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القمة الخليجية اليوم: كسر الجليد بال أفق حّل األزمة

عبء التاريخ يالحق ماكرون في الجزائر
التي  الجزائر  إلى  إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  االستعماري،  التاريخ  أعباء  تالحق 

يزورها غدًا، وهو يطمح إلى تحقيق مصالح اقتصادية وأمنية منها. ]8[

سجّل مشرف الثالثاء  5  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  17  ربيع األول 1439 هـ  □  العدد 1191  السنة الرابعة
لـ الربّاعات المصريات 

في هذه الرياضة، آخره 
حصد الذهب في 

بطولة العالم لرفع 
األثقال.
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في العدد

الكويت ــ العربي الجديد

عقد اليوم الثالثاء وغدًا األربعاء، القمة الخليجية 
ُ
ت

غير  ظــروف  في  الكويت،  في  والثالثون  الثامنة 
املنظومة  تــضــرب  الــتــي  األزمـــة  لناحية  مسبوقة 
الخليجية، نتيجة حصار ثالث دول من املجلس 
انعقادها،  مجرد  مــن  أهميتها  تنال  قمة  لقطر. 
ــــى الــضــغــوط الـــتـــي مــارســتــهــا الـــريـــاض  نـــظـــرًا إل
وأبوظبي واملنامة لعقدها من دون دعوة الدوحة، 
تحت طائلة إلغاء القمة، وهو ما كان سيؤدي إلى 
شبه إعالن وفاة مجلس التعاون الخليجي، الذي 

يعتبر االبـــن الــســيــاســي ألمــيــر الــكــويــت، صباح 
أي  يتوقع حصول  الصباح. من هنا، ال  األحمد 
خــرق جــدي فــي جــدار األزمـــة الخليجية، بما أن 
 

ّ
بــعــد لحل الــثــالث غــيــر مستعدة  الــحــصــار  دول 

املجلس.  دول  بقية  مع  ندية  على عالقات  يقوم 
لــكــن مــجــرد انــعــقــاد الــقــمــة فـــي حــضــور معظم 
زعـــمـــاء الـــــدول الـــســـت، مـــن شــأنــه كــســر حــاجــز 
تمثل في عدم انعقاد أي إطار خليجي منذ نحو 
سبعة أشهر. وبدت األجواء باردة خالل اجتماع 
الدورة الـ144 للمجلس الوزاري الخليجي، في ظل 
مشاركة 4 وزراء خارجية، وقد علمت »العربي 

ــواء الــلــقــاء اقــتــصــرت عــلــى كــالم  الــجــديــد« أن أجــ
عام جدًا، اختصره األمني العام ملجلس التعاون 
الخليجي عبد اللطيف الزياني بالقول إن الوضع 
الصعب في املنطقة، يستدعي ترسيخ التضامن 
والــوحــدة بــني الـــدول األعـــضـــاء«. كما دعــا وزيــر 
إلى  الصباح  الخالد  صباح  الكويتي  الخارجية 
»ضرورة تعزيز مسيرة التعاون باعتباره الذراع 
الغد«،  قضايا  مع  للتعامل  الجماعية  الخليجية 

واصفًا إياه بـ«حضن املستقبل الواعد«.
فــــي قــصــر  الـــخـــارجـــيـــة  ــتـــمـــاع وزراء  اجـ ــقــــد  وُعــ
اليوم  لقمة  تمهيدًا  الــكــويــت،  العاصمة  فــي  بيان 

ــر الـــدولـــة الــعــمــانــي لــلــشــؤون  وغــــدًا. وجــلــس وزيــ
الــخــارجــيــة يــوســف بــن عــلــوي بــن عــبــد الــلــه بني 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره 
كما  ثــانــي.  آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  القطري 
الكويتي  الخارجية  االجــتــمــاع وزيـــر  فــي  شـــارك 
للشؤون  اإلمــاراتــي  الدولة  الخالد ووزيــر  صباح 
الخارجية أنور قرقاش ومساعد وزير خارجية 
البحرين يوسف الدوسري. ويحضر القمة اليوم 
وغدًا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني )الصورة( 

وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.
]مواضيع ذات صلة ص. 12ـ13[
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صالح  عبداهلل  علي  المخلوع  اليمني  الرئيس  يفلح  لم 
الواجهة  إلى  والعودة  الطاولة  قلب  في  المرة  هذه 
السياسية من جديد كما ظّن، إذ لم تدم انتفاضته ضد 
انتهت  معدودة  ساعات  من  أكثر  السابقين  حلفائه 
الكبرى،  باألحداث  حافلة  عقود  أربعة  بعد  بمقتله 

لتطوى صفحة طويلة من رقص الرجل مع الثعابين

بشير البكر

انطوت، يوم االثنني، صفحة الرئيس 
ــلــــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه  ــخــ ــنـــي املــ ــمـ ــيـ الـ
رة 

َ
صالح، ولم تسعفه الحيلة هذه امل

املـــوت، فكانت »الــرقــصــة األخــيــرة  ليفلت مــن 
الثعابني«، على حّد تعبير كان  فوق رؤوس 
يستخدمه لتوصيف من يحكم اليمن. وجرى 
ظهر االثــنــني تــوزيــع صــور الــرجــل الــذي نجا 
من عمليات االغتيال طيلة أربعة عقود، وهو 
الرأس  محمول على بطانية وقد أصيب في 
والوجه إصابات قاتلة. وكانت املرة األخيرة 
التي نجا فيها من املوت في يونيو/ حزيران 
عام 2011 حني تّم تفجير مسجد دار الرئاسة 
فــي صنعاء. وفــي ذلــك الــوقــت سقط عــدد من 
املسؤولني املحيطني به، ولكنه نجا بأعجوبة 
وخــضــع لــعــاج طــويــل فــي الــســعــوديــة، وفــي 
التي  الخليجية  املـــبـــادرة  عــلــى  ـــع 

ّ
وق الــخــتــام 

أعــطــتــه حــصــانــة ونــقــلــت الــرئــاســة إلـــى نائبه 
ــعـــد أن  ــنـــصـــور هــــــــادي، وذلـــــــك بـ ــه مـ ــ ــبـــد ربــ عـ
أطــاحــت بــه الــثــورة الشبابية الــتــي بـــدأت في 
ع على 

ّ
فبراير/ شباط عام 2011. ورغم أنه وق

املبادرة الخليجية التي كان عليه أن ينسحب 
كما  مذكراته  لكتابة  يتفّرغ  كــي  بمقتضاها 
 أنــه بقي يــمــارس العمل 

ّ
كــان يــردد دائــمــا، إال

السياسي من وراء الستارة ويتحّكم بأوراق 
عسكرية وقبلية ومالية تفوق بقية األطراف، 
نائبه  ومنع  الدولة  عمل  تعطيل  من  وتمّكن 
السابق منصور هادي من أن يتحّكم بسلطة 
القرار كرئيس انتقالي، واحتفظ بثقل رئيس 
ــــزب املـــؤتـــمـــر الــــــذي أنــــشــــأه فــــي بـــدايـــة  فــــي حـ
كتلة  مــن  األكــبــر  الــقــســم  ــان  وكـ الثمانينيات، 

املؤتمر في مجلس النواب يتبع له.
ــعــــداد ألن  ــتــ  صــــالــــح عـــلـــى اســ

ّ
كـــــان يــــبــــدو أن

يتحالف مع أي كان كي ال يترك هادي يحكم 
من بعده، فهو يعتبر أن األخير الذي جاء به 
أن يسير  قــام بخيانته حــني قبل  عــام 1995، 
في مشروع املبادرة الخليجية لنقل السلطة، 

ولــــذا وقـــف إلـــى جــانــب جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه 
بـــدأوا مشروعهم إلسقاط  )الــحــوثــيــني( حــني 
ــام 2014  ــ ــدأ فــــي أوائــــــــل عــ ــ صـــنـــعـــاء، الـــــــذي بــ
وانتهى في أيلول/ سبتمبر 2014. وقد شّكل 
هـــذا املـــوقـــف مــفــاجــأة لــلــكــثــيــريــن ألن صــالــح 
قــام بانعطافة كبيرة من خــال التحالف مع 
إيــران، وال سيما  الحوثيني املحسوبني على 
ــان بــعــيــدًا طــيــلــة مــســيــرتــه الــســيــاســيــة  ــه كــ أنــ
عــن طــهــران. كــمــا وقـــف مــع الــرئــيــس الــعــراقــي 
األســبــق صــــدام حــســني فــي حــربــه مــع إيــــران، 
وعلى تحالف مع السعودية التي رعته حتى 
يوم رحيله عن الحكم، وبقيت على صلة به 

رغم أنه انتقل إلى الخندق اآلخر.
ــنــــاور طــيــلــة عـــامـــني مــن  حــــــاول صـــالـــح أن يــ
إيــران  الحزم، وأن يلعب على حبلي  عاصفة 
والسعودية، ولكن املسافة كانت تضيق عليه 
جــرده  الــذي  الكبير  الحوثي  الضغط  بسبب 
مع أنصاره من سلطة القرار السياسي. وحني 
انــتــفــض ضــد الــحــوثــيــني فــي األيــــام األخــيــرة، 
الواجهة  إلــى  الــطــاولــة ويــعــود  أن يقلب  أراد 
مـــن جـــديـــد، وفــــي ظــنــه أن الـــدعـــم الــســعــودي 
اإلمــــاراتــــي الــعــســكــري واإلعــــامــــي يــمــكــن أن 
يساعده على تغيير موازين القوى لصالحه 
من خال السيطرة على صنعاء، ولكن يبدو 
أن الحوثيني كانوا على دراية بنوايا صالح 
وتحركاته، وقاموا بحساب كل خطوة، ولذلك 
أكثر من ساعات معدودة  انتفاضته  تــدم  لم 
انتهت بمقتله.  وفشلت على نحو ذريــع، بل 
ومـــا كـــان ذلـــك لــيــحــدث لــو لــم يخطئ صالح 
في الحساب أول مرة لتنقلب الطاولة عليه، 
وتنتهي بذلك قرابة أربعة عقود كانت حافلة 
التطورات  فيها  تقاطعت  الكبرى،  باألحداث 
ــان الــيــمــن مــحــّركــا  ــ اإلقــلــيــمــيــة بـــالـــدولـــيـــة، وكـ
ذلك  قلب  وفــي  مراحلها،  في جميع  أساسيا 
ــاء مــن الــظــل اســمــه عــلــي عبدالله  شــخــص جـ
صالح لم يكن أكثر من قائد لواء برتبة عقيد 
فــي جــيــش الــيــمــن الــشــمــالــي فــي مــديــنــة تعز، 
حني وصل إلى السلطة عام 1978، وكان ذلك 

بتوافق بني شيخ كبرى قبائل اليمن )حاشد( 
عبد الله بن حسني األحمر والسعودية.

ــلـــطـــة بـــعـــد مـــصـــرع  وصــــــل صــــالــــح إلــــــى الـــسـ
رئــيــســني. األول هــو إبــراهــيــم الــحــمــدي، الــذي 
اغتيل في صنعاء في أكتوبر/ تشرين األول 
سنة 1977 عشية سفره إلى الجنوب لتوقيع 
اتـــفـــاق الـــوحـــدة، والــثــانــي هـــو أحــمــد حسني 
يونيو  حــزيــران/  فــي  اغتيل  الـــذي  الغشمي، 
تل الحمدي في ظروف غامضة، 

ُ
سنة 1978. ق

والتفاصيل  الفاشل  املسرحي  اإلخـــراج  لكن 
الــتــي تــســّربــت الحــقــا بّينت أن صــالــح ضالع 
في الجريمة، بينما دفع الغشمي حياته على 
يــد جــنــوبــي ثمنا ملــصــرع الــحــمــدي، وهـــو ما 

فتح لصالح الطريق للرئاسة في 18 يوليو/ 
الــســعــوديــون وأجـــزلـــوا  بـــاركـــه  تــمــوز 1978. 
لــه الــعــطــاء فــي فــتــرة تــاريــخــيــة صعبة كــانــوا 
يــحــتــاجــون فــيــهــا إلـــى رئــيــس يــمــنــي شمالي 
يسّوون معه ملف الحدود ويشّرعون اتفاقية 
سنة 1934، التي اقتطعوا بموجبها منطقتي 
جيزان وعسير اللتني تبلغ مساحتهما نحو 
100 ألف كيلومتر مربع، أو ما يعادل مساحة 
الــوقــت نفسه، كانت  لبنان عشر مـــرات. وفــي 
الرياض تبحث عن رئيس شمالي بعيد عن 
هــاجــس الــوحــدة مــع الــجــنــوب، ويــقــوم بــدور 
وكيل مباشر ملحاربة الشيوعية، التي كانت 
عدن توصف بأنها بؤرتها في املنطقة، فكان 

صالح أفضل من وقع عليه االختيار. وبسرعة 
زّكـــاه األمــيــركــيــون، وخصوصا جــورج بوش 
الــذي  إيــه« حينذاك،  »ســي آي  الـــ األب، رئيس 
كــــان مـــشـــغـــواًل بــتــجــنــيــد املـــجـــاهـــديـــن الــعــرب 
لــلــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، وبــســرعــة قياسية 
اســتــجــاب الــرئــيــس الــيــمــنــي وصـــــارت بـــاده 
العرب، وخصوصا  محطة أساسية لألفغان 

السعوديني واملصريني واليمنيني.
وفي بداية وصوله للسلطة، دخل صالح في 
مــواجــهــات عــســكــريــة مــع الــجــنــوب، وأبــرزهــا 
حرب فبراير/ شباط سنة 1979، التي وصلت 
فــيــهــا الـــقـــوات الــجــنــوبــيــة إلــــى عــمــق أراضــــي 
الشمال، وهددت نظامه الهش بالسقوط، لو 
لم تنقذه تسويات إقليمية ودولية، انعكست 
فــــي هـــيـــئـــة تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــجـــنـــوب أقــصــت 
الرئيس  للحرب بقيادة  الــذي خطط  الجناح 
الفتاح إسماعيل، وجــاءت بعلي ناصر  عبد 
محمد، الذي دام حكمه حتى سنة 1986، حني 
أطيح بعد تدبيره انقاب 13 يناير/ كانون 

الثاني ضد رفاقه في الحزب االشتراكي.
ورغم كل املحاذير، حصلت الوحدة في مايو/ 
ى 

ّ
أيار 1990، وأعطيت الرئاسة لصالح وتول

الرئيس الجنوبي علي سالم البيض منصب 
نــائــب الــرئــيــس. ولــم تــمــّر ســوى أشــهــر قليلة 
حتى تبنّي أن الوحدة جاءت كهدية لصالح، 
الذي أخذ منها ما أراد ورمى ما ال يناسبه، 
وســرعــان مــا جــّمــد كــل االتــفــاقــات الــوحــدويــة 
بعدما انتقل الجنوبيون إلى صنعاء عاصمة 
ــرى لـــديـــه مــحــكــومــني  ــ ــدة، وصـــــــاروا أسـ ــوحــ الــ
والسياسية.  األمنية  الجديد،  املكان  بشروط 
، حــتــى بــــدأت تظهر 

ً
ولـــم يـــدم الـــوقـــت طـــويـــا

إلــى السطح، حيث مــارس البيض  الخافات 
ــع شــريــكــه  ــراجــ احـــتـــجـــاجـــه الـــســـلـــمـــي عـــلـــى تــ
فــي الـــوحـــدة عــن تنفيذ االتــفــاقــات الــخــاصــة 
ــن، ووضـــع  ــ ــقـــوات املــســلــحــة واألمــ بــتــوحــيــد الـ
هيكلية جديدة للدولة يديرها رئيس مجلس 
العطاس.  بكر  أبــو  حــيــدر  الجنوبي  الــــوزراء 
الجنوبية  االحتجاجات  يعر  لــم  صالح  لكن 
آذانا صاغية، واستمر على طريقته في إدارة 
ــة بــالــهــاتــف والــســيــطــرة عــلــى الــجــيــش  ــدولـ الـ
الــخــافــات حتى  الــنــفــط. وتفاقمت  وعــائــدات 
قادت إلى حرب سنة 1994 التي شنها صالح 
ــنـــوب، وانـــتـــصـــر فــيــهــا بــاالعــتــمــاد  عــلــى الـــجـ
عــلــى الـــقـــوى الـــجـــهـــاديـــة والـــقـــبـــائـــل، وأخــــرج 
الجنوبيني من معادلة الوحدة وبسط نفوذه 
على الــشــمــال والــجــنــوب، وصـــار يــقــّدم نفسه 
عــلــى أنـــه بــطــل وطــنــي وّحـــد الــيــمــن وأجــهــض 
ــك الــحــني  مـــؤامـــرة تــقــســيــمــه، وتـــحـــّول مــنــذ ذلـ
الجيش والقبائل  يــده  فــي  الــى حاكم مطلق، 

واألحزاب واملال العام.
ــلــــي بـــاالعـــتـــمـــاد  ز صـــالـــح وضـــعـــه الــــداخــ

ّ
عــــــز

املؤسسة  وأصبحت  والقبيلة،  العائلة  على 
األمنية والعسكرية حكرًا على أفراد عائلته، 
الفرق  قيادة  في  األساسية  املناصب  ى 

ّ
وتول

األســاســيــة للجيش أشــقــاؤه وأبــنــاء أشقائه 
ــتــــحــــدرون مـــن قــريــتــه ســـنـــحـــان، وأعــطــى  واملــ
لنجله األكــبــر أحــمــد صــاحــيــات كبيرة على 
ف له قوة خاصة 

ّ
صعيد متابعة الجيش، وأل

بتسليح وتدريب أميركيني، مهمتها مكافحة 
»الـــقـــاعـــدة«. لكن  اإلرهـــــاب ومـــطـــاردة تنظيم 
ــن ورغـــبـــة األب كــانــت تــذهــب في  طــمــوح االبــ
اتجاه توريث الشاب، الذي لم ُيبد أي مواهب 
»حكم  نظرية  والـــده صــاحــب  لخافة  تؤهله 

اليمن كالرقص على الثعابني«.
عـــاقـــات صـــالـــح الــخــارجــيــة لـــم تــســتــقــم مع 
بلدان الخليج حتى منتصف التسعينيات، 
وقــــد خــاصــمــهــا بــســبــب وقـــوفـــه إلــــى جــانــب 
الرئيس العراقي صدام حسني، الذي ربطته 
به صات خاصة قوية. أخيرًا، جاءت املبادرة 
الخليجية كي تنقذه من املصير الذي آل اليه 
بــن علي والــرئــيــس املــصــري حسني مبارك، 
ــنــــت لـــه حــصــانــة ومــنــعــت فــتــح مــلــفــاتــه  وأّمــ
السابقة، بما فيها ملف ثروته التي قدرتها 
مـــلـــيـــار دوالر، وســــاد  بـــــــ60  املـــتـــحـــدة  األمــــــم 
الظن أنه سينسحب كي يعيش في روسيا 
أو أملــانــيــا حــيــث لــديــه اســـتـــثـــمـــارات، ولكنه 
ــّر عــلــى الــبــقــاء فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة،  أصــ
لعبته  يلعب  أن  أنــه يستطيع  وفــي حسابه 
املــفــضــلــة »الـــرقـــص فــــوق الـــثـــعـــابـــني«، إال أن 
الــثــعــابــني كــانــت فــي هـــذه املـــرة مختلفة عن 

سابقاتها، فكانت الرقصة األخيرة.

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــــادي، فــي كــلــمــة وّجــهــهــا 
بعد  للشعب  اإلثنين  أمس  مساء 
عبداهلل  علي  مقتل  عن  اإلعــان 
أبناء  الحوثيين،  يد  على  صالح 
االنتفاضة  ــى  إل اليمني  الشعب 
الحوثي«،  »مليشيات  وجــه  في 
ــادات حــزب  ــيـ كــمــا دعـــا كـــل قـ
»المؤتمر الشعبي« للتوحد خلف 
الشرعية الدستورية، في إشارة إلى 
سلطاته. وفي توصيفه للوضع 
القائم في الباد، اعتبر هادي في 
أن »هذه معركة  كلمة متلفزة، 
والتخلص  والثورة  الجمهورية 
من المليشيات الحوثية واإليرانية«، 
ستنتصر  »صــنــعــاء  أن  ــدًا  ــؤك م
عهدناها«،  كما  عربية  وستعود 

مقّدمًا التعازي بمقتل صالح.

هادي يدعو 
النتفاضة شعبية

مقولة مكر التاريخ 
تنطبق على حال 

صالح )محمد 
حويس/فرانس برس(

أرنست خوري

خيط رفيع جدًا يفصل بني الشماتة 
التي ليس فيها شيء من الشهامة 

بمقتل قاتٍل مثل علي عبد الله صالح، 
من جهة، وبني القول صدقًا، إن 

هذا مصير طبيعي )والطبيعي هنا 
وصف ال تبرير فيه( ألمثال الرجل 

وعدد من نظرائه العرب، من جهة 
ثانية. موقف مماثل وقع فيه الرأي 

العام العربي مع مقتل معمر القذافي، 
بشكل أعطى للرجل، بعد التنكيل به، 

رصيدًا ما كان يحلم بأن يحصل 
عليه في حياته. لكن املؤكد أن مقتل 
 وإعدامًا 

ً
صالح بهذا الشكل، تنكيال

من قبل الحوثيني وهو في طريق 
هروبه إلى مسقط رأسه سنحان، 

مثلما سقط القذافي أيضًا ملتجئًا 
في مسقط رأسه سرت، انتكاسة 
عربية جديدة، ال ألنه ال يستحق 
أقصى العقاب القانوني، لكن ألن 

مقتله جاء نتيجة قرار قبلي، بعدما 
انقلب على حليف له، ال بموجب قرار 

شعبي قضائي نجا منه بفضل 
املبادرة الخليجية سيئة الصيت 

بعد ثورة 2011. مقتل علي عبد الله 
تل، انتكاسة عربية، 

ُ
صالح، مثلما ق

ألنه تأكيد جديد على أن اليوم الذي 
يصبح فيه قضاء انتقالي يحاسب 

ويقاضي، ال يزال بعيدًا كل البعد 
ا. مقتله بهذا الشكل انتكاسة، ألنه 

ّ
عن

لن يؤدي إلى نهاية الحرب األهلية 
اإلقليمية املدمرة، بل ربما يفاقم 
من حدتها ومن أحقادها. ومن 

سمع، أمس، هتافات قتلة صالح من 
املسلحني الحوثيني، محتفلني بالثأر 

املتأخر عقودًا لحروب الرجل ضدهم 
في صعدة، يدرك كم أن الزمن العربي 

موغل في الظالم، وكم أن األحقاد 
ستظل تنفجر دمويًا، بعد فشل 

معظم فصول االنتفاضات العربية، 
الفرصة الوحيدة التي سنحت في 

التاريخ العربي الحديث إلرساء 
ألف باء مواطنة وعدالة انتقالية 

وديمقراطية، ولو بشكل أولي، وحدها 
كانت ستطفئ أحقادًا قبلية ودينية 

ومذهبية ومناطقية.
كان املكان الطبيعي لعلي عبد الله 

صالح، الوقوف أمام محكمة مدنية 
يمنية، تحاكمه على جرائمه وفساده 
وحروبه وشّره، ال جثة تتمايل على 
أيدي مسلحني لّبوا نداء تحليل الدم 

الصادر بحقه يوم السبت، نتيجة 
قرار الرجل فك تحالف االنقالب مع 
الحوثيني. أما الخشية، كل الخشية، 

فهي أن يقترب اليوم الذي يصبح فيه 
زمن الحكم األسود لعلي عبد الله 

ر عند طيف واسع   تندُّ
ّ

صالح محل
من اليمنيني، مثلما صارت مشاركة 

رجاالت معمر القذافي اليوم في 
الحياة السياسية الليبية، شرطًا ال بد 
منه في سبيل وقف الحروب األهلية 

في ليبيا.

