هـــويـــة عــســاف 

ُ
ثــمــة أســئــلــة ُمــلــحــة، ت

الفنية، بعد ثاث سنوات من فوزه باللقبـ ـ الحلم 
لكل الشباب العربي الذي يطمح إلى دخول عالم 
الفن، ومنها أسئلة حول الخط الغنائي املفترض 
أن ينتهجه عساف في بداياته العملية، ومشاركة 
التي تنقذه من  اآلراء  الخبرة في تبني  أصحاب 
عاطفة،  على  بنيت  وشهرة  راوح«  »مكانك  حــال 
ــان بــإمــكــانــهــا أن تــتــحــول لــتــكــشــف عـــن وجــه  ــ وكـ
والعالم  الفلسطينيون  يحتاجه  شــاب،  »مطرب« 
العربي. فنان يملك إلى جانب كل هذا اإلحساس 
قة، 

ّ
وحسن األداء في صوته اختيارات غنائية موف

اتكاله  بــدل  الفني،  ويــدرك كيفية متابعة مساره 
على الحفات والسهرات التي يظهر فيها مقلدًا 
ــداًل مــن خــط مــتــفــرد يجعله  لــعــدد مــن الــفــنــانــن بـ

منافسًا لعدد من نجوم الصف األول.

»بــامــبــي«، فـــإن الــغــزال الصغير بــامــبــي يــهــرب مع 
أمـــه مــن الــصــيــاديــن، لــكــن فــي أثــنــاء الــهــرب نسمع 
إطـــاق الــنــار الـــذي يصيب األم فــتــمــوت بــرصــاص 

الصيادين.
في فيلم »بوكاهونتاس«، الذي القى نجاحًا كبيرًا، 
يتابع الطفل في مشاهد واضحة إطاق النار على 
صـــدر الــبــطــل، أي جـــون ســمــيــث، والـــرعـــب يعتري 

حبيبته بوكاهونتاس خوفًا من فقدانه. 
يبقى  األخــيــرة  الثاثة  العقود  فــي  األشــهــر  الفليم 
ــلـــك«، الــــذي يــشــهــد أكــثــر مــشــاهــد املـــوت  »األســـــد املـ
تـــأثـــيـــرًا، وهــــي لــحــظــة قــتــل األســـــد الـــشـــريـــر ســكــار 
لــشــقــيــقــه املـــلـــك الــطــيــب مـــوفـــاســـا أمـــــام أعــــن ابــنــه 
ته 

ّ
سيمبا. فيشاهد هذا األخير سقوط والده ثم جث

الهامدة. وإن كان يسّجل لهذا الفيلم الكرتوني أنه 
لنا كيف طّبع وأكمل سيمبا  الــذي يظهر  الوحيد 
ــده، وطــريــقــة تـــجـــاوزه هــذه  ــ حــيــاتــه بــعــد وفــــاة والــ
اللحظة التعيسة. إحدى الكاسيكيات أيضًا تبقى 
»أحــدب نــوتــرودام«، التي تكشف عن وفــاة الشرير 
البطل  مع  املواجهة  أثناء  في  بعد سقوطه  فرولو 
إلى مكان عميق، يبدو أشبه بمفهوم الجحيم في 
األديــان السماوية، بينما في اللحظات األولــى من 

»البحث عن نيمو«
السمكة  لــوالــدة  القرش  ابتاع سمكة  يبرز مشهد 
نيمو، ليولد بطل القصة يتيم األم. تطول الائحة 
لتشمل أيضًا »أميرة الثلج فــروزن«، التي من دون 
أي مبرر حقيقي يموت أب وأم إلسا وآنــا بطلتي 

العمل في عرض البحر.

نجوم يدفعون ثمن الحرية
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لم يكن سهًال 
على بعض الفنانين 

السوريين اتخاذ 
مواقف معارضة، 
أو حتى الُمطالبة 
بالحرية بعد قيام 

مظاهرات درعا 
2011 والتي شكلت 

نواة الثورة السورية 
بوجه حكم البعث 

وآل األسد

الثورة 
السورية

محمد عساف... مكانك راوح

فنون وكوكتيل

الخاصة على فيسبوك.  الخبر على صفحته 
وكان سليمان قد أعلن معارضته املباشرة ملا 
يجري في سورية بعيد خروجه من دمشق، 
واختياره القاهرة ملتابعة عمله في التمثيل، 
وكــــان ســلــيــمــان تــضــامــن الــســنــة املــاضــيــة مع 
الضحايا الذين قضوا في مدينة حلب وعّبر 
عن استيائه مما يجري وقــال »حلب تعيش 
مــأســاة كــبــرى تــكــبــر كــل يــــوم، ولــكــن مــن يقرأ 
الـــتـــاريـــخ، يــعــرف أن حــلــب كــانــت دومــــًا أكــبــر 

مدينة درعا، وأطلقت الشرارة األولى، وعبرت 
أصـــالـــة عـــن مــواقــفــهــا فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة،  
السورية  السلطة  رأس  ضــد  أغنية  وسجلت 
بــعــنــوان »لـــو هــالــكــرســي بــتــحــكــي«، وال تــزال 
حــتــى الـــيـــوم تــعــلــن عــبــر صــفــحــتــهــا الــخــاصــة 
على موقع تويتر عن تأييدها للحرية بوجه 
الــظــلــم والـــطـــغـــيـــان الـــــذي يــســتــهــدف الــشــعــب 
السوري. إلى ذلك زارت أصالة نصري مخيما 
وتضامنت  األردن،  فــي  الــســوريــن  لــاجــئــن 

مــن كــل الــبــرابــرة، الــذيــن اجــتــاحــوهــا وأرادوا 
إبــادتــهــا، إال أنــهــم فــي الــنــهــايــة اســتــقــروا في 
ــخ. أمــــا هـــي فــبــقــيــت وســتــبــقــى  ــاريـ ــتـ ــل الـ ــزابـ مـ
جوهرة فريدة في تاج التاريخ. كل الصلوات 

لك يا مدينة الحياة«.
ــنـــانـــة أصــــالــــة نــــصــــري مــــن أكــثــر  ــفـ وكــــانــــت الـ
الــفــنــانــات الــلــواتــي واجــهــن الــنــظــام  وأعلنت 
موقفها الــحــاســم، مــن الــثــورة الــســوريــة بعد 
خــمــســة أيــــام مـــن املـــظـــاهـــرات الــتــي اجــتــاحــت 

أيضًا مع املهاجرين من سورية في مناسبات 
العاملي في  الــســام  عــديــدة، فأحيت مهرجان 
كما   ،2014 فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  أمـــســـتـــردام 
بــكــت عــلــى مـــدرج قــرطــاج بــعــد عـــام واحـــد من 
انطاقة الثورة السورية. وقبل أشهر أصدرت 
أصـــالـــة أغــنــيــة بــالــلــهــجــة املـــصـــريـــة تــوجــهــت 
بعنوان »عيش سكر وطن«  إلــى سورية  بها 
وشاركها املغني املصري أحمد حلمي، وقالت 
عــبــرت عــن تضامنها بالصوت  إنــهــا  أصــالــة 

و»الـــكـــلـــيـــب« مـــع أهــلــهــا فـــي ســــوريــــة. وكــذلــك 
موقفا  علوش  كندة  السورية  املمثلة  اتخذت 
حازمًا من الثورة السورية بعد أشهر قليلة، 
تلفزيوني  تصريح  في  وقالت  بداياتها،  من 
»ال أستطيع أن أنفصل عن الشارع السوري، 
وما يحدث من قتل يومي يؤملني، وال أرضى 
لديه  كــان  السوري  والنظام  أن يظلم شعبي، 
الــبــدايــة لتحقيق اإلصـــاح، لكنه  فــرصــة منذ 
اختار قمع املطالب املشروعة للشعب بالقتل 

واالعتقال والتعذيب«. أضافت »وعود النظام 
ــم تــنــفــذ عـــلـــى أرض  ــــاح لــ ــــاإلصـ املـــســـتـــمـــرة بـ
الواقع، وكل دعوات الحوار في الفترة األخيرة 
كان ُيقابلها النظام بالقمع في الشارع، لذلك 
الوضع صعب للغاية في سورية، وأتمنى أن 
تمر هذه املرحلة بأقل الخسائر، وأن يتوقف 
القتل الحاصل في الشارع، سواء في صفوف 
ــال األمــــن، خــاصــة وأنــنــا في  املــواطــنــن أم رجـ
النهاية سوريون«. وقالت »إن بعض املوالن 
قاموا بشن حمات تهديد وتخوين« ضدها 
عــلــى »فــيــســبــوك«، الفــتــة إلـــى أن هـــذا األمـــر ال 
يــهــمــهــا، وأنــهــا ال تــخــاف عــلــى روحــهــا ألنها 
ليست غالية على وطنها، ولن تكون أغلى من 

روح أي مواطن سوري مات في الثورة.
وال تزال كندة علوش ممنوعة هي أيضًا من 
دخول سورية. الفنانة يارا صبري، كانت هي 
دافعن عن  اللواتي  الفنانات  أوائــل  أيضًا من 
حــق الشعب فــي خــيــاره الــحــر، صبري عملت 
قبل رحيلها عن سورية على ملف املعتقلن 
فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة رغــــم ذلــــك تــعــرضــت 
لــلــتــهــديــد، ورفـــضـــت مـــمـــارســـات الـــنـــظـــام من 
والحصار  السورية  للثورة  األولــى  اللحظات 
الخانق الذي فرضه النظام على مدينة درعا، 
وساهمت بتوقيع بيان »نداء الحليب« الذي 
دعا النظام إلى فك الحصار عن مدينة درعا 

وإدخال حليب األطفال إليها.
 تنشط صبري اليوم ومن مكان إقامتها في 
دبي، في البحث ومعرفة مصير املعتقلن، في 
التقارير  كافة  أن  خصوصًا  الــنــظــام،  سجون 
يــــزال يعتقل  الــنــظــام ال  االنــســانــيــة تــؤكــد أن 
أن  للتعذيب، حتى  يتعرضون  الذين  املــئــات، 
بعضهم يقتل داخــل املعتقات وفق ما أشار 

إليه مؤخرًا تقرير منظمة العفو الدولية.
فبراير/شباط،  أواخــر  البعثي  النظام  وأفــرج 
املاضي عن الفنانة سمر كوكش، التي اعتقلت 
مع سنوات الثورة األولى وحكم عليها بتهمة 
اإلرهـــاب عــام 2014، وكــانــت كــوكــش مــن أكثر 
الـــداعـــمـــن لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي بــدايــاتــهــا، 

ودفعت ثمنًا لذلك.

أفرج نظام بشار 
األسد أخيرًا عن الفنانة 

سمر كوكش
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التي  البارزة،  العربية  الجوائز  على  القائمني 
خليجية  مشرقية؛  بلدان  في  معظمها  تترّكز 

منها على وجه الخصوص. 
ــثـــال، إلـــى أن الـــروايـــة  ويــشــيــر، عــلــى ســبــيــل املـ
املغربية تظهر في الالئحة القصيرة والالئحة 
ــزة بــوكــر الــعــربــيــة«، لكنها  ــائـ الــطــويــلــة لــــ »جـ
عند  النهائية  املرحلة  في  ما تختفي  سرعان 
إعالن الرواية املتّوجة، باستثناء رواية محمد 
األشـــعـــري، الــتــي حــصــل عــلــيــهــا مــنــاصــفــة عن 

روايته »القوس والفراشة« عام 2011.
يرى لغتيري أنه يمكن اإلشارة إلى الحضور 
باتت  التي  املغربية،  للرواية  والفّعال  ــرد 

ّ
املــط

اد 
ّ
تجد رواجًا لها في املشرق لدى القّراء والنق

ــّد ســـــواء، بــعــد عـــقـــود طــويــلــة شــهــدت  عــلــى حــ
ــا عـــلـــى تـــجـــاوز  ــهـ انـــحـــســـارًا لـــهـــا وعــــــدم قـــدرتـ

الحدود، حتى إلى جوارها القريب.
»ملاذا هذا الغياب الصارخ للروايات املغربية 
عن الــجــوائــز؟«، ســؤال يطرحه صاحب روايــة 
»ابن السماء«، مقّدمًا شواهد عديدة تدفع إلى 
تــقــديــم تــســاؤلــه؛ ومـــن بينها اإلقــبــال املــتــزايــد 
مــــن دور نـــشـــر مــشــرقــيــة عـــلـــى نـــشـــر الــكــتــاب 
د املزاعم 

ّ
املغربي، وفي مقّدمته الرواية، ما يفن

»الــقــطــيــعــة«  حـــول اســتــمــرار مــا كـــان يــســّمــى بـــ
القارئ املشرقي على  اطــالع  التي تحول دون 

إصدارات املغرب.
طبع وتسّوق 

ُ
وبما أن الرواية املغربية باتت ت

شرقًا، فما الذي يفّسر عدم اختيارها من قبل 
لجان التحكيم، التي تنتخب بدورها روايات 
لتنال  الفني واإلبداعي  ال تفوقها بمستواها 
ح: 

ّ
الــذي يوض لغتيري،  الجوائز، بحسب  تلك 

 املعادلة التي حكمت 
ّ
»ليس خافيًا على أحد أن

عالقة املشارقة باملغاربة أدبيًا، كانت إلى وقت 
ل في أن املشارقة يكتبون واملغاربة 

ّ
قريب تتمث

يقرؤون«.
يتابع: »مع مرور الزمن، مّرت مياه كثيرة من 
وما  أنفسهم  فاملغاربة فرضوا  الجسر،  تحت 
يزالون في الكتابة النقدية، وحتى اإلبداعية، 
وتـــمـــّيـــزوا فـــي كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة الــتــي 
مــنــحــوهــا كــثــيــرًا مــن الــجــهــد واالهـــتـــمـــام، لكن 
ــــــالع املـــشـــارقـــة عــلــى الــتــجــربــة الــقــصــصــيــة 

ّ
اط

 محدودًا، بل يكاد يكون منعدمًا«.
ّ

املغربية ظل
أما بخصوص الرواية، فيرى أنه »منذ عقدين 
تقريبًا خطت الرواية املغربية خطوات كبيرة 
كمًا وكيفًا، أّهلتها ملنافسة الروايات املشرقية، 
غــيــر أنـــه مـــا دامــــت الــجــوائــز الــعــربــيــة مــمــّولــة 
مــشــرقــيــًا، فــــإن الـــروائـــيـــني املـــغـــاربـــة ســيــبــقــون 
مــغــبــونــني إال مـــن فــلــتــات اســتــثــنــائــيــة تــؤكــد 

القاعدة«.
وأضــــــــاف صــــاحــــب »عـــائـــشـــة الـــقـــديـــســـة« أن 
ــا يـــؤهـــل اإلبــــــداع املــغــربــي انــفــتــاحــه على  »مــ
مشرقها  العاملية،  اإلبداعية  التجارب  جميع 
م لدى املغاربة 

ّ
 مرحلة التعل

ّ
ومغربها، كما أن

أخذت وقتها الكافي«. في املقابل يقّر الروائي 
املــغــربــي بـــأن الــتــجــارب الــشــعــريــة فــي املــغــرب 
متنّوعة وواعدة، لكنها في عمومها ما زالت 
تــــدور فــي فــلــك الــتــجــربــة الــشــعــريــة املشرقية 
إنتاجاته  غـــزارة  والــقــويــة. ولتفسير  الــرائــدة 

الرباط ـ حسن األشرف

تعود التباسات العالقة بني املشرق 
واملغرب العربيني إلى عوامل عديدة 
تأخذ أحيانًا كثيرة طابعًا تنافسيًا، 
وربــمــا مــشــوبــًا بــالــريــبــة، فــي املــشــهــد الثقافي 
العربي، حيث ال تصل في الغالب إصداراتهما 
األدبية والفنية إلى بعضهما البعض، وتعوز 
كال الطرفني فرصة االلتقاء والحوار والتناظر 

حول املختلف بينهما قبل املتفق عليه.
فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، يــطــلــق 
ــام  ــكـ أحـ جـــمـــلـــة   )1965( لـــغـــتـــيـــري  مــصــطــفــى 
قـــادم رغــم حّدتها  قــد تبني لنقاش  ومــواقــف 
الــروائــي  لكن  باملطلق،  بعضها  صحة  وعـــدم 
املــغــربــي يــطــرح هــنــا تــســاؤالتــه حـــول أســبــاب 
عـــدم االلــتــفــات إلـــى الــــروايــــات املــغــاربــيــة لــدى 

عّمان ـ نور المغربي 

يقّدم معرض »الرّواد« الذي افتتح في السابع 
من الشهر الجاري في »دارة الفنون - مؤسسة 
ــّمـــان ويـــتـــواصـــل حتى  خـــالـــد شـــومـــان« فـــي عـ
املقبل، أعمااًل  الشهر  الخامس والعشرين من 
وخــلــيــل   ،)1930  -  1863( الـــصـــايـــغ  ــقـــوال  نـ ـــ  لــ
حلبي )1889 - 1964(، وزلفة السعدي )1905 
الــقــدس  عــلــى  اشــتــغــاالتــهــم  تــعــكــس   )1988 -
خالل  مــن  مقّدسة  كمدينة  ها 

ّ
تمثل عــن  بعيدًا 

ــال الــنــاس  ــغــ تــســجــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة وأشــ
مــا يرتبط  مــن حــولــهــا. وهــو  فيها والطبيعة 
التشكيل  فــي  املحلية«  اللغة  بـــ »مــيــالد  أيــضــًا 
كتابه  فــي  ُبــالطــه  كــمــال  بتعبير  الفلسطيني 
حول  مرجعًا  يعد  الـــذي  املــكــان«  »استحضار 
هؤالء وسواهم من رواد التشكيل الفلسطيني.

كما يتضّمن املعرض لوحات ونسخًا للوحات 
مــن مجموعة هــشــام الخطيب لــعــدد مــن أبــرز 
الفنانني األوروبيني الذين رسموا مدن القدس 
وحيفا وعــّكــا ونــابــلــس وبــيــت لحم فــي القرن 
الــتــاســع عــشــر، إضـــافـــة إلــــى أنــســجــة وأثــــواب 
تـــعـــود إلــــى الـــقـــرن نــفــســه مـــن مــجــمــوعــة وداد 

قعوار.
ــقـــدس، تتلمذ  أّســــس الــصــايــغ مــحــتــرفــًا فـــي الـ
على يده العديد الفنانني الفلسطينيني، وقّدم 
لـــوحـــات تــعــتــمــد أســـاســـًا عــلــى الــنــقــل املــبــاشــر 
فـــي مــحــيــطــه الــيــومــي مــثــل لـــوحـــات الطبيعة 
الــصــامــتــة، الــتــي ســّجــل مــن خــاللــهــا تفاصيل 
ــمــــال تــــقــــتــــرب مــن  املـــــكـــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــأعــ
الفوتوغراف، كما رسم أيقونات دينية مضفيًا 

عليها »حّسًا دنيويًا«، بوصف دارسيه. 
بدورها، أظهرت أعمال حلبي أسلوبًا خاصًا 
في تناول البيئة الفلسطينية مستفيدًا أيضًا 
مـــن الـــرســـم األيـــقـــونـــي، وبــاســتــخــدام تقنيات 
الفوتوغرافية من خالل  الــصــورة  إلــى  تستند 
ــلـــوحـــة والــــرســــم فــوقــهــا  ــــى ســـطـــح الـ نــقــلــهــا إلـ

الكاتب وريع 
مؤلفاته

تعكس أعمال الصايغ 
وحلبي والسعدي، في 

المعرض المقام في 
عّمان، اشتغاالتهم 

على القدس من خالل 
تسجيلهم الحياة اليومية 

وتشّكل لغة محلية 
للوحة

يطلق الروائي المغربي 
في حديثه مع »العربي 

الجديد« أحكامًا 
ومواقف قد تبني لنقاش 

قادم رغم حّدتها، 
متسائًال عما يسميه 

إقصاء الرواية المغربية 
عن الجوائز المشرقية

اختلف عن النسخ 
المكرورة للشيوخ 

التقليديين، رغم 
ارتباطه بالمظهر 

األزهري التقليدي، 
فُعرف بمواقفه 

النقدية لكل ما يعطل 
األمة عن النهوض

ميالد اللغة المحلية في التصوير الفلسطيني

ضد مبدأ السمع والطاعة

مصطفى لغتيري عن معادلة عربية جديدة

اطالع المشارقة 
على األدب المغربي 

ال يزال محدودًا

أعمال تؤكد حضور 
المكان الفلسطيني 

بمعماره وناسه 
وحياتهم في الفن

اتهمت أفكاره 
بالميل إلى الجناح 

العقالني االعتزالي

دور النشر وحدها 
من يستفيد ماديًا من 

الروايات العربية
مصطفى  يهاجم  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
المشرقي«  »اإلقصاء  يسّميه  ما  لغتيري 
المغرب،  في  عمومًا  ولإلبداع  للرواية 
فإنه ال يتوانى عن انتقاد الحركة النقدية 
في بالده وضعف الدعم الرسمي لألدب 
والفنون. رفضه لممارسات ثقافية عّدة 
وهو  حياته،  تجاه  رؤيته  عن  ينفصل  ال 
الذي أُوقف عن عمله في التدريس منذ 
على  األساتذة  »تحريض  بتهمة  عامين 
العصيان والتمرّد«؛ تهمٌة يرّدها إلى قرار 
المؤسسة  تجاه  رأيــه  إبــداء  عن  بمنعه 

التي يعمل فيها.

إقصاءات هنا وهناك

2425
ثقافة

لقاء

معرض

استعادة

فعاليات

وإصــــداراتــــه الــتــي وصــلــت إلــــى 24 إصـــــدارًا، 
بينها 15 رواية، الشيء الذي يجعله من أكثر 
ــاب املــغــاربــة إنــتــاجــًا، يــقــول لــغــتــيــري إن 

ّ
الــكــت

ة  »الفضل يعود إلى إقباله الكبير على القراء
ف ومتواصل«.

ّ
بشكل مكث

ولفت إلــى أن كثيرًا مــن املــواضــيــع تنبثق في 
الــذهــن بــشــكــل مــتــواصــل ومــتــنــاٍم، فــال يــتــرّدد 
أو قصة قصيرة  روايـــة  فــي صياغتها ضمن 
شعور  كه 

ّ
يتمل وأحيانًا  مــقــال،  أو  قصيدة  أو 

بأنه ُوجد أساسًا لكي يقرأ ويكتب، متمنيًا أن 
تتاح الفرص أمامه لقراءة وكتابة املزيد.

لــكــن الــكــاتــب الــعــربــي يــعــيــش مــفــارقــة غــريــبــة، 
ــــزارة إنــتــاجــه  ــل فـــي غـ

ّ
بــحــســب لــغــتــيــري، تــتــمــث

ـــر فــي جيل 
ّ
بمساحيق رصــاصــيــة، وهــو مــا أث
الحق من التشكيليني قبل النكبة.

مت الــفــن على يد 
ّ
أمــا زلــفــة الــســعــدي، فقد تعل

فلسطينّية  فنانة  أول  وكانت  الصايغ،  نقوال 
ي األول« في 

ّ
رائـــدة تــشــارك فــي »املــعــرض الفن

الـــقـــدس عـــام 1933 ضــمــن »املـــعـــرض الــقــومــي 
وحصلت  الفلسطينّية«،  للصناعات  العربي 

على جائزته.
تــمــّيــزت الــســعــدي بــرســم لــوحــات لشخصّيات 
ثقافية وتاريخّية مثل صالح الدين األيوبي، 
ــتـــار، وأحـــمـــد شـــوقـــي، والــشــريــف  وعـــمـــر املـــخـ
الدين األفغاني، وقد  حسني بن علي، وجمال 
غــادرت القدس عام 1948، ولجأت إلى دمشق 
ــدارس »وكـــالـــة الــغــوث  ــ  فـــي مـ

ّ
ــــت الـــفـــن ثـــّم دّرسـ

الدولية« حتى توفيت عام 1988.
إلى  انتمائهم  فــي  الثالثة  الفنانون  يتشارك 
مــديــنــة الـــقـــدس، وفـــي حــضــورهــا الــطــاغــي في 
األساسية  الثيمة  أن  غير  أعمالهم،  مــن  كثير 
الــتــي تــحــضــر فــيــهــا، هــي فــي تــعــامــلــهــم معها 
بوصفها واقعًا معاشًا، وسعيهم الدؤوب إلى 
باعتبارها جزءًا من  الدينية  األمكنة  تصوير 
حياة املقدسيني وغير منفصلة عنهم وكأنها 

أيقونة على جدار.
ـــعـــرض بــعــض مقتنيات 

ُ
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، ت

هشام الخطيب التي تضّم أعمااًل لـ تريستان 
إيــلــيــس، وديــفــيــد روبـــرتـــس، وولــيــام بــارتــلــت، 
وبونفيس،  فــوربــن،  ولــويــس  هالبرن  ورينيه 
ــكـــان  ــّد وثــــائــــق تــــؤكــــد حــــضــــور املـ ــعــ والــــتــــي تــ
الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــعـــمـــاره ونــــاســــه وحــيــاتــهــم 

اليومية الحافلة بالحركة عبر الزمان.

ونــوعــيــتــه الــلــتــني يــالزمــهــمــا ضــيــق ذات الــيــد، 
منّوهًا إلى أن »دور النشر وحدها من يستفيد 
الــعــربــيــة، بينما يكتفي  الـــروايـــات  مــاديــًا مــن 

اب باالستفادة املعنوية«.
ّ
الكت

الــنــوارس« بقوله:  ويستدرك صاحب »أحــالم 
ــراءة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي  ــقــ »ضـــعـــف نــســبــة الــ
ــَره بــعــض دور الــنــشــر، يــجــعــالن الــكــاتــب  ــ وشـ
فــقــيــرًا مـــعـــدمـــًا، وال يــمــكــنــه الــعــيــش مـــن ريــع 

كتبه«.
يأسف لغتيري على الكاتب املغربي والعربي 
عــمــومــًا الــــذي صـــار مــلــزمــًا بــمــمــارســة وظيفة 
أخـــرى مــن أجــل كسب لقمة عيشه، حتى وإن 
أصدر عشرات الكتب النوعية، خالفًا لثقافات 
ابها وتــقــّدم لهم الــدعــم، عبر 

ّ
أخــرى تحترم كت

ــمــنــح مــن قبل 
ُ
ـــِح الــتــفــرغ اإلبــداعــيــة الــتــي ت

َ
ِمـــن

الحكومات واملؤسسات الخاصة واألهلية. 
يورد الكاتب املغربي خبرًا قرأه حول استقالة 
ــانــــي شــــــاب، أصــــــدر كـــتـــابـــه الـــثـــانـــي،  ــاتـــب أملــ كـ
ــّرغ لـــلـــكـــتـــابـــة، ألن دخـــل  ــفـ ــتـ ــيـ ــة لـ ــفـ ــيـ مــــن الـــوظـ
لــه عيشًا كــريــمــًا. خــبــٌر أصــابــه  ــِمــن 

َ
كتابيه ض

بــحــســرة، ســـرعـــان مـــا تـــجـــاوزهـــا، ألن إيــمــانــه 
 هذه 

ّ
بالكتابة ومراهنته عليها يتجاوزان كل

الحسابات رغم مشروعيتها.
ويختم لغتيري حديثه مع »العربي الجديد« 
بـــالـــقـــول: »أتـــمـــنـــى أن يـــنـــال الـــكـــاتـــُب الــتــقــديــر 
اع 

ّ
صن مــن  صانعًا  باعتباره  يستحقه،  الــذي 

الرأسمال الرمزي العربي«.

قدس الرّواد ليست صورة نمطية

محمد الغزالي الداعية المهموم

الذي  سعدة  أبو  شهدي  السوري  الفنان  معرض  عنوان  جدار  على  حلم  ظّل 
يتواصل في »غاليري مارك هاشم« في بيروت حتى الرابع من نيسان/ أبريل المقبل. 
المدينة وسّكانها  الواقع ترمز إلى تشّظي  يُقّدم المعرض سخرية سوداء تجاه 
الكهف  لرجل  بخربشات  سلوكياتهم  استعارة  يجري  بحيث  الراهن،  العصر  في 

حولها.

الثالثين من الشهر الجاري، في »غاليري المشرق« في عّمان معرض  يستمرّ حتى 
المعرض  أعمال  تتناول  الغياب.  في  أثرها  بعنوان  غرايبة  أيمن  األردنــي  الفنان 
تفاصيل الذاكرة للعالقات العاطفية والحاالت المتعّددة التي يعيشها اإلنسان بعد 

فقد الحب وما يتركه من تأثيرات متناقضة أو متبّدلة أو مضطربة.

يتواصل في غاليري متاحف قطر في الدوحة حتى31  أيار/ مايو المقبل معرض 
الفوتوغرافيا  في  أعماله  من  مجموعة  يضّم  الذي   ،JR آر  جي  الفرنسي  الفنان 
سيعرض  هويته  ُمخفيًا  مستعار  اسم  تحت  يعمل  الذي  الفنان  الفيديو.  وفن 
سلسلة بورتريهات بعنوان وجها لوجه تصّور الحياة خلف جدار الفصل العنصري 

في فلسطين المحتلة، وأخرى لشوارع في مدن فلسطينية.

حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة األولى من مهرجان 
مسرح الـ 100 كرسي في »مسرح كورتينا« قرب مدينة سوسة التونسية. من بين 
عروض المهرجان: ثورة دون كيشوت لـ وليد الدغسني، والشعباطة لـ سفيان 

شبيل، والعساس )الصورة( لـ منير العرقي، وأيام زمان لـ محمد علي سعيد.