اليمن ما بعد 
علي عبد اهلل صالح

تحّوالت 5 سنوات من تاريخ اليمن

الرقصة 
األخيرة مع 

الثعابين

صنعاء ـ العربي الجديد

اليمني،  الــحــدث  إن  الــقــول  فــي  ال مبالغة 
الله صالح أمس االثنني،  بقتل علي عبد 
على يد مسلحني حوثيني وخروج زعيم 
الجماعة عبد امللك الحوثي لتبرير عملية 
تصفية »الراقص على رؤوس الثعابني«، 
ــوم  ــيــ »الــ ـــ ــا بــ ــهــ ــفــ كـــمـــا كــــــان يـــلـــقـــب، ووصــ
األهــم  يكن  لــم  واالستثنائي«،  التاريخي 
على مستوى العالم فحسب، بل إنه يفتح 

مرحلة جديدة في تاريخ املنطقة كلها.
حدث ربما ُيدخل اليمن في حقبة جديدة 
مـــن الــنــاحــيــة الــســلــبــيــة عــلــى األرجــــــح، ملا 
يمكن أن يحمله من تطوير الحرب الدائرة 
في الباد إلــى اقتتال أهلي أشــد شراسة 
ودموية مما عاشه هذا البلد منذ عامني 
ونــصــف الــعــام. مــن هــنــا يمكن ربــمــا فهم 
ــرددت على  ــ عـــبـــارة »طــــار الــيــمــن« الــتــي تـ
املقيمني  اليمنيني  مــن  كــبــيــر  عـــدد  لــســان 
فـــي بــلــدهــم أو فـــي املـــنـــافـــي االخــتــيــاريــة 
 حـــســـب خـــلـــفـــيـــاتـــه، لــكــن 

ّ
والـــقـــســـريـــة، كـــــل

فـــي ظـــل إجـــمـــاع عــلــى أن الـــثـــأر الــطــائــفــي 
املناطقي القبلي السياسي سيجدد دماء 

  .
ً
الحرب األهلية القائمة أصا

قــتــل عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، عــلــى يــد من 
ظـــلـــوا حــلــفــائــه حــتــى قــبــل يـــومـــني فــقــط، 
يــطــرح تـــســـاؤالت عـــدة عــن الــيــوم الــتــالــي 
في صنعاء أواًل وفي عموم اليمن ثانيا، 
 عـــن تــأثــيــر الـــحـــدث عــلــى الــحــرب 

ً
فـــضـــا

التي يقودها التحالف من دون أن يمتلك 
ــة.  ــوبـ ــرف الــــقــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم أجـ ــ أي طـ
فكيف ســيــرد مــحــور الــســعــوديــة على ما 
يعتبره صفعة إيرانية جديدة في اليمن، 
خصوصا أن قتل صالح من قبل الحوثيني 
جاء بعد أيام فقط من التقارب معه، حتى 
بــدا أن قـــرار تصفيته الــســريــع اتــخــذ ردًا 
عــلــى خــطــوتــه الــتــي وضــعــهــا الحوثيون 
فــي ســيــاق »الــخــيــانــة«؟ كــيــف سينعكس 
املــشــهــد عــلــى الــحــرب األهــلــيــة فــي شمال 
الــيــمــن ووســـطـــه؟ إلـــى أي مـــدى ستتبدل 
مـــوازيـــن الــقــوى الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
في هذه املناطق؟ ماذا بالنسبة للجنوب 
الـــذي يمتلك  ــارات  ــ الــخــاضــع لسلطة اإلمـ
 من العداء مع صالح لكن 

ً
تاريخا طويا

برزت في الساعات الـ48 التي سبقت قتله 
إشارات من حلفاء اإلمارات املحليني إلى 
االستعداد للتعاون معه بما في ذلك قول 
رجــل اإلمــــارات األبـــرز هاني بــن بريك إن 
»بعض الشر أهون من بعض«؟ وما هو 
مصير حزب املؤتمر الشعبي العام الذي 
كـــان يتزعمه صــالــح؟ مــن ســيــرث زعــامــة 
الـــحـــزب ومــــن ســـيـــرث زعـــامـــة صـــالـــح من 
املرحلة  أحمد  نجله  سيقود  هل  أبنائه؟ 
املــقــبــلــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــحـــوثـــيـــني؟ كيف 
ــيـــني خـــال  ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ ســـتـــتـــصـــرف جـ
مرحلة  إلــى  ستنتقل  هــل  املقبلة؟  الفترة 
ــن االنــــتــــقــــام والـــتـــصـــفـــيـــة ضــد  ــدة مــ ــديــ جــ
مــن تـــرى فيهم تــيــار صــالــح داخـــل حــزب 
املــؤتــمــر، بــعــدمــا قـــدم زعيمها عــبــد امللك 
الــحــوثــي، أمــــس، وبــعــد ســاعــات مــن قتل 
عــنــاصــر جــمــاعــتــه لــصــالــح، خــطــابــا بــرر 
»اليوم االستثنائي  بـ فيها قتله ووصفه 
والتاريخي« ووضع التطورات في سياق 
وأد مــؤامــرة »قـــوى الـــعـــدوان الــتــي كانت 
الدماء« بالشراكة  تسعى للفتنة وإسالة 
بني التحالف وصالح، في حني أبقى على 
إمكانية استمرار العمل مع »الشرفاء في 

حزب املؤتمر الشعبي العام«؟

توقيت القتل
ضمن هذا السياق، يحمل قتل صالح على 
يد الحوثيني، خال هربه من صنعاء مع 
عدد من املقربني منه والتباهي بالخطوة 
ــم الـــجـــمـــاعـــة بـــعـــدمـــا ربــطــه  ــيـ مــــن قـــبـــل زعـ
قوى  مــع  تواصله  بسبب  بخيانة صالح 
الــتــحــالــف، رســـائـــل عــــدة، فـــي بــلــد يعتبر 
ــنـــاويـــن الــــصــــراع اإلقــلــيــمــي  ــد أبــــــرز عـ ــ أحـ
فــي املــنــطــقــة، وهـــي الــحــرب الــتــي يقودها 
التحالف بقيادة السعودية، منذ ما يزيد 
عن عامني ونصف العام، وما يرتبط بها 
على صعيد الصراع مع إيران التي ينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا الــداعــم الــخــارجــي األول 
واألبرز للحوثيني. وبعيدًا عن املابسات 
ــات حــــول تــفــاصــيــل مــقــتــلــه، فــإن  ــ ــروايـ ــ والـ
قتل صالح يفتح التساؤالت عن يمن ما 
بــعــد صــالــح، فـــاألرجـــح أن مــســار الــحــرب 
ــداث الـــدائـــرة فــي الــبــاد، سيتغير،  ــ واألحـ
أعــــلــــن عــنــه  مــــا  ــــاالت، هــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ وأول االحـ
والحكومة  الــســعــوديــة  بــقــيــادة  التحالف 
التصعيد القتحام صنعاء،  الشرعية من 
حيث تقف القوات املوالية للشرعية على 
بــعــد عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات مــن صنعاء، 
وأعلنت أنها ستصعد عملياتها القتحام 
ــه،  الـــعـــاصـــمـــة. وبــــنــــاًء عـــلـــى مــــا تــــم إعـــانـ
بالتزامن مــع قتل صــالــح، فــإن على رأس 
ــمــــاالت هــــو الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــتــ االحــ
إلعادة القوى املوالية للشرعية لصنعاء، 
ــيـــف األيــــــــــام األخــــيــــرة  ــلـ ــــتــــل حـ

ُ
بــــعــــد أن ق

التي  الحرب  للسعودية وخصمها خال 
ــامــــني. وال يــمــكــن  ــتـــمـــرت ألكـــثـــر مــــن عــ اسـ
التصعيد  نــجــاح  بــمــدى  الــفــوري  التهكن 
الــــعــــســــكــــري، ومــــــا إذا كــــــان ســـيـــغـــيـــر مــن 
أن الحرب ستستمر على  أم  األمــر شيئا، 
وتيرتها، التي تمضي دون حسم ألي من 

األطراف، منذ أكثر من عامني. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، مـــن غــيــر املــســتــبــعــد أن 
يـــشـــكـــل مـــقـــتـــل صــــالــــح نـــهـــايـــة مـــــن نـــوع 
مــــا لــــلــــحــــرب، بـــحـــيـــث يـــلـــجـــأ الـــحـــوثـــيـــون 
لــلــتــفــاوض وتــقــديــم الــتــنــازالت مــن موقع 
الـــقـــوي، بــعــد أن تــمــكــنــوا مــن فـــرض األمــر 
الواقع، والقضاء على حليفهم في الحرب 
وشريكهم في التسوية. لكن مقتل صالح، 
بعد أن أعلن التقارب من التحالف، قد ال 
كان  لــو  كما  الحوثيني،  فــي خدمة  يصب 
األمر حدث قبل أشهر، على سبيل املثال. 

ــــي كــــل األحـــــــــوال، يـــدخـــل الـــيـــمـــن عــهــدًا  وفـ
مختلفا بمقتل صالح، أصبح الحوثيون 
هــم الــطــرف األقــــوى شــمــااًل )فـــي صنعاء 
اليمن  شمال  فــإن  وبالتالي  ومحيطها(، 
األولــى  قوتني،  عليه بني  عا 

َ
متناز أصبح 

هـــي الــحــوثــيــون، واألخـــــرى هـــي مجموع 
األحزاب ومراكز القوى املؤيدة للشرعية، 
واملــدعــومــة سعوديا والــتــي تسيطر على 
محافظة مأرب، وسط الباد، أما بالنسبة 
 فــــي األمــــر 

ً
ــــات مــنــفــصــا لــلــجــنــوب فـــقـــد بـ

الواقع إلى حد كبير. 
وبــمــقــتــل صـــالـــح مـــن املــتــوقــع أن يــحــتــدم 
إيــران التي تدعم الحوثيني  الــصــراع بني 
املناهضة  القوى  تدعم  التي  والسعودية 
لــهــم. ومـــا لـــم يــنــجــح الــحــوثــيــون بتقديم 
األرجــح  فــإن  للسعودية،  قوية  تطمينات 
هو استمرار الحرب، حتى جولة ثانية من 
الحسم )الجولة األولى حسمها الحوثي 
بقتله صالح(، والجولة الثانية بني قوات 
الــشــرعــيــة )شـــمـــااًل( مــع الــحــوثــيــني، ســواء 
وصـــــواًل إلــــى »الـــحـــســـم« فـــي صــنــعــاء، أو 

هو  مــا  على  الــوضــع  وتطبيع  بالتسوية 
 - )الحوثيون  للطرفني  سيطرة  من  عليه 

صنعاء، والشرعية وحلفاؤها - مأرب(. 
وفي كل األحوال، فإن اليمن ما بعد مقتل 
صــالــح يعتمد أســاســا عــلــى الــقــرار الــذي 
ســتــتــخــذه الــســعــوديــة، بــوصــفــهــا الــدولــة 
الــتــي تــقــود تــحــالــفــا يــســيــطــر عــلــى أغــلــب 
كـــانـــت ستتجه  إذا  ــا  الــيــمــن، ومــ مــنــاطــق 
إلى التصعيد، أو التطبيع مع الحوثيني. 
ثانية،  بدرجة  وإن  الوضع،  يعتمد  كذلك 
ــون، ومـــا  ــيــ ــوثــ ــحــ ــا ســـيـــخـــتـــاره الــ ــ عـــلـــى مـ
ــازالت لـــلـــريـــاض من  ــنــ ســيــقــدمــونــه مـــن تــ
عدمها. وتبقى تطورات األيام واألسابيع 
ــا ســيــكــشــف مــامــح  ــا مــ ــدهــ الــــقــــادمــــة وحــ
املرحلة املقبلة في اليمن، واملفتوحة على 

كافة االحتماالت.
وبالنسبة لكثير من اليمنيني، فإن نهاية 
صالح، بعد كل ما جنته الباد في عهده 
ــا فــي  ــن أزمـــــــــات وحــــــــــروب، وخــــصــــوصــ ــ مـ
السنوات األخيرة، تمثل تطورًا يؤشر إلى 
بــدء مرحلة جــديــدة بعيدًا عــن »الــراقــص 
عــلــى الــثــعــابــني«، والـــــذي قــضــى مــقــتــواًل، 
بــقــتــل  قـــتـــل أو تــســبــب  بـــعـــد أن  ال ســيــمــا 
أعداد كبيرة من اليمنيني على مدى أيام 
حــكــمــه، ولـــلـــدور الــــذي أداه فــي الــســنــوات 
األخيرة، من خال االنقاب على الشرعية 
ــع الـــحـــوثـــي، وغـــيـــرهـــا مما  والــتــحــالــف مـ
أفــضــى بــالــبــاد إلـــى حـــرب مــدمــرة مزقت 
أجـــزاء كبيرة منها تحت  الــبــاد وجعلت 
 عـــن خلق 

ً
الــســيــطــرة الـــخـــارجـــيـــة، فـــضـــا

مــايــني الــفــقــراء الــجــدد، ليصل اليمن في 
ــرة لـــصـــالـــح، إلــــى أســـوأ  ــيــ ــنـــوات األخــ الـــسـ

مجاعة إنسانية في العالم. 
فــي املــقــابــل، وكــمــا هــو واقــــع الـــحـــال، فــإن 
الحوثي،  يتفقون مع  اليمنيني ال  أغلبية 
املقبلة  املرحلة  الخوف من  فإن  وبالتالي 
عليهم،  يطغى  للمدنيني  ستحمله  ومـــا 
خصوصا في ظل ما حمله قتل الحوثيني 
لصالح من رسالة مفادها أنه ال تسامح 
مـــع مـــن يــخــالــف تــوجــهــاتــهــم، إذ تعكس 
تـــطـــورات الــســاعــات املــاضــيــة فـــي الــيــمــن، 
وخـــطـــاب زعــيــم الــجــمــاعــة، أن الــحــوثــيــني 
كـــانـــوا عــلــى أهــبــة االســـتـــعـــداد للتخلص 
مــن صــالــح واحــتــاجــوا فقط إلــى الذريعة 
ولذلك  تمكنهم من تحقيق هدفهم،  التي 
لــم يــكــد األخــيــر يــهــاجــمــهــم عــانــيــة حتى 
الــذي  األمـــر  التنفيذ،  مرحلة  إلــى  انتقلوا 
ــم بـــاســـتـــمـــاتـــة مــســلــحــي الــجــمــاعــة  تــــرجــ
مــن أجـــل حــســم املــعــركــة فــي مــربــع سكنه 
ومــخــتــلــف  ــابـــات  الـــدبـ مــســتــخــدمــني  أواًل، 
األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، فــيــمــا كـــانـــت حــراســة 
ــــن حـــيـــث الــتــســلــيــح  ــالــــح مـــــحـــــدودة مـ صــ
والعدد، بالنظر إلى قطع خطوط اإلمداد 
في  يتقدمون  الحوثيني  بما جعل  عنها، 
ــوال. وبعدما تحول صــالــح، منذ  كــل األحـ
أول مــن أمــــس، إلـــى مــحــاصــر فــي منطقة 
ضيقة بــني »الــحــي الــســيــاســي« وشـــوارع 
ــــدة« و»الـــجـــزائـــر« و»بــــغــــداد« وصـــواًل  »حـ
إلــى »الــزبــيــري«، تم رصــده أثناء خروجه 
إلــــى خـــــارج صــنــعــاء وتــصــفــيــتــه لتكتب 
نـــهـــايـــة مـــصـــيـــره عـــلـــى أيـــــــدي حـــلـــفـــائـــه/ 
خــصــومــه الــحــوثــيــني، ولــيــس عــلــى أيـــدي 
الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، والـــــذي 
أقــربــائــه بعشرات  ومــنــازل  قصف منازله 
الضربات الجوية على مدى ما يزيد من 
إصاح  من  أخيرًا  تمكن  وعندما  عامني، 
بعض خيوط عاقته مــع الــريــاض ودعــا 
ــفــــاضــــة« ضــــد الـــحـــوثـــيـــني، جـــاء  ــتــ »االنــ ـــ لــ
ــيـــرًا. مـــع الــعــلــم أن صــالــح نجا  مــقــتــلــه أخـ
مــن مـــحـــاوالت اغــتــيــال عـــدة مــــرات، أثــنــاء 
وجوده على رأس السلطة، وخال الثورة 
صــيــب فيها 

ُ
أ الشعبية عــام 2011، والــتــي 

بــجــروح بليغة، وعــاد بعدها ليدخل في 
املــغــامــرة الــكــبــرى بـــدافـــع االنـــتـــقـــام، وهــي 
املــغــامــرة الــتــي قــــادت إلـــى مــقــتــلــه الحــقــا، 
التي حاربها  الجماعة  مع  تحالف  حيث 
كــان  بــانــقــاب  و2010،   2004 عــامــي  بـــني 
مـــقـــدمـــة ألكــــبــــر حـــــرب تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــاد، 
بقيادة  دول  من عشر  أكثر  فيها  تدخلت 
- عدوها  السعودية، وتستهدف حليفها 
بــعــد الــتــحــالــف مـــع الــحــوثــيــني، ثـــم يــعــود 

مجددًا للتقارب معها في أيامه األخيرة.

بورتريه

شــهــد الــيــمــن تـــطـــورات ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
صالح  عبدالله  علي  تنحي  منذ  متسارعة 
ــن الــســلــطــة فـــي 27 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2012  عـ
الــشــارع، وتسليمه السلطة  إثــر ضغوط مــن 
ــادي بـــعـــد 33  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ لــنــائــبــه عـــبـــد ربـ
عاما في الحكم. وكان صالح حينها يواجه 

خاضوًا حروبا عدة ضد قوات صالح خال 
فترة وجوده في الحكم، هجوما من معقلهم 
فــي صــعــدة فــي شــمــال الــيــمــن نــحــو صنعاء. 
الحوثيون  وفـــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، دخـــل 
ــدات عــســكــريــة كــانــت ال  ــ املــتــحــالــفــون مـــع وحـ
العاصمة صنعاء  إلــى  تــزال موالية لصالح، 
أيام  الحكومة بعد  حيث استولوا على مقر 
األول،  أكتوبر/تشرين   14 وفــي  املــعــارك.  من 
ســيــطــر الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
وتقّدموا نحو وسط الباد. وفي 20 يناير/

القصر  على  سيطروا   ،2015 الثاني  كــانــون 
الرئاسي في صنعاء.

فبراير/شباط،   21 وفــي  شهر،  بنحو  بعدها 
فــّر الرئيس هــادي من صنعاء إلــى عــدن التي 
أعلنها الــعــاصــمــة »املــؤقــتــة« لــلــبــاد. لــكــن في 
مـــارس/آذار من العام نفسه، تقّدم الحوثيون 
ــروا عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة من  ــطـ ــيـ جــنــوبــا وسـ
ــك الـــحـــوثـــي  ــلــ ــد املــ ــبـ عـــــــدن. وبـــــــرر زعـــيـــمـــهـــم عـ

احتجاجات في الشارع منذ أشهر عدة قبل 
أن يوافق إثر ضغوط مارستها دول الخليج 
عن  تنحيه  على  تنص  انتقالية  خطة  على 
املقربني  مــع  حصانة  منحه  مقابل  السلطة 

منه.
في صيف عام 2014، شن الحوثيون، الذين 

الــهــجــوم بمكافحة املــتــطــرفــني مــن »الــقــاعــدة« 
ــارس/آذار 2015،  وتنظيم »داعـــش«. فــي 26 مــ
أطــلــقــت تــســع دول بــقــيــادة الــســعــوديــة عملية 
»عاصفة الحزم« الجوية التي أصبحت الحقا 
»استعادة األمل« ملواجهة تقّدم الحوثيني في 
اليمن. ولجأ الرئيس هادي إلى الرياض. وفي 
»تحرير«  الحكومة  أعلنت  يوليو/تموز،   17
محافظة عدن، وهو أول نجاح لقوى الشرعية 
الــتــي يــدعــمــهــا الــتــحــالــف. وبــحــلــول منتصف 
أغسطس/آب، تمّكنت القوات املوالية للحكومة 
من استعادة خمس محافظات جنوبية. وفي 
تطور بارز أيضا، استعادت القوات الحكومية 
على  الــســيــطــرة  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
مضيق باب املندب حيث يعبر جزء كبير من 

حركة املاحة البحرية في العالم.
زالــت متعثرة  ما  الهجمات على صنعاء  لكن 
مــنــذ ذلـــك الــحــني. وأســفــرت الــحــرب فــي اليمن 
عن مقتل أكثر من 8750 شخصا منذ مارس/

 عن 
ً
آذار 2015، بينهم أكثر 1500 طفل، فضا

ألفا بجروح، وغالبية هؤالء   50 إصابة نحو 
من املدنيني، فيما حذرت األمم املتحدة من أن 
اليمن يواجه »أسوأ أزمة إنسانية« في العالم.

بالتزامن مع جمود الجبهات في صنعاء، كان 
الجنوب يشهد تطورات متسارعة. ففي أواخر 
إبريل/نيسان 2017، أقال هادي محافظ عدن 

عـــيـــدروس الــزبــيــدي. لــكــن فــي 11 مــايــو/أيــار، 
أعــلــن الــزبــيــدي إنـــشـــاء »مــجــلــس انــتــقــالــي في 
الجنوب« برئاسته بغرض »إدارة املحافظات 

الجنوبية«.
مقابل ذلك، بدأت في 23 أغسطس/آب املاضي، 
إذ وصفت  والحوثيني،  بني صالح  الخافات 
»الغدر« بعد  قيادة الحوثيني صالح حينها بـ
أن وصفهم بأنهم »مليشيا«. في اليوم التالي، 
ــن أنــــصــــاره في  جــمــع صـــالـــح مـــئـــات اآلالف مـ
العاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى الخامسة 
الشعبي  »املؤتمر  حزبه،  لتأسيس  والثاثني 
ــام«. الــتــوتــر بـــني املــعــســكــريــن فـــي صنعاء  ــعـ الـ
تصاعد في 26 أغسطس/آب، مع مقتل عقيد 
مقرب مــن صالح واثــنــني مــن الحوثيني. وفي 
اندلعت  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   29
صنعاء،  في  الطرفني  فصائل  بني  اشتباكات 
مــا أســفــر عــن مــقــتــل وجــــرح مــا ال يــقــل عــن 60 
شخصا خال أيام. أما في 2 ديسمبر/كانون 
األبــرز مع عرض  التطور  الحالي، فكان  األول 
صالح على السعودية »فتح صفحة جديدة«، 
شـــرط رفـــع الــحــصــار الـــذي فــرضــتــه قــبــل شهر 
إثر إطاق الحوثيني صاروخا على الرياض. 
واعتبر الحوثيون دعوة صالح »انقابا على 

الشراكة« و»طعنا في الظهر«.
)فرانس برس(

مع الحدث

مرحلة جديدة تبدأ في اليمن بعد قتل صالح )محمد حويس/فرانس برس(بدأت الخالفات بين الحوثيين وصالح في 23 أغسطس )محمد حويس/فرانس برس(

اليمن ما قبل علي 
عبد اهلل صالح ليس 
كما بعده، بعدما 

ظل الرجل، حتى 
لحظة قتله على يد 

الحوثيين، فاعًال رئيسيًا 
في المشهد السياسي 

والعسكري
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األردن: اإلعدام والمؤبد 
في قضية الركبان 

أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية 
ــــس اإلثــــنــــن، حــكــمــا  ــة(، أمـ ــريـ ــكـ )عـــسـ
باإلعدام على سوري ينتمي لتنظيم 
»داعـــــش«، فــيــمــا حــكــمــت عــلــى ثالثة 
ســوريــن آخــريــن بــاألشــغــال الشاقة 
ــلـــى خـــامـــس بــالــحــبــس  املــــؤبــــدة، وعـ
بالتخطيط  إدانــتــهــم  بــعــد  ســنــتــن، 
الذي استهدف  للتفجير االنتحاري 
نقطة عسكرية أردنية على الحدود 
األردنــيــة-الــســوريــة، املــحــاذيــة ملخيم 
الــركــبــان لالجئن الــســوريــن فــي 21 
يونيو/حزيران 2016 وأودى بحياة 
ــر الـــــقـــــوات املــســلــحــة.  ــنـــاصـ 7 مــــن عـ
وألقت أجهزة االستخبارات األردنية 
الــقــبــض عــلــى الــخــلــيــة فــي فــبــرايــر /

شباط املاضي.
)العربي الجديد(

البحرين: نقل عيسى 
قاسم إلى المستشفى 

ــنــــي  ــبــــحــــريــ ــــــقــــــل رجــــــــــل الـــــــديـــــــن الــ
ُ
ن

الـــبـــارز والــشــخــصــيــة الــقــيــاديــة في 
املــعــارضــة عيسى قــاســم )الــصــورة( 
ــالــــة صــحــيــة  ــفـــى بــــحــ ــتـــشـ إلـــــــى املـــسـ
ــلــــنــــت أمــــس  حـــــرجـــــة، حــــســــب مـــــا أعــ
اإلثـــــنـــــن عـــائـــلـــتـــه ورئـــــيـــــس مـــركـــز 
بالوكالة  اإلنسان  لحقوق  البحرين 
ــر  نــضــال ســلــمــان. وقـــاســـم فـــي أواخـ
الــســبــعــيــنــات مـــن عـــمـــره، ويــخــضــع 
لإلقامة الجبرية بحكم األمر الواقع 
ــراز، إحــدى ضــواحــي املنامة،  فــي ديـ
أمـــــرت مــحــكــمــة عــــام 2016  مــنــذ أن 

بسحب جنسيته البحرينية.
)فرانس برس(

عيوب تدفع إسرائيل 
لوقف تجربة نظام 

دفاعي
الــدفــاع اإلســرائــيــلــيــة،  أوقــفــت وزارة 
اخـــتـــبـــارًا كــــان مـــقـــررًا أمــــس االثــنــن، 
»آرو  الــصــاروخــي  الــدفــاعــي  للنظام 
3« أو »سهم 3« بعد اكتشاف عيوب 
ــــي الـــــــصـــــــاروخ. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  فـ
»جيروزاليم بوست« عن مدير هيئة 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي اإلســرائــيــلــيــة، 
موشيه باتل، إنه تم إيقاف التجربة 
بعدما لم يستوِف الصاروخ شروط 
ــلـــفـــا إلجــــــراء  ــددة سـ ــ ــحــ ــ ــة املــ ــســــالمــ الــ
ــام هــــو بـــرنـــامـــج  ــنــــظــ االخــــتــــبــــار. والــ
ــم العــــــــتــــــــراض الـــــصـــــواريـــــخ  ــمــ مــــصــ
الباليستية وتدميرها في الفضاء. 
)األناضول(

موعد جديد الستالم 
الحكومة مسؤولياتها 

في غزة

اتــفــقــت حــركــتــا »فـــتـــح« و»حـــمـــاس« 
فــي الــقــاهــرة ليل األحــد اإلثــنــن على 
ــاق الــوطــنــي  ــوفـ أن تــنــهــي حــكــومــة الـ
)الــصــورة(  الحمدالله  رامــي  برئاسة 
غــزة بحلول  تسلم مسؤولياتها في 
الــحــالــي.  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   10
ــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي لــوكــالــة  ــ وقــ
»فرانس برس« إن الحكومة ستتسلم 
أيضا األسبوع الحالي كافة إيرادات 
وســـتـــقـــوم  ــزة،  ــ ــ غـ فــــي  املـــالـــيـــة  وزارة 
بتغطية رواتــــب مــوظــفــي »حــمــاس« 
ــي.  ــاضــ ــن الـــشـــهـــر املــ ــ ــقــــطــــاع عـ ــــي الــ فـ
وأضاف أن »حماس« طالبت »بإلغاء 
كافة العقوبات على غزة وكان هناك 

تفهم من فتح باالستجابة«.
)فرانس برس(

الداخلية المصرية: مقتل 
5 مسلحين

املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــن، مــقــتــل 5 مــســلــحــن  ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ
فــي تــبــادل إطـــالق نــار فــي محافظة 
الــشــرقــيــة. وقــالــت فــي بــيــان أنـــه »تــم 
ــد األوكــــــــــار اإلرهــــابــــيــــة  ــ ــديـــد أحــ تـــحـ
فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة بــمــحــافــظــة 
ــال اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  ــ الـــشـــرقـــيـــة وحــ
حـــصـــار املــنــطــقــة فـــوجـــئـــت الـــقـــوات 
بـــــإطـــــالق أعـــــيـــــرة نـــــاريـــــة تــجــاهــهــا 
ــا دفـــعـــهـــا لــلــتــعــامــل مــع  بـــكـــثـــافـــة، مــ
ــــك عــن  مـــصـــدر الــــنــــيــــران، وأســــفــــر ذلـ

مقتل 5 عناصر إرهابية«.
)األناضول(

عدن، المكال ـ العربي الجديد

هــيــمــن خـــبـــر مــقــتــل عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح، 
أمس االثنن، على املشهد في البالد عموما 
ــيــــمــــن. وفــيــمــا  ــنــــوب الــ ــــي جــ ــــي ذلــــــك فـ ــا فـ ــمـ بـ
غـــابـــت الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة لــلــمــكــونــات 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة، فـــي انـــتـــظـــار مــوقــف 
الـــســـلـــطـــات الـــشـــرعـــيـــة لـــتـــتـــوضـــح الــــصــــورة 
ــن الــتــعــلــيــقــات في  ــزت الـــعـــديـــد مـ ــركـ ــر، تـ ــثـ أكـ
التواصل االجتماعي  الــشــارع وفــي وســائــل 
يسود  برمته،  اليمني  املشهد  مصير  حــول 
تـــرقـــب فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب والــــشــــرق، 
ــا ســـتـــؤول  ــ ــرمــــوت ملـ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حــــضــ
ــيـــه األوضــــــــاع فــــي صـــنـــعـــاء واملـــحـــافـــظـــات  إلـ
الشمالية، وانعكاساتها على الجنوب الذي 
املجلس  خصوصا  عنها،  بمنأى  يبقى  لــن 
االنتقالي الجنوبي الذي يعد أبرز املتأثرين 

بالتحوالت الجديدة في البالد.
وفيما ذهب بعضهم إلى القول إنه إن لم تنتِه 
الحرب قريبا بحسم عسكري أو بتسوية بعد 
الجميع  فــإن  الحوثين،  قبل  مــن  قتل صــالــح 
ــــــّوٍة سحيقة  ِهـ إلـــى  شــمــااًل وجــنــوبــا سيتجه 
من الفنت، اعتبر آخرون أن اليمن أمام مرحلة 
جديدة يجب أن تبدأ بإنهاء انقالب الحوثين 
ووقـــف الــحــرب والــعــمــل بــعــد ذلـــك للتأسيس 
ــدل واملــــــــســــــــاواة فــي  ــ ــعــ ــ ــبـــة يــــســــودهــــا الــ ــقـ لـــحـ
عقود  ثالثة  من  أكثر  بعد  والجنوب  الشمال 
السياسي  باملشهد  متحكما  صــالــح  قضاها 
ــراق  ــبـــالد ومــمــعــنــا فـــي إغــ والــعــســكــري فـــي الـ

البالد في الفوضى واالقتتال.
كما ركز آخرون على تأثير هذا التحول على 
منصور  ربــه  عبد  اليمني  الرئيس  شرعية 
ــفـــاق  ــالــــح ضـــمـــن اتـ ــلـــف صــ هـــــــادي الـــــــذي خـ
إذا كان سينعكس  الخليجية، وما  املبادرة 

صنعاء ـ بشرى المقطري

شــــــارع »هـــــائـــــل«، قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
وشريانها الحيوي، الذي ال ينام وال يتأثر 
تــدور، منذ  التي  الحياة فيه بالحرب  إيقاع 
ثــالثــة أعــــوام فــي الــيــمــن، الـــشـــارع الــصــاخــب 
الذي تتداخل فيه الهويات اليمنية بأصوات 
بائعي القات والبطاطا بالشحاذين، اختلف 
فيه وقــع الحياة منذ بــدء االشــتــبــاكــات بن 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن والـــقـــوات الــتــابــعــة لعلي 
عــبــدالــلــه صـــالـــح، إذ بـــاتـــت مــعــظــم املــحــالت 
املــحــالت  مــن  ليشتري  أحـــد  ال  فيما  مغلقة، 
الــقــلــيــلــة املــفــتــوحــة، ويــقــف أصــحــابــهــا عند 
مداخلها ويتحدثون عن سير املعارك التي 
تـــجـــري عـــلـــى ُبـــعـــد خــمــســة شـــــــوارع مــنــهــم، 
أصــواتــهــم تــرتــفــع مــع حــمــاســة اصــطــفــافــات 
بعضهم مــع فــريــق ضــد آخــــر، فــيــمــا تكدس 
مواطنون آخرون في مقهى، يتابعون أخبار 
املــتــقــاتــلــن. فــي أحـــد مــحــالت الــذهــب، وقفت 
امرأة خمسينية تريد بيع قطعة من الذهب، 
ال أحـــد فــي الـــدكـــان ســواهــا والــعــامــل. تقول 
»العربي الجديد« بعد خروجها من املحل:  لـ
»كنت أسكن في شارع صخر، نزحت، أمس، 
الحي منطقة مواجهات بن  أن أصبح  بعد 
املتقاتلن، يقولون، إن املعارك ستطول، لذا 
نزحنا«، مضيفة: »هناك أهالي محاصرون 
فــــي بـــيـــوتـــهـــم، مـــنـــذ أيــــــــام، وال يــــجــــدون مــا 
ــام  يــأكــلــونــه. ال نــعــرف مــا ســيــحــدث فــي األيـ
املــقــبــلــة، أتــيــت ألشــتــري الـــرز لــكــن الــتــجــار ال 
ريـــال. سنموت من  بــألــف  الكيلو  يــرحــمــون، 

الجوع إذا طالت الحرب في صنعاء«.
أصبح الخوف من الجوع والحصار حديث 
املدنين في  األهالي، خصوصا في صفوف 
ــارع الــجــزائــر والـــحـــي الــســيــاســي وشـــارع  شــ

إضافيا   
ً
تآكال أم  الشمال  في  لقوته  تعزيزًا 

على غرار ما يحدث في جنوب اليمن.
ووسائل  الشرعية  السلطات  أن  مــن  وبالرغم 
ــة كـــانـــت تــنــظــر لـــأحـــداث  ــيـ ــارجـ اإلعـــــــالم الـــخـ
الــدرامــاتــيــكــيــة املــتــســارعــة مــنــذ يـــوم األربــعــاء 
الحوثي  الحليفان جماعة  قــرر  املــاضــي حــن 
وحــــزب صــالــح فــك ارتــبــاطــهــمــا والـــدخـــول في 
الشرعية  كفة  ترجيح  منظور  مــن  مــواجــهــات 
فـــي مـــواجـــهـــة الــحــوثــيــن، إال أن الــــشــــارع في 
ــة مــخــاوف  جــنــوب الــبــالد كـــان ينظر مــن زاويــ
إعـــــادة صــالــح »الـــعـــدو الــتــاريــخــي« للجنوب 
إلــى الواجهة مــرة أخــرى، عن طريق التحالف 
فــإن قتله مــن قبل الحوثين  الــعــربــي، ولــذلــك 

أمس وضع نهاية لهذا السيناريو.
واتــســمــت عــالقــة صــالــح والــجــنــوب بــعــداوة 
تاريخية كان منشؤها التفافه على اتفاقية 
الوحدة وشن حرب على محافظات الجنوب 
فيما عــرف بحرب االنــفــصــال فــي عــام 1994 
ــســّمــى 

ُ
ــا ت ــوات مـ ــ ــتـــي انــتــهــت بــســيــطــرة قـ والـ

»الشرعية« حينها قبل أن يتخذ صالح على 
إثـــرهـــا ســيــاســة الــقــمــع ومـــطـــاردة الــقــيــادات 
 إضافيا بعد 

ً
الجنوبية والتي شهدت فصال

تصاعد الحراك الجنوبي. 
وبــالــتــزامــن مـــع أحـــــداث صــنــعــاء فـــي األيــــام 
جهودها  جنوبية  قــيــادات  كرست  املاضية، 
املناسب  الخيار  ليس  صــالــح  بــأن  للتذكير 
استعادة  في  مــاض  الجنوب  وأن  للجنوب، 
دولته بغض النظر عما يحدث في صنعاء. 
وبدا أن هذا الخطاب كان موجها إلى صالح 
أكثر منه للحوثي، خصوصا أن األول قد أكد 

في آخر خطاب له التمسك بالوحدة.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم املجلس 
االنتقالي الجنوبي سالم ثابت، إن املجلس 
ــاوم تـــحـــت أي ظـــرف  ــ ــسـ ــ »لــــــن يـــقـــبـــل ولــــــن يـ
ــنـــاء الــجــنــوب  ــاء شـــهـــداء أبـ ــ عــلــى إرادة ودمــ
ــل تـــحـــريـــر أرضـــهـــم  ــ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم مــــن أجــ
الحر بال تبعية  الوطني  واستعادة قرارهم 
بــأي شكل مــن األشــكــال ألي نــظــام سياسي 
يمني يعيد ترتيب حصص الفرقاء الشركاء 
في صنعاء«. وأكد في تصريح له أن املجلس 
ــقـــادمـــة،  ــز ملـــواجـــهـــة االســـتـــحـــقـــاقـــات الـ ــاهـ جـ
ولــن يــكــون الــجــنــوب فيها إال رافـــع الجبن، 
مــضــيــفــا »وحــــــدة الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة خلف 
تطلعات  بتحقيق  كفيلة  االنتقالي  املجلس 

الجنوبين من املهرة إلى باب املندب«.
ــات  ــالقــ ــعــ ــــس دائـــــــــــرة الــ ــيـ ــ ــن جـــهـــتـــه قـــــــال رئـ ــ مــ
الــخــارجــيــة فــي املــجــلــس أحــمــد عــمــر بــن فريد 
أي طـــرف منتصر في  فــي  أرى  »شــخــصــيــا ال 

بغداد، حيث تتركز مواجهات املسلحن. وفي 
هذا السياق، دعت األمــم املتحدة، أمــس، إلى 
الثالثاء،  الــيــوم  صنعاء،  فــي  إنسانية  هدنة 
للسماح للمدنين بمغادرة منازلهم ولفرق 
الرعاية  بتلقي  وللجرحى  بالعمل  اإلغــاثــة 
الصحية. وقال منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنــســانــيــة فــي الــيــمــن جيمي مــاكــغــولــدريــك، 
فــي بــيــان، إن شــــوارع صــنــعــاء تــحــّولــت إلــى 
ــتـــال« وإن الــعــامــلــن فـــي مــجــال  »ســـاحـــات قـ
اإلغــاثــة مــا زالـــوا غير قــادريــن على الحركة. 
ودعا »جميع أطراف الصراع لاللتزام بهدنة 
إنــســانــيــة عــاجــلــة، يـــوم الــثــالثــاء مــن الساعة 
العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، لتمكن 
املدنين من مغادرة منازلهم لطلب املساعدة 
والــحــمــايــة ولــتــســهــيــل حــركــة عــمــال اإلغــاثــة 

لضمان استمرارية برامج اإلنقاذ«.
مـــن جــهــتــهــا، وّجـــهـــت الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 
ســهــى بـــاشـــريـــن، عــلــى حــســابــهــا فـــي مــوقــع 
 عــن أهــالــي الحي 

ً
»فــيــســبــوك«، نــــداء عــاجــال

بــســبــب الـــحـــصـــار. وكـــتـــب املـــصـــور الــيــمــنــي 
الحي  في  يقيم  الــذي  الغابري،  عبدالرحمن 
السياسي: »منذ ثالثة أيام لم نتلق طعاما، 
ــرون«. فــيــمــا وّجــــه  ــاصــ ــحــ ــالــــي مــ ــنــــاك أهــ وهــ
 إن »املرضى 

ً
مستشفى املتوكل مناشدة قائال

مـــحـــاصـــرون فـــي الــــداخــــل وال يــســتــطــيــعــون 
ــر أصـــدر  ــمـ ــان الــصــلــيــب األحـ ــ الــــخــــروج«. وكـ

بن بريك، ذو التوجه السلفي فقال إن »وحدة 
املجلس  خلف  الجنوبية  الداخلية  الجبهة 
االنتقالي كفيلة بتحقيق أماني وطموحات 
الجنوبين مــن املــهــرة حتى بــاب املــنــدب ما 
يـــجـــري فـــي صــنــعــاء يــجــب أن يــجــعــلــنــا في 
في  إصــــرارًا وتمسكا بحقنا  أشـــد  الــجــنــوب 

استعادة دولتنا«.
ــعـــروف  وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــــن بــــريــــك، املـ
بأنه رجل اإلمارات األبرز في جنوب اليمن، 
لتسبق أخرى كان قد أملح فيها إلى رضوخ 
مــع  ــتـــعـــاون  ــالـ بـ الـــتـــحـــالـــف  إلرادة  املـــجـــلـــس 
صالح بقوله إن األخير »استخدم الحوثين 
الذي  لهادي  السلطة  تسليم  على  لاللتفاف 
للواجهة  وسيعود  الخليجية  باملبادرة  تم 
بـــااللـــتـــفـــاف عــلــى الــحــوثــيــن كــالهــمــا عــدو 
لــنــا ولــكــن حــنــانــيــك بــعــض الــشــر أهــــون من 
ــا يــهــمــنــا هــــو الـــجـــنـــوب وســـالمـــة  ــعـــض، مــ بـ
أراضيه. كشركاء للتحالف منذ أول الحرب 
الجنوب  ويبقى  التحالف  توجه  مع  فنحن 
ألهــلــه«، قبل أن يحاول اســتــدراك ما حملته 

حركة  بقيت  بينما  مقطوعة،  املدينة  وســط 
الـــحـــيـــاة فــــي شـــــــارع جــــمــــال الـــحـــيـــوي شــبــه 
طبيعية، فمحالت املالبس مفتوحة، والناس 
يــشــتــرون مــن مــحــالت املــــواد الــغــذائــيــة، كما 
تتصاعد رائــحــة الــطــعــام مــن املــطــاعــم. كذلك 
ينتشر مسلحون، بثياب مدنية في الشارع. 
أما في شارع التحرير، فالحياة مختلفة، قلة 
من األهالي يقطعون الشارع الذي كان سابقا 
فيما  مغلق،  البريد  ومبنى  بالحياة،  يضج 
املسلحون منتشرون في الشارع، وانتصبت 
مصفحة اعتالها طفل مسلح، وسط تجّمع 
ــع الـــطـــفـــل،  ــ ــــي ألخــــــذ صــــــور مـ ــالــ ــ بـــعـــض األهــ
وعلى  الحوثي.  جماعة  بشعارات  والهتاف 

مسافة من املصفحة، رجل يبيع البترول.
إلى  التحرير والــوصــول  عند اجتياز شــارع 
شــارع الــزبــيــري، ُيــالحــظ أن ال حياة فــي أهم 
شــوارع العاصمة، بعد أن تحّول، منذ أمس 
األول، إلى مسرح لالشتباكات بن املتقاتلن، 
فكل املحالت مغلقة، وكذلك محالت الصيرفة، 
والــبــنــك الــيــمــنــي الــــدولــــي، الــبــنــوك األخــــرى، 
ــران، وغـــيـــرهـــا، مــــع وجــــود  ــيــ ــطــ وشــــركــــات الــ
ــارات مــحــروقــة، وانــتــشــار مسلحن على  ــ إطـ
الــرصــيــف وفـــي الـــشـــارع، وســـيـــارة بمكبرات 
تــردد خطاب زعيم جماعة »أنصار  الصوت 
الـــلـــه« عــبــداملــلــك الـــحـــوثـــي. أمــــا عــنــد مــدخــل 
شــارع مجاهد وبداية شــارع حــدة، فتتعالى 
أصــوات الرصاص ودوي القذائف، ما يمنع 
السيارات من التقّدم إليهما. وفي حي »قاع 
املــجــاور، ال شــيء ســوى املسلحن،  اليهود« 
وحاملة جند عليها شعار جماعة الحوثي، 
الــتــراب تمتد ملسافة طويلة،  فيما أكــوام من 
ــيــــاس كــبــيــرة  ــــراب فــــي أكــ ــتـ ــ وشــــــاب يــعــبــئ الـ

لنصب متاريس جديدة.
إنــهــا الــحــرب داخــــل مــديــنــة صــنــعــاء، مدينة 
مــن دوي  آمنة  التي ظلت  املدينة  الــنــازحــن، 
الــقــذائــف عـــدا غــــارات طــيــران الــتــحــالــف، لكن 
مــنــذ صـــبـــاح الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
املـــدنـــيـــن على  تـــــدور حـــيـــاة  الـــحـــالـــي،  األول 
وقع االنفجارات ودوي القذائف والرصاص 
وغـــــــــــارات الـــــطـــــيـــــران. نــــهــــار صــــنــــعــــاء لــيــس 
لــيــل صنعاء  فــي ظـــالم  ــعــرف 

ُ
ت إذ ال  كليلها، 

ومربعات  الطيران  وأهـــداف  القذائف  وجهة 
حــيــاة  وقــــــع  وال  األرض،  ــلـــى  عـ املـــتـــقـــاتـــلـــن 
املــدنــيــن املــحــاصــريــن فــي مــربــعــات معزولة 
ال ُيــعــرف مــا يــــدور خــارجــهــا. لــكــن فــي نهار 
تـــرى بعينيك مــشــاهــد حـــرب أهلية  صــنــعــاء 
بـــدأت للتو، تــرى الــذعــر والــجــوع والــحــاجــة، 

وتفاصيل حياة قّوضها املتصارعون.

لنا، ومن يطبل للمخلوع عليه  صنعاء خيرًا 
أن يتذكر أن غايته بعد ذلك عدن، ومن يرى في 
الحوثي طرفا أفضل عليه أن يتذكر ما فعلت 
مليشياته في عدن«. وأضاف »برحيل صالح 
تنطوي صفحة أحد الطغاة مع أهمية التذكير 
ــقــــرار لـــن يــنــعــم بـــه الــيــمــن  ــتــ بــــأن األمـــــن واالســ
الشمالي إال بزوال باقي الطغاة وعلى رأسهم 

علي محسن األحمر وعبدامللك الحوثي«.
وكــــان بـــن فــريــد قــــال قــبــل أيــــام إن الــجــنــوب 
حاضر ولن يقبل أن يكون حائط قصير ألي 

منتصر في صنعاء.
أما نائب املجلس االنتقالي الجنوبي، هاني 

األحد نداء للمقاتلن حول معاناة املدنين 
بسبب الحصار.