C

القاهرة ـ محمد كريم

ال يزال املكان الذي شغله محمد الغزالي 
فـــي مــســيــرة الــفــكــر اإلســــالمــــي املــعــاصــر 
التاسع  شــاغــرًا، حيث أحـــدث رحيله فــي 
لم  كــبــيــرًا  فـــراغـــًا  ــارس 1996  مــ آذار/  مـــن 
يــعــالــجــه ســــوى إعـــــادة طــبــاعــة مــؤلــفــاتــه 
ــتـــي تــــجــــاوزت الــخــمــســني كـــتـــابـــًا، قــــّدم  الـ
املنطلقة  وروحـــه  البليغ  بأسلوبه  فيها 
ــًا يـــقـــوم عـــلـــى الــنــقــد  ــيـ ــًا إصـــالحـ مـــشـــروعـ

الذاتي لهذه األمة املتراجعة حضاريًا.
ــن الــنــســخ  ــ اخـــتـــلـــف جــــوهــــر الــــغــــزالــــي عـ
ــرورة لـــلـــشـــيـــوخ الـــتـــقـــلـــيـــديـــني، رغـــم  ــ ــكــ ــ املــ
ارتـــبـــاطـــه بــاملــظــهــر األزهــــــري الــتــقــلــيــدي، 
فُعرف بمواقفه النقدية الصارخة لكل ما 
من شأنه أن يعطل األمة عن النهوض من 
غيبوبتها الحضارية، وهو ما استدعى 
الــعــديــد مــن الــصــدامــات  الــحــال  بطبيعة 
مــع الــتــيــارات الــفــكــريــة الــســائــدة يسارية 
 الـــتـــيـــارات اإلســالمــيــة 

ّ
ويــمــيــنــيــة، كــمــا أن

ــا الــــغــــزالــــي حـــظـــيـــت فــي  ــتــــي عــــاصــــرهــ الــ
خطبه ومؤلفاته بنقد الذع، خاصة تلك 

التيارات املتشّددة. 
انتقد الغزالي جماعة »اإلخوان املسلمني« 
التي انتمى إليها في فترة مبكرة. ودّون 
ذلــك فــي غير موضع مــن أشهرها كتابه 
»من معالم الحق« الــذي عاب فيه بعض 
مناهج التربية في الجماعة، مثل »مبدأ 
ــصــل من 

ُ
السمع والــطــاعــة«، وهــو الـــذي ف

التي  الطريقة  نقده  بعد  ــاد  اإلرشـ مكتب 
أديرت الحركة بها بعد رحيل مؤسسها 

الشيخ حسن البنا.
وبالرغم من تركيزه الكبير على إصالح 
الفرد واملجتمع، والتعويل على ضرورة 
تــغــيــيــر عــقــلــيــة الـــشـــعـــوب؛ فــقــد كـــانـــت له 
مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة الـــتـــي يــنــتــقــد فيها 
األنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة وســلــوكــيــاتــهــا، وقــد 
كانت له سابقة اعتقال مبكرة سنة 1948 
 جماعة »اإلخوان املسلمني«. ولم 

ّ
بعد حل

حقوق  النتهاكات  الــتــعــّرض  كتبه  غفل 
ُ
ت

اإلنـــســـان الــتــي حــدثــت فـــي ســجــون عبد 
ثم  السياسيني،  املعارضني  الناصر ضد 
كــان موقفه واضحًا في رفــض »معاهدة 
كامب ديفيد« التي أقدم عليها السادات 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وكــــان بديهيًا 
ــن يـــؤلـــف كــتــابــًا بـــعـــنـــوان »اإلســـــالم  أن مـ
ــيـــاســـي« أو »الـــفـــســـاد  الـــسـ واالســــتــــبــــداد 
ــعـــات الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــتـ ــي املـــجـ ــ الـــســـيـــاســـي فـ

الــعــلــمــانــيــة فــلــم تــنــس لــلــشــيــخ الــغــزالــي 
شــهــادتــه فـــي قــضــيــة مــقــتــل فــــرج فــــودة، 
حني أفتى بـ »جــواز أن يقوم أفــراد األمة 
بإقامة الحدود عند تعطيلها. وإن كان 
هــــذا افــتــئــاتــًا عــلــى حـــق الــســلــطــة، ولــكــن 

ليس عليه عقوبة«.
ــذه الـــفـــتـــوى الــــتــــي ُســئــل  ــ وإن كــــانــــت هــ
 ،

ً
مــجــردة كــانــت  املحكمة  فــي  عنها نصًا 

يعتقد  الـــغـــزالـــي  الــشــيــخ  أن  تــعــنــي  وال 

في تكفير فــرج فــودة، فقد قــال نصًا في 
أحــد الــحــوارات: »قـــرأُت كتاب فــرج فودة 
»الــحــقــيــقــة الـــغـــائـــبـــة«... ورغــــم اخــتــالفــي 
مــع مــا وصــل إليه فــرج فــودة فهو ليس 
ــا الــــــرأي الــخــطــأ.  ــمـ بــالــكــفــر الــــبــــواح، وإنـ
ِقيل  املــلــة. وقــد  مــن  وبالقطع ال يخرجه 
-بــحــق- إنــه إذا ُحــمــل الــقــول على تسعة 
وتسعني بابًا تحتمل الكفر، وباب واحد 
نــحــِمــلــه على  يحتمل اإليـــمـــان وجـــب أن 
ــان. أضـــف إلـــى ذلـــك أن فـــرج فــودة  ــمـ اإليـ
استهزاء  أي  يبدر منه  ولــم  بًا، 

ّ
كــان مهذ

بــالــديــن. بــل كـــان مـــبـــّرره لــرفــض الــدولــة 
ــع الـــديـــن املـــقـــدس في  الــديــنــيــة هـــو وضــ
أعلى عليني، والحرص عليه من أوساخ 
أتــرّدد في القطع  السياسة. وبالتالي ال 
تل مظلومًا، 

ُ
بأن فرج فودة حرام الــدم، ق

رحمه الله«.

باألنظمة  عالقته  ستكون  واإلســالمــيــة« 
الحاكمة ليست على ما يرام.

املنغصات  مــن  للعديد  الغزالي  تــعــّرض 
على مستويات غير رسمية، خصوصًا 
أبــنــاء الحركة اإلســالمــيــة، فقد اتهم  مــن 
مـــن قــبــل املــتــشــدديــن بــالــعــمــالــة للنظام 
ــبـــل دعـــــــوة الـــرئـــيـــس  ــه قـ ــ الــــجــــزائــــري ألنــ
ــد لـــــإشـــــراف عــلــى  ــديــ ــن جــ ــ الــــشــــاذلــــي بـ
ــة  ــويـ ــهـ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــدف السـ ــهـ ــ مـــــشـــــروع يـ
ــلـــجـــزائـــر بــعــد  ــيـــة واإلســــالمــــيــــة لـ الـــعـــربـ

سنوات طويلة من الفرنسة. 
كما اتهمت أفكار الغزالي باالنسالخ من 
العقالني  الجناح  إلــى  وامليل  األصولية 
االعتزالي، والقى كتابه »السنة النبوية 
بني أهل الفقه وأهل الحديث« الذي نشر 
أفـــعـــال عنيفة  ــر حــيــاتــه ردود  ــ أواخـ فـــي 
ــا الــتــيــارات  مــن الــتــيــارات األصــولــيــة. أمـ

تصويب

محمود منير

ــيــــة  ــثــــقــــافــ ــ ــت الـــــــــفـــــــــوارق ال ــ ــلـ ــ ـ
ّ
ــك ــ شـ

واالجــتــمــاعــيــة بـــن مــــدن املــشــرق 
مبتدأ  العربي  العالم  في  واملــغــرب 
للبحث عن الخالفات عند البعض، 
ــتـــهـــى لــــــدراســــــات يــحــكــمــهــا  ــنـ ومـ

منطق االختالف لدى آخرين.
ــيـــق ومــبــالــغ  ــة فـــصـــل غـــيـــر دقـ ــّمـ ثـ
بــــه أحـــيـــانـــا فــــي عـــقـــد مـــقـــارنـــات 
ــة تـــتـــنـــاول خـــصـــائـــص كــلــتــا  ــاملـ ظـ
ــر 

ّ
الــجــغــرافــيــتــن، حــتــى أن املــفــك

املــغــربــي مــحــمــد عـــابـــد الــجــابــري  
في  اســتــفــاض   )2010  –  1936(
ــلــة 

ّ
ــغـــرب مــتــمــث ــرح عــقــالنــيــة املـ شــ

بابن رشد وابــن باجة، وعرفانية 
ــات  ــراقـ ــإشـ املــــشــــرق مـــتـــجـــّســـدة بـ

الفارابي وابن سينا.
ــن الــتــعــّســف  ــكـــّرس ضــــــرٌب مــ ــتـ يـ
فــي هــذه املــقــاربــات ال يلتفت إلى 
وديمغرافية  سياسية  مــتــغــّيــرات 
العود  بنا  تجدر  وربــمــا  وثقافية، 
إلى ابن خلدون )1332 – 1406( 
ــل بــــالــــتــــحــــّول مــن  ــغــ ــتــ الـــــــــذي اشــ
ــر، وكـــان 

ّ
ــتــحــض ــــى ال الــعــصــبــيــة إل

ــان 
ّ
يـــرى بــبــطء الــتــمــّدن لـــدى ســك

املــغــرب مــقــارنــة بــحــواضــر الشام 
ومـــصـــر واألنـــــدلـــــس الـــتـــي كــانــت 
تتمركز فيها دوائر الحكم والعلم 

والتبادل التجاري مع العالم.
لكن صاحب »املقّدمة« لم يجد في 
ذلـــك فــروقــا أســاســيــة حــن درس 
مشرقا  ومتغّيراته  العربي  الواقع 
ــــي بــحــثــه  ومــــغــــربــــا، مـــحـــكـــومـــا فـ

بعوامل موضوعية.
لو عاد ابن خلدون لربما نّبه إلى 
ــة مـــن األنـــدلـــس  ــاربـ ــغـ مـــا ورثـــــه املـ
وتــواصــلــهــم الــكــثــيــف مـــع الــغــرب، 
وما تركه ذلك من أثر في تمّدنهم 
قــيــاســا بــتــراجــع شــهــده املــشــرق؛ 
افتراضات عديدة يمكن نقاشها 
لكن داخل درسه ال خارجه. وفي 
النهاية، مع اختصار عبارة أحمد 

شوقي »كالهما شرق«.

كالهما شرق
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سورية
خلل في المناهج وسيطرة أساليب قديمة

دمشق ـ ليان نجار

فــي  الطالــب  ينشــغل  بينمــا 
بحــث  بإجــراء  املتقدمــة  املــدارس 
التحضيــر لتجربــة  أو  مــا  علمــي 
كيميائيــة بســيطة، يكــون الطالــب الســوري 
الصفحــات  مــن  أكبــر  عــدد  بحفــظ  منهمــكًا 
عليــه،  املقــرر  الكتــاب  دفتــا  تختزنهــا  التــي 
التــي  املعلومــات  مــن  أكبــر  كمــًا  يخــزن  علــه 
يعتبــر  وبينمــا  االمتحــان،  تؤهلــه الجتيــاز 
املعلــم فــي الطــرق الحديثــة هو صلــة الوصل 
بــن الطالــب واملعلومــة، يقتصــر دوره علــى 
توجيــه الطــاب وتعليمهــم أســاليب البحــث 
ومشــاركتها،  وتطبيقهــا  املعلومــة  عــن 
ينشغل املعلم السوري بفرض سيطرته على 
الطالــب، وبتلقينــه عــددًا أكبــر مــن الــدروس 
التي يتوجب عليه إنهاؤها بغض النظر عن 

نوعية هذه الدروس والجدوى من تعلمها.
مناهج حديثة بأسلوب سردي قديم.

أخطــاء تربويــة وتعليميــة عديــدة تختزلهــا 
الســورية،  املــدارس  فــي  التعليميــة  العمليــة 
املرشــد  العلــوا  محمــود  عنهــا  يحدثنــا 
التربوي واملوظف السابق في وزارة التربية 
الســورية. والــذي يصــف األســلوب التعليمي 
وامللــيء  بالتقليــدي  الســورية  املــدارس  فــي 
باألخطــاء التربويــة التــي لــم تصّوب من قبل 
املختصن في املؤسسات التعليمية السورية 
منذ سنن، حيث يوضح لـ »العربي الجديد« 
أن نجاح العملية التعليمية في أي مؤسسة 
بالطالــب  أساســي  بشــكل  »يرتبــط  تربويــة 
واملعلم، وبدور وســائل التعليم املختلفة من 
مناهــج دراســية ومــدارس وغيرهــا، وإن أي 
خلل أو تقصير في أحد األطراف ســينعكس 
بأكملهــا«،  التعليميــة  العمليــة  علــى  ســلبًا 
فــي نجــاح  املســؤولية األكبــر  تقــع  ويقــول:« 
العمليــة التعليميــة علــى عاتــق املعلــم ســواء 
في طرائق التدريس القديمة أو الحديثة، ما 
يوجب عليه بذل الكثير من الجهد لتصويب 
األخطاء التربوية التي قد يقع بها، ولتغيير 
أســلوبه فــي التعاطــي مــع األجيــال املختلفة. 
ومع استمرار تطبيق األساليب التقليدية في 
التعليــم فــي ســورية، لــم يتكلــف املعلمون أي 
عنــاء فــي الســعي لتغييــر أســاليب تعاطيهم 
وعلــى  الطــاب،  ومــع  التعليميــة  املــادة  مــع 
الرغــم مــن تطوير النظام للمناهج الدراســية 
الحــوار واملناقشــة  ســاعيًا إلدخــال عناصــر 
للمناهج وتطبيق الوسائل التفاعلية، إال أن 
غيــاب الــدورات التأهيليــة للمعلمــن بكيفية 
تطبيــق األســاليب التربويــة الحديثــة وعــدم 
توفيــر الوســائل املســاعدة، جعــل مــن تغييــر 
املناهــج خطــوة فاشــلة، فاملناهــج وإن عدلت 
إال أنها تدرس باألسلوب التقليدي السردي 
القديــم. إضافــة إلى ذلك فإن مصاعب الحياة 
ظــل  فــي   

ً
وخاصــة املدرســن  علــى  املتزايــدة 

األوضــاع الراهنــة تثبــط مــن رغبتهــم إلجراء 
التــي  التعليميــة  األســاليب  فــي  تغييــر  أي 

اعتادوا على اتباعها مع الطالب«.

الشدة أسلوب عقاب
يوضــح العلــوا أن األســلوب املتبــع في تلقن 
األنشــطة  علــى  يقتصــر  مــا  غالبــًا  الــدروس 
الجماعيــة،  األنشــطة  مــن  ويخلــو  الفرديــة 

قدراتهــم  اختــاف  علــى  للطــاب  ويوجــه 
ارتــكاب  وعنــد  واحتياجاتهــم،  الذهنيــة 
الطالب لألخطاء أو تراجع مستواه الدراسي 
يعاقــب  فإنــه  مختلفــة،  لظــروف  نتيجــة 
بأســلوب الشــدة والضــرب واالســتهزاء منــه 
ومــن قدراتــه، أســلوب وإن كان متبعــًا بكثرة 
من قبل املعلمن إال أنه يعتبر فاشل تربويًا، 
فهــو يــزرع الخــوف فــي نفــوس الطــاب مــن 
توجيههــم  عــن  عوضــًا  األخطــاء  ارتــكاب 
لتقبــل أخطائهــم والتعلــم منهــا، كمــا يؤثــر 
ســلبًا علــى نظــرة الطالــب لنفســه ولقدراتــه 

ويدفعه لكره املدرسة والهرب منها.
وبدورهــا، تؤكــد مريــم حــاق أســتاذة علــم 
األحيــاء، أن إدخــال الوســائل التكنولوجيــة 
املقــرر  املناهــج  مــع  يتناســب  ال  الحديثــة 
علــى املعلــم إنهاؤهــا خــال العــام الدراســي، 
فاملناهج الدراسية كثيفة وتحتوي على كم 
كبيــر مــن املعلومــات التــي ال يســمح الوقــت 
بالتفصيــل  جميعهــا  بشــرحها  للمــدرس 
علــى  ذلــك  ويوجــب  مختلفــة،  وبأســاليب 
الجتيــاز  املعلومــات  تلــك  حفــظ  الطالــب 
يفهمهــا  لــم  وإن  فيــه  والنجــاح  االمتحــان 
بالكامــل. فالحفــظ مــن أجــل التعلــم مفهــوم 
الســوري  الطالــب  ذهــن  فــي  راســخ  قديــم 

فرضته معطيات العملية التعليمية. 
ســلبيات  املفهــوم  لهــذا  أن  الحــاق  وتؤكــد 
النســيان  ظاهــرة  انتشــار  أشــهرها  كثيــرة 
بــن الطــاب، فالطالــب يضطــر لتخزيــن كــم 
كبيــر مــن املعلومــات التي يحصل عليها من 
املعلم أو من الكتاب املفروض عليه مذاكرته 
فــي وقــت قصيــر من أجــل اجتيــاز االمتحان، 
ولكنــه ال يــكاد يحفظهــا حتــى ينســاها بعد 

اجتيــازه االمتحــان، والســبب فــي ذلــك يعود 
ألســلوب التعليــم الخاطــئ الــذي يغفــل دور 
الطالــب فــي البحــث عــن املعلومــة ويحصــر 
دوره فــي تلقــي املعلومات وتخزينها مؤقتًا 

في ذاكرته«.  

غياب حصص الترفيه
كذلــك  الســورية  التعليميــة  املناهــج  أغفلــت 
مــن  والفنيــة  الترفيهيــة  الطــاب  حاجــات 
موســيقى ورســم ورياضــة، ومــا لها من دور 
في الترفيه عن الطاب وتنشيطهم وتحفيز 
الترفيهيــة  فالحصــص  لديهــم،  اإلبــداع 
والفنيــة وإن كانــت موجــودة فــي البرنامــج 
الدراسي، إال أنها عبارة عن حصص فراغ ال 
يشــرف عليهــا أســاتذة مختصــون بــل يكمل 

بها املدرسون نصابهم التعليمي.
ســمر ذات الســنوات العشــر تصــف حصــص 
الفنــون فــي مدرســتها باململة، ينشــغل فيها 
املدرســون بتدريــب عــدد محــدد مــن الطــاب 
مســابقات  لخــوض  مواهبهــم  وتطويــر 
طائــع البعــث والفــوز بهــا، أما باقــي الطلبة 
فــا يخضعــون ألي تعليــم أو رعاية، وتقول: 
»أشــعر بالغيــرة مــن صديقتــي ســارة فهــي 
موهوبــة فــي الرســم والعمــل علــى الخــزف، 

الرســم  حصــص  فــي  املدرســة  تنشــغل 
باأللــوان  الرســم  وتعليمهــا  بتحضيرهــا 
املختلفــة كــي تنافــس بهــا طالبــات املــدارس 
األخــرى، بينمــا تطلــب منــا في كل مرة رســم 

األشجار والورود«. 

مناهج تبث التطرف الديني
تخضــع  التــي  الســورية  املناطــق  فــي  أمــا 
التعليمــي  فالوضــع  املعارضــة،  لســيطرة 
زالــت  مــا  املــدارس  مــن  فقلــة  بكثيــر،  أســوأ 
وغيــاب  ضعيفــة  إمكانيــات  وضمــن  تعمــل 
للمدرســن املختصــن وغيــاب للمؤسســات 
التعليمية، نتج عنه تغير منهجية التعامل 
مــع الطــاب، وتعــدد وســائل وطــرق التعليــم 
وفقــًا للمتغيرات، حتــى املناهج التي تدرس 
توجهــات  وتعكــس  موحــدة،  غيــر  فهــي 
للعمليــة  ورؤيتهــا  الداعمــة  الجهــات 

التعليمية. 
املناطــق  كذلــك  تشــهدها  تعليميــة  فوضــى 
ذات الغالبيــة الكرديــة والتــي تــدرس مناهــج 
خاصــة تطبــع فــي العــراق تــدرس بأســاليب 
تقليديــة قديمــة، أمــا الطــاب الســوريون فــي 
علــى  فيجبــرون  داعــش،  ســيطرة  مناطــق 
الذهاب إلى املدارس الداعشية التي تبث في 
عقولهم التطرف الديني من خال تدريســها 
ملواد شرعية تعكس توجهات الحركة، وذلك 
بعــد حذفهــا للمــواد االجتماعيــة والقوميــة 
األفــكار  وفــرض  والرياضــة،  والفنــون 
الجهادية على األطفال وإجبارهم على رؤية 
فالعلــم  الــرؤوس.  وقطــع  التعذيــب  مشــاهد 
بالنســبة للطالب الســوري يلخص باجتياز 

االمتحان والتأهل ملرحلة دراسية جديدة.

)Getty( العلم بالنسبة للطالب السوري يتلخص باجتياز االمتحان فقط

سما حسن

يصــدق علمــاء النفــس حــن يؤكدون 
اإلنســان  يعيشــها  مواقــف  هنــاك  أن 
قبــل،  مــن  عاشــها  قــد  أنــه  ويشــعر 
أو  العلمــي  التفســير  عــن  وبعيــدًا 
التــي  الظاهــرة  لهــذه  الســيكولوجي 
تعــرف باســم »شــوهد من قبــل«، فقد 
املنزلــي«  »الواجــب  موقــف  عشــت 
عندمــا كنــت تلميذة، ثــم رأيته يتكرر 

حن أصبحت أمًا لعدة أطفال.
كنــت  وقــد  نفســها  هــي  املعانــاة 
تلميــذة متفوقــة، ولكنــي كنــت أحــب 
اللعــب والقــراءة منــذ صغــري، عاوة 
علــى عشــقي ملراقبــة أمي فــي املطبخ، 
مــن  يــوم  كل  أعــود  كنــت  ولكنــي 
مدرســية  بواجبــات  مثقلــة  املدرســة 
تســتهلك  مــادة  بــكل  خاصــة  كثيــرة 
وال  مرهقــة  وتتركنــي  وقتــي،  كل 
وقــت لــدي ملمارســة أي نشــاط، رغــم 
أن هــذه الواجبــات تكــون مخصصــة 
للتلميــذات األقــل منــي فــي املســتوى 
الدراسي، ولكن السيئة تعم لألسف، 
وهكذا كانت املعلمات يتجهن إلقرار 
وتعميــم هــذه الواجبات الثقيلة على 
الجميع با استثناء، ومنها حسبما 
الضــرب  جــدول  نســخ  واجــب  أذكــر، 
، وكنــت أحفــظ جدول 

ً
مائــة مــرة مثــا

الضــرب عــن ظهــر قلــب، ولكــن وفــي 
املقابل، كان هناك عدد من التلميذات 
ضــرب  حاصــل  يعرفــن  ال  اللواتــي 
العــدد 2 فــي نفســه، ووجــدت نفســي 
كنــت  وقــد  الجــدول،  بنســخ  ملزمــة 
وقتهــا بطيئــة فــي الكتابــة ألني كنت 
الخــط  لتعلــم  وأتجــه  بخطــي  عنــى 

ُ
أ

وهكــذا  املختلفــة،  بأشــكاله  العربــي 
عهــدت بمهمــة نســخ جــدول الضــرب 
لشــقيقتي التــي تكبرنــي بعــام، فقــد 
كثيــرًا  خطــي  يشــبه  خطهــا  كان 
فــي الكتابــة، واألهــم  ولديهــا ســرعة 
تهتــم  تكــن  لــم  املعلمــة  أن  ذلــك  مــن 
بالنظر إلى كراســة الواجب الخاصة 
بــي، ولــم تفعــل ذلــك ولو ملــرة واحدة، 
تحســبًا  الواجبــات  كل  أحــل  وكنــت 
التلميــذات  أن  خاصــة  طــارئ،  ألي 
يمارســن  فصلــي  فــي  الصغيــرات 

الوشاية بأمانة يحسدن عليها.
رغم مرور الســنوات والتقدم العلمي 
حــن  أننــي  إال  والتكنولوجــي 
أصبحــت أمــًا، اكتشــفت أن املعلمــات 
نفســه  األســلوب  يتبعــن  زلــن  ال 
الــذي عانيــت منــه، وكان يكلفنــي أن 
أتبــرع بجــزء مــن مصروفــي اليومــي 
لشقيقتي التي كانت تحل الواجبات 
أخبركــم  لــم  مــا  وهــذا  عنــي،  نيابــة 
هــي  هــذه  ولكــن  اللحظــة،  حتــى  بــه 
الحقيقــة املريــرة، ولــم تكتشــف أمــي 
باإلســراف  تتهمنــي  وظلــت  الســر 
وحصالــة  فارغــة،  حصالتــي  وبــأن 
النقديــة  بالقطــع  متخمــة  شــقيقتي 
الصغيرة، ولم يشــفع لي وقوفي بن 
يديهــا فــي املطبــخ حيث بــدأت بوادر 
حــب الطهــي تظهــر علي منــذ الصغر 

فكنت الذراع اليمنى لها.
في دراســات مستفيضة عديدة حول 
العالــم عــن فائــدة الواجبــات املنزليــة 
تربيــة  أســتاذ  جمــع  وضررهــا، 
ألــف  نيوزيلنــدي نتائــج حوالــي 50 
دراســة أجريــت علــى مــا يزيــد عــن 80 
مليون تلميذ، وكانت هذه الدراسات 
كلها تدور حول العوامل التي تؤدي 
وقــد  التعليميــة،  العمليــة  لنجــاح 
ذيــل  فــي  املنزليــة  الواجبــات  جــاءت 
خصوصــًا  النجــاح،  عوامــل  قائمــة 
بالنسبة لتاميذ املرحلة االبتدائية، 
أمــا باحثــون فــي جامعــة »توبنغــن« 
األملانيــة فقــد توصلوا إلى أن الحافز 
ودرجــة  الطالــب  لــدى  الداخلــي 
اجتهــاده همــا اللــذان يحــددان معدل 
اســتفادته مــن الواجــب املنزلــي، كمــا 
أن الواجــب املنزلــي يتحــول إلى عبء 
علــى التلميــذ إن لــم يكــن لديــه الوقت 

املتاح إلنجازها.
لذلــك فــإن الحــل البســيط الــذي يجــب 
فــي  ومربــن  كمعلمــن  نتبعــه  أن 
حــال أردنــا االســتفادة مــن الواجبات 
أن  »تعلــم  مبــدأ  اتبــاع  هــو  املنزليــة، 
الطفــل  نعلــم  أن  ويعنــي  تتعلــم«، 
وندربــه علــى وضــع أهــداف طموحــة 
وإنجازهــا خال فترة زمنية محددة 
حقــق  حــال  فــي  املكافــأة  توفيــر  مــع 
التلميذ النتيجة املطلوبة، وفي هذه 
العقــاب  مرحلــة  مــن  ننتقــل  الحالــة 
الجماعــي لــألم وأحيانــا لــألب الــذي 
يقوم بمهمة حل الواجب مع األوالد، 
األســري  الجــو  توفيــر  مرحلــة  إلــى 
عليــه  يســطو  كان  والــذي  املريــح 
الواجــب املنزلــي ويحــرم العائلــة مــن 
االجتمــاع إال أمــام الدفاتــر املفتوحــة 

وأقام الحبر والرصاص.

واجب منزلي 
أم عقاب 
جماعي؟

»استوديو التصميم«... كسر للقولبة

القاهرة ـ كوثر الخولي

يعانــي كثيــر مــن التاميــذ املصريــن مــن فقــر 
فــي املحتــوى التعليمــي اإلبداعــي الــذي يقــدم 
لهم في املدارس، سواء في املدارس الحكومية 
أو املدارس الخاصة، وهو فقر دفع بمصر إلى 
املرتبة رقم 134 في مؤشرات التعليم بتقارير 
التنافســية الدوليــة فــي عــام 2016 /2017 مــن 
إجمالــي 139 دولــة فــي مؤشــر جــودة التعليم 
وزارة  مــن  رســمي  بيــان  بحســب  االبتدائــي، 

التربية والتعليم املصرية الشهر املاضي.
إلــى  املصريــة  األســر  مــن  كثيــر  لجــأت  لهــذا 
فــات  مــا  الســتكمال  حكوميــة  غيــر  مبــادرات 
تســعى  تعليميــة  منظومــة  داخــل  أبناءهــم 
لقولبــة التلميــذ فــي إطــار محــدد، وتتجاهــل 
للطاقــات  محفــزة  وغيــر  الفرديــة،  الفــروق 
وســائل  اســتخدام  عبــر  لألطفــال  اإلبداعيــة 
تحديــات  مــع  تتواكــب  ال  تقليديــة  تعليميــة 

العصر.
مبــادرة D.Studio  أو »اســتوديو التصميــم« 
تقــوم  التــي  املبــادرات  هــذه  مــن  واحــدة 
باالهتمام بتعلم مهارات جديدة ال يســتطيع 
الطفــل داخــل مدرســته، لتكــون  أن يحصلهــا 
فرصــة الكتشــاف مواهبــه مــن جهة وتحســن 

استقباله للمناهج التعليمية من جهة أخرى 
عن طريق اكتساب مهارات التعلم الذاتي.

وأم  منــزل  ربــة  الدايــم«  عبــد  »رحــاب  تقــول 
 11 عمــرو  املبــادرة  فــي  مشــتركن  لطفلــن 
عامــًا وفــرح 8 أعــوام، أن األهــداف األساســية 
التــي تقــوم عليهــا األنشــطة داخــل »اســتديو 
التصميــم« هــم تحقيــق ثاثــة أمــور؛ الشــغف، 
واالبتكار، والثقة بالنفس وهذا يتم من خال 
أنشــطة يقــوم بهــا األطفــال بعــد وقت املدرســة 

ويقومون باختيارها بأنفسهم.
وتضيف رحاب: إذا كانت املدرســة في أحســن 
املوســيقى  لتعلــم  أنشــطة  تقــدم  الحــاالت 
والرياضــة والفنــون ولكنهــا تقدمهــا بشــكل 
تقليــدي يخلــو مــن اإلبــداع، لهــذا ينفــر منهــا 
كثيــر من األطفــال ويعتبرونها أوقات للراحة 

غيــر مهمــة، ممــا يفقدها معناها. وتســتطرد: 
لهــذا ظللــت أبحــث عــن مــكان يســتكمل مــا لــم 
أجده في املدرسة ويكون قادرا على استيعاب 
طاقــات أطفالــي مثــل تعلــم مهــارات البرمجــة 
والخياطــة والنجــارة والرقــص والرســم علــى 
األنشــطة  مــن  وغيرهــا  »غرافيتــي«  الحائــط 
التي نراها في مدارس خارج مصر وموجود 
فيديوهــات لهــا على اإلنترنت، ولكن لألســف 
ال نجــد مثيــا لهــا فــي كثيــر مــن املــدارس رغم 

تكلفتها املرتفعة.
التصميــم«  »اســتوديو  مبــادرة  واســتطاعت 
مســاعدة إحــدى املشــاركات فيــه وعمرهــا 10 
ســنوات علــى إنشــاء قناة اليوتيــوب الخاصة 
بهــا، والتــي كانــت تحلــم بإنشــائها ولكــن لــم 
مــن خــال  لذلــك، وذلــك  الطريــق  تعــرف  تكــن 

تبنــي فكــرة »مجتمــع الفاعلــن« مــن األطفــال 
عبــر  عامــًا،   18 الــى   8 عمــر  مــن  والشــباب 
إكســابهم مهــارات الحيــاة ومســاعدتهم علــى 

تفجير طاقاتهم اإلبداعية با حدود.
أما عن أهم البرامج التي قدمتها املبادرة هو 
برنامــج الشــغف Passion Studio، وهــو يضــم 
أربــع مجموعــات،  20 طالبــًا منقســمن علــى 
بهــدف  شــهرين،  ملــدة  مــرات   8 يجتمعــون  
الخــروج بمشــروع مــن إبــداع وتنفيــذ األطفال 
أنفسهم مع أخذ التوجيه الازم من املشرفن، 
أو  بالتنفيــذ  فنيــة خاصــة  ســواء توجيهــات 
توجيهــات ســلوكية وقيميــة مرتبطة بالعمل 
ضمــن فريــق واحتــرام اآلخــر والثقــة بالنفــس 
وغيــره، وفــي نهايــة البرنامــج يتمكــن الطفــل 
من إنجاز مشروعه الخاص وفي نفس الوقت 
التــي  الشــخصية  التحديــات  علــى  التغلــب 
يعانــي منهــا. ويعتمــد تنفيــذ املشــروع علــى 
يعيــش  بحيــث  التصميمــي  التفكيــر  منهــج 
الطفــل تجربــة حــل مشــكلة حقيقيــة موجــودة 
يشــعر  أن  ضــرورة  مــع  املــرور  مشــكلة  مثــل 

بملكيته لهذا الحل مما يعزز ثقته بنفسه.
ومن أبرز املشــروعات التي مثلت حصاد هذا 
البرنامــج؛ تصميــم األزياء وتطوير تطبيقات 
على التليفون والتخلص من القمامة بطريقة 
صديقــة للبيئــة، وتــم عرض هــذه التجربة في 
احتفــال ضــم أوليــاء األمــور مع األطفــال، وقام 
كل طفل بعرض مشــروعه وإلقاء الضوء على 
القيم التي اكتسبها خال تنفيذه للمشروع.

تكلفتهــا  رغــم  املبــادرات-  هــذه  مثــل  وتظــل 
املادية العالية نســبيًا- التي تخرج يوميًا من 
رحــم احتيــاج كثير من أســر الطبقة الوســطى 
املصريــة لنظــام تعليمــي غيــر تقليــدي مهيــأ 
لسوق العمل يطلق إبداع األطفال إلى العنان 
املســتقبل  طريــق  تضــيء  نــور  طاقــة  بمثابــة 

بالنسبة لهم، ولكن ال عزاء ألطفال الفقراء!