ــارع »هـــائـــل« إلـــى شــمــال  فـــي الــطــريــق مـــن شــ
شارع الدائري، تبدأ معالم خطوط النار بن 
صبت في »جولة 

ُ
الــبــروز، إذ ن املتقاتلن في 

للمليشيات،  تابعة  نقاط عسكرية  كنتاكي« 
وال يمكن للسيارات التقّدم أكثر، حيث ُيسمع 
لــكــن بعض  الـــقـــذائـــف،  الـــنـــار ودوي  إطـــــالق 
ــامـــرون فـــي اجـــتـــيـــاز املــنــطــقــة  ــغـ ــنـــن يـ املـــواطـ
الــخــطــرة لــلــذهــاب إلـــى بــيــوتــهــم. الــزحــمــة في 
إلى  املنطقة خانقة، ما اضطر ســيــارات  تلك 
اجتياز  كنتاكي« عبر  االلتفاف على »جولة 
للخروج  القديمة  للجامعة  الخلفية  األزقـــة 
إلــى شـــارع الــزبــيــري. هــنــاك املــحــالت مغلقة، 
وال حياة سوى صخب السيارات والدراجات 
الــذي يفضي من  الزقاق  غلق 

ُ
أ النارية، فيما 

القاع إلى الزبيري، بسبب تمدد االشتباكات.
ــلـــب طــرقــات  صــنــعــاء مــقــطــعــة األوصــــــــال، أغـ

تغريدته من دالئل بالقول في تغريدة أخرى 
الجنوبي  االنتقالي  املجلس  »تــوجــهــات  إن 
السياسية وموقفه من األحداث املستجدة ال 
يــؤخــذ إال مــن رئــيــس املجلس أو مــا يصدر 
رسميا فــي خــطــابــات املجلس واملــعــنــي بها 
التفريق بن  بــد مــن  الــرســمــي. وال  املتحدث 
ــا يــنــقــل أو ســيــنــقــل عـــن بعض  ــذا وبــــن مـ هــ
أعضاء هيئة الرئاسة من آراء شخصية في 

املستجدات على الساحة«.
فــي محافظة حــضــرمــوت فلم تظهر أي  أمــا 
مــــواقــــف لــلــمــكــونــات الــســيــاســيــة بـــشـــأن مــا 
يجري في صنعاء، سوى تصريح ملستشار 
نصير  محسن  السابق  حضرموت  محافظ 
الذي قال »معركة الحسم قادمة حتما، ولكن 
وســيــفــرض  والـــحـــوار  الــتــفــاوض  سيعقبها 
فــهــل نحن  يــثــبــت عــلــى األرض،  مـــن  نــفــســه 
جــــــاهــــــزون؟«. وأضـــــــاف »فـــــي كـــافـــة مـــراحـــل 
السابقة منذ 1967 وحضرموت  الصراعات 
تنتظر نتائج الصراعات بن األخوة األعداء 

لتلتحق بركاب املنتصر«.

هل يختفي »المؤتمر«؟

ــاكــــم، مـــنـــح الـــغـــطـــاء الــســيــاســي  الــــحــــزب الــــحــ
للحوثين ملدة ثالث سنوات، ومنحهم أيضا 
شرعية برملانية للحكم عبر املجلس السياسي 
املبادرة الخليجية لعمل  األعلى، رغم تعليق 
الـــبـــرملـــان، إال أن املــؤتــمــر والــحــوثــيــن كــانــوا 
قــد تــجــاوزوا بنود املــبــادرة وألــغــوا أي اتفاق 
عبدربه  الرئيس  يــزال  ال  رسميا  عليها.  بني 
مــنــصــور هــــادي يــحــكــم بــاســم حـــزب املــؤتــمــر، 
وقــد ضــم إليه عــددًا مــن قــيــادات الــحــزب التي 
خرجت من عباءة صالح وانضمت لشرعيته. 
إال أن طــبــيــعــة املـــؤتـــمـــر كــتــنــظــيــم مـــركـــب من 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــقــبــلــيــة لم 
تمنح هادي أية فرصة للسيطرة على الحزب 
في ظل وجود صالح، وعلى األرجح سيستمر 

فشل هادي في ذلك.
ــرى، أعــلــن عــلــي محسن األحــمــر  مــن جــهــة أخــ
إعــادة تفعيل عضويته في حزب  قبل أشهر 
املــؤتــمــر. وبــالــتــزامــن مـــع اشــتــبــاكــات صــالــح 
ــلـــي مـــحـــســـن بــاســم  ــيــــن، تــــحــــدث عـ والــــحــــوثــ
املـــؤتـــمـــر بـــشـــكـــل واضــــــــح، وفـــــي حـــــال تــمــكــن 
الــرجــل مــن الــعــمــل مــع مــن تبقى مــن قــيــادات 
الحزب في صنعاء )إن سمحت لهم الظروف 
املؤتمر  نشاط  يتراجع  قد  بذلك(،  املستجدة 
ــفـــوفـــه، لـــيـــس لــنــاحــيــة  لـــكـــن قــــد تــتــمــاســك صـ
للتحشيد ومواجهة  وإنما  السياسي  العمل 

الحوثين تحت غطائه.
كـــــان اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــون وحــــــزب اإلصـــــالح 
الحــــقــــا، هــــم الـــحـــلـــيـــف الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــمــؤتــمــر 
فــي تأسيسه )24 أغسطس/ وكــانــوا شــركــاء 
آب 1982(. ومــع فك تحالفهم مع صالح منذ 
مــطــلــع األلــفــيــة وحــتــى إعــــالن الــخــصــومــة في 
2011، بعد صراعات خفية وعلنية ولكن في 
إلى  العالقة  تــطــورت  السياسي،  العمل  إطــار 
على  التحالفات  تغير  بفعل  عسكري  صــراع 
األرض منذ 2014. ومــع غياب صالح أصبح 

صنعاء ـ صادق عبد الحق

القوى في  تغيرت سريعا موازين 
الــيــمــن بــعــد مــقــتــل عــلــي عــبــد الــلــه 
السابقن،  صالح على يد حلفائه 
الشعبي  املؤتمر  حــزب  معه  ينتهي  هــل  لكن 
العام الحاكم منذ عقود، مع ما يعرف عنه من 
اليمن،  في  العميقة  الــدولــة  بمفاصل  إمساك 
جــيــشــا وأجـــهـــزة أمــنــيــة ومــؤســســات وقــبــائــل 
أعــاد صالح  بيومن،  مقتله  قبل  واقتصادًا؟ 
تــوجــيــه بــوصــلــة تــحــالــفــاتــه بــشــكــل ضــمــنــي، 
بــــإعــــالن الــتــخــلــي عــــن الـــحـــوثـــيـــن واملــجــلــس 
ــادة الــشــرعــيــة لــلــبــرملــان الــذي  ــ الــســيــاســي وإعـ
يحتل حزبه )املؤتمر الشعبي العام( أغلبية 
 
ً
مقاعده، لكن الوضع في اليمن لم يعد قابال
للعمل السياسي، وال خاضعا لتوازن القوى 
الــحــزبــيــة بـــل أصــبــح خــاضــعــا لــقــوة الــســالح 

بالدرجة األولى.
ليلة الجمعة تناقلت املواقع اإلخبارية إعالن 
كل  على  الحوثين  مع  تحالفه  إنهاء  صالح 
املستويات، وكان ذلك أمرًا مفروغا منه على 
األرض، فقد بدأ التحالف في توجيه ضرباته 
ضد الحوثين وإن كانت غير فعالة، وسبقها 
إعـــالن كــل مــن الــتــحــالــف والــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي ونائبه الجنرال علي محسن 
األحمر وقوفهم مع »املؤتمر« بعد انتفاضته 
ضد الحوثين. لكن جبهات قتال التحالف لم 
الحوثين  انشغال  استغالل  يتم  ولــم  تتغير 
بمواجهة صالح في فتح أية جبهة أو الضغط 
عليهم بــأي شكل، ما تم تفسيره غالبا بأنه 
توريط لصالح وتركه ملواجهة مصيره أمام 

الحوثين، وهو ما حدث بالفعل.
لــقــد تــلــقــى حـــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي، والــحــيــاة 
بمقتل  قاضية  ضربة  اليمن،  فــي  السياسية 
صالح من دون شــك. وقــد كانت آخــر وظائف 

الحوثيون مجددًا هم الخصم املشترك لحزبي 
اإلصـــالح واملــؤتــمــر، ولــو تــم تنظيم وتنسيق 
ــار، قـــد يــعــود تحالف  ــ الــجــهــود فـــي هـــذا اإلطــ
الطرفن عبر علي محسن األحمر، مع األخذ 
في االعتبار أن عالقة دول التحالف العسكري 
بقيادة السعودية والقوى اإلقليمية األخرى، 
كإيران وبقية دول الخليج كقطر، مع مكونات 
الــيــمــنــي، قــد تــؤثــر بشكل كبير على  الـــداخـــل 

نوع ومستوى ذلك التحالف.
عمليا، وعلى األرض، كانت الخطوط الفاصلة 
بن املؤتمرين والحوثين من الصف الثالث 

للغاية ويصعب فصل تداخالتها،  متماهية 
واتخاذ هذه الشخصيات قرارها في االنحياز 
لــصــالــح  حـــتـــمـــا  ــكـــون  ــيـ سـ اآلن  مــنــهــمــا  ألي 
الحوثين كقوة حاكمة ومتحكمة، باستثناء 
ــة الــــتــــي انــــحــــازت  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
للمؤتمر بشكل واضــح خــالل األيـــام األربعة 
لن  للمؤتمر،  الــفــائــتــة. ومــن بقي على والئـــه 
يكون قادرًا على الظهور أو ممارسة أي فعل 
على األرض، على األقل حتى تتضح الصورة 
خــالل أيــام، مع إعــالن التحالف نواياه بفتح 
جــبــهــات عــســكــريــة نــحــو صــنــعــاء مــبــاشــرة.

ثــأر حــزب املؤتمر مــن الحوثين  لقد أصبح 
ــأره مــع حـــزب اإلصــــالح وهـــادي  أقــــوى مــن ثــ
رأس  قتلوا  ألنهم  مجتمعن،  محسن  وعلي 
الجديد سيرفع درجة  املتغير  الحزب، وهذا 
ونـــــوع الــتــحــالــف مـــع أي خــصــم لــلــحــوثــيــن 
املؤتمر  قــيــادات  بعض  تحفظات  عــن  بعيدًا 
على إعـــالن صــالــح مــد يــد الــســالم للتحالف 
الـــعـــربـــي، وإعــــــالن األخـــيـــر دعـــمـــه فـــي قــتــالــه 
مــع الــحــوثــيــن. الــتــحــالــفــات املــقــبــلــة ستكون 
تــحــالــف مــلــيــشــيــات مـــتـــعـــددة، وقــــد تــنــخــرط 
تحت مظلة هادي والتحالف بشكل يجعلها 

لــن يعود  قـــوات رسمية، لكن مؤتمر صــالــح 
مانحا للغطاء السياسي كما كان في تحالفه 
مـــع الــحــوثــيــن، بـــل ســيــصــبــح مــســتــفــيــدًا من 
بالسعودية  عالقتها  بحكم  الشرعية  مظلة 
والتحالف عموما، كمصدر دعم أساسي بعد 
الــدولــة  مــقــدرات  كــل  الحوثين على  سيطرة 

اليمنية على الشمال والوسط على األقل.
ســيــتــالشــى حـــزب املــؤتــمــر كــجــســد سياسي 
بقيادات  ممثلة  العسكرية  عضالته  وتبقى 
ــالـــح، ألنـــهـــا وحــدهــا  ــارب صـ ــ الــجــيــش مـــن أقــ
ســتــكــون قــــادرة ومــجــبــرة عــلــى الــعــمــل للثأر 

أن مصير  وخــصــوصــا  عــلــنــي،  بشكل  ملقتله 
ابنه خالد وابن شقيقه طارق محمد عبدالله 
يــزال مجهواًل. وفي  صالح وأخــيــه محمد ال 
فــيــديــو تــم نــشــره يـــوم األحــــد، ظــهــر أبــوعــلــي 
الحوثية  العسكرية  الــقــيــادات  أبـــرز  الــحــاكــم 
عــن خطة  لهم  القبائل كاشفا  وهــو يخاطب 
كانت قيد التنفيذ بن صالح وعلي محسن 
وطــارق صالح، متهما علي عبد الله صالح 
الحوثين،  ضد  والتآمر  للتحالف  بالعمالة 
فــي  أي دور  عــــن  بــتــنــحــي صــــالــــح  مـــطـــالـــبـــا 
الــذي  التعبئة  خطاب  وبعد  العامة.  الحياة 

حـــدث ضــد الــتــحــالــف ومــحــســن تــحــديــدًا، من 
صــفــوف الــحــوثــيــن، كـــان مـــن الــصــعــب على 
الــقــبــائــل اســتــيــعــاب عــمــل صــالــح أو تنسيقه 
مع التحالف بعد كل تلك الدماء التي سالت 
على مــدار قرابة 3 أعــوام، وكــان األمــر برمته 
اســـتـــمـــرارا لعملية غــيــاب الــثــقــة بـــن صــالــح 

والحوثين منذ لحظته األولى.
املعلومات التي تعيد بداية تحالف الحوثين 
مع صالح تقول باشتراط الحوثين الكشف 
عـــــن جــــثــــمــــان حــــســــن بـــــدرالـــــديـــــن الـــحـــوثـــي 
الحالي.  الجماعة، وشقيق زعيمها  مؤسس 

الــذي كان  ، جــرى الكشف عن جثمانه 
ً
وفعال

ــرات  ــقـ ــري بــــإحــــدى املـ ــ ــان سـ ــكـ ــا فــــي مـ مـــدفـــونـ
تــتــهــم  الـــجـــمـــاعـــة  بـــصـــنـــعـــاء. وألن  األمـــنـــيـــة 
سبتمبر/ فـــي  بتصفيته  شــخــصــيــا  صــالــح 

أيــلــول 2004، فـــإن األخـــذ بــثــأره كـــان أولــويــة 
لها وإن تغاضت عنها مؤقتا. وكانت إحدى 
تفسيرات سلوك هادي عند دخول الحوثين 
صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أن هادي 
ــد مــــن الـــحـــوثـــيـــن تــصــفــيــة صــالــح  ــان يـــريـ ــ كـ
ثـــأرًا لــقــائــدهــم املــؤســس مــن جــهــة، وتصفية 
خــصــومــهــم مـــن اإلخـــــــوان املــســلــمــن وحـــزب 
عليه  كبيرا  الــذيــن شكلوا ضغطا  اإلصـــالح 
كحلفاء في السلطة، من جهة ثانية، ليخلو 
ــه األمــــــر بـــصـــنـــعـــاء، ولــيــتــمــكــن مــــن إحـــكـــام  لــ
وإن  مــنــازع،  دون  مــن  السلطة  عــلــى  قبضته 
استدعى األمر سيتمكن من مواجهتهم وقد 
أنهكتهم صراعاتهم مع اإلسالمين وصالح.
أهــــدافــــهــــا  لــــهــــا  جــــمــــاعــــة  الــــحــــوثــــيــــن  وألن 
وتــحــالــفــاتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا، فــقــد اســتــغــلــوا 
السيناريو وأعادوا توجيهه لصالحهم خالل 
خصومهم  تصارع  بحكم  األخيرة،  السنوات 
مع بعضهم، وانشغال اإلقليم بالبؤر امللتهبة 
في أكثر من بلد، وقد وصلوا إلى غايتهم ولو 
في  دون حلفاء  من  أصبحوا  ولكنهم  مؤقتا، 
بــشــكــل كبير  تــراجــع شعبيتهم  مــع  الـــداخـــل، 
نتيجة سوء إدارتهم للمناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم، وإن ألقوا بالالئمة على حلفائهم 
مـــن املـــؤتـــمـــر، واتــهــمــوهــم بــعــرقــلــة جــهــودهــم 
الفيديو  إفشالهم.  على  والعمل  السلطة  فــي 
الــذي تم تــداولــه، عصر اإلثنن، بالتزامن مع 
خــبــر مقتل صــالــح، أظــهــر أصــــوات املسلحن 
ــلــــون جــــثــــة صـــالـــح  ــمــ الــــحــــوثــــيــــن وهــــــــم يــــحــ
ــــأن مـــصـــيـــره عـــائـــد لــتــصــفــيــة  ويـــخـــاطـــبـــونـــه بـ
مـــؤســـس الــجــمــاعــة حــســن الـــحـــوثـــي، أكــــد أن 
كــان حــاضــرًا فــي كل  ثــأر الجماعة ملؤسسها 
املراحل، من حروبهم مع صالح على تحالفهم 
معه، إلى حربهم معه في آخر املطاف، كتطور 

طبيعي ملسار عالقتهم منذ عام 2004.

اتسمت عالقة صالح مع الجنوب بالعداء )األناضول(

ال حركة في صنعاء إال للمسلحين )محمد حويس/فرانس برس(

فشل هادي في استمالة كوادر مهمة من حزب المؤتمر )محمد حويس/فرانس برس(

مصير حزب المؤتمر الشعبي العام، الممسك بالسلطة على مختلف وجوهها في العقود 
األربعة الماضية في اليمن، سيكون أحد مواضيع الساعة في هذا البلد بعد مقتل مؤسسه 
بالمفهوم  »كالسيكيًا«  تنظيميًا  سياسيًا  جسدًا  ليس  حزب  صالح.  اهلل  عبد  علي  وزعيمه، 

المعروف للمصطلح، فهو بنية عائلية قبلية سياسية عسكرية اقتصادية زبائنية ارتبطت باسم 
صالح وبحكمه، وهو ما يضع صعوبات وعراقيل كبيرة أمام مشاريع ورثته المحتملين، من 

الجنرال علي محسن األحمر إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب اإلصالح
قضية

الطريق صعبة أمام علي 
محسن وهادي لوراثة الحزب

أصبح ثأر المؤتمر من 
الحوثيين أقوى من ثأره 

مع اإلصالح وهادي

النفوذ العسكري للحزب 
سيبقى عبر قيادات 

الجيش من أقارب صالح

توقعات بارتدادات 
لتطورات صنعاء على 

المجلس االنتقالي

صنعاء مقطعة األوصال، 
أغلب طرقات وسط 
المدينة مقطوعة

تترقب المحافظات 
في جنوب اليمن ما 

ستؤول إليه التطورات 
بقتل علي عبد اهلل صالح 

الذي اتسمت عالقته 
مع الجنوبيين بالعداء، 

خصوصًا بعد إعادة 
فرض الوحدة

حّولت المعارك بين 
الحوثيين والمسلحين 

الموالين لعلي عبداهلل 
صالح، العاصمة اليمنية 

صنعاء إلى مدينة 
مقطعة األوصال، تغيب 

حركة الحياة الطبيعية 
عن أغلب أحيائها

عارف  المؤتمر،  لحزب  العام  األمين  صالح،  اهلل  عبد  علي  مع  ُقتل 
الحزب،  في  الثاني  الرجل  بمثابة  الزوكا  عارف  ويعد  )الصورة(.  الزوكا 
محافظة  من  وهو  صالح،  بعد 
عام  فــي  ُولـــد  الجنوبية،  شــبــوة 
1964، وشغل العديد من المناصب 
للرئيس  نائبًا  ــان  ك أولــهــا  الحزبية، 
شبوة  محافظة  في  الحزب  لفرع 
على  أما  و1994.   1990 عامي  بين 
الحكومية،  المناصب  مستوى 
فقد شغل وكيًال لمحافظة مأرب، 
و2008،   2004 بين  محافظًا  ثــم 
ووزيرًا للشباب والرياضة عام 2011.

عارف الزوكا
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سياسة
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      غرب

إيران لفرنسا: برنامج
الصواريخ غير قابل 

للتفاوض
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية، بهرام قاسمي، في مقابلة 
ــــام رســمــيــة، أمــس  ــائـــل إعـ مـــع وسـ
تــدرك،  أن  فرنسا  إن على  اإلثــنــن، 
أن برنامج طهران الصاروخي غير 
قابل للتفاوض. وأضاف »املسؤول 
اآلخرون،  املسؤولون  أو  الفرنسي، 
الذين يريدون الحديث عن شؤون 
لــلــتــطــورات  ــران عليهم االنــتــبــاه  إيــ
في  املنطقة  شهدتها  التي  الهائلة 
الـــعـــقـــود املـــاضـــيـــة ولـــاخـــتـــافـــات 
ــع الـــحـــالـــي  ــ ــــوضــ ــــن الــ ــرة بــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

واملاضي«.
)رويترز(

قرار تسليم رئيس
كتالونيا في 14 ديسمبر

ــيــــكــــي، أنــــه  ــلــــجــ ــبــ أعـــــلـــــن الـــــقـــــضـــــاء الــ
ســيــصــدر قـــــراره فـــي مــســألــة تسليم 
ــال،  ــ ــقـ ــ ــم كــــتــــالــــونــــيــــا املـ ــيــ ــلــ ــــس إقــ ــيـ ــ رئـ

كـــارلـــيـــس بــيــغــديــمــونــت )الــــصــــورة( 
وأربــعــة أعــضــاء آخــريــن فــي حكومة 
كتالونيا السابقة، إلى إسبانيا، في 
وفـــق ما  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   14
أفــــاد مــحــامــو املــســؤولــن الــســابــقــن. 
السابقون مجددًا،  املسؤولون  ومثل 
صــبــاح أمـــس اإلثـــنـــن، فــي بــروكــســل 
أمام القاضي البلجيكي املكلف البت 
في مذكرات التوقيف األوروبية التي 
أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم 
في 30 أكتوبر إلى املنفى في بلجيكا.
)فرانس برس(

»األطلسي« يشيد بدور 
تيلرسون في الملف 

الكوري 
أشــــاد األمــــن الــعــالــم لــحــلــف شــمــال 
ــبـــرغ،  ــنـ ــتـ ــتـــولـ ــنــــس سـ األطـــــلـــــســـــي، يــ
ــر  ــ ــــوزيــ بـــــــــــــ«الــــــــــــدور األســـــــــــاســـــــــــي« لــ
ــي، ريــــكــــس  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة األمـ
ــــون، خــــــــال أزمــــــــــة كــــوريــــا  ــــرسـ ــلـ ــ ــيـ ــ تـ
في  ستولتنبرغ  وشـــدد  الــشــمــالــيــة. 
حــديــث لــلــصــحــافــيــن فـــي بــروكــســل 
مستقبل  حـــيـــال  الـــشـــكـــوك  أن  عــلــى 
تــيــلــرســون لـــن تــؤثــر عــلــى اجــتــمــاع 
وزراء خارجية حلف األطلسي، هذا 
األســـبـــوع، مــعــربــا عــن دعــمــه جهود 
الـــوزيـــر األمــيــركــي فـــي الــتــعــامــل مع 
بيونغ  باختبارات  املرتبطة  األزمــة 

يانغ النووية والبالستية.
)فرانس برس(

ماتيس في باكستان
ــركــــي،  ــيــ ــاع األمــ ــ ــدفــ ــ الـــتـــقـــى وزيــــــــر الــ
رئيس  )الــصــورة(  ماتيس،  جيمس 
الــــــــــــــــوزراء الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، شــهــيــد 
خـــاقـــان عـــبـــاســـي، فـــي إســـــام آبــــاد، 
ــنــــن، حــيــث أكــــد عــبــاســي  أمــــس اإلثــ
إن الــبــلــديــن مــتــفــقــان عــلــى األهــــداف 
بــالــحــرب  مـــلـــتـــزمـــة  بـــاكـــســـتـــان  وإن 
ــال مـــاتـــيـــس، إن  ــ عـــلـــى اإلرهـــــــــاب. وقــ

ــاد أرضــيــة  ــه هـــو »إيـــجـ ــارتـ هــــدف زيـ
مشتركة« والــعــمــل مــعــا، وذلـــك على 
خلفية إعراب املسؤولن األميركين 
عن إحباطهم مما يرون أنه تخاذل 
ــتــــان عـــــن اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات  بــــاكــــســ
ضـــد جــمــاعــات مــثــل حــركــة طــالــبــان 

األفغانية وشبكة حقاني.
)رويترز(

تظاهرات في هندوراس 
أنــــصــــار مــرشــح  مــــن  تـــظـــاهـــر آالف 
املــــعــــارضــــة، ســــالــــفــــادور نــصــرالــلــه، 
ــد، احــتــجــاجــا  ــ فـــي هــــنــــدوراس، األحــ
ــر االنــــتــــخــــابــــي«، مــع  ــتــــزويــ عـــلـــى »الــ
استئناف فرز األصوات بعد أسبوع 
عــلــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ــــى نــتــيــجــة مـــتـــقـــاربـــة بــن  أفـــضـــت إلـ
ــــدو  ــوان أورالنـ الــرئــيــس الــحــالــي، خــ
ــه. واحــتــشــد  ــلـ ــرالـ ــانـــديـــز ونـــصـ ــرنـ إيـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــه فـ ــرالـــلـ ــار نـــصـ ــ ــــصـ أنـ
تم  الــذي  املكان  قــرب  تيغوسيغالبا 
فيه استئناف عمليات فرز األصوات 
وهم يقرعون القدور وينفخون في 
انتخابية  األبـــواق ويـــرددون أغاني 

تتضمن إهانات إليرنانديز.
)فرانس برس(

ريان محمد

تـــــــــزداد الـــــصـــــورة تـــعـــقـــيـــدًا لـــتـــطـــور الـــوضـــع 
فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور شـــرقـــي ســـوريـــة، 
نــهــايــة تنظيم »داعـــــش« اآلخــذ  تــقــتــرب  كلما 
بالتاشي نهائيا، والذي مضى على وجوده 
ــر مــــن 3 ســــنــــوات. ووزعـــــــت مــهــمــة  ــثـ فــيــهــا أكـ
طــــرد الــتــنــظــيــم مـــن هــــذه املــحــافــظــة، مـــن قبل 
أميركا وروسيا، على كل من »قــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، املــدعــومــة أمــيــركــيــا، 
ــتــــي تــتــكــفــل بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األراضــــــي  والــ
الــواقــعــة شـــرق وشــمــال نــهــر الـــفـــرات، وقـــوات 
ــة املـــدعـــومـــة  ــيــ ــرانــ الـــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــ
ــفـــت بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــلـ روســــــيــــــا، والـــــتـــــي كـ
الفرات.  األراضــي الواقعة غــرب وجنوب نهر 
إال أنه يبدو أن التحالفات في املنطقة ما قبل 
»داعـــش« ليست كما بــعــده، إذ بــدأت خارطة 
ــقـــوى تــتــغــيــر بشكل  الــتــحــالــفــات وتــــوزيــــع الـ
عــلــنــي، وخــاصــة مــع إعــــان قــســد سيطرتها 
على كامل الريف الشرقي من دير الزور، وهو 

 بغداد ـ سالم الجاف 
األنبار ـ محمد علي

العشرات  تمكن  عراقية  أمنية  مصادر  تؤكد 
مــن عــنــاصــر تنظيم »داعـــــش« مــن جنسيات 
آسيوية وأوروبية وحتى عربية من مغادرة 
الباد خال األشهر الستة املاضية إلى تركيا 
مرورًا بسورية، وذلك عبر االستعانة بشبكات 
تـــهـــريـــب وعــــصــــابــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
مالية.  مبالغ  مقابل  فــرارهــم  تأمن  امتهنت 
آالف دوالر على   5 مـــن  املــبــالــغ  هــــذه  وتـــبـــدأ 
أن يوفرها عناصر داعش  كل شخص، على 
انكسار  بلدانهم بعد  إلى  بالعودة  الراغبون 

التنظيم من خال ذويهم أو معارفهم.
وتنشط عصابات التهريب عادة على الحدود 
ــــدت فـــي الــتــهــريــب  الــتــركــيــة الـــســـوريـــة، إذ وجـ
تجارة مربحة للغاية رغم خطورتها في وقت 
التركية في التصدي  الــدرك  تكافح فيه قــوات 
لــهــذه الــشــبــكــات فــي مــنــاطــق عــــدة، عــلــى طــول 

للعلن بمشاركة ضابط  الـــذي خــرج  اإلعـــان 
روسي رفيع املستوى أول أمس األحد.