مبادرة D.Studio المصرية 
تهتم بتعليم مهارات 
جديدة ال يستطيع أن 

يُحّصلها الطفل داخل 
مدرسته، لتكون فرصة 

الكتشاف مواهبه

إضافة إلى التحيز الفكري والتخبط التعليمي الذي يعاني منه الطالب في سورية، فإن 
العملية التعليمية برمتها تتم بالشكل التقليدي الذي يقوم على الحفظ وضرب الطالب

تحقيق

بالرغم من تعديل المناهج 
إال أنها تدرس باألسلوب 

التقليدي السردي القديم

)Getty( يهدف »استوديو التصميم« إلى تحقيق الشغف واالبتكار والثقة بالنفس

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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ألمح دي 
كامبلي، وكيل 
الالعب اإليطالي، 
ماركو فيراتي، 
إلى إمكانية 
رحيله عن 
صفوف باريس 
سان جيرمان 
نهاية الموسم 
الحالي، بعد 
االنتقادات 
الالذعة التي 
وجهت له من 
قبل الصحافة. 
ولم تظهر له 
احترامًا في إثر 
الخسارة أمام 
برشلونة في 
دوري أبطال 
أوروبا بنتيجة 
6-1 على ملعب 
الكامب نو،  مع 
العلم بأن الالعب 
تلقى الكثير من 
العروض مؤخرًا.

فيراتي يعتبر من أفضل العبي الوسط في العالم )فرانك فيفه/ فرانس برس(

فيراتي والرحيل
اختتمت الجولة الخامسة عشرة من الدوري 
األرجنتيني لكرة القدم بفوز ألدوسيفي على 

أتلتيكو رافائيا بهدف نظيف وتعادل كولون مع 
أوليمبو بهدف ملثله، وأدرك كولون التعادل في 
الدقيقة 50 من عمر اللقاء بفضل هدف جيرمان 

كونتي، بعدما تقدم للضيوف األوروغوياني 
إميليانو تييتشيا ألوليمبو )د.32(، وبالتعادل 

رفع كولون رصيده إلى 21 نقطة باملركز الـ14 
 أوليمبو باملرتبة الـ22 بـ16 نقطة.

ّ
فيما حل

فرض أوساسونا تعاداًل إيجابيًا بهدف ملثله 
على ضيفه إيبار في الجولة الـ27 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم في املباراة التي احتضنها 
ملعب السادار. وكان الضيوف أول من بادروا 

بالتسجيل )د.72( بواسطة إنريكي غارسيا كيكي، 
لكن أصحاب األرض أدركوا التعادل بعدها بسبع 

دقائق فقط بواسطة كينان كودرو. ويعد هذا 
ثاني تعادل يحققه إيبار في آخر ثاث مباريات 

حيث أصبح رصيده 40 نقطة في املركز الثامن.

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني بأنه سيقوم 
بجولة آسيوية خال الصيف املقبل تشمل الصن 

وسنغافورة وتتضمن سلسلة من أربع مباريات 
ودية. ويلتقي الفريق البافاري بقيادة مدربه 

اإليطالي كارلو أنشيلوتي مع أرسنال اإلنكليزي 
في 19 تموز/يوليو في شانغهاي، ثم ميان 

اإليطالي في 22 منه في شينزهن، قبل االنتقال 
إلى سنغافورة ملواجهة تشلسي في 25 منه وانتر 

ميان اإليطالي بعدها بيومن.

تعادل كولون وأولميبو 
بختام الجولة الـ15 

من الدوري األرجنتيني

أوساسونا 
يتعادل مع إيبار بهدف 

لمثله في الليغا

بايرن ميونخ
يكشف عن جولته 

اآلسيوية في الصيف
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رياض الترك

لـــــــم تــــســــتــــغــــل األنــــــــديــــــــة الــــعــــربــــيــــة 
ــرًة مــــع بــعــض  ــبــــاشــ ــهــــات املــ املــــواجــ
في  نقاط مهمة  ثــاث  لكي تقنص 
منافسات دوري أبطال أوروبـــا، وذلــك بعد 
ــاراتـــن الــلــتــن جــمــعــتــا األهــلــي  ــبـ انـــتـــهـــاء املـ
والــتــعــاون الــســعــوديــن فــي مــواجــهــة العن 

واألهلي اإلماراتين بالتعادل.
ــلــــي  ــنـــجـــح األهــ فـــــي املـــــــبـــــــاراة األولــــــــــى لـــــم يـ
اإلمــاراتــي فــي خطف فــوز ثمن على أرضــه 
الذي كان منافسًا  التعاون السعودي،  أمام 
شرسًا ولم يسمح للفريق الذي يلعب أمام 
جماهيره بأن ُيسجل في مرماه رغم الفرص 

الخطيرة التي صنعها طوال 90 دقيقة.
ــذا الـــتـــعـــادل حـــافـــظ فـــريـــق األهــلــي  ورغـــــم هــ
اإلماراتي على وصافته برصيد أربع نقاط 
الــذي فاز  خلف استقال اإليــرانــي املتصدر 
بهدفن  األوزبــكــي  لوكوموتيف  فريق  على 
السعودي  الفريق  وقــت سقط  فــي  نظيفن، 
إلى املركز الثالث برصيد أربع نقاط أيضًا.

وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة تــــعــــادل األهـــلـــي 
الــســعــودي والــعــن اإلمـــاراتـــي )2 – 2(، في 
واحدة من أفضل مباريات دور املجموعات 
حتى اآلن، ليستغل فريق ذوب آهن اإليراني 
فــوزه بونيودكور خــارج  التعادل بعد  هــذا 

أرضه بهدفن نظيفن.
وقدم فريقا األهلي والعن مباراة هجومية 
كبيرة، حيُث حاول كل فريق مهاجمة مرمى 
الخصم وتسجيل األهداف منذ بداية اللقاء، 
الــســعــودي السباق لتسجيل  الــنــادي  وكـــان 
الـــهـــدف األول عـــن طـــريـــق عــقــيــل الــصــحــبــي 
الــذي سجل هدفا رائــعــا بالكعب، ثــم عــادل 
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تقرير

للعن بعد دقيقتن فقط. الشمراني   ناصر 
في الشوط الثاني سجل اليوناني أويانيس 
فيتفاتزيديس هدفا سريعا في الدقيقة 50، 
ليمنح الفريق السعودي هدف التقدم )2 – 
1(، لكن العن عرف كيف يعادل مرة جديدة 
وبعد دقيقتن أيضًا، وهذه املرة عن طريق 
العــــب األهـــلـــي عــقــيــل الــصــحــبــي عـــن طــريــق 
الــخــطــأ عــبــر رأســـيـــة حــولــهــا إلــــى الــشــبــاك 

مباشرًة )د.52(.
وبـــهـــذا الــتــعــادل حــافــظ األهـــلـــي الــســعــودي 

النجمة أضاع ركلة جزاء 
وسجل أخرى على ملعب 

صيدا البلدي

روسيا ستحرم من 
المشاركة في عدة 

منافسات قادمة

بنفيكا يستعيد صدارة الدوري البرتغالي
على  نظيفة  برباعية  فــوزه  بعد  البرتغالي  الـــدوري  صـــدارة  بنفيكا  استعاد 
بيلينينسيش بملعب النور، فيما تعادل ناسيونال ماديرا وباكوس دي فيريرا 
إيجابيًا بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البطولة املحلية. 
وأمطر بنفيكا شباك ضيفه بأربعة أهداف حملت توقيع كل من أندريه أمليدا 
)د.60(،  سالفيو  وإدواردو  )د.52(،  ميتروغلو  وكونستانتينوس  )د.12(، 
بعد  فيريرا  دي  وباكوس  ماديرا  ناسيونال  تعادل  بينما  )د.90(.  وجوناس 
أن سجل بيدرينيو أواًل لباكوس )د.32(، قبل أن يدرك جوندير كاديث هدف 
التعادل لناسيونال ماديرا )د.78(. بهذه النتائج، يعود بنفيكا لصدارة الدوري 
بعد أن رفع رصيده إلى 63 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بورتو الوصيف 
وله 62 نقطة، بينما تجمد رصيد بيلينينسيش عند 32 نقطة في املركز الـ10. 
فيما حصل كل من ناسيونال ماديرا وباكوس دي فيريرا على نقطة واحدة، 
الـــ17، وكذلك رفع باكوس  ليصبح لدى ماديرا 17 نقطة يقبع بها في املركز 

رصيده إلى 26 نقطة في املركز الـ14.

التسيو يعود للمركز الرابع
استعاد التسيو املركز الرابع بعدما تمكن من تحقيق فوز متأخر على ضيفه 
تورينو بثالثة أهداف لواحد في الجولة الـ28 من الدوري اإليطالي لكرة القدم 

باملباراة التي احتضنها ملعب األوليمبيكو.
جـــاءت أهــــداف املـــبـــاراة فــي الــشــوط الــثــانــي حــيــث تــقــدم التــســيــو )د.56( عبر 
شيرو إيموبيلي، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل بعدها بـ16 دقيقة 
تمكن  التعادل  نحو  تسير  املــبــاراة  كانت  وبينما  لوبيز.  ماكسي  طريق  عــن 
التسيو من إحراز هدفه الثاني قبل نهاية الوقت األصلي للمباراة بثالث دقائق 
بواسطة بالدي دياو كايتا، ثم أضاف فيليبي أندرسون الهدف الثالث )د.90(. 
إلى  التوالي  الرابع على  ارتفع رصيد التسيو بعدما حقق فوزه  الفوز  وبهذا 
56 نقطة ليستعيد املركز الرابع ويتراجع إنتر للمرتبة الخامسة. من ناحيته 

تجمد تورينو عند 39 نقطة في منتصف الجدول.

نادال وتوميتش خارج منافسات الزوجي 
بإنديان ويلز

وّدع الزوجي املكّون من اإلسباني رافائيل نادال واألسترالي برنارد توميتش 
منافسات زوجي التنس ببطولة إنديان ويلز األميركية، إثر خسارتهما أمام 
رام.  راجيف  واألميركي  رافــني كالسني  أفريقي  الجنوب  من  املكّون  الزوجي 
ونجح كالسني ورام في الفوز بصعوبة بالغة 3-6 و7-6 )7-4( و11-9 في لقاء 
دام ساعة و33 دقيقة. وشهد اللقاء قيام نادال بقذف املضرب في الهواء، ليس 
أثناء محاولته  الجمهور،  املــزاح نحو  على سبيل اإلحباط، ولكن على سبيل 

التصدي لكرة كانت صعبة املنال. 

تشيلسي يقصي مانشستر يونايتد من الكأس
لحق تشيلسي بركب املتأهلني لنصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة 
بهدف  النهائي  ربــع  فــي  يونايتد  مانشستر  بمنافسه  أطــاح  أن  بعد  الــقــدم 
نظيف في لقاء مثير حفل بالفرص املحققة من جانب »الشياطني الحمر«. 
وفي الشوط الثاني أطلق نغولو كانتي تسديدة صاروخية من خارج حدود 
منطقة جزاء مانشستر لتجد طريقها نحو شباك ديفيد دي خيا الذي حاول 
منع الكرة من الدخول إلى مرماه لكنها كانت أسرع منه ليتقدم تشيلسي 
بالهدف األول ).52(. وأهدر مانشستر يونايتد أخطر فرصة إلدراك التعادل 
)د.59( بعدما اخترق ماركوس راشفورد من الجبهة اليسرى وتالعب بدفاع 
البلوز ويسدد كرة من داخل املنطقة خطيرة للغاية لكنها اصطدمت بجسد 
ثيبو كورتوا وتحّولت إلى ركلة ركنية. وحاول أبناء مانشستر في الدقائق 
الخطرة من  املــرتــدة  الهجمات  التعادل رغــم  اللقاء إدراك هــدف  األخــيــرة من 
املباراة. بالتالي تأهل تشيلسي  الحكم أطلق صافرة نهاية  تشيلسي، لكن 
إلى نصف نهائي كأس االتحاد ليلحق بكل من مانشستر سيتي وأرسنال 

وتوتنهام هوتسبر.

شهدت الجولة الثالثة من منافسات بطولة 
ــــوي، مــتــابــعــة فــريــق  ــيـ ــ ــــأس االتــــحــــاد اآلسـ كـ
ــواره الـــنـــاجـــح فــي  ــــدات األردنــــــــي مــــشــ ــــوحـ الـ
فــي وقت  الــثــانــي،  الــفــوز  البطولة وتحقيقه 
ــه  ســقــط فــيــه الــنــجــمــة الــلــبــنــانــي عــلــى أرضـ
الوحدة  البحريني، كما خسر  املحرق  أمــام 

السوري للمرة األولى.
ابتعد الوحدات األردنــي مجددًا في صدارة 
املجموعة الثالثة، بفوزه على ضيفه صحم 
العماني )2 – 1(، على ملعب امللك عبد الله 
دور  من  الثالثة  الجولة  في  بعمان،  الثاني 
املجموعات ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم. وكان صحم البادئ بالتسجيل 
عـــن طـــريـــق مــحــمــد الــغــســانــي فـــي الــدقــيــقــة 
يـــرد صــاحــب األرض بــواســطــة  قــبــل أن   ،14
ومحمد  )د.27(  مــاهــر  أحــمــد  الــفــلــســطــيــنــي 
األردنــي  الفريق  أن  ُيــذكــر  )د.50(.  مصطفى 
أهـــدر ركــلــة جـــزاء أيــضــا ســددهــا مــنــذر أبــو 
ــــارس إبـــراهـــيـــم  ــــحـ ــارة وتــــصــــدى لـــهـــا الـ ــمــ عــ

البريكي.
ــع الــــوحــــدات رصـــيـــده الــى  وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــ
سبع نقاط منفردًا بالصدارة مجددًا، بفارق 
ثـــاث نــقــاط عــن املــحــرق الــبــحــريــنــي الــفــائــز 

ــة ملـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــاملــ ــعــ ــــس الـــــوكـــــالـــــة الــ ــيـ ــ أكــــــــد رئـ
املنشطات »وادا« كريغ ريدي أنه ما زال أمام 
روسيا الكثير من العمل للقيام به في مجال 
اإليقاف عن  لرفع عقوبة  املنشطات  مكافحة 
ــــدي إلــــى أن الــوكــالــة  ريــاضــيــيــهــا. وأشـــــار ريـ
حتى  تثبت  لــم  املنشطات  ملكافحة  الروسية 
اآلن أنها محمية من »التدخات الخارجية«.

نــــدوة  خـــــال  »وادا«  رئــــيــــس  مــــوقــــف  ــاء  ــ ــ وجـ
أعلنت  يــوم  فــي  لــــوزان،  فــي  العاملية  للوكالة 
الطبيب  إيــقــاف  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 
الــروســي سيرغي بــورتــوغــالــوف عــن مــزاولــة 
مهنته في الرياضة مدى الحياة، على خلفية 
اتـــهـــامـــه بــالــضــلــوع فـــي فــضــائــح املــنــشــطــات 
املــنــظــمــة الــتــي عــصــفــت بــالــريــاضــة الــروســيــة 
العام املاضي وأدت إلى الحرمان الكثير من 
 2016 ريــو  أوملبياد  في  املشاركة  رياضييها 
السيما في ألعاب القوى، وهي العقوبة التي 
أصابت الكثير من الرياضين الروس بخيبة 
آمـــل كــبــيــرة بــســبــب عـــدم املــشــاركــة فــي أقــوى 
البطوالت العاملية. واعتبر ريدي أنه »ما زال 

على مضيفه النجمة اللبناني )2 – 1(. وفي 
املقابل، تجمد رصيد صحم عند ثاث نقاط 
فــي املــركــز الــرابــع بــفــارق املواجهة املباشرة 

عن النجمة الثالث.
الثانية  بهزيمته  اللبناني  النجمة  ومــنــي 
 )1  –  2( البحريني  املــحــرق  يــد ضيفه  على 
ــيــــدا، وســجــل  عـــلـــى املـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي فــــي صــ
الكونغولي دوريس سالومو هدفي املحرق 
من كرة رأسية )د.15( وتسديدة بعيدة املدى 
)ج.47(، في حن أحرز خالد تكه جي )65 من 
ركلة جــزاء( هدف النجمة بعد ثاث دقائق 
فقط على إهدار فريقه ركلة جزاء أخرى عبر 

العب الوسط السوري عبد الرزاق حسن.
بالخسارة  مــشــواره  استهل  النجمة  وكـــان 
ــــي بــهــدف نــظــيــف، إال  أمـــام الـــوحـــدات األردنـ
الثانية بالفوز على  أنــه عــوض في الجولة 
الــجــولــة  وتـــقـــام   .)1  –  2( الــعــمــانــي  صــحــم 
الــرابــعــة فــي 4 نــيــســان/أبــريــل املــقــبــل، حيث 
يلتقي صــحــم مــع الـــوحـــدات مــجــددًا، وهــذه 
قابوس  السلطان  مجمع  ملعب  على  املـــرة 
النجمة  واملــحــرق مع  الرياضي في مسقط، 

أن تقوم  الــذي يجب  العمل  الكثير مــن  هناك 
عليها  »يجب  الروسية، مضيفًا  الوكالة  به« 
إظهار أن العمل الذي تقوم به نابع من سلطة 
ذاتية ومستقل من أي تدخل خــارجــي«. وما 
زالــــت روســـيـــا تــتــخــبــط بــالــفــضــيــحــة الــكــبــرى 
التي ظهرت إلــى العلن عــام 2016 إثــر تقرير 
الكندي املكلف من »وادا« ريتشارد  للمحقق 
ماكارين، اتهم فيه موسكو باعتماد برنامج 
العامن  الــدولــة بن  برعاية  تنشيط ممنهج 
2011 و2015، ما أدى إلى اتخاذ عقوبات من 
هيئات رياضية دولية بحق روسيا وحرمان 
الـــعـــديـــد مــــن ريــاضــيــيــهــا مــــن املـــشـــاركـــة فــي 
أوملبياد ريــو 2016. وأوقــف االتــحــاد الدولي 
أللــعــاب الــقــوى روســيــا عــن املــشــاركــة فــي كل 
على   2015 أواخــر  منذ  له  التابعة  البطوالت 
خلفية برنامج املنشطات، بما يشمل بطولة 
الــعــالــم املـــقـــررة فـــي لـــنـــدن فـــي آب/أغــســطــس 

املقبل.
وأكــد ريــدي »أننا نواصل عملنا من أجــل أن 
تستعيد الوكالة الروسية ملكافحة املنشطات 
امــتــثــالــهــا )لــلــقــوانــن الـــدولـــيـــة(«. فــي املــقــابــل 

املنامة. ويتأهل  الوطني في  البحرين  على 
إلى الدور نصف النهائي ملنطقة غرب آسيا 
صاحب املركز األول في كل من املجموعات 
الثاث إلى جانب أفضل فريق يحصل على 

املركز الثاني.
ــوري  ــســ ــــّرض الـــجـــيـــش الــ ــعـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، تـ فـ
ــزوراء  ــاءت عــلــى يــد الــ لهزيمته األولــــى وجــ
العراقي )3 – 1( في الدوحة، وسجل مهند 
كرار )د.40 و90( والسوري عز الدين عوض 
)د.50 خطأ في مرمى فريقه( أهداف الزوراء، 
فــي حــن أحـــرز بــشــار أبـــو خــشــريــف )د.54( 
ــان اســتــهــل مــشــواره  هـــدف الــجــيــش الــــذي كـ
بــفــوزه فــي مــبــاراتــيــه األولــيــن عــلــى األهــلــي 
ذاتها  بالنتيجة  العماني  األردنــي وسويق 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف. ورغـــــــم الــــخــــســــارة، حــافــظ 
ــدارة املــجــمــوعــة بــرصــيــد  ــ الــجــيــش عــلــى صــ
ســـت نــقــاط مــقــابــل 5 لـــلـــزوراء الــــذي تــعــادل 
فــي مــبــاراتــيــه األولـــيـــن، ونــقــطــتــن لــكــل من 
األهلي والسويق اللذين تعادال اإلثنن على 
أرض األخــيــر بـــدون أهــــداف. وتــقــام الجولة 
الــرابــعــة فــي 4 نــيــســان/أبــريــل املــقــبــل، حيث 
يلتقي األهلي مع السويق على ملعب عمان 
الدولي في عمان، والجيش مع الزوراء على 
ملعب الخور في الدوحة. ويتأهل إلى الدور 
املــقــبــل ملــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا صـــاحـــب املــركــز 
األول في كل من املجموعات الثاث )ملنطقة 
غرب آسيا( إلى جانب أفضل فريق يحصل 

على املركز الثاني.
)فرانس برس(

إلى  أرســلــت خبيرين  أن »وادا«  كشف ريــدي 
موسكو لضمان استقالية الوكالة الروسية 
الثاني/ تشرين  في  اعتبارها  بعد  املوقوفة 
لــلــقــوانــن  مـــطـــابـــقـــة«  »غـــيـــر  نـــوفـــمـــبـــر 2015 
الرياضية ملكافحة املنشطات نتيجة برنامج 

أدارتــــــــــه وزارة  الـــــــذي  املـــمـــنـــهـــج  املـــنـــشـــطـــات 
الرياضة بحسب تقرير ماكارين، علما بأن 
السلطات الروسية نفت مرارا أي دور لها في 

الفضيحة.
وفي هذا اإلطار كشف وزير الرياضة الحالي 

بافل كولوبكوف، خليفة فيتالي موتكو الذي 
ورد اسمه في تقرير ماكارين كأحد الفاعلن 
في ملف املنشطات املنظم الذي ضرب روسيا 
بــاده تأمل في نيل الضوء  أن  ورياضييها، 
األخضر من السلطات الرياضية الدولية في 

تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
كما أشار كولوبكوف خال ندوة اإلثنن في 
أن »وادا« وافــقــت »عــلــى خريطة  إلـــى  ـــوزان  لـ
طـــريـــق تــضــمــن أن تــمــتــثــل مــــجــــددا الـــوكـــالـــة 
ــع قـــانـــون  الــــروســــيــــة ملـــكـــافـــحـــة املـــنـــشـــطـــات مــ
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات«، متحدثا 
عن نجاح باده في استيفاء »بعض املعايير 

املطلوبة منها«.
وتــابــع »نــحــن نعمل لــضــمــان اســتــيــفــاء كافة 
املعايير املطلوبة. الهدف هو الحصول على 
املطابقة املوقتة )لقوانن وادا( في أيار/مايو 
االعتراف  استعادة  تريد  الروسية  والوكالة 
ــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر«.  ــثــ بـــهـــا بـــحـــلـــول تـــشـــريـــن الــ
ــر الــريــاضــة الــروســي أن مختبر  وكــشــف وزيـ
مكافحة املنشطات وضع تحت إدارة جامعة 
موسكو ولم يعد لــوزارة الرياضة أي سلطة 
عـــلـــيـــه. وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــوتــن دعــا مطلع آذار/مـــــارس لــوضــع نظام 
روســــي مستقل ملــكــافــحــة املــنــشــطــات، مــؤكــدًا 
نــقــل هـــذه الــســلــطــة مـــن وزارة الــريــاضــة إلــى 
منظمة مستقلة على غرار دول أخرى، وذلك 
املحافل  إلــى  للعودة  في محاولة من روسيا 

الرياضية من جديد بعد غياب مؤثر.
)فرانس برس(

»واد« تطالب روسيا بالمزيد لرفع اإليقافكأس االتحاد اآلسيوي... الوحدات األردني يتابع مسلسل االنتصارات

الروماني  األهلي  مدرب  تحدث 
المواجهة  عن  كوزمين  أوالريو 
الــســعــودي قائًال  الــفــريــق  مــع 
»كما توقعنا كانت مباراة صعبة 
ظل  في  لنا  بالنسبة  خاصة  جدًا، 
لم  فيها.  نحن  الــتــي  ــروف  ــظ ال
حصلنا  مبارياتنا،  أفــضــل  تكن 
لم  للتسجيل  الفرص  بعض  على 
أن  ينبغي  »ال  وتابع  نستثمرها«. 
متاحة،  ــت  زال ما  الفرص  نيأس، 
علينا أن نعود بشكل أقوى بعد 
ظروف  من  عانينا  التوقف،  فترة 

صعبة«.

حديث كوزمين

الوحدات األردني يتابع 
مشواره الناجح، وسقوط 

أول للوحدة السوري

يبدو أن أزمة روسيا 
مع المنشطات ما 

زالت طويلة ولن 
تنتهي بسهولة بسبب 

المعّوقات

فريقان مرشحان للبطولة  )فرانس برس(

حارس مرمى األهلي يُبعد فرصة خطيرة )فرانس برس(جماهير التعاون السعودي ساندت الفريق في اإلمارات )فرانس برس(

جماهير األهلي السعودي كانت تتمنى تحقيق الفوز الثالث )عامر هيالبي/ فرانس برس(تعادل سلبي في اإلمارات )فرانس برس(مباراة مثيرة انتهت بالتعادل )فرانس برس(

توماس باخ رئيس االتحاد يريد المزيد من العمل )فابريس كوفريني/ Getty(جماهير النجمة اللبناني خرجت حزينة )العربي الجديد(

تعادالت مخيبة لآلمال

انتهت المواجهات السعودية – اإلماراتية بالتعادل، من دون أن ينجح 
أي فريق في خطف النقاط الثالث المهمة في طريق المنافسة على 

البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني من البطولة اآلسيوية

مواجهات عربية باهتة في أبطال آسيا

عــلــى صـــدارتـــه بــرصــيــد ســبــع نــقــاط مقابل 
خــمــس نـــقـــاط لــفــريــق الـــعـــن اإلمــــاراتــــي في 
فريق ذوب  استغل  وقــت  في  الثاني،  املركز 
آهـــن اإليـــرانـــي هـــذا الــتــعــادل ورفــــع رصــيــده 
إلـــى أربــــع نــقــاط، وبــقــي فــريــق بــونــيــودكــور 
 في املركز األخير برصيد صفر من النقاط، 
ــســـر مــــبــــاريــــاتــــه الـــــثـــــاث، وهـــي  ــد أن خـ ــعـ بـ
خــارج  كبيرة  بنسبة  تضعه  الــتــي  النتائج 
البطولة من اآلن، حتى إذا فاز في مبارياته 

الثاث القادمة.

مباريـات
      األسبـوع
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حسام أسامة

نهائي  ثمن  منافسات  تتواصل 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي يومها 
األخير، والتي تشهد مواجهتني 
األولــى ستجمع مانشستر سيتي  قويتني، 
اإلنكليزي بنظيره موناكو الفرنسي، بينما 
يواجه أتلتيكو مدريد اإلسباني فريق باير 
لــيــفــركــوزن األملـــانـــي، فــي مــبــاراة سهلة إلــى 
الذهاب خارج  حد كبير، بعد حسم مباراة 

الديار بأربعة أهداف مقابل اثنني.

مانشستر سيتي وموناكو
مــهــمــة مانشستر ســيــتــي هينة  تــكــون  ولـــن 
ــاراة اإليـــــاب أمــــام مـــونـــاكـــو، بــالــرغــم  فـــي مـــبـ

دوري 
أبطال أوروبا

سيسعى موناكو لقلب الطاولة بتحقيق فوز يطيح بـ»السيتيسنز« من منافسات 
البطولة، بينما يواجه أتلتيكو مدريد ليفركوزن الغارق  في المشاكل

3031
رياضة

تقرير

ألنه  الفريق  أداء  فــي  امللحوظ  التحسن  مــن 
ســيــواجــه أحـــد أفــضــل الــفــرق عــلــى الصعيد 
بينما يعاني  الــجــاري،  املوسم  الهجوم في 
ــن قـــصـــور مــلــحــوظ كــلــفــه تــلــقــي 3  ــه مـ ــاعـ دفـ
ــبــــاراة الـــذهـــاب،  أهــــــداف عــلــى مــلــعــبــه فـــي مــ
أغويرو  األرجنتيني سرخيو  ينقذ  أن  قبل 
الفريق بأداء مبهر. وعاد الهدوء إلى جنبات 

بها  مر  التي  الصعبة  الفترة  بعد  السيتي، 
الـــنـــتـــائـــج، ليتحسن  الـــفـــريـــق بــســبــب ســــوء 
الفريق بشكل تدريجي، ويحقق انتصارات 
ــــى املــــركــــز الـــثـــالـــث فــي  مــتــتــالــيــة، أعــــادتــــه إلـ
توتنهام  مع  بالتساوي  اإلنكليزي  الــدوري 
نقاط عن تشيلسي،   10 وبــفــارق  الوصيف، 
الــــذي ابــتــعــد بـــالـــصـــدارة، بــيــنــمــا تــأهــل إلــى 
نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي، بعد 
الــفــوز عــلــى مــيــدلــزبــره بــهــدفــني نظيفني في 
ربع النهائي. وستكون مباراة اإلياب مميزة 
ــــوال، الــــــذي ســيــخــوض  ــوارديـ ــ ــغـ ــ بــالــنــســبــة لـ
مــبــاريــاتــه املـــائـــة فـــي مــنــافــســات الــبــطــوالت 
الـــقـــاريـــة، والـــتـــي حــقــق فــيــهــا نــتــائــج مبهرة 
ــا، بـــدايـــة بــبــرشــلــونــة  ــادهـ مـــع الـــفـــرق الــتــي قـ
ــــرورا بــبــايــرن مــيــونــخ األملــانــي  اإلســبــانــي مـ
ووصــــوال بــرحــلــتــه الــتــي بــــدأت هـــذا املــوســم 
مع »السيتيسنز«. ويتفوق غوارديوال على 
له  قارية  أول 99 مباراة  املدربني في  جميع 
مع الفرق التي قادها، إذ حقق 61 انتصارا 
و23 تعادال وخسر في 15، وستكون مباراته 
تــفــوقــه، عــن طريق  املقبلة مــن أجــل تكريس 
الـــعـــودة مـــن مــلــعــب مــونــاكــو، ومــعــه بطاقة 
الـــتـــأهـــل إلــــى ربــــع نــهــائــي دوري األبـــطـــال، 
لــيــواصــل رحــلــة الــبــحــث عـــن الــلــقــب الــقــاري 
الذي تنتظره جماهير السيتي. وبعيدا عن 
غــوارديــوال  يتفوق  مــونــاكــو  مــبــاراة  نتيجة 
ــنـــدي املــخــضــرم  ــر الـــفـــنـــي الـــهـــولـ ــديــ عـــلـــى املــ
لــويــس فــان غـــال، والـــذي حقق 61 انتصارا 
و22 تعادال، ويحتل املركز الثاني في ترتيب 
املدربني الذين خاضوا 100 مباراة قارية مع 
مــخــتــلــف الـــفـــرق فـــي أوروبــــــا، وهـــو اإلنــجــاز 
الذي يضعه على قمة أفضل مدربي العالم. 
أمــا مــونــاكــو فــواصــل الــتــألــق على الصعيد 
ــن صـــدارتـــه لـــلـــدوري الفرنسي  املــحــلــي، وأّمــ
ــد،  ــــوردو بــهــدفــني مــقــابــل واحــ بـــفـــوز عــلــى بــ
الــبــطــولــة املــحــلــيــة بــفــارق  ليبتعد بـــصـــدارة 
ــرب مــنــافــســيــه بـــاريـــس ســان  3 نــقــاط عـــن أقــ
جيرمان، الذي ودع منافسات دوري أبطال 
أوروبـــا أمـــام برشلونة اإلســبــانــي األســبــوع 
تاريخية  عــودة  املاضي، في مباراة شهدت 
لــلــفــريــق الــكــتــالــونــي، بــعــد الــخــســارة ذهــابــا 
السيتي  نجم وســط  وقــال  نظيفة.  برباعية 
املــبــاراة »عندما  تــوريــه، عن  يايا  املخضرم، 
أمام  قدمناها  للتي  نلعب مباريات مماثلة 
الــذهــاب، يقترب مستوانا من  فــي  مــونــاكــو 
فــــرق كــبــيــرة مــثــل ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
وبــايــرن مــيــونــخ، وهــو مــا نسعى للوصول 
ــم، ويـــحـــاول غــــوارديــــوال أن  ــ إلــيــه بــشــكــل دائـ
أجــل تحقيق  يصل بنا ألعلى مستوى، من 