ويبدو أن »قسد« استعجلت إعان سيطرتها 
ــــش« مــنــه،  عــلــى الـــريـــف الــشــرقــي وطــــرد »داعــ
فــي وقـــت شــكــك الــعــديــد مــن الــنــاشــطــن بهذه 
ــــع »الـــعـــربـــي  الــــســــيــــطــــرة، خــــــال حـــديـــثـــهـــم مـ
الجديد«، مؤكدين أنه ال تزال هناك معارك في 
العراقية إضافة  السورية  الحدود  القرب من 
إلى بلدات عدة على الضفة الشرقية للفرات، 

إذ يتواجد »داعش« ضمن عدة جيوب.
الكشف  وتعيد مصادر معارضة، طلبت عدم 
عن هويتها، في حديث مع »العربي الجديد«، 
»قسد« بحضور نائب قاعدة  لـ اإلعــان املبكر 
حــمــيــمــيــم، الـــجـــنـــرال ألــكــســي كـــيـــم، والــحــديــث 
وغرفة  أركـــان  هيئة  لتشكيل  استعدادها  عــن 
ــع شـــركـــائـــهـــم ملــحــاربــة  عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة مــ
»داعش« بهدف »رفع وتيرة التنسيق وإنهاء 
الحرب بالكامل، إضافة إلى اإلشادة بالقيادة 
لتقديمها  حميميم  فــي  الــروســيــة  العسكرية 
الــــدعــــم الــــجــــوي والـــلـــوجـــســـتـــي واالســـتـــشـــارة 
والتنسيق على األرض«، الفتة إلى أن »أهمية 
ــادة هـــذا الـــدعـــم وتـــأمـــن الــحــمــايــة الــجــويــة  ــ زيـ
والتغطية الازمة، تعود لرغبة قسد في كسب 
الــــروس كــقــوى فــاعــلــة فــي ســوريــة، خصوصا 
الــــروس قــد يــــؤدون دورًا أكــبــر فــي ترتيب  أن 
البيت السوري الداخلي خال املرحلة املقبلة، 
عقب القضاء على داعش، وبمباركة أميركية، 

بحسب ما يبدو واضحا إلى اليوم«.
فإنه »يوجد على  املصادر نفسها،  وبحسب 
مــا يبدو تفاهمات جــديــدة فــي ســوريــة حول 
أدوار القوى املحلية على األرض، جزء منها 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هناك  أخـــرى قــالــت لـــ
احــتــمــااًل لــوضــع حــد لــطــمــوحــات األكــــراد في 
شـــرق ســـوريـــة، ضــمــن صــيــغــة مــا مــن اإلدارة 
غير املركزية، وهذا يتطلب الحد من امتاكهم 
للساح الثقيل، ومن مصادر التمويل الذاتي 
ــا الــنــفــط  ــهـ ــثـــروات الــبــاطــنــيــة وعـــلـــى رأسـ ــالـ كـ

وتتورط  التركي.  السوري  الحدودي  الشريط 
شـــبـــكـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات تــشــمــل عــربــا 
ــا فــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب. كما  ــرادًا وأتـــراكـ ــ وأكــ
تــوجــه أصــابــع االتـــهـــام إلـــى عــصــابــات كــرديــة 
مــدعــومــة مــن فــصــائــل مسلحة تــابــعــة لــقــوات 

سورية الديموقراطية.
ووفـــقـــا ملـــســـؤولـــن فـــي جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات 
عن  تتحدث  التقارير  فــإن  العراقي،  العسكري 
تمكن نحو 30 مسلحا من جنسيات أوروبية 
وآســيــويــة مــن اإلفــــات مــن املـــوت أو االعــتــقــال 
ــن الــــعــــراق إلــــى ســــوريــــة، ومــن  بــعــد فــــرارهــــم مـ
هناك تواصلوا مع عصابات تهريب للدخول 
إلى تركيا إذ يبقون لفترة قبل ركوبهم البحر 
ــا، أو الــتــخــفــي داخــــل تــركــيــا بشكل  ــ إلـــى أوروبــ
غــيــر قــانــونــي. وقـــال مــســؤول رفــيــع فــي وكــالــة 
االستخبارات العراقية، في حديث مع »العربي 
التركية حيال  السلطات  إن »جهود  الجديد«، 
ذلك جيدة لكن العصابات لديها طرق إلنفاذ 
شتات داعش إلى داخل تركيا«. وأشار إلى أن 
املسير  األميركي  والطيران  العراقية  »الــقــوات 
كثفوا رقابتهم على الحدود ملنع انتقال أعضاء 
داعــش إلــى داخــل ســوريــة لكن عملية الضبط 
النهائي لها تعتبر حاليا مستحيلة«. وتدور 
اتهامات بشبه فساد على أفــراد أمن عراقين 
يقومون بتسهيل تهريب عناصر داعــش إلى 
في  تصل  كبيرة  مالية  مبالغ  مقابل  ســوريــة 
بعض األحــيــان الــى 100 ألــف دوالر، وهــو ما 
أكـــده أعــضــاء فــي الــبــرملــان الــعــراقــي مــن بينهم 

رئيس لجنة األمن والدفاع حاكم الزاملي.
ــربـــي  ــعـ وقـــــــال الــــزامــــلــــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«، إن »قوات األمن تحاول أن تسيطر 

على الحدود لكن هذه مهمة صعبة، فالحدود 
مـــع ســـوريـــة مــفــتــوحــة وواهـــنـــة ملــســاحــة 600 
ــذلـــك عــمــلــيــات الــتــهــريــب ســـواء  كــيــلــومــتــر ولـ
بن  تحدث  مسلحن  أو  أسلحة  أو  لبضائع 

فترة وأخرى«.
ولفت الزاملي إلى أن »عملية تهريب عناصر 
منها يجري من  تتم بطرق مختلفة،  داعــش 
قــبــل بــعــض ضـــعـــاف الــنــفــوس املــنــتــمــن إلــى 
األجهزة األمنية أو منتمن إلى جهات معينة 
مختلفة وحتى رعاة األغنام«. كما أشار إلى 
أن »البدو الرحل يساهمون في عملية تهريب 
عناصر داعش سواء من العراق إلى سورية 

أو من سورية إلى العراق«.
ووفــقــا للزاملي فــإن »هــنــاك مــن يــدفــع مبالغ 
مــالــيــة كــبــيــرة حــســب أهــمــيــة الــشــخــص املـــراد 
تهريبه وتبدأ من 5 آالف دوالر وصــواًل إلى 
الجانب  يفّعل  أن  يجب  لذلك  دوالر.  ألــف   50

االستخباري وماحقة هؤالء املهربن«.
وبـــحـــســـب الــــزامــــلــــي »تــــتــــم عـــمـــلـــيـــة تــهــريــب 
عناصر داعش من العراق مرورًا بسورية ثم 
من  مباشر  تهريب  هناك  وكذلك  تركيا،  إلــى 
العراق إلى تركيا لكن الطريق املعتاد بشكل 
عـــام هــو مــن ســـوريـــة، وبــعــد ذلـــك إلـــى تركيا 

وإلى أوروبا«. من جانبه، قال عضو البرملان 
العراقي عن تيار اإلصاح، صباح الساعدي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إنه »خال 
هذه الفترة نسمع أن هناك بعض العمليات 
لــتــهــريــب عــنــاصــر داعـــــش، ويـــجـــب أن تــكــون 
هناك خطة من قبل الحكومة بعد السماح في 

هروبهم قبل أن تقول العدالة كلمتها«. 
ــد فـــي الــجــيــش الــعــراقــي  ــ ــال رائـ مـــن جــهــتــه، قــ
فــــي قــــــوات الـــفـــرقـــة الـــســـابـــعـــة املـــرابـــطـــة قـــرب 
»العربي  الحدود مع سورية، في حديث مع 
داعــش  عناصر  تهريب  »عملية  إن  الجديد« 
من العراق إلى سورية تجري بجهود ذاتية 
ــراد الــتــنــظــيــم أنــفــســهــم، لــكــن بعد  ــ مـــن قــبــل أفـ
قــرب حلب والحسكة  إلــى مناطق  وصــولــهــم 
القوة  لــذا نستخدم  يتم من هناك إخراجهم، 
املفرطة في حال رصدنا أي حركة«. ويضيف 
الـــضـــابـــط، الـــــذي فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 
محصورة  داعـــش  عناصر  هـــروب  »عمليات 
األوروبــيــة  وتحديدًا  األجنبية،  بالجنسيات 
واآلســـيـــويـــة، وهـــنـــاك عــنــاصــر مـــن جنسيات 
املغرب  ودول  واملــصــريــة  كالسعودية  عربية 
الـــعـــربـــي، حــســب مـــا يــتــواتــر مـــن مــعــلــومــات، 
تمكنوا من الفرار من العراق إلى سورية ومن 
هناك إلى تركيا«. وأشار إلى أن »قيادة داعش 

اعتبرتهم مرتدين وحللت سفك دمائهم«.
ووفــقــا لــلــضــابــط نــفــســه، فـــإن هـــذا املــلــف يقع 
عــلــى عــاتــق االســتــخــبــارات ومــــدى التنسيق 
الــتــي ينتمي إليها  مــع دول الــجــوار والــــدول 
الى  التسلل  مــن  الــذيــن تمكنوا  اإلرهــابــيــون، 
ــع الــتــحــالــف  ــن الــتــنــســيــق مـ  عـ

ً
تـــركـــيـــا، فـــضـــا

الدولي بقيادة واشنطن«.

من  كبير  بشكل  املــتــخــوفــن  األتــــراك  لطمأنة 
في  األكــــراد  وتــوســع سيطرة  تسليح  مسألة 
سورية، والذين يشكلون عصب قوات قسد«.

وذّكرت املصادر بأن »وزير الدفاع األميركي 
املاضي  السبت  يــوم  جيمس ماتيس، صــرح 
بأن باده بصدد إجراء تغييرات استراتيجية 
فــي مــا يتعلق بــالــتــعــاون مــع قــســد، وأنـــه مع 
النهائية،  مراحله  داعــش  القتال ضد  دخــول 
على  السيطرة  إلــى  التركيز  نقل  يجب  فــإنــه 
األرض وتــدريــب ودعـــم قـــوات شــرطــة محلية 
ــن تـــقـــديـــم أســـلـــحـــة مــتــقــدمــة  ــة، بــــــداًل مــ ــ ــــرديـ كـ
لقسد«، وهذا مؤشر على بدء تخفيف الدعم 
التنصل من مواصلة  األميركي وربما بداية 
دعم واشنطن لهذه القوات. مصادر معارضة 

والغاز، وضمن هذا اإلطار قد يندرج تسليم 
العديد من النقاط التي تمت السيطرة عليها 
من قسد للروس، منها منشأة كونيكو للغاز، 
وحقول النفط املوجودة في أطرافها، بحسب 
ما أفاد به املتحدث السابق باسم قسد طال 
»األناضول«،  لـ سلو في تصريحاته األخيرة 
ــبــــاب مــفــتــوحــا فــــي املــرحــلــة  وهــــــذا يــجــعــل الــ
املقبلة لتسليم مزيد من النقاط، إلى حن يتم 

االتفاق على شكل الحكم القادم في سورية.
ــا بــــأن  ــ ــادهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــربـــــــت املـــــــصـــــــادر عــــــن اعـ
النفط،  بحقول  مهتمن  ليسوا  »األميركين 
بقدر مــا هــم مهتمون برسم خــارطــة سورية 
محلية  تـــوازنـــات  عــبــر  للمستقبل،  واملــنــطــقــة 
يعلقون  ال  بالتالي  وهــم  مــحــددة،  وإقليمية 
كثيرًا على أدوات تنفيذ سياساتهم إذا وثقوا 
ــدوره  بــ الـــطـــرف أو ذاك ســيــقــوم  ــذا  مـــن أن هــ
بالشكل املطلوب، وبالطبع تدار هذه العملية 

بالتوافق مع الروس«.
دير  على  السيطرة  خــارطــة  إلــى  النظر  ومــع 
النظام ومــن يدعمه  الــيــوم أن  الـــزور، يتضح 
الجنوبي  الجانب  على  سيطر  األرض،  على 
ــــي مـــنـــاطـــق مــكــتــظــة  الـــغـــربـــي مــــن الـــنـــهـــر، وهـ
بالسكان، وفيها أهم 3 مدن ديرية وهي مدن 
 
ّ
الــزور وامليادين والبوكمال، في حن أن دير 
منافسيه، قوات »قسد«، سيطروا على الريف 
الشرقي والشمالي من املحافظة، وهو األغنى 
أو زراعيا واألقل  الباطنية  إن كان بالثروات 
من حيث عدد السكان، وهذا ما يشكل مشكلة 
لــلــنــظــام، الــــذي يــحــتــاج إلــــى مـــــوارد املــنــاطــق 
الشرقية في سورية كونها تمثل العائد األهم 

لخزينة الدولة.

تصفية القضية 
الفلسطينية

تراجع 
أحمد 
شفيق

الــفــلــســطــيــنــيــة، كــشــفــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« األميركية، عن خطة سعودية »للسام« 
بن الفلسطينين واإلسرائيلين، قّدمها ولي 
للرئيس  بــن سلمان  الــســعــودي محمد  العهد 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، خــــال زيــــارة 
األخــيــر إلـــى الــريــاض الــشــهــر املــاضــي، جــاءت 
اقــتــراح  أي  مــن  أكــثــر  »مــنــحــازة لإلسرائيلين 
ته اإلدارة األميركية، وال يمكن ألي 

ّ
سابق تبن

زعيم فلسطيني أن يقبل بها«، وفق ما نقلت 
وعــرب  فلسطينين  مسؤولن  عــن  الصحيفة 
وأوروبين استمعوا إلى صيغة عباس للخطة 
املــقــّدمــة. وذكـــرت الصحيفة أنــه وفــق االقــتــراح 
السعودي، سيحصل الفلسطينيون على دولة 
أجــزاء غير متجاورة  خاصة بهم، ولكن فقط 
على  مــحــدودة  وبسيادة  الغربية،  الضفة  مــن 
ــيـــهـــم، فــيــمــا ســتــظــل الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى  أراضـ
مــــن املـــســـتـــوطـــنـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة قــائــمــة، ولــــن ُيــمــنــح الــفــلــســطــيــنــيــون 

الهاتفية. فاملحامية  املداخلة  في ما بعد في 
اللقاء  على  سابقة  ساعة   24 خــال  توّجهت 
إلــى الــفــنــدق الـــذي يقيم فيه شفيق أكــثــر من 
مــرة، وأصـــدرت بيانا نــاشــدت فيه السلطات 
لــم يحدث  هــذا  أن  إال  بمقابلته،  لها  السماح 
أمــس األول، حيث تم  مــن مساء  الثامنة  قبل 
استدعاؤها مع عدد من ذوي شفيق بواسطة 
الـــســـلـــطـــات، وأخـــبـــرهـــم شــفــيــق فــــي املــقــابــلــة 
على  سيظهر  بأنه  الساعة  تتجاوز  لــم  التي 

الشاشة، من دون تحديد كيفية الظهور.
مــصــدر ســيــاســي ينتمي لــحــزب شــفــيــق كــان 
اللقاء  إتمام  الجديد« قبل  »العربي  قد أخبر 
ــأن شــفــيــق ســيــســصــدر بـــيـــانـــا مــكــتــوبــا أو  ــ بـ
ما  ذلــك على  السلطات رفضت  لكن   ،

ً
مسجا

يبدو واكتفت بإجراء مداخلة، وتركت لشفيق 
أمــرًا واحــدًا فقط يختاره، هو اإلعامي الذي 

سيجري معه املداخلة.
ــع أحـــد  ــ وتــــواصــــلــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـ
املوظفن في قناة »دريــم«، فذكر أن اإلعامي 
بــأمــر املداخلة  لــم يكن يعلم  وائـــل اإلبــراشــي 

 رام اهلل، القدس المحتلة، 
واشنطن ــ العربي الجديد

بالقضية  املحيطة  املــخــاطــر  ترتفع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع تــحــركــات هــادفــة 
ــأتــــي عــلــى  ــة تــ ــريـــس تـــســـويـ ــكـ ــى تـ ــ إلــ
حــــســــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، تــــقــــودهــــا بــشــكــل 
بدعم  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  أســاســي 
لـــم يــعــد خــافــيــا مـــن الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي بـــدأت 
األميركية  املــقــاربــة  طــروحــاتــهــا  فــي  تتخطى 
لــحــل الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - اإلســرائــيــلــي، 
لإلسرائيلين،  منحازة  مــقــاربــات  طــرح  عبر 
ــرامـــب لنقل  تـ إدارة دونــــالــــد  ــه  ــوّجـ تـ ــل  فـــي ظـ
الــســفــارة األميركية فــي إســرائــيــل إلــى مدينة 
القدس املحتلة، واالعتراف بالقدس كعاصمة 
إلسرائيل، مع تعويلها على ضعف رد فعل 

الدول العربية »املعتدلة« على هذا القرار.
ــيـــة  ــهــــدف الـــقـــضـ ــتــ ــســ ــــور يــ ــطــ ــ ــر تــ ــ ــطــ ــ وفـــــــــي أخــ

القاهرة ــ العربي الجديد

رئيس  حــديــث  أن يصبح  واردًا  كـــان 
الوزراء املصري األسبق أحمد شفيق 
عـــن عــــدم احـــتـــجـــازه فـــي فــنــدق »جــي 
دبليو ماريوت« في القاهرة، وأنه حّر الحركة، 
ــادة  مــنــطــقــيــا، لـــو لـــم يــعــلــن بــشــكــل صـــريـــح إعــ
التفكير في خوض االنتخابات الرئاسية، بعد 
أقل من 36 ساعة من عودته إلى مصر قادما 
مـــن اإلمـــــــارات، بـــقـــرار تــرحــيــل مــفــاجــئ، حـــاول 
شفيق نفسه مع بعض اإلعامين اإلماراتين 
»الـــتـــرحـــيـــل اســتــجــابــة  تــجــمــيــلــه ووصــــفــــه بــــ
التفصيلي  الــوصــف  مــن  الــرغــم  على  ملطلبه«، 
الــذي أدلــت بــه بناته عــن واقــعــة القبض عليه 
واصطحابه من منزله في أبوظبي إلى املطار.

ــة الــهــاتــفــيــة  ــلـ جــــاء تـــراجـــع شــفــيــق فـــي املـــداخـ
ــل  ــــي وائــ ــــامـ ــع اإلعـ ــا مــ ــ ــــراهـ ــة الـــتـــي أجـ ــولـ ــطـ املـ
اإلبــراشــي على قناة »دريــم 2«، مساء أول من 
ــد، لــيــثــبــت صــحــة حــديــث املــصــادر  ــ أمـــس األحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة لـــ
عن تعرضه لضغوط شديدة فور عودته إلى 
القاهرة باستخدام القضايا والباغات املقّدمة 
ضده واملوجودة بحوزة النيابة العامة وكذلك 
الرقابة  قضايا الكسب غير املشروع وتقارير 
العسكرية،  النيابة  املوجودة بحوزة  اإلداريــة 
لثنيه عــن خــوض االنــتــخــابــات، أو على األقــل 
أليف ال  »نــزع أظفاره« وتحويله إلى منافس 
يخشاه السيسي، بل قد يسمح له باملشاركة 
لــتــجــمــيــل املــشــهــد االنــتــخــابــي وإضـــفـــاء روح 
ــة عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات ســتــكــون  ــاذبــ تــنــافــســيــة كــ

محسومة عمليا.
فــشــعــبــيــة شـــفـــيـــق الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي بعد بثه خطاب رغبته 
فــي الــتــرشــح، والــتــعــامــل معه مــن قبل بعض 
ــارات الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة بــاعــتــبــاره  ــيـ ــتـ الـ
فــي نهاية  أنــتــج  األقــــوى للسيسي،  املــنــافــس 
املــطــاف ســخــريــة الذعـــة مــن تــــردده وتــراجــعــه 
ــة الــهــاتــفــيــة مـــســـاء األحــــــد. أمــا  ــلـ بــعــد املـــداخـ
الشعبية فــي الـــشـــارع فــلــن تــتــأثــر بــاملــداخــلــة 
املمنهجة  فقط، بل أيضا بالحملة اإلعامية 
الرسمية  اإلعــام  تها وسائل 

ّ
التي شن ضــده 

والخاصة املقربة من النظام على مدار 5 أيام.
ح  وتشير كل األحــداث إلى أن شفيق لم ُيصرَّ
لـــه بــلــقــاء مــحــامــيــتــه ديــنــا عــدلــي حــســن، إال 
بعد االتفاق معه على أمور معينة، اتضحت 

القدس الشرقية عاصمة لهم، ولن يكون هناك 
الفلسطينين. وأشـــارت  لــاجــئــن  عـــودة  حــق 
الصحيفة إلى أن مسؤولن من حركة »فتح« 
ــدوا الــخــطــة  ــ ــالـــوا إنـــهـــم وجــ ــن »حــــمــــاس« قـ ومــ

مهينة وغير مقبولة.
 عن مسؤولن 

ً
وكشفت »نيويورك تايمز«، نقا

 
ً
فــضــا ــمــــاس«،  و»حــ »فـــتـــح«  مـــن  فلسطينين 
عن مسؤول لبناني رفيع املستوى وعــدد من 
األشــخــاص اآلخــريــن الــذيــن اطلعوا على هذه 
للفلسطينين  أن الصدمة اإلضافية  القضية، 
كــانــت الــكــام عــن أن بــن ســلــمــان أبــلــغ عباس 
بــاالقــتــراح، فسيتم الضغط  لــم يقبل  إذا  بــأنــه 
ــام بــديــل  عــلــيــه لــاســتــقــالــة إلفـــســـاح املـــجـــال أمــ
يقبل بهذا املقترح. وقال عدد من املسؤولن إن 
ولي العهد السعودي عرض مع االتفاق زيادة 
الدعم املالي للفلسطينين، بل إنه وصل إلى 
الذي  عباس،  إلــى  املباشر  الدفع  إمكانية  حد 
ــد أعـــرب  ــك، بــحــســب املـــســـؤولـــن. وقــ ــ رفــــض ذلـ
عباس عــن انزعاجه واضــطــرابــه الــواضــح من 

االقتراح، وفقا ملسؤول من »فتح«.
وفــي تفاصيل هــذه الخطة، أشــارت الصحيفة 
إلــى أن عــبــاس بــدأ إجـــراء مكاملات هاتفية مع 
قـــــادة ســيــاســيــن فـــي املــنــطــقــة بــعــد مــغــادرتــه 
الرياض. ونقلت عن مسؤول حكومي لبناني، 
لم تكشف هويته، تلقى مكاملة من عباس، قوله 
إنه فوجئ باالقتراح السعودي بأن تصبح أبو 

قبل بــدء برنامجه، وأن فريق إعــداده فوجئ 
شفيق،  فيه  يقيم  الـــذي  الفندق  مــن  باتصال 
وتم االتفاق معهم بواسطة أحد مرافقيه على 
لتتاح  معن،  بترتيب  معينة  أسئلة  توجيه 
لشفيق الفرصة للتمهيد لتراجعه كما حدث.
أما املصدر السياسي املقرب من شفيق، والذي 

ديس، إحدى ضواحي القدس، عاصمة الدولة 
مدينة  عـــن  ديـــس  أبـــو  ويــفــصــل  الفلسطينية. 
ــدار الفصل  ــدار مــبــنــي كــجــزء مــن جــ الــقــدس جــ
اإلسرائيلي. وقال املسؤول اللبناني إنه ال يمكن 
ألحد أن يقترح هذا األمر على فلسطيني ما لم 
يكن شخصا يفتقر إلى الخبرة ويحاول إغراء 
أســــرة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي. ونــقــلــت الصحيفة 
لبناني،  كبير وسياسي  لبناني  مــســؤول  عــن 
بلغ أن لديه 

ُ
اطلعا على املناقشات، أن عباس أ

شــهــريــن لــقــبــول الــصــفــقــة أو ســيــتــم الــضــغــط 
عليه لاستقالة. وقــال مسؤول فلسطيني في 
الفكرة  إن  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  لبنان، بحسب 
ــــي تــعــويــض  ــعــــوديــــون هـ ــا الــــســ ــهـ ــرحـ ــتــــي طـ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن عــــن خــــســــارة أراضـــــــي الــضــفــة 
الغربية عن طريق إضافة أراض إلى قطاع غزة 
من شبه جزيرة سيناء املصرية. لكن مسؤواًل 

غربيا قال إن مصر رفضت هذه الفكرة.
وتـــحـــدثـــت »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« عــــن أهـــــداف 
بــن ســلــمــان مــن تــحــركــه، الفــتــة إلـــى أن األمــيــر 
السعودي أكد أن أولويته القصوى في املنطقة 
اإلســرائــيــلــيــة،   - الفلسطينية  القضية  ليست 
ولكن مواجهة إيران، مشيرة إلى أن مسؤولن 
سلمان  بــن  أن  يعتقدون  إقليمين  ومحللن 
ــــرض تــســويــة  ــكـــون مــســتــعــدًا ملـــحـــاولـــة فـ قــــد يـ
التعاون  تعزيز  أجــل  مــن  الفلسطينين  على 
اإلســـرائـــيـــلـــي ضــــد إيــــــــران. فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
األميركي  الرئيس  نية  على  املــؤشــرات  ترتفع 
اإلعان، غدًا األربعاء، عن نقل سفارة باده في 
إسرائيل إلى القدس. وفي هذا السياق، حذرت 
وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، 
من مخاطر أي موقف أميركي يتعلق بالقدس 
من شأنه أن ُيفقد واشنطن أهليتها في طرح 
أيــــة حـــلـــول، مــعــلــنــة أنــهــا تـــواصـــل تــحــركــاتــهــا 
الدبلوماسية مع األطراف اإلقليمية والدولية 
ب صــدور مثل هذا اإلعان 

ّ
كافة من أجل تجن

األمـــيـــركـــي، لــتــداعــيــاتــه الــخــطــيــرة عــلــى فــرص 
إعادة إطاق عملية السام بن الفلسطينين 
ــلـــى األمــــــن واالســـتـــقـــرار   واإلســـرائـــيـــلـــيـــن، وعـ

في املنطقة.
كما جدد األردن، على لسان وزير خارجيته 
ــمـــن الـــصـــفـــدي، الـــتـــحـــذيـــر مــــن الـــتـــداعـــيـــات  أيـ
الـــخـــطـــيـــرة ألي قــــــرار بــــاالعــــتــــراف بــالــقــدس 
ــا الــصــفــدي نظيره  عــاصــمــة إلســرائــيــل. ودعــ
األمــــيــــركــــي، ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مساء األحد، إلى الحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني في القدس. ويشكل نقل 
الــســفــارة األمــيــركــيــة إلــى الــقــدس مــصــدر قلق 
لألردن الذي تمنحه معاهدة السام األردنية 
عة عام 1994 الوالية على 

ّ
- اإلسرائيلية املوق

إدارة شؤون األماكن املقدسة في القدس. وفي 
السياق، رأى وزير الخارجية األردني األسبق 
»الـــعـــربـــي  ــبــــار، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــو جــ ــ ــل أبـ ــامـ كـ
الـــجـــديـــد«، أن نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة بــات 
ــــإلدارة األمــيــركــيــة.  ــ مــســألــة وقــــت بــالــنــســبــة لـ
وشـــدد عــلــى جــديــة األردن فــي عــرقــلــة الــقــرار 
األمـــيـــركـــي مـــن خــــال ربــــط نــقــلــهــا بــاملــخــاطــر 
املتوقعة جراء القرار على املنطقة وبالتوصل 

إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.
ويــبــدو أن االحــتــال اإلســرائــيــلــي يــعــّول على 
العربية »املعتدلة« بأي  الــدول  استبعاد قيام 
ــراءات عملية ضــد إعــــان تــرامــب اعــتــراف  ــ إجــ
كعاصمة  املحتلة  بالقدس  املتحدة  الــواليــات 
ــرات إســرائــيــلــيــة  ــديـ ــقـ إلســــرائــــيــــل. وتـــوقـــعـــت تـ
اتــفــقــت ســلــفــا مع  قـــد  تـــرامـــب  تـــكـــون إدارة  أن 
ــواء مــفــاعــيــل الــغــضــب  الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى احــــتــ
املــرتــقــب،  اإلعــــان  عــلــى  الفلسطيني  الــرســمــي 
مــن خــال الضغط على عــبــاس. وقــال الكاتب 
تــقــريــر نشره  فــي  لينفيلد،  بــن  اإلســرائــيــلــي، 
الفلسطينين  إن  موقع »جيروزاليم بوست«، 
رهاناتهم  أن  يكتشفون  عــنــدمــا  سيحبطون 
عــلــى رد فــعــل عــربــي قـــوي عــلــى إعـــان تــرامــب 
ــقـــب فــــي غـــيـــر مـــكـــانـــهـــا. مــــن جـــهـــتـــه، قـــال  املـــرتـ
الــبــاحــث املتخصص في  بـــرانـــدون فــريــدمــان، 
الــشــؤون السعودية فــي »مــركــز ديـــان« التابع 
الوثيقة بن  الــعــاقــات  إن  أبــيــب،  تــل  لجامعة 
الـــريـــاض وإدارة تــرامــب تــدفــع لــاعــتــقــاد بــأن 
الــطــرفــن قـــد اتــفــقــا عــلــى أن تــقــوم الــســعــوديــة 

باحتواء الغضب الفلسطيني.

الــجــديــد« تصريحاته أمــس  نــشــرت »الــعــربــي 
التصعيد  مسؤولية  أميرة  ابنته  تحميل  عن 
انتقاد  فيديو  تسجيل  تسريب  في  والتسبب 
اإلمارات إلى قناة »الجزيرة«، وإشارته إلى أن 
»شفيق كان يرى ترشحه هو الفرصة الوحيدة 
ــر«، فــحــلــل املــشــهــد  ــن الــــعــــودة ملـــصـ لــيــتــمــكــن مـ
: »بدا شفيق جاهزًا لإلجابة عن 

ً
األخير قائا

ســـؤال الــتــرشــح بــأنــه سيعيد الــتــفــكــيــر، وهــذا 
التي  الكبيرة  للضغوط  استجابته  على  يــدل 
مورست عليه، أو محاولة أخذ خطوة للوراء 
حتى يزن كل االعتبارات على ضوء مصالحه 

الشخصية ومصلحة بناته أيضا«.
وأشــار املصدر إلــى أنــه »مــن الـــوارد أن يكون 
الوضع  لتثبيت  استراتيجيا  شفيق  تــراجــع 
والتهدئة، ثم الدخول في مفاوضات جديدة 
الـــنـــظـــام عــبــر اإلمــــــــارات حــــول مستقبله  مـــع 

السياسي ومستقبل حزبه أيضا«.
لكن املــصــدر لــم ُيــخــِف قلقه على شفيق حتى 
 :

ً
ــدم خـــوضـــه االنـــتـــخـــابـــات؛ قـــائـــا فـــي حـــالـــة عــ

»الــســيــســي يجيد فــن االنــتــقــام مــن معارضيه 
أو مــن يتعمدون إحــراجــه، ولــذلــك ال أستبعد 
شفيق  مستقبل  بــإنــهــاء  السيسي  يكتفي  أال 
السياسي، سواء بعد إحراجه أمام الرأي العام، 
االنتخابات كمرشح  لــه بخوض  إذا سمح  أو 
ــدًا أن يــســتــمــر فــي  ــ ــــوري، فـــمـــن املـــمـــكـــن جـ ــكـ ــ ديـ
مطاردته بالقضايا خال العام املقبل«. وأصّر 
املصدر في محصلة تقييمه ملا حدث، على أن 
شفيق قــد تــحــرك مــنــفــردًا بــضــغــوط مــن ابنته 
مــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة إمــاراتــيــة أو 
مصرية، وأنه اضطر لذلك لرغبته في العودة 
ملصر، وألنه منع بالفعل من مغادرة اإلمارات.

مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر مـــن حــــزب »الــحــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة« الـــتـــابـــع لـــشـــفـــيـــق، إن مــعــلــومــات 
بــلــغــت قـــيـــادات الـــحـــزب وبـــعـــض مــمــولــيــه من 
طبيعة  عن  املنحل  الوطني«  »الحزب  قيادات 
املــفــاوضــات الــتــي جـــرت بــن شــفــيــق وأجــهــزة 
السيسي بحضور بعض مرافقيه اإلماراتين 
داخــــل مــقــر إقــامــتــه، والـــتـــي تــنــاولــت ضـــرورة 
تخليه عن رغبته في الترشح للرئاسة، وعدم 
إصدار بيانات تنتقد سياسات النظام، مقابل 
وقـــف الــحــمــلــة اإلعــامــيــة عــلــيــه، والــســمــاح له 
برأب الصدع في حزبه من الداخل بعد الهجمة 
األمــنــيــة الـــتـــي هـــدفـــت إلخـــائـــه مـــن الــقــيــادات 
الــفــعــالــة بــإعــان اســتــقــاالتــهــم احــتــجــاجــا على 
 عن إرجاء 

ً
»اإلخوان«، فضا عاقته املزعومة بـ

تحريك القضايا والباغات املفتوحة ضده.
وأضــــاف املــصــدر الــحــزبــي أن الــــرأي الــغــالــب 
في أوساط الحزب في القاهرة واإلسكندرية 
ــافـــظـــات تــضــم  ــر مـــحـ ــبــ ـــي أكــ ــ ــة، وهـ ــيــ ــنــــوفــ واملــ
مقاطعة  إلــى  يميل  للحزب،  منتظمة  قــواعــد 
االنتخابات الرئاسية وتأييد السيسي لفترة 
جديدة، خوفا من تصعيد الحملة اإلعامية 
واألمـــنـــيـــة عــلــى الــــحــــزب، وإيــــثــــارًا لــلــســامــة، 
خصوصا بعدما تبن لهم أن شفيق مغلوب 
ــره، وأن اإلمـــــارات لــن تــدفــع بـــه، على  عــلــى أمــ
كما  للسيسي،  جــاد  كبديل  اآلن،  األقــل حتى 
أن إشراكه في االنتخابات كمنافس ديكوري 

سينهي عمليا مستقبل الحزب.
ــــح املـــصـــدر أن يـــكـــون مـــا حــــدث لشفيق  ورجـ
هـــو نــتــيــجــة تــفــاهــمــات جــــرت بـــن اإلمــــــارات 
ومصر بعد إذاعة فيديو الرغبة في الترشح، 
التفاهمات  لــهــذه  ضحية  شفيق  يــكــون  وأن 
بعدما كان قد حصل على مباركة أو تطمن 
مــن جــهــاز إمــاراتــي قبل بــث فيديو ترشحه، 
وتــصــور أن الــطــريــق مــفــتــوح أمــامــه ملــغــادرة 
أبــوظــبــي إلـــى بــاريــس ونــيــويــورك ومــبــاشــرة 
نــشــاطــه الــســيــاســي، فــأثــار هـــذا األمــــر غضب 
ــراج  ــ ــ ــردًا إلحـ ــفــ ــنــ ــيـــق وانــــــدفــــــع لـــلـــعـــمـــل مــ ــفـ شـ
الــدولــتــن مــعــا، وهـــو مـــا حـــّولـــه إلـــى ضحية 
يقترب من القضاء على مستقبله السياسي.

النازحون ينتظرون انتهاء المعارك )إبراهيم ياسوف/فرانس برس(

تظاهرة في القاهرة ضد شفيق عام 2012 )محمد عبد/فرانس برس(

)Getty( من تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في تورنتو الكندية

في ظل توّقعات 
بقرب إعالن دونالد 

ترامب االعتراف 
بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، كشفت 

صحيفة »نيويورك 
تايمز« عن خطة 

سعودية لـ»السالم« 
قّدمتها لمحمود 

عباس، جاءت منحازة 
لإلسرائيليين، مع 

اقتراح بأن تصبح 
أبو ديس عاصمة 

لفلسطين، وإسقاط 
حق عودة الالجئين

تعرضه  االنتخابات،  بخوض  التفكير  إعادة  شفيق  أحمد  إعالن  يؤكد 
سياق  في  البعض  يضعه  تراجع  وهو  الترشح،  عن  لثنيه  لضغوط 

استراتيجي للتهدئة قبل الدخول في مفاوضات حول مستقبله
قضيةالحدث

تحرك أميركي سعودي 
لـ»سالم« يخدم إسرائيل

خسارة الدور السياسي أم 
خطوة بانتظار التفاهمات؟

خاصمتابعة

تحذير للقنصل
أبلغ نائب رئيس الوزراء 
الفلسطيني زياد أبو 

عمرو، القنصل األميركي 
في القدس دونالد بلوم، 

أن نقل السفارة إلى القدس 
المحتلة أو االعتراف 
بالقدس كعاصمة 

إلسرائيل »أمر ينطوي على 
مخاطر ال تحمد عقباها«. 

وأكد أن هذا اإلجراء 
»سيجابه باحتجاجات 

داخل فلسطين والعالم 
اإلسالمي«.

تعويل إسرائيلي على 
احتواء سعودي للغضب 

الفلسطيني

تعليمات لكل النيابات 
بإعداد حصر شامل للبالغات 

المقدمة ضد شفيق

اقترحت السعودية أن 
تصبح أبو ديس عاصمة 

الدولة الفلسطينية

هناك احتمال لوضع 
حّد لطموحات األكراد 

في شرق سورية

المبالغ تحدد بحسب هوية 
الشخص المراد تهريبه 

وقد تصل إلى 50 ألف دوالر

لم يُسمح لشفيق بلقاء 
محاميته إال بعد االتفاق 

معه على أمور معينة

تتغير خارطة التحالفات 
في دير الزور مع اقتراب 

نهاية المعارك ضد 
»داعش«، ال سيما بما 

يتعلق بالتقارب بين 
»قسد« وروسيا

يستعين عناصر 
»داعش« األجانب بشبكات 

تهريب تؤمن انتقالهم 
من العراق إلى سورية، 
قبل إيصالهم إلى تركيا 

التي ينطلقون منها 
باتجاه دولهم
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مصر: تحرير كامل ألسعار البنزين
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قــال مســؤول حكومــي، إن مصــر 
البنزيــن  أســعار  تحريــر  تعتــزم 
بشــكل كامــل، خــال العــام املالــي 
فــي يوليو/تمــوز 2018،  الــذي يحــل  املقبــل، 
مشــيرا إلى أنه ســيتم ربط األسعار بالتكلفة 

الحقيقية دون دعم.
لـــ  خــاص  تصريــح  فــي  املســؤول  وأضــاف 
املقبــل  املالــي  العــام  أن  الجديــد«،  »العربــي 
سيشهد خفضًا لفاتورة دعم البترول لنحو 
50 مليار جنيه )2.8 مليار دوالر( مقابل 110 
مليارات جنيه )6.2 مليارات دوالر( بموازنة 

العام املالي الحالي 2018/2017. 
وأقدمت الحكومة على زيادة أســعار الوقود 
ثاث مرات، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح 
السيســي إلــى الحكــم قبــل ثــاث ســنوات، إذ 
كانــت األولــى في يوليو/تموز 2014، بنســب 

اقتربــت مــن الضعــف، والثانية فــي نوفمبر/
مــا  تراوحــت  بنســب   ،2016 الثانــي  تشــرين 
بــن 30% إلــى 47%، والثالثــة في 30 يونيو/

حزيران املاضي بنسب تصل إلى %55.
وقــال املســؤول الحكومــي: »ســينتهي الدعــم 
ويعــد  أوكتــن«.   92 البنزيــن  عــن  بالكامــل 
هــذا الصنــف األكثر اســتهاكا في الســيارات 
حاليــا  ســعره  ويبلــغ  مصــر  فــي  الخاصــة 
وأضــاف:  للتــر.  دوالر(   0.28( جنيهــات   5
الوقــود %100  أن يســجل ســعر  املقــرر  »مــن 
مــن التكلفــة«. وبحســب االتفــاق املوقــع بــن 
الحكومــة املصريــة وصنــدوق النقــد الدولــي 
فــإن   ،2016 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
مصر ســتقوم بتحرير كامل ألســعار الوقود 

بحلول العام املالي املقبل.
وكان مسؤول مصري، قد قال في تصريحات 
أيلــول  ســبتمبر/  فــي  الجديــد«  »العربــي  لـ
اقترحــت وضــع  البتــرول  إن وزارة  املاضــي، 

محليــا  املبــاع  الوقــود  ســعر  لربــط  آليــة 
باألســعار العامليــة، بمــا يقلــل مــن التكاليــف 
فــي حــال  الدولــة  قــد تتحملهــا  التــي  املاليــة 
ارتفاع األســعار عامليًا. ويبلغ متوســط سعر 
البنزيــن عامليــًا حاليــًا نحــو 1.08 دوالر للتر، 
مــا يعنــي وصولــه فــي مصــر إلــى 19 جنيهــا 
للتــر وفــق ســعر الصــرف الحالــي، فــي حــال 
األســعار  بربــط  الحكومــي  املقتــرح  تطبيــق 

بالسوق العاملية. 
ووفق البيانات الرســمية، فإن أســعار النفط 
العامليــة املســجلة حاليــا والبالغــة نحــو 63 
دوالرات   10 بنحــو  ترتفــع  للبرميــل،  دوالرا 
عــن املقــدر باملوازنــة الحالية. وقال املســؤول: 
»ينبغــي متابعــة أســعار النفــط عامليــا جيــدا 
تكلفــة  أي  أثــار  تقلــل  بمؤشــرات  للخــروج 

إضافية محليًا«.
إطــار  فــي  الوقــود  أســعار  زيــادة  وتأتــي 
التــي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  اشــتراطات 

تقضــي بإلغــاء الدعــم لتقلص اإلنفــاق، وذلك 
مقابــل صــرف القــرض املتفــق عليــه والبالــغ 
إجماليــه 12 مليــار دوالر، والــذي تــم صــرف 
دوالر،  مليــارات   4 بقيمــة  منــه  شــريحتن 
بينمــا ينتظــر صــرف باقــي الشــرائح خــال 

العامن املقبلن.
وبحســب الحكومــة، يســتهدف إلغــاء الدعــم 
تقليص عجز املوازنة، بينما تشير الرسمية 
الــذي يقتــرب وفــق  إلــى تزايــد قيمــة العجــز 
التقديــرات مــن 400 مليــار جنيه )22.7 مليار 

دوالر( خال العام املالي الحالي.
ويتزامن تقليص الدعم مع تكثيف االقتراض 
املحلي والدولي من أجل توفير موارد مالية. 
وقفــز الديــن الخارجي، حســب بيانــات البنك 
املركــزي، بنســبة 41.5% خــال العــام املالــي 
املنقضي في نهاية يونيو/حزيران املاضي، 
إلى 79 مليار دوالر، مقابل 55.8 مليار دوالر 

في نهاية العام املالي السابق.

أن  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي،  الرئيــس  أكــد 
اتهــام بــاده بخــرق العقوبــات املفروضة علــى إيران، 
محــاوالت ابتــزاز مشــابهة للتــي جرت فــي تركيا عام 
املــوازي وزعيمــه،  الكيــان  مــن تدبيــر  2013، وكانــت 

فتح الله غولن. 
وقــال أردوغــان، خــال كلمــة فــي مؤتمــر لفــرع حــزب 
العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي واليــة »موش« شــرقي 
البــاد، أول مــن أمــس: إن »قضية أتيــا )نائب رئيس 
بنــك خلــق( هــي نســخة مــن املكيــدة التــي تعرضــت 
لهــا تركيــا خــال عام 2013، حيــث ال توجد محاكمة، 
ولــن نرضــخ  ابتــزاز،  أدوات  وإنمــا محاولــة إلنتــاج 

ر الرئيس التركي، من تهريب 
ّ
أمــام االبتــزازات«. وحذ

أصــول رجــال أعمــال مــن تركيــا إلــى الخــارج، داعيــًا 
الحكومــة إلــى منــع هــؤالء، ألن هــذه الخطــوة تعتبــر 

خيانة وطنية، حسب تعبيره.
بخــرق  تركيــا  تتهــم  مزاعــم  تفاعــات  وتتواصــل 
علــى  املفروضــة  واألوروبيــة  األميركيــة  العقوبــات 
إيــران عــام 2012، بعــد اعتقــال رجــل األعمــال التركــي 
إيراني األصل، رضا ضراب، في مارس/آذار املاضي، 
األميركيــة،  املتحــدة  بالواليــات  ميامــي  مطــار  فــي 
وتوقيــف نائــب املديــر العام لبنك »خلــق« الحكومي، 
محمــد هــاكان أتيــا، بالتهمــة ذاتهــا. وتراجــع ســعر 

صرف الليرة التركية إلى نحو 3.926 ليرات للدوالر، 
إثــر مزاعــم اتهــم فيها »ضــراب« وزراء أتراكًا بعلمهم 
ماليــة  رشــى  تقديــم  وزعمــه  بــل  العقوبــات،  بخــرق 
الدولــة  رئيــس  علــم  إلــى  االتهــام  ليصــل  لبعضهــم، 
العقوبــات،  بخــرق  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركيــة، 
بحسب ما زعمه رجل األعمال خال جلسة محاكمة 

في نيويورك.
 ،2013 األول  ديســمبر/كانون  فــي  تركيــا،  وشــهدت 
طاولــت  الفســاد  مكافحــة  بتهــم  اعتقــاالت  حملــة 
ليتضــح  أعمــال،  ورجــال  وزراء  وأبنــاء  مســؤولن 
الحقــًا أن منظمــة فتــح اللــه غولــن، تقــف وراء الحملــة 

مــن خــال عناصرها املتغلغلة في القضاء لتقويض 
حكومة حزب العدالة والتنمية.