البطوالت«.
ومـــن جــانــبــه يــدخــل مــونــاكــو وفـــي ذهــنــه ما 
حدث مع جاره اللدود، سان جيرمان، ولكنه 
يريد هذه املرة أن يذيق غوارديوال من كأس 
»الريمونتادا« املر، والذي قد يكلفه الكثير، 

موناكو يريد تكرار 
إنجاز 2004 بالوصول 

لنهائي المسابقة

سبيرز يحقق فوزًا جديدًا بغياب نجميه
أتــانــتــا هوكس  على  أنطونيو سبيرز  فــاز ســان 
والخمسني  الــثــانــي  الــفــوز  حقق  وبــذلــك   ،99-107
هذا املوسم والتاسع في آخر 10 مباريات مقابل 
14 هزيمة. وحقق سان أنطونيو فوزا سها على 
الرغم من غياب  أتانتا على  العموم في مواجهة 
نــجــمــني أســاســيــني فـــي صــفــوفــه هــمــا الــفــرنــســي 
طــونــي بــاركــر الـــذي يعاني مــن أوجـــاع فــي الظهر 
والماركوس الدريدج ألسباب صحية )عدم انتظام 
دقات القلب(. وكان كاوهي لينارد أفضل مسجل 
في صفوف الفائز )31 نقطة(، ودينيس شرودر 
وقال  نقطة(.   22( الخاسر  في صفوف  األفضل 
مدرب سان انطونيو بوبوفيتش بعد املباراة »كل 
الفرق ترتكب األخطاء، ال أحد يلعب املباراة املثالية. 
لكن على العموم، أنا سعيد من دفاعنا على الرغم 
نقطة«.  ـــ100  ال بتخطي حاجز  ولــم نسمح ألتانتا  أجريناها  التي  الكثيرة  التغييرات  من 
وسجل كارل أنطوني تاونز 39 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى فوٍز مفاجئ على 
واشنطن ويزاردز 119-104. وأضاف اإلسباني ريكي روبيو 22 نقطة للفائز ونجح في 

19 تمريرة حاسمة، مساهمًا بشكل فعال في الفوز الثامن لفريقه في آخر 12 مباراة له.

تشيك يدافع عن سانشيز
إثر  ألكسيس سانشيز، على  التشيلي  بيتر تشيك عن زميله  التشيكي  الحارس  دافــع 
الشائعات التي انتشرت في الفترة األخيرة عن ضحكاته أثناء مباراة فريقه أرسنال أمام 
نظيره بايرن ميونخ في دوري الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان أرسنال قد 
خسر يومها بنتيجة 1-5 على أرضية ملعب »اإلمارات« ليوّدع املسابقة بمجموع اللقاءين 
2-10، وبينما كان الفريق في أحلك الظروف، التقطت عدسات الكاميرات وجه سانشيز 
الذي ظهر وكأنه غير آبٍه ملا يحصل في أرضية امليدان. وصّرح تشيك: »هذا أمٌر محزن 
فعًا، لقد كان سانشيز حزينًا وأنا رأيته بعيني، بطبيعة الحال يمكنك التقاط صورة 
وتقوم بتفسيرها بالطريقة التي تناسبك، لكننا نحن الاعبني نعلم ما حصل بالضبط«. 
وأضاف حارس مرمى تشلسي السابق والذي كان على مقاعد البدالء في املباراة: »لقد 
كان سانشيز حزينًا ومستاء من أداء الجميع«. وأثارت هذه اللقطة غضب الكثيرين من 

عشاق أرسنال، إذ اعتبروها قّلة احترام للنادي الذي يدافع عن ألوانه.

كورتوا سعيد في تشلسي ويريد البقاء
تيبو  البلجيكي  تشلسي،  مــرمــى  حـــارس  أبـــدى 
ــي إنـــكـــلـــتـــرا،  ــراف فــ ــتــ ــاالحــ ــه بــ ــادتـ ــعـ كـــــورتـــــوا، سـ
مستبعدًا عودته إلى العاصمة اإلسبانية مدريد. 
وفي حديثه إلذاعة )أوندا سيرو( اإلسبانية، قال 
السابق،  مدريد  أتلتيكو  مرمى  حــارس  كــورتــوا، 
ردًا على ســؤال بهذا الــصــدد: »ال أفكر فــي ذلــك، 
هنا  نحققها  التي  بالنجاحات  استمتع  أنــا  اآلن 
وأنا أركز في ذلك. اتحدث اإلنكليزية منذ أن كان 
رغبة  حــول  التقارير  وتنتشر  العاشرة«.  عمري 
ريــال مــدريــد فــي التعاقد مــع حــارس مــرمــى، في 
ظل تراجع مستوى الكوستاريكي كيلور نافاس، 
الــفــريــق األول، وعــــدم تألق  ــــذي يــحــرس عــريــن  ال
حارس  من ضم  بالفعل  قريبًا  امللكي  النادي  كاسيا.وكان  كيكو  االحتياطي،  الحارس 
مانشستر يونايتد، اإلسباني  دي خيا، في صيف 2015 لكن الصفقة باءت بالفشل 

بشكل غير متوقع، بعد تأخر إرسال الريال لتسجيل عقده. 

نفقات وهمية لتطوير ملعب ماراكانا
دي  ريــو  بــواليــة  اإلقليمية  الحسابات  محكمة  تجريها  تحقيقات  مــن  تسريبات  كشفت 
دوالر  مليون   66 بقيمة  وهمية  نفقات  وجــود  عن  البرازيلية  الصحافة  نشرتها  جانيرو 
وثائق  البرازيلية  )جلوبو(  قناة  وعــرضــت  التاريخي.  مــاراكــانــا  ملعب  تطوير  عملية  فــي 
االستاد،  تطوير  أثناء  ومنتجات  في خدمات  أمــوال  اختاس  على  مــؤشــرات  فيها  تظهر 
العقد، بخاف مضاعفة بعض  تم احتسابها في صــورة نثريات مثيرة للشبهات داخــل 
امللعب كان مكونا من شركات  الــذي تولى تطوير  الكونسورتيوم  أن  إلى  النفقات. يشار 
)أودبريشت( و)أندرادي جوتييريز( و)دلتا(، وكلها متورطة في فضيحة الفساد الكبرى 
املتعلقة بشركة )بتروبراس( الحكومية للنفط. وعلى الرغم من أن قيمة التطوير املبدئية 
للملعب كانت 223 مليون دوالر، إال أن قيمة املدفوعات النهائية بلغت 380 مليون دوالر. 
)جلوبو( فإن املحكمة قررت تعليق املدفوعات للشركات الثاثة في عقود أخرى  ووفقًا لـ

مع حكومة ريو دي جانيرو.

فــي تحقيق  اإلسبانية  الــقــدم  كــرة  املقابل، نجح عماق  فــي 
نتيجة الــفــوز فــي كــافــة املــبــاريــات الـــــ16 الــتــي شــــارك فيها 
الــذي كــان قد انضم لصفوف فريق  الفرنسي،  الــدفــاع  قلب 
الفرنسي  ليون  نــادي  قادمًا من  املاضي  الصيف  برشلونة 
لُيثبت املدافع الفرنسي بما ال يدع  مقابل 25 مليون يــورو، 
الكتالوني خال  للفريق  األفضل  االنتداب  أنه  للشك  مجااًل 

فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
عائلته  انتقلت  كاميروني،  أصــل  مــن  مــدافــع  هــو  وأومتيتي 
للعيش في مدينة ليون الفرنسية عندما كان عمرة سنتني، 
نــادي مينيفال،  الخامسة في  الكرة قي سن  وبــدأ ممارسة 
وفي عام 2002 اكتشفته إدارة نادي أوليمبك ليون، لينضم 
إلى صفوف الفريق وكان يلعب مهاجما في بداية مسيرته، 
قبل أن يتم االعتماد عليه في خط الوسط ثم مركز االرتكاز 
الــذي تألق فيه ليتم تصعيده  وأخــيــرا مــدافــعــا، وهــو املــركــز 

بمرور الوقت إلى الفريق األول. بدأ الاعب مسيرته مع الفريق 
األول فــي عـــام 2011، ولــعــب فــي صــفــوف خمسة مــواســم 
متتالية، خاض خالها 170 مباراة، وأحرز 5 أهداف، وتألق 
بشكل لفت أنظار فريق إدارة فريق برشلونة اإلسباني التي 
قررت ضمه، لدعم الخطوط الخلفية التي كانت تعاني على 
مدار السنوات املاضية. وعلى صعيد املنتخب، لعب أومتيتي 
للمشاركة  الصدفة  وقادته  فرنسا،  في  السنية  الفئات  لكل 
مــع منتخب بــاده األول فــي كــأس األمــم األوروبــيــة، وكانت 
أول مرة يتم استدعاؤه فيها، وذلك لتعويض غياب الفرنسي 
جيريمي ماتيو، الذي تعرض لإلصابة قبل انطاق البطولة، 
ولعب أساسيا في الفترة الحاسمة من البطولة، حيث شارك 
التي خسرها  البطولة  في  والبرتغال،  وأملانيا  أيسلندا  أمــام 

منتخب باده في النهائي.
)العربي الجديد(

أهم  أحــد  إلــى  أومتيتي سريعًا  الفرنسي صــامــويــل  تــحــّول 
سريعا  مكانه  وحــجــز  لبرشلونة،  الخلفية  الخطوط  نــجــوم 
في التشكيلة األساسية للويس إنريكي، املدير الفني للفريق 
وهو  الفريق،  على  بالسلب  يؤثر  غيابه  وأصبح  الكتالوني، 
أمــام ديبورتيفو ال  بالدوري  األخيرة  ما ظهر في مواجهته 
كورونيا. وبرهنت الخسارة التي تعرض لها فريق برشلونة 
الفريق  مــعــانــاة  مــدى  الكــورونــيــا  ديبورتيفو  أمـــام مضيفه 
الفرنسي،  املدافع  عنها  يغيب  التي  املباريات  في  الكتالوني 
صامويل أومتيتي، حيث لم يتمكن حامل لقب بطولة الدوري 
الفوز سوى في مباراتني  القدم من تحقيق  لكرة  اإلسباني 
و ضد  مولينون  ملعب  على  فقط: ضد سبورتنغ خيخون 
ديبورتيفو الكورونيا في كامب نو من أصل 11 لم ُيشارك 
فيها الاعب الفرنسي كأساسي مع فريقه، فيما خسر ثاث 

مباريات، وتعادل في ست مواجهات أخرى.

صامويل أومـتيتي

على هامش الحدث

حّل أومتيتي األزمة 
التي كان يعاني 

منها برشلونة في 
الخطوط الخلفية، 

وأصبح له مكان 
أساسي في 

تشكيلة اإلسباني 
لويس إنريكي

جانب من لقاء ذهاب ثمن النهائي 
بين السيتي وموناكو 
)ليندسي بارنابي/األناضول(

حامل لقب الدوري اإلسبان

اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مباراة  كاراسيف،  سيرجي  الروسي،  الحكم  يدير 
منذ  الدولي  الحكم  كاراسيف،  أدار  أن  وسبق  األلماني،  ليفركوزن  وباير 
2010 ، هذا الموسم ثالث مباريات بالتشامبيونز ليغ. إال أنه لم يحكم في 
بموسمي  لليفركوزن  سابقتين  مباراتين  وأدار  ألتلتيكو،  سابق  لقاء  أي 
جيانولكا  اإليطالي  يدير  أخرى،  ناحية  ومن  و2016-2015.   2014-2013

روكي مباراة موناكو الفرنسي ومانشستر سيتي اإلنكليزي.

كاراسيف وروكي يديران المباراتين

وجه رياضي

فـــي حـــال خــســارتــه أمــــام الــفــريــق الــفــرنــســي 
وتوديعه ملنافسات »التشامبيونز«، خاصة  
أكــد في تصريحات صحافية أن بقاءه  أنــه 
في صفوف »السيتيسنز« مرهون بتحقيق 
الــبــطــوالت مــع الــفــريــق. وأثــبــت مــونــاكــو في 
مباراة الذهاب أنه قادر على إحراج الفريق 
اإلنــكــلــيــزي فـــي عــقــر داره بــثــاثــيــة مــقــابــل 
هـــدفـــني، والـــتـــي كــانــت قــابــلــة لـــلـــزيـــادة، لــوال 
فالكاو،  رداميل  الكولومبي  املتألق  إضافة 
أكبر  بشكل  األمـــور  بتصعيب  كفيلة  كــانــت 
عـــلـــى الـــســـيـــتـــي، وهـــــو األمــــــر الــــــذي يــســعــى 

لتكراره في مباراة العودة.
وكان القلق قد سيطر على الفريق الفرنسي 
قــبــل أيـــام مــن املـــبـــاراة، بــعــد تــعــرض فالكاو 
ــة بـــســـيـــطـــة، ولـــكـــنـــه تـــعـــافـــى مــنــهــا  ــ ــابـ ــ إلصـ
بشكل جــيــد، وشـــارك فــي تــدريــبــات الفريق 
اســتــعــدادا لــلــمــبــاراة املــصــيــريــة، خــاصــة أن 
املـــديـــر الــفــنــي، لـــيـــونـــاردو جـــارديـــم يعتمد 
عليه بشكل أساسي في الهجوم إلى جانب 
الشاب الصاعد بقوة، كيان مبابي، والذي 
خطف املركز األساسي من املهاجم فاليري 
جــيــرمــني. يــشــار إلـــى أن مــونــاكــو قــد وصــل 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبــا عام 2004، 
ولكنه كان الضحية في مشهد النهاية أمام 
بورتو البرتغالي، والذي كان يقوده وقتها 
جوزيه مورينيو، وقد أظهر بطولة مميزة، 
أطاح خالها بريال مدريد من ربع النهائي. 
وقال العب الوسط البرازيلي املتألق مؤخرا 
مـــع مـــونـــاكـــو، فــابــيــنــيــو عـــن الــلــقــاء »لــديــنــا 
فريق رائع، ونريد أن نثبت لكل أوروبا أننا 
الكبار، وبالنسبة  قــادر على مــجــاراة  فريق 
لنا وملانشستر سيتي بــدوري األبطال هي 

البطولة التي ينقصنا تحقيق لقبها«.
ــه ضــيــفــه  ــ ــواجـ ــ ــيـ ــ أمــــــــا أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد فـ
لــيــفــركــوزن بــأعــصــاب هــادئــة، بعدما وضع 
قـــدمـــا فـــي الــنــهــائــي بــالــفــوز الــكــبــيــر خـــارج 
ويبدو  اثنني،  مقابل  أهــداف  بأربعة  الديار 
أكبر  أصبح  »الروخيبانكوس«  تركيز  أن 
على دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، حيث 
ال يقدم األداء املنتظر في الدوري اإلسباني 
وابــتــعــد عــن صـــراع الـــصـــدارة، بينما خــرج 
ــام بــرشــلــونــة اإلســبــانــي.  مـــن كـــأس املــلــك أمــ
إداري  تخبط  من  ليفركوزن  فريق  ويعاني 
الفني روجر  إقالة املدير  ملحوظ، ظهر في 
شميدت قبل خوض مباراة العودة، لتعيني 
التركي طايفون كوركوت، وذلك بسبب سوء 
الــنــتــائــج، لــيــواجــه عــقــدة الفشل فــي اجتياز 
عقبة ربــع النهائي مــن جــديــد، وهــو الــدور 
الـــذي لــم يجتزه على مـــدار تــاريــخ البطولة 

بشكلها الحالي.