ســمير  التركــي،  املحلــل  يقــول  الســياق،  هــذا  وفــي 
صالحة، لـ »العربي الجديد« إن تزايد التوتر الجديد 
بــن واشــنطن وأنقــرة بعــد ورقــة ضــراب، هــي حلقــة 
فــي التوتــر املتزايــد منــذ عامــن، إذ تحــاول الواليات 
املتحدة أن تؤثر في القرارات التركية على املستوين 
الداخلي والخارجي، من خال فتح ملفات حساسة، 
منهــا امللــف الســوري والعاقــات التركيــة اإليرانيــة 

والتركية الروسية.
)عدنان عبد الرزاق(

تركيا ترفض ابتزازها بقضية رجل األعمال رضا ضراب

تمويل أوروبي لمياه مصر
أعلن ُمهاب مميش، رئيس هيئة 

قناة السويس ورئيس الهيئة 
العامة االقتصادية ملنطقة القناة، 

عن عقد تمويل مع البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، إلنشاء 

محطة تحلية مياه جديدة في 
العني السخنة )شرق(، بقيمة 300 
مليون دوالر. وأوضح مميش في 

بيان، أمس اإلثنني، أن املبلغ يشمل 
تمويل دراسة الجدوى والنظم 

البيئية لها وتنفيذ املشروع، الذي 
لم يحدد البيان موعد إنشائه، 

مضيفا أن البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية »وضع منطقة 

العني السخنة ضمن أولوياته 
وخططه التنموية«. وتبلغ محفظة 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية في مصر، ثالثة مليارات 
يورو )3.5 مليارات دوالر(، تمثلت 

في تمويل مشروعات في مجال 
البنية األساسية واملشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والطاقة 

املتجددة.

البحرين تقترض  
185.5 مليون دوالر

أعلن مصرف البحرين املركزي 
عن بيع أذون خزانة حكومية 

)أدوات دين( بقيمة 70 مليون 
دينار )185.5 مليون دوالر(، 
يصدرها نيابة عن الحكومة.

وقال املركزي في بيان نشره على 
موقعه اإللكتروني، أمس اإلثنني، 

إن فترة استحقاق اإلصدار 
الجديد تبلغ 91 يومًا تبدأ في 6 
ديسمبر/ كانون األول الجاري، 

وتنتهي في 7 مارس/ آذار املقبل.
وبحسب البيان، بلغ معدل سعر 
الفائدة على هذه األذون %2.84، 

مرتفعًا من 2.79% لإلصدار 
السابق في األسبوع املاضي.

وأشار إلى أن قيمة أذون الخزانة 
التي تم إصدارها خالل السنة 

املالية الحالية، ارتفعت إلى 1.96 
مليار دينار )5.19 مليارات 

دوالر(. والبحرين تعتبر األفقر 
لجهة املوارد النفطية بني دول 

مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 
نحو 200 ألف برميل من النفط 

الخام يوميا.

أسعار الوقود تصعد خليجيًا
سجلت أسعار الوقود املباعة 

محليًا في اإلمارات وقطر وُعمان 
لشهر ديسمبر/ كانون األول 

الجاري، ارتفاعا مقارنة بالشهر 
املاضي، فيما شهدت ثباتا من 

دون تغيير في السعودية والكويت 
والبحرين. وتعلن الدول الخليجية 

الثالث قائمة األسعار »شهريا« 
وفق متوسط األسعار العاملية، 

مضافًا إليها ثمن خدمات النقل 
والتوزيع. وتصدرت اإلمارات أعلى 

أسعار الوقود في الخليج، تلتها 
ُعمان، ثم قطر والبحرين والكويت 

وأخيرًا السعودية. وبلغ سعر 
لتر البنزين املمتاز في محطات 

التوزيع اإلماراتية 2.15 درهم 
)0.58 دوالر(، تلتها ُعمان 0.207 
ريال )0.54 دوالر(، ثم قطر 1.80 

ريال )0.49 دوالر(، وفق مسح 
لوكالة األناضول، أمس.

أخبار

نمو 
السفر 

جّوًا

نمــا الطلــب العاملــي علــى الســفر بالطائــرات فــي أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، بعد أن تأثر ســلبًا بســبب أعاصير في ســبتمبر/ أيلول، وفق بيانات صــادرة عن االتحاد 
الدولي للنقل الجوي )أياتا(، أمس اإلثنن. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد، ألكسندر دي جونياك: »كما هو متوقع فإن األحوال الجوية السيئة في منطقة األميركتن 
كان لها تأثير مؤقت فحســب على متانة الطلب على الســفر، التي رأيناها هذا العام«. وأضاف االتحاد أن الطاقة االســتيعابية لشــركات الطيران زادت بنســبة 7.2% في 
أكتوبــر/ تشــرين األول، وكــذا ارتفــع معامــل الحمولــة، الــذي يقيــس نســبة شــغل املقاعــد علــى الطائــرات 0.8%، متوقعــًا أن يواصــل الطلــب علــى الســفر بالطائــرات االتجاه 

الصعودي في العام املقبل 2018.
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االقتصاد والمصالح في مواجهة التاريخ الثقيل

ماكرون في الجزائر غدًا

تدريبات تاريخية بين أميركا وكوريا

تحاول فرنسا دفع الجزائر 
للقيام بدور عسكري أكبر 

في منطقة الساحل

الجزائر ــ عثمان لحياني

 الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ّ

يحــل
ماكرون، غدًا األربعاء، في الجزائر، 
فــي زيــارة هــي األولــى لــه كرئيــس 
وفقــًا  يحــاول،  ماكــرون  كان  وإذا  لفرنســا. 
لاجتماعــات التمهيديــة التــي ســبقت الزيارة، 
وسياســي  اقتصــادي  بطابــع  يصبغهــا  أن 
وأمني بامتياز، فإن الثابت أن إخفاقات زيارات 
سابقة لنظرائه الفرنسين، تؤكد أن ثمة عقدة 
لــم تتمكــن العاقات الفرنســية الجزائرية، بعد 
أكثــر مــن ســتة عقــود، مــن التحــرر منهــا، هــي 
عقــدة التاريــخ والذاكــرة والظلــم االســتعماري. 
يأخذ بعض املعلقن في الجزائر على ماكرون 
تأخــره فــي زيــارة الجزائــر، وإعطــاءه األولويــة 
املتوســط  جنــوب  مــع  الفرنســية  العاقــة  فــي 
لــدول أخــرى كاملغــرب ومالي وبوركينا فاســو 
قــد  كان  الــذي  ماكــرون  لكــن  العــاج.  وســاحل 
زار الجزائــر فــي عــز حملتــه االنتخابيــة، طلبًا 
لدعــم الجاليــة الجزائريــة املقيمــة فــي فرنســا 
فــي تلــك االنتخابــات، يــدرك أن أي زيــارة إلــى 
الجزائــر، وتحــت أي ظــرف، ال يمكــن أن تبــرأ 
الجهــود  مــن  الرغــم  علــى  الذاكــرة،  ملــف  مــن 
واملســاعي التي قامت بها املؤسســة الرســمية 
فــي الجزائــر وفرنســا لصالــح إعطــاء أولويــة 
الُبعــد السياســي واالقتصــادي واألمنــي فــي 
مســتوى  وتكريــس  البلديــن،  بــن  العاقــات 
واالســتثمارات  االقتصاديــة  الشــراكة  مــن 
الصناعية، وتحضير سلســلة من االتفاقيات 
والتجــارة  والطاقــة  الصناعــة  مجــاالت  فــي 
التراكــم  لكــن  وغيرهــا.  واألمــن  والجامعــات 
بــن  العالقــة  الذاكــرة  وملفــات  التاريخــي 
البلديــن، مــا زالــت عصيــة علــى أن تتجاوزهــا 
كل محــاوالت التطبيــع الكامــل للعاقــات بــن 
وجــرأة  محــاوالت  مــن  الرغــم  علــى  البلديــن، 
ملــف  تجاهــل  فــي  الجزائريــة  الســلطات 
الذاكــرة بشــكل رســمي، في مقابــل الجرأة غير 
املســبوقة التــي أبداهــا ماكــرون عندمــا أقــر أن 
االحتــال الــذي تعرضت له الجزائر كان ظلمًا 
الذاكــرة  ملــف  ويظــل  اســتعمارية.  وجريمــة 
الداميــة بــن البلديــن، املؤشــر الرئيســي الــذي 
يحكــم توجهــات الــرأي العــام واملواقــف بشــأن 
العاقــات الجزائريــة الفرنســية. وتبقــى أبــرز 
امللفــات التاريخيــة العالقــة، هــي التفجيــرات 
النووية التي أجرتها فرنسا في منطقة رقان 
وحموديــة فــي واليــة أدرار جنوبــي الجزائــر، 
مــع إحصــاء مــا يزيد عن 42 ألف ضحية لهذه 
بأمــراض  املصابــن  املرضــى  مــن  التجــارب 
ملــف  يــزال  ال  فيمــا  الســرطان،  أهمهــا  قاتلــة 
الســلطات  مماطلــة  بســبب  عالقــًا،  الضحايــا 

الفرنسية في إقرار حقوقهم.
كمــا يبــرز ملف املجازر الدموية التي ارتكبها 
الجزائريــن،  حــق  فــي  الفرنســي  االســتعمار 
عشــية   ،1945 مايو/أيــار  مــن  الثامــن  فــي 
وترفــض  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  انتهــاء 
باريــس تقديــم اعتــراف رســمي بهــذه الجرائم 
الجرائــم.  هــذه  ضحايــا  عائــات  وتعويــض 
كذلــك مــا زالــت الســلطات الجزائريــة تطالــب 

صداقــة بــن الجزائــر وفرنســا فــي عهــد جــاك 
 23 قانــون  صــدور  بعــد  خصوصــًا  شــيراك، 
فبرايــر 2005 املمجــد لاســتعمار فــي فرنســا 

تحت ضغط لوبيات األقدام السوداء«. 
وأضــاف أن ماكــرون حــاول، خــال زيارته إلى 
الجزائر عشــية انتخابه رئيســًا، تقديم وجهة 
نظر مغايرة لسابقيه، وتقديم جرعة إضافية 
االســتعماري  بالظلــم  اإلقــرار  صعيــد  علــى 
واسترضاء الذاكرة الجزائرية املتعطشة لهذا 
االســتعمار  تجريــم  فأعلــن  الرســمي،  اإلقــرار 
صراحــة. وفســر لونيســي ذلــك اإلقــرار بكــون 
ماكرون »من جيل الشباب الذي لم تكن له أي 
عاقة باملاضي االســتعماري، عكس الرؤساء 
لــم يكــن ماكــرون يعــي مــدى  لكــن  الســابقن، 
فــي فرنســا،  الســوداء  األقــدام  لوبيــات  تأثيــر 
فــي  تكــن  لــم  آنــذاك  لحملــة شرســة  وتعــّرض 
حســابه، فوقــع تحــت ضغوط لوبيــات األقدام 
الســوداء، وهــم جيــل مــن الفرنســين ُولــد فــي 
الجزائــر خــال فتــرة االســتعمار ولهــم عاقــة 

خاصة بالجزائر«.
مجموعــة أخــرى من املراقبن واملحللن تعتقد 
أن قضية الذاكرة الدامية بن الجزائر وفرنســا 
ال يمكن أن تعيق تطور العاقات االقتصادية، 

ليــس بســبب أولويــة ذلــك أو خيــارات الســلطة 
فــي الجزائــر، ولكــن بفعــل ضعفها فــي مواجهة 
الكاتــب  أوضحهــا  ألســباب  الفرنســي  الطــرح 
واملؤرخ محمد ارزفي قراد، بالقول: »في الواقع 
يفترض أال يمكن بناء عاقات طبيعية إال بعد 

تجريــم االســتعمار مــن ِقبــل الدولــة الجزائرية، 
النظــام  ألن  مســتبعدة،  الحالــة  هــذه  لكــن 
الجزائــري غيــر شــرعي، يقتــات مــن العاقــة مع 
فرنســا، وقضيــة الذاكــرة ال تقلــق فرنســا علــى 
اإلطــاق، ألن حكامهــا يدركــون أن رموز النظام 
السياســي الجزائــري هــم لصــوص لهــم أمــاك 
يجــرؤون  ثــم ال  ومــن  فرنســا،  فــي  وحســابات 
االســتعمار«. وأضــاف  املبــادرة بتجريــم  علــى 
فــي  الحكــم  طبيعــة  جيــدًا  تعــرف  »فرنســا  أن 
الجزائــر، لذلــك فإنهــا اختــارت املغــرب األقصــى 
كحليف دائم على حساب العاقة مع الجزائر«.

الفرنســية  العاقــات  فــي  يبــرز  آخــر  ملــف 
فــي  اإلرهــاب  بمحاربــة  يتعلــق  الجزائريــة، 
فيــه  تتداخــل  ملــف  وهــو  الســاحل،  منطقــة 
يأخــذ  أنــه  خصوصــًا  البلديــن،  بــن  املواقــف 
طرفــًا  الجزائــر  فيــه  تكــون  جغرافيــًا  ســياقًا 
رئيســيًا، بسبب النشاط املستمر للمجموعات 
تهريــب  شــبكات  مــع  املتحالفــة  اإلرهابيــة 
فــي  املنظمــة  والجريمــة  والبشــر  املخــدرات 
الجزائــر  مــع  الحدوديــة  مالــي  شــمال  منطقــة 
إلــى  وصــواًل  الســاحل،  منطقــة  مجمــل  وفــي 
انتشــارًا  تعــرف  التــي  ليبيــا  جنــوب  منطقــة 
رهيبًا للســاح وتهريب البشــر. وتشــير بعض 
التقاريــر التــي تــم تداولهــا إلــى أن باريــس مــا 
للقيــام  الجزائــر  علــى  الضغــط  تحــاول  زالــت 
بدور عســكري أكبر في املنطقة، واملشــاركة في 
عمليــات عســكرية مباشــرة فــي شــمال مالــي. 
إذ  دســتورية،  ألســباب  ــع 

ّ
تتمن الجزائــر  لكــن 

أي عمــل عســكري  الجزائــري  الدســتور  يمنــع 
بــدور  الحــدود، وهــي تكتفــي  للجيــش خــارج 
ال يقــل أهميــة، مــن خــال تأمن الحــدود، ومنع 
الجماعــات اإلرهابيــة وشــبكات الجريمــة مــن 
التحــرك علــى التخــوم الحدوديــة أو اتخاذهــا 
طــرق  قطــع  عــن  ناهيــك  لهــا،  خلفيــة  قاعــدة 
الشــبكات،  هــذه  عــن  والتمويــن  املواصــات 
لــدول  لوجيســتي  دعــم  تقديــم  إلــى  إضافــة 
الســاحل ملكافحــة اإلرهــاب، حيــث أعلــن رئيس 
أن  يومــن  قبــل  أويحيــى  أحمــد  الحكومــة 
الجزائــر قّدمــت 100 مليــون دوالر لصالح دول 

الساحل موّجهة ملكافحة اإلرهاب.
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سياسة

تتصاعد حدة التوتر 
فوق شبه الجزيرة 
الكورية مع إعالن 

واشنطن وسيول إطالق 
أكبر تدريبات عسكرية 

جوية مشتركة في 
تاريخهما، استعدادًا ألي 

حرب قد تنشب

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته للجزائر، غدًا األربعاء، إلى إعطاء األولوية لملفي االقتصاد واإلرهاب، بينما 
يبقى ملف الذاكرة واالستعمار حاضرًا لدى الجزائريين

خالل زيارة ماكرون إلى الجزائر في فبراير الماضي )فرانس برس(

الجنوبيــة،  املتحــدة وكوريــا  الواليــات  بــدأت 
أمــس االثنــن، أكبــر تدريبــات عســكرية جوية 
الشــمالية  كوريــا  وصفتهــا  تاريخهمــا  فــي 
تجاهــل  وســط  شــامل«،  »اســتفزاز  بأنهــا 
لدعوات روســيا والصن إللغائها، وذلك بعد 
أيــام مــن تجربــة بيونــغ يانــغ ألقــوى صــاروخ 
اآلن.  حتــى  تختبــره  للقــارات  عابــر  بالســتي 
أيــس«،  »فيجيانــت  تدريبــات  فــي  وتشــارك 
التي بدأت صباح أمس وتستمر خمسة أيام، 
230 طائرة عسكرية على رأسها ست طائرات 
»أف-22«  طــراز  مــن  مقاتلــة  أميركيــة  خفيــة 
ونحو 12 ألف جندي أميركي، منهم أفراد من 
البحرية، مع قوات كوريا الجنوبية. وستقلع 
الطائــرات املشــاركة فــي التدريبــات من ثماني 
الجنوبيــة.  وكوريــا  أميــركا  فــي  منشــآت 
إن  جنوبيــة  كوريــة  إعاميــة  تقاريــر  وقالــت 
قاذفــات قنابــل النســر بي-1بــي قد تشــارك في 

التدريبات في األسبوع الحالي.
وقال متحدث باسم القوات الجوية األميركية 
املتمركــزة فــي كوريــا الجنوبيــة إن مقاتــات 
إف-35 ستشــارك أيضــًا فــي التدريبــات التــي 
مقاتــات  مــن  عــدد  أكبــر  مشــاركة  ستشــمل 

الطائــرات الخفيــة  الجيــل الخامــس. وتشــّكل 
أكبــر تهديــد لكوريــا الشــمالية، التــي تمتلــك 
أســلحة ضــد الطائــرات، ولكــن نظــم راداراتهــا 
غير قادرة على رصد هذا النوع من الطائرات 
علــى  تحتــوي  مركبــة  مــواد  مــن  املصنوعــة 
عــن  يخفيهــا  الــذي  الكاربونــي  الباســتيك 

الرادارات املضادة.
يطلــب  أن  املحتمــل  مــن  إنــه  خبــراء  ويقــول 
مــن طائــرات أف-22 وأف-35 أن تقــود حملــة 
إذا  الشــمالية،  كوريــا  جويــة محتملــة ضــد 
اســتخدام  درجــة  إلــى  الوضــع  تصاعــد  مــا 
الجيــش  قــال  حــن  فــي  العســكرية،  القــوة 
الكــوري الجنوبــي إن التدريبــات ســتحاكي 
هجمــات  تشــمل  حــرب  ســيناريوهات 
كوريــة  وصاروخيــة  نوويــة  أهــداف  علــى 
األنبــاء  وكالــة  وذكــرت  وهميــة.  شــمالية 
الكوريــة الجنوبيــة )يونهــاب( أن تدريبــات 
الجزيــرة  شــبه  فــوق  أيــس«  »فيجيانــت 
املوقــف  »لتعزيــز  ســنويًا  تجــري  الكوريــة 
 أنهــا هــذه املرة تعتبر »تدريبًا 

ّ
الدفاعــي«، إال

غير مسبوق من ناحيتي الحجم والقوة«.
 
ّ
أن علــى  وســيول  واشــنطن  تصــّر  وبينمــا 

بحتــة،  دفاعيــة  العســكرية  تدريباتهمــا 
»بروفــة  بمثابــة  الشــمالية  كوريــا  تعتبرهــا 
هــذه  يانــغ مســبقًا  بيونــغ  دانــت  إذ  للغــزو«، 
األميركــي  الرئيــس  إدارة  متهمــة  العمليــة، 
دونالد ترامب »بالســعي إلى الحرب النووية 
التوحيــد  إعــادة  لجنــة  وقالــت  ثمــن«.  بــأي 
الســلمي للبــاد فــي كوريــا الشــمالية إن هــذه 
التدريبــات الجويــة »ســتدفع وضعــًا متأزمــًا 
بالفعــل فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة إلــى شــفا 
كــوري  قــال تعليــق  فــي حــن  حــرب نوويــة«، 
»رودونــغ  صحيفــة  نشــرته  آخــر  شــمالي 
ســينمون« الحكوميــة، األحــد، إن التدريبــات 
لبــدء  األعــداء  تحــركات  »أن  تظهــر  الحربيــة 
إلــى مرحلــة خطيــرة«. حــرب نوويــة وصلــت 

الســناتور  رأى  هــذه،  التوتــر  أجــواء  وفــي 
مــن  يعــد  الــذي  غراهــام  ليندســي  األميركــي 
»الصقور« في السياسة الخارجية األميركية، 
 شــبح »حرب وقائية« يقترب. وقال لشــبكة 

ّ
أن

»ســي بــي أس« األميركيــة »إذا جــرت تجربــة 
نوويــة تحــت األرض، فيجــب االســتعداد لــرد 
جــدي مــن قبــل الواليــات املتحــدة«. وأضــاف 
هــي  ترامــب  إدارة  اســتراتيجية  أن  غراهــام 
القــدرة  امتــاك  مــن  الشــمالية  كوريــا  »منــع 
علــى ضرب الواليــات املتحدة بصاروخ مزّود 
 »منــع ذلــك يعنــي 

ّ
بــرأس نــووي«، موضحــًا أن

حربــًا وقائيــة كحــل أخيــر، وهــذه تصبح أكثر 
ــر 

ّ
احتمــااًل مــع تحســن تقنيتهــم«. وفــي مؤش

آخــر علــى تصاعد احتماالت نشــوب مواجهة 
نقــل  إلــى  البنتاغــون  غراهــام  دعــا  عســكرية، 
عائــات أفــراد عســكرين أميركيــن من كوريا 
الجنوبيــة، والتــي تســتضيف 28500 جنــدي 

أميركي مع عائاتهم.
وفــي طوكيو، اعتبر البرملان الياباني، أمس، 
أن التجــارب الصاروخيــة الكوريــة الشــمالية 
تشــكل »تهديــدا وشــيكًا غيــر مســبوق« ضــد 
أمــن املنطقــة بمــا يشــمل اليابــان، فيمــا رأى 
الحــوار مــع  آبــي أن  الــوزراء شــينزو  رئيــس 
هــذه الدولــة املعزولــة بدون معنــى. وارتفعت 
الكوريــة  فــي شــبه الجزيــرة  التوتــرات  حــدة 
بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن الهــدوء النســبي. 
يــي،  وانــغ  الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
فــي هــذا اإلطــار، إنــه من »املؤســف« أن جميع 
األطــراف »لــم تســتغل الفرصة« التــي أتاحها 
هــذا الهــدوء. فــي غضــون ذلك، وفــي ما يظهر 
أنه اســتنفار صيني واســتعداد ألي تصعيد 
الصينيــة،  الجويــة  القــوات  قالــت  محتمــل، 
لهــا  تابعــة  اســتطاع  طائــرات  إن  أمــس، 
أجرت في األيام املاضية تدريبات في البحر 

األصفر وبحر الصن الشرقي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

فرنســا،  مــن  التاريخــي  أرشــيفها  باســتعادة 
الــذي نقلتــه األخيــرة مــن الجزائــر خــال فتــرة 
حتــى   1830 مــن  امتــدت  التــي  االســتعمار 
عــام 1962. وقــال وزيــر قدمــاء املحاربــن فــي 
لــم  »الجزائــر  إن  زيتونــي،  الطيــب  الجزائــر، 
ال  اســترجعناه  ومــا  أرشــيفها،  كل  تســتعد 
يمثــل جزءًا يســتحق التكلم عليــه، ألنه يعتبر 
تعتــرف  لــم  مــا  أنــه  واعتبــر  يســيرًا«.  شــيئًا 
فرنســا بجرائمهــا االســتعمارية فــي الجزائــر 
فلن تكون هناك عاقات طبيعية بن البلدين.
أن  لونيســي  رابــح  والكاتــب  الباحــث  ورأى 
عامــل الذاكــرة رئيســي فــي تحديــد العاقــات 
بــن الــدول، »وهــو مــا ينطبــق علــى العاقــات 
هــذا  وقــوف  والدليــل  الجزائرية-الفرنســية، 
العامــل كحاجــز أمام محاولــة توقيع معاهدة 

متابعة

■ ال راحة وال فرح في مقتل مستبدين على يد مسلحن ال يقلون شراسة 
وعنفًا... 

■ علي عبدالله صالح كان ثعلبًا وفتك في اليمنين لعقود، والحوثيون 
تصرفوا كأي جماعة طائفية ال تقيم وزنًا ال لحّي وال مليت.. 

#علي_عبدالله_صالح

■ على قيادات وقواعد حزب املؤتمر امتصاص الصدمة بعد استشهاد 
#علي_عبدالله_صالح أن ينتفضوا بوجه املليشيا ألنهم اآلن أهداف 

للقتل وتفجير منازلهم واعتقالهم الشرعية هي املشروع الوطني 
الجامع بعض النظر عن سلبياتها اليمنين اآلن أمام عدو واحد وعلى 

الكل االلتحام في جبهة واحدة

■ إنا لله وإنا إليه راجعون. يشبه اليوم يوم مقتل عثمان بن عفان ال 
ون، فإنها فتنة والله 

ّ
تحتفلوا أيها املحتفلون، وال تتشفوا أيها املتشف

وحده يعلم ما الذي سيكون عليه الغد

■ حتى لو حسم الحوثي املواجهة مع صالح واملؤتمر بسرعة، وحتى لو 
ى الكثير من قياداته وأركانه، سيشكل املؤتمريون في 

ّ
قتل صالح وصف

قادم األيام قوة ال يستهان بها في مجابهة الحوثي ومقاومته ودحره. 
وجماعة الحوثي ستدحر الشك مهما طال الزمن أو قصر.

■ #علي_عبدالله_صالح يلزم دول التحالف التفكير بمنطق عال، ألن 
هذه أخطر مرحلة مرت على اليمن وما جاورها،  الستغال الفترة 

املقبلة ولكن بخطط مدروسة

■ في املؤتمر الكثير من األحرار واملناضلن وخاف الشعب معاهم 
سياسي ال غير بعكس مليشيات الحوثي التي جاءت لتغيير كل 

الثوابت واألصول

■.. مرحبا بكم في الشرق األوسط.. الوكيل الحصري لتصدير كافة أنواع 
الدم لكل العالم.

■ الحوثين فجروا منزل عبدالله صالح وقتلوه وناشرين صورة 
جثته ..جزار آخر أفضي إلى ما قدم ..اليمن كلها إلى املجهول في كارثة 

إنسانية وصحية ومجاعة ال يسمع أو يهتم لها أحد

مع  التعامل  في  ماكرون  إيمانويل  اعتمده  الجديد  األسلوب  بعض 
المؤتمر  في  األخير  تصريحه  خــالل  من  واالستعمار  الــذاكــرة  ملف 
بأنه  العاج،  الماضي في ساحل  األسبوع  الذي ُعقد  األفريقي-األوروبي 
االستعماري، يكشف  بالماضي  أي عالقة  له  من جيل جديد ولم تكن 
الملف  هذا  من  للتملّص  الرسمية  فرنسا  »من  »ذكية  محاولة  عن 
المعقد. بينما يرى محللون أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ستكشف 

عن الوجه الحقيقي للخيارات الفرنسية تجاه الجزائر.

التملّص من اإلرث االستعماري
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تونس ـ إيمان الحامدي

املــزارعــون في تونس  لم يستقبل 
ــار بــكــمــيــات وفــيــرة  ــطـ هــطــول األمـ
بابتهاج، كما كان متوقًعا، فأزمة 
الـــبـــذور بــاتــت تــهــدد بــإفــشــال مــوســم زراعـــة 
الحبوب الذي يعولون عليه، كما تراهن عليه 

الدولة في تجاوز عجز ميزانها الغذائي.
ــون، فـــي أغـــلـــب املــحــافــظــات  ــ ــزارعـ ــ ويــشــكــو املـ
البذور،  في  كبير  نقص  من  للقمح،  املنتجة 
ــــدرة الــتــعــاضــديــات )شـــركـــات  بــســبــب عــــدم قـ
ــي تــوفــيــر  ــ خــــاصــــة وحـــكـــومـــيـــة مـــخـــتـــصـــة فـ
الـــبـــذور( عــلــى تــوفــيــر الــكــمــيــات الــازمــة ذات 
الجودة العالية، ما تسبب في تأخير انطاق 
مــوســم الــبــذر الـــذي يــشــرف على النهاية في 

مثل هذه الفترة.
فمنذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
املزارعني على شركات  يتردد عدد كبير من 
توفير البذور، للتزود باحتياجاتهم لزراعة 
القمح، غير أن طلباتهم غالبا ال تجد ملبيا 
ف 

ّ
وخل املتوفرة.  الكميات  محدودية  بسبب 

نــقــص الــــبــــذور مـــوجـــة اســـتـــيـــاء كــبــيــرة لــدى 
ــــني، حــيــث يــشــيــر املـــــــزارع مــحــمــد بن  ــزارعـ ــ املـ
يــوســف، مــن محافظة بــاجــة )أكــبــر محافظة 
مــنــتــجــة لــلــحــبــوب( إلــــى أنــــه تـــعـــّود ســنــويــا 
الحكومية بكل  الشركات  مــن إحــدى  الــتــزود 
ما يحتاجه من بذور القمح والبقوليات، غير 
أنــه فــوجــئ هــذا الــعــام بــعــدم تــوفــر الكميات، 
رغم أن معاماته تعود مع الشركة إلى أكثر 
»الــعــربــي  ــال بـــن يـــوســـف، لـــ مـــن 15 عـــامـــا. وقــ
الجديد«، إن أكثر من 50% من مزارعي جهته 
فـــي بــاجــة )شـــمـــال غــــرب الـــبـــاد( يــواجــهــون 
املشكلة ذاتــهــا، مــا قــد يضطرهم إلــى زراعــة 
ــتـــرديـــة، قـــد تـــــؤدي إلــى  بـــــذور ذات جـــــودة مـ
محصول ضعيف أو ترك مساحاتهم بيضاء 
)غير مزروعة(، مشيرا إلى أن هذه التداعيات 

ستضر الحكومة أيضا.
وتــقــوم شــركــات توفير الــبــذور بــإبــرام عقود 
مـــع املــــزارعــــني، تــمــكــنــهــم مـــن الــحــصــول على 
كــمــيــات ذات جــــودة عــالــيــة تــحــت مـــا يسمى 
املحصول  بيعها  مقابل  »اإلكــثــار«،  بعملية 
ــــق األســــعــــار الــتــي  ــامـــا بـــعـــد الـــحـــصـــاد وفـ كـ

تحددها الحكومة مسبقا. 
وبحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة، تقدر 
املساحات اإلجمالية املقررة لزراعة الحبوب، 
الجديد 2018/2017  الــزراعــي  املــوســم  خــال 
يعادل  )الهكتار  هكتار  مليون   1.4 بحوالي 
10 آالف متر مــربــع(، وتنقسم هــذه املساحة 
إلى قرابة 856 ألف هكتار في واليات الشمال، 
وحوالي 548 ألف هكتار في واليات الوسط 

والجنوب. ووفق تقديرات منظمة املزارعني، 
املتوفرة  املدعمة  املــمــتــازة  الــبــذور  فــإن كمية 
تبلغ نحو 247 ألف قنطار، على الرغم من أن 
املجمعة من محصول 2017،  البذور  كميات 
بــلــغــت حــوالــي 440 ألـــف قــنــطــار خــــام، منها 
343 ألف قنطار لدى الشركتني الحكوميتني 
إلنتاج البذور. وحّمل شكرى الرزقي، عضو 
املكلف  املـــزارعـــني  الــتــنــفــيــذي ملنظمة  املــكــتــب 
الــزراعــة، مسؤولية  وزارة  النباتي،  باإلنتاج 
املـــعـــانـــاة الــتــي يــتــكــبــدهــا املــــزارعــــون بسبب 
نــدرة البذور، مشيرا إلى أن سوء التخطيط 
ــيــــاب الــتــنــســيــق مــــع املــهــنــيــني أديــــــا إلـــى  وغــ

الوضع الحالي.
ــــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــرزقـ ــ وتــــوقــــع الـ
الـــجـــديـــد«، تــأثــر مــحــصــول الــحــبــوب بنقص 
الـــبـــذور ذات الـــجـــودة الــعــالــيــة، مــوضــحــا أن 
بـــعـــدم تــوفــر  أبــلــغــت مــبــكــرا  الــــزراعــــة  وزارة 
الكميات الازمة، غير أنها لم تبد أي اهتمام، 

لتضع الفاحني أمام هذا الواقع الصعب.
ــبــــذور  ــــني مــــن الــ ــزارعــ ــ وقـــــــدر احـــتـــيـــاجـــات املــ
املــــمــــتــــازة بـــحـــســـب املــــســــاحــــات املــخــصــصــة 
للموسم الحالي بأكثر من 500 ألف قنطار، 
فــيــمــا ال تــتــجــاوز نــســبــة الــتــغــطــيــة الــحــالــيــة 
الــدولــة  نحو 50%، مــشــددا على أهمية دعــم 
لهذا الصنف من البذور لتحسني اإلنتاجية 
الوطنية من الحبوب. واعتبر أن تدارك األمر 
بــــات شــبــه مــســتــحــيــل، ألن آخــــر أجــــل ملــوســم 
البذر سيكون قبل انقضاء النصف األول من 
ديسمبر/كانون األول الجاري، ما سيضطر 
العادية،  البذور  التعويل على  إلى  املزارعني 

التي لم تخضع لانتقاء والتجهيز للبذر.
ــدود شــهــر أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي،  ــ ــــى حـ وإلـ
تــفــاقــم عــجــز املـــيـــزان الــتــجــاري الــغــذائــي في 
الفترة  بنفس  مــقــارنــة   ،%87 بنسبة  تــونــس 

من العام املاضي 2016.
الفاحة  وأظهرت بيانات صــادرة عن وزارة 
)الزراعة(، أن قيمة العجز بلغت 754.8 مليون 

الرباط ـ مصطفى قماس

إلى  اإلسبانية  الــزراعــيــة  التعاونيات  تسعى 
ــبـــوق مــــن الـــعـــامـــات  ــيـــر مـــسـ ــدد غـ ــ تــشــغــيــل عــ
الــفــراولــة، فــي العام  املغربيات، مــن أجــل جني 
ــزء من  املــقــبــل، وذلــــك بــهــدف تــفــادي ضــيــاع جـ

املحصول، كما حدث في املوسم األخير.
ويخطط املزارعون في إقليم ويلفا اإلسباني، 
إلـــى االســتــعــانــة بنحو 16 ألــفــا مــن الــعــامــات 
املــغــربــيــات املــوســمــيــات، خــال الــفــتــرة املمتدة 
ويـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2018،  مـــــــــــارس/آذار  بــــني 
إعــام إسبانية، حيث يسعون  حسب وسائل 
املغربية على هذه  السلطات  إلى موافقة لدى 
الـــخـــطـــوة. ويـــؤشـــر هــــذا الــطــلــب الــكــبــيــر على 
العاملة املغربية، إلى انتعاش االقتصاد  اليد 
اإلســبــانــي، حــيــث كـــان اإلســـبـــان، خـــال األزمـــة 
االقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأت منذ 2008، قــد حلوا 
مــحــل املــغــاربــة فــي الــفــرص املــوســمــيــة بقطاع 
الــــــزراعــــــة. وتـــســـعـــى الـــتـــعـــاونـــيـــات الــفــاحــيــة 
الــهــجــرة اإلســبــانــيــة،  لــــدى وزارة  )الـــزراعـــيـــة( 
من أجــل ضمان جلب عــدد كــاف من العامات 
التي  املشاكل  تفادي  أجل  الفراولة، من  لجني 

حــدثــت فــي الــعــام املــاضــي، حــيــث انتقلت إلــى 
إسبانيا ألفا عاملة، بينما طلبت التعاونيات 

خمسة آالف.
وشـــهـــد تــشــغــيــل املـــغـــربـــيـــات مــنــافــســة كــبــيــرة 
مـــن نــظــيــراتــهــن الـــقـــادمـــات مـــن بـــلـــدان أوروبــــا 
الــشــرقــيــة، إال أن إســبــانــيــا حــافــظــت عــلــى عــدد 
معني من العامات القادمات من اململكة، وإن 

تعّرض للخفض في األعوام األخيرة.
الــعــامــات ملجلس  اخــتــيــار  ــســنــد عملية 

ُ
وســت

الــتــابــع لــســفــارة إســبــانــيــا والقنصلية  الــعــمــل 
ــة الــوطــنــيــة  ــالــ ــوكــ ــيـــة فــــي طــنــجــة والــ ــانـ ــبـ اإلسـ
التي  الــعــمــل(،  الشغل )وكــالــة توفير  إلنــعــاش 
يـــعـــود لــهــا فـــي املـــغـــرب الـــوســـاطـــة فـــي مــجــال 
اإلسبانية  الــتــعــاونــيــات  وتــشــتــرط  التشغيل. 

 
ّ
يكن أن  املغربيات  بالعامات  تستعني  الــتــي 

ــمـــان عـــودتـــهـــن إلـــى  ــــل ضـ مــــتــــزوجــــات، مــــن أجـ
ــلــــي، بـــل إنـــهـــا تــفــضــل أن يــكــون  بــلــدهــن األصــ
لديهن أبــنــاء. وتــؤكــد الــتــعــاونــيــات، كــذلــك، أن 
تكون أعمار العامات املرشحات بني الثاثني 
واألربعني عاما، وأن تكون لديهن تجربة في 
التعاونيات  تلك  وتِعد  الــفــراولــة.  مجال جنى 
العامات اللواتي يتم قبولهن بالتأمني وأجر 
فــي حـــدود أربــعــني دوالرًا فــي الــيــوم الــواحــد، 
ــرادات مهمة، مقارنة  وهــو أجــر يــؤّمــن لهن إيــ

بما يتلقينه في الضيعات باملغرب.
ــات الـــفـــاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــثــــيــــر شــــــــــروط الـ
اإلســبــانــيــة، والـــتـــي تــقــبــلــهــا وكـــالـــة الــوســاطــة 
املــغــربــيــة، حــفــيــظــة الــكــثــيــر مـــن املـــدافـــعـــني عن 
حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــعـــامـــلـــني، خـــاصـــة عــنــدمــا 
ــنـــاول تـــلـــك الــــشــــروط تــفــاصــيــل يــعــتــبــرهــا  ــتـ تـ
نشطاء مهينة. وقال محمد الهاكش، الرئيس 
املغربي  الــفــاحــي  العمالي  لــاتــحــاد  الــســابــق 
»العربي الجديد«، إن التعاونيات اإلسبانية  لـ
تــفــرض شــروطــا ال تــراعــي الــضــوابــط الدولية 
للعمل، مثل أن يكون لهن أبناء في املغرب من 

أجل ضمان عودتهن.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يقرب  بما  ليبيا  فــي  الخبز  أســعــار  ارتــفــعــت 
الـــضـــعـــف، بــســب تــنــاقــص مـــخـــزون الــدقــيــق، 
في ظل توقف تــوريــدات القمح مند ما يزيد 
عــلــى شــهــريــن، األمــــر الــــذي أرجـــعـــه مــســؤول 
حكومي إلى تأخر املصرف املركزي في فتح 

االعتمادات املستندية الازمة لاستيراد.
وتـــبـــاع الــثــاثــة أرغـــفـــة حــالــيــا بــديــنــار )0.7 
دوالر( بعد أن كانت تباع ستة أرغفة بنفس 
الــقــيــمــة فــي الــســابــق، فــيــمــا قـــال تــجــار دقيق 
بــالــجــمــلــة إن بـــعـــض املـــطـــاحـــن تـــوقـــفـــت عــن 

اإلنتاج وتوريد املنتجات للسوق.
وبـــحـــســـب رئـــيـــس ديـــــــوان املـــحـــاســـبـــة خــالــد 
لــم تحصل  فــإن حــوالــي 34 مطحنة  شكشك، 
على اعتمادات مستندية مند أغسطس/ آب 
املاضي، بسبب تأخر املصرف املركزي إنهاء 
املـــوافـــقـــات، فــيــمــا لـــم يــتــســن الــحــصــول على 
املــصــرف. وقــال على الحسناوي،  تعليق من 
صاحب مخبز في منطقة انجيلة في طرابلس 
»العربي الجديد« إن أسعار الدقيق ارتفعت  لـ
بنحو 30% خال أسبوعني ليصل إلى 138 
 100 يــزن  الـــذي  القنطار  دوالر(   102( ديــنــار 
كيلوغرام. وتعاني ليبيا من ارتفاع معدالت 
 عن فقد 

ً
التضخم إلى نحو 33% حاليا، فضا

الليبي بنحو كبير،  الشرائية للدينار  القوة 
أزمــة  تــزال  ال  فيما  الرسمية،  البيانات  وفــق 

شح السيولة تحيط بالقطاع املصرفي.
وتــســتــهــلــك لــيــبــيــا، الــتــي يــبــلــغ عـــدد سكانها 
نحو 6.6 مايني نسمة، 1.26 مليون طن من 
الحبوب سنويا، حيث تستورد نحو 90% من 
من  ُيغطى  والباقي  الــخــارج  من  اللني  القمح 
اإلنتاج املحلي. ورفعت ليبيا الدعم السلعي 
الذي يشمل 12 سلعة من بينها الدقيق، مند 

عام  2015، دون توفير دعم نقدي للمواطنني، 
وأصبحت معظم السلع األساسية تورد عبر 
صــنــدوق مــوازنــة األســعــار، وتــبــاع للمواطن 
ــم الــســلــعــي.  ــدعــ ــن الــ بــســعــر الــتــكــلــفــة بــــــداًل مــ
وصــنــدوق مــوازنــة األســعــار، مؤسسة عامة، 
تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار 
السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة 

لجميع املواطنني. 
ولـــجـــأت لــيــبــيــا إلـــى عـــدة إجــــــراءات تقشفية 
النقد  احــتــيــاطــي  تــراجــع  2015، بسبب  مــنــذ 
األجــنــبــي، وتــدنــي إنــتــاج الــنــفــط وانــخــفــاض 
ــــاع عــجــز  ــفـ ــ ــن ارتـ  عــ

ً
ــا، فـــضـــا ــيـ ــاملـ ــــاره عـ ــعـ ــ أسـ

املوازنة العامة. وتدعم الحكومة سعر الدوالر 
الســـتـــيـــراد الــســلــع األســـاســـيـــة مـــن الـــخـــارج، 
بينما تم استنزاف موارد النقد األجنبي في 
املتأتية  املالية  للموارد  الــحــاد  التراجع  ظــل 

بنحو 95% من عائدات تصدير النفط.
ــرا مــن  ــيــ ــد حـــــذر أخــ ــــي قــ ــــدولـ وكــــــان الـــبـــنـــك الـ
مشيرا  األمني،  واالنــفــات  الصراع  استمرار 
إلـــى أن ذلـــك ســيــقــود فــي نــهــايــة املــطــاف إلــى 
النقد  احتياطات  ستواصل  حيث  اإلفـــاس، 
األجــنــبــي االتــجــاه نــحــو الــنــضــوب، وتــســارع 
وتـــيـــرة الــتــضــخــم ومـــزيـــد مـــن الــتــآكــل للقوة 
ــع ارتـــــفـــــاع مـــعـــدالت  ــ الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــســـكـــان مـ

التضخم إلى %30.

مأزق المحاصيل 
التونسية

)Getty( القيود على االستيراد يرفع األسعار

مغربيات ينقذن فراولة إسبانيا

نقص الدقيق يرفع أسعار الخبز

أزمة بذور تهدد موسم القمح

باقات تأمينية بدًال من الرسوم الصحية للوافدين

يشكو المزارعون، في 
أغلب المحافظات 

المنتجة للقمح بتونس، 
من نقص كبير في 

البذور، ما تسبب في 
تأخير انطالق الموسم 
الزراعي، الذي يعولون 

عليه في تعويض خسائر 
العام الماضي

تشغيل زراعة

ليبيا

%11
الكويتية  الحكومة  رصدت 
دوالر  ــارات  ــي مــل  6.9 نــحــو 
لـــإنـــفـــاق عــلــى قــطــاع 
المالية  السنة  خالل  الصحة 
الحالية التي بدأت في إبريل/ 
تبلغ  بزيادة  الماضي،  نيسان 
السنة  ــن  ع  %11 نسبتها 

المالية الماضية.

تحقيق

كميات البذور المتوفرة 
ال ترقى إلى نصف 

احتياجات المزارعين

اإلنفاق على الصحة يبلغ 
6.9 مليارات دوالر خالل 

السنة المالية الحالية

الباقات التأمينية ستبدأ من 
825 دوالرًا سنويًا لألسرة 
المكونة من 4 أشخاص

اإلسبان يخططون 
لالستعانة بـ 16 ألف 

مغربية لجني المحصول

الكويت ـ محمود بدير

حصلت  حكومية  دراســـة  كشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نسخه 
مــنــهــا، عــن طـــرح بــاقــات تأمينية 
للوافدين بالكويت، بدال من رسوم الضمان 
الــصــحــي املــعــمــول بــهــا حــالــيــا، حــيــث يــدفــع 
الوافدون حاليا نحو 50 دينارًا سنويا )16.5 
دوالرًا( للحصول على التأمني الصحي في 
عن  نفسه  واملبلغ  الحكومية،  املستشفيات 
كل فرد من أفراد األسرة عند تجديد اإلقامة.

ــا وزارة  ــهـ ــدتـ الـــتـــي أعـ ــة،  ــ ــدراســ ــ الــ وأظــــهــــرت 
عــدة جهات حكومية  بالتعاون مع  الصحة 
أن  املــالــيــة،  وزارة  منها  املــلــف،  بــهــذا  معنية 
دوالرًا   825 مــن  ســتــبــدأ  التأمينية  الــبــاقــات 
ــرة مــكــونــة مـــن أربــعــة  ــ ســـنـــويـــا، وتــشــمــل أسـ
أفــراد، زوج وزوجــة وطفلني، على أن تشمل 
جميع الخدمات داخل املراكز واملستشفيات 

الصحية.
ولــم تــوضــح الــدراســة مــا إذا كــانــت الــرســوم 
املــذكــورة ستشمل األدويـــة أم ال، أمــا الوافد 
املقيم بدون عائلته فستكون له باقة تأمينية 

تبدأ من 400 دوالر سنويا.
ــت فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــــرســـــوم  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ وبــــــــــــدأت الـ
الصحية الــجــديــدة عــلــى الــوافــديــن بــاملــراكــز 
مــن  األول  فــــي  الــحــكــومــيــة  واملـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بــنــســبــة  ــي  ــاضــ املــ األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
بلغت نحو 500%، في خطوة تستهدف رفع 
إيرادات خزينة الدولة من الرسوم الصحية 
بنسبة 130%، لتصل إلى 300 مليون دينار 
 130 بنحو