أكد فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ األملاني اليوم، أن كًا من البرتغالي كريستيانو 
العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  جائزة  يستحق  ال  ميسي،  ليونيل  واألرجنتيني  رونــالــدو 
ليفاندوفيسكي  روبــرت  البولندي  املهاجم  الفريق،  في  زميله  وأن  الــعــام،  هــذا  العالم  في 
هو األحق بها. وقال الاعب في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة »بيلد« األملانية 
»ليفاندوفيسكي العب مذهل، بالطبع يستحق جائزة الكرة الذهبية، لقد لعبت إلى جانب 
مهاجمني كبار، مثل لوكا توني و)ميروساف( كلوزة و)ماريو( غوميز، ولكن روبرت 

أكثر العب متكامل بني الكبار«.

صورة في خبر

ريبيري والكرة الذهبية
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فرجة انتخابية عراقية
قانون لتعدد الزوجات ومطار وهمي وسط الصحراء

بغداد ـ براء الشمري

ــلـــت الـــحـــمـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة  قـــوبـ
ــقــــهــــا نــــــواب  ــلــ ــرة الـــــتـــــي أطــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ املـ
استعدادا  عراقيون  وسياسيون 
لانتخابات املحلية املقبلة املقرر إجراؤها 
أخذت  والتي  املقبل  أيلول   / في سبتمبر 
أشــــكــــاال جــــديــــدة هـــــذه املـــــــرة بــالــســخــريــة 
ــمـــات عــلــى  مــــن قـــبـــل عـــراقـــيـــن نـــظـــمـــوا حـ
على  للتهكم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
األساليب الغريبة للحصول على أصوات 

الناخبن.
مـــدونـــون انـــتـــقـــدوا دعــــوة عــضــو الــبــرملــان 
قانون  لتشريع  العبيدي  جميلة  العراقي 
ــزوجـــــــات فـــــي الـــــعـــــراق،  يـــشـــجـــع تــــعــــدد الـــــ

العراقيات محورًا لمزايدات بعض السياسيين العراقيين )فرانس برس(

D

ــيـــة مـــبـــكـــرة،  ــابـ ــتـــخـ ــة انـ ــ ــايـ ــ ــروه دعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــوات الـــــرجـــــال، بــعــد  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أصــــــ
فشلها في تقديم أية خدمات للمرأة خال 

وجودها بالبرملان في الدورة الحالية.
أحمد محمد الركابي قال في تدوينه على 
الفائزين  أول  العبيدي  »جميلة  فيسبوك 
في االنتخابات البرملانية القادمة.. جميلة 
قتيبة محمد  أما  العبيدي ضربة معلم«، 
األعرجي فعلق بالقول إن جميلة العبيدي 
االنتخابات  فــي  الــرجــال  أصـــوات  ضمنت 
النعيمي جميع  عـــدي  دعـــا  فيما  املــقــبــلــة، 
ــنـــح أصــــواتــــهــــم لــلــنــائــبــة  الـــــرجـــــال إلــــــى مـ
املــذكــورة فــي االنــتــخــابــات املقبلة، وتوقع 
عـــمـــار مــحــمــد الــنــصــر الـــلـــه أن تــســتــحــوذ 
الـــعـــبـــيـــدي عـــلـــى أغــــلــــب أصــــــــوات الــــرجــــال 

فـــي االنـــتـــخـــابـــات، ومــــن جــمــيــع الــطــوائــف 
والتوجهات. أما اإلعامي العراقي محمد 
مــــؤيــــد فــــطــــالــــب بـــتـــغـــيـــيـــر نــــصــــب ســـاحـــة 
ــــط بــــغــــداد، وتـــحـــويـــلـــه إلـــى  الـــتـــحـــريـــر وسـ
قانون  إقــرار  بعد  العبيدي  نصب جميلة 

تعدد الزوجات الذي اقترحته.
أفـــعـــال  ردود  كــــانــــت  الـــــرجـــــال،  وبــــخــــاف 
الــنــســاء عــلــى الــنــائــبــة الــعــراقــيــة غــاضــبــة، 
فاإلعامية مروة هاشم خاطبت العبيدي 
ــلـــى هــل  ــلــــه وجــــهــــج عـ بـــالـــقـــول »صــــخــــم الــ
دكة«، بمعنى »سود الله وجهك على هذا 
املقترح«، وتوعدت بتحطيم البرملان على 

رؤوس النواب إذا أقروا القانون.
حقوق  مفوضية  مجلس  عــضــو  ونــصــحــت 
العبيدي  بشرى  السابقة  العراقية  اإلنسان 

ــراق لحل  ــعـ بــإنــشــاء ســــوق لـــلـــجـــواري فـــي الـ
مــشــكــات األرامــــــل واملــطــلــقــات والـــعـــوانـــس، 
ونــشــرت قائمة قــالــت إنــهــا ألســعــار النساء 
التي وضعتها »سيادة النائبة«، وتساءلت 
بسخرية »اللي يريد ينوع تنطوه زيادة لو 
تسوون خصم لو شلون؟«. وأعلنت النائبة 
ــن تــبــنــيــهــا  ــة جــمــيــلــة الـــعـــبـــيـــدي عــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
مــشــروع قــانــون يــدعــو لتعدد الــزوجــات في 
العراق للحد من مشكلة وجود نحو أربعة 
العراق،  في  وعانس  ومطلقة  أرملة  ماين 
مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــتــوفــيــر مــبــالــغ مــالــيــة 
على  الشباب  الرجال وخصوصا  لتشجيع 
ــريـــات. ورفـــضـــت عــضــو لجنة  ــزواج بـــأخـ ــ ــ الـ
دلــيــر، مشروع  ريـــزان شيخ  النيابية،  املـــرأة 
قانون تعدد الزوجات التي اقترحته النائبة 
العبيدي، مؤكدة في مقابلة متلفزة أن املرأة 
»بالنسبة  ليست سلعة. وأضافت  العراقية 
لـــي ال فـــرق بـــن داعــــش الــــذي يــبــيــع بناتنا 
الذين  العراقين  وبــن  النخاسة،  في ســوق 
يـــريـــدون بــيــع األرامـــــل املــحــتــرمــات بــذريــعــة 
قانون تعدد الزوجات«، موضحة أن البعض 

يريد منح الرجال أمواال لشراء النساء.
الدعاية االنتخابية للسياسين العراقين 
إذ  العبيدي،  النائبة جميلة  عند  تقف  لم 
شهدت محافظة ذي قار )390 كلم جنوب 
بـــغـــداد( افــتــتــاح مــطــار مــدنــي كــــان مــثــارًا 
املاضية،  األيــام  العراقين خــال  لسخرية 
باعتباره دعاية انتخابية مبكرة ملحافظ 
ــار يــحــيــى الــنــاصــري، ووزيــــر النقل  ذي قـ
كاظم فنجان بعد تبنيهما افتتاح املطار.

صــفــحــات عــراقــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي نشرت صوًرا لكتل كونكريتية 
ــيـــض، وكــتــب عليها  صــبــغــت بــالــلــون األبـ
ــشــرت 

ُ
»مــطــار الــنــاصــريــة الـــدولـــي«، كــمــا ن

صور لسجادة حمراء ممزقة يقف عليها 
مــســؤولــون عــراقــيــون، وقــالــت إن الــصــور 
تــمــثــل جـــــزءًا مـــن مـــراســـيـــم افـــتـــتـــاح مــطــار 
الناصرية التي تمت يوم الجمعة املاضي.
اإلعـــامـــي الـــعـــراقـــي حــســام الـــحـــاج انــتــقــد 
»البائسة« ملدخل  بـ  التي وصفها  الصور 
ــار الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا لـــصـــالـــة ومـــــدرج  ــطــ املــ
عــســكــري قـــديـــم، وعـــلـــق ســـاخـــرًا »نــعــتــرف 
ــاريـــخـــي الـــعـــظـــيـــم لـــأحـــزاب  ــتـ بـــاملـــنـــجـــز الـ

والقوى السياسية النظيفة«.
األكاديمية العراقية سامة سميسم قالت 
إن متابعتها الفتتاح املطار، ورؤية الصف 
األول من الحضور، تشير إلى أن »فقاعة« 
املطار، ماهي إال »فقاعة« انتخابية لجهة 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة، وهــــي كــغــيــرهــا منفذ 

تمويلي لتلك الكتلة ال أكثر وال أقل.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فـــديـــو تـــم تـــداولـــه على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي خــيــمــة قــال 
بعض األشخاص الذين ظهروا فيها أنها 

صالة االستقبال في مطار الناصرية.
وكانت الحكومة املحلية في محافظة ذي 
قار قالت إنها حولت قاعدة »اإلمام علي« 
العسكرية إلى مطار مدني، وأقامت حفا 
الفــتــتــاح املـــطـــار حــضــره املــحــافــظ يحيى 

الناصري، ووزير النقل كاظم فنجان.

الدعاية السياسية 
للنواب البرملانيني 

العراقيني تنوعت بني 
فت 

ّ
الجد والهزل وخل

سخطًا وسط متابعي 
وسائط التواصل.

■ ■ ■
أكثرها غرابة بناء 

مطارات وهمية وسط 
الصحراء وقانون 
لتزويج العراقيات 
األرامل والعوانس.

■ ■ ■
أظهرت مقاطع فديو 
على مواقع التواصل 

خيمة قال بعض 
األشخاص الذين 

ظهروا فيها أنها صالة 
االستقبال في مطار 

الناصرية.

باختصار

تحّولت مواقع التواصل االجتماعي إلى ساحة للفرجة تعليقًا على الوعود االنتخابية التي أطلقها سياسيون عراقيون، أغربها 
قانون تعدد الزوجات الستيعاب لحّل مشكالت األرامل والمطلقات والعوانس

هوامش

سما حسن

»جميعنا  غيبسون،  أنــدريــا  األمــيــركــيــة،  الكاتبة  تــقــول 
ولـــدنـــا فـــي أيــــام مـــات فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس بــطــرق 
رهيبة. ومع ذلك، ال زلنا نطلق على تلك األيام اسم عيد 
ميالد«. ويقول جبران خليل جبران »الفرح والحزن ال 
ينفصالن، معًا يقبالن، وإذا ما انفرد بك أحدهما على 
املائدة، فاعلم أن اآلخر يرقد في فراشك، وهذا ما يفسر 
ذلك الشعور املبهم الذي نشعر به، حني نكون في قمة 
الفرح، ولكن شيئًا في داخلنا ينخز روحنا بأن حزنًا 
سوف يباغتنا، وبأن هناك في الجانب البعيد قد حدث 
أمر مزعج، سيقطع لحظات فرحنا، أو سيجعلنا نكابر 

ونجاهد، لكي نضحك وقلوبنا تتقطع«.
املساء  ذلــك  املقولتني هــو  مــا ينطبق على هاتني  أقــرب 
اآلذاري الذي صادف ذكرى ميالد ابنتي الكبرى )13 
آذار/ مارس(، ذكرى تلك اللحظات التي أصبحُت فيها 
أمًا للمرة األولــى في حياتي، ال يمكن أن أجد مفرداٍت 
ــم، حني  ــ تــصــف ذلـــك الــشــعــور الـــذي غــطــى عــلــى كــل األل

كّوروها إلى جواري.
تــعــود رائــحــة تــلــك الــلــحــظــات كــل عـــام مــع ذكـــرى مولد 

التي خبرت معها األمومة األولــى، وأحــرص كل  ابنتي 
 كبيرة 

ً
عام على أن أحتفل بذلك اليوم، ألنه يعتبر نقلة

في حياتي، حيث منحت لقب »أم« أول مرة، وحني كنا 
نمرح ونضحك مع صويحباتها قبل عامني، كنت أترك 
هاتفي النقال بعيدًا عني، فلم أكن أريد لرنني طارئ أن 
أن حياتنا   من 

ٌ
واثقة اللحظات، ألني  ر صفو هذه 

ّ
يعك

في بالدنا العربية تئن من الحزن، وأن شيئًا سينغص 
ســعــادتــنــا املــؤقــتــة، فــتــابــعــت بــنــظــراتــي ابــنــتــي الــتــي بــدا 
لكن  املكان كفراشة،  تتنقل في  وجهها مشرقًا، وهي 
تلك الوخزة داهمتني فجأة، فوضعت يدي على صدري 
ألحبسها، فألحت وانتقلت إلى مكاٍن قريب بعيدًا عن 

محاوالت كفي إلخمادها. 
وهنا، كان ال بد أن أسرع إلى هاتفي، ما الذي جعلني 
أفعل ذلك سوى ما تعلمناه من أمهاتنا وجداتنا، الالتي 
تــبــرمــجــت عــقــولــهــن عــلــى عـــدم الــفــرح الــكــثــيــف، فكلما 
أغــرقــن فــي الــضــحــك والــبــهــجــة حــتــى تسيل دموعهن 
خــيــرًا«. وهكذا  اجعله  »اللهم  يخفى:  ال  بــجــزع  يـــرّددن 
تنعى  إلــّي  وأقـــرأ رســالــة وصلت  بهاتفي،  أمسك  كنت 

شاعرًا وكاتبًا فلسطينيًا قديرًا، هو عبد الله رضوان.
اختار أن يرحل في ذلك اليوم، هو األستاذ الذي أفنى 

عمره في دعم األدب والثقافة ورعاية املثقفني، وشاءت 
فآمن  »فيسبوك«،  أتعرف عليه من خــالل  أن  الظروف 
بموهبتي، وأمسك بيدي، وقدم لي أقصى ما يستطيع 
ــه فــي هـــذا مــع كــل املبدعني  مــن مــســانــدة ومـــــؤازرة، دأبـ
واملبدعات الشباب، فكان له الفضل الكبير علي وعليهم، 
وهــا هــو خبر وفــاتــه يأتيني مسطورًا بــحــروٍف بــاردة 
على شاشة هاتفي، فيما صوت املرح يتعالى من مكان 

قريب، فأحتار كيف أتمالك نفسي، وأكتم مشاعري.
فــي يــوم مــيــالدهــا، أصـــّر أن يعلمني درســـًا ال ينسى، 
وهو أن الحياة ما هي إال لعبة من شوطني، هما املوت 

ــدت فــيــه أكــبــر فــرحــة في  ــ ــذي ول ــ والـــحـــيـــاة. فـــي الـــيـــوم ال
حــيــاتــي، والــــذي أشــرقــت فــيــه شــمــس أمــومــتــي، يرحل 
 رحل في صمت، وطواه 

ٌ
 أن ألتقي مثله، رجل

ّ
 قل

ٌ
رجل

النسيان، ولكن يوم رحيله املتزامن مع يوم ميالد ابنتي 
يصّر على تذكيري. 

ر كم كان هذا الرجل عظيمًا، ولكن العظماء 
ّ
علّي أن أتذك

أيــضــًا يــرحــلــون، كـــم كـــان أهــلــه يــتــلــهــفــون ويــنــتــظــرون 
بــأن يفيق من غيبوبته،  األمــل والــرجــاء  ويتقلبون بني 
فيما كان آخرون كثيرون يضحكون ويمرحون، فيما 
مستسلمًا  يقف  مــن  هناك  كــان  بالحياة،  نحتفل  كنا 

أمام منجل املوت.
الــخــوف يالزمني مــن الفرح  الــحــادثــة، أصبح  بعد هــذه 
واملــنــاســبــات الــســعــيــدة، ولــلــحــيــاة فــلــســفــة جـــديـــدة في 
لم أعد أقيس بهجتي إال بقدر ما تستحق،  منظوري، 
ألن البهجة مــا هــي إال شــوط واحــد فــي حياتنا، فيما 

يصر الحزن على قطع أشواط فيها.
إليه، ومع آذار، شهر األزهار التي كان يحبها ويرعاها، 
مثلما يرعى براعم األدب والثقافة، أقول له: لن ننساك، 
املشاعر  أدخلتني مختبر  التي  والبنتي  عـــالء..  أبــا  يــا 

املتداخلة أقول: عساك تدركني أشواطًا أكثر من الفرح.

يوم حلو... يوم مر

وأخيرًا

لن ننساك، يا أبا عالء.. 
وال بنتي التي أدخلتني مختبر 

المشاعر المتداخلة
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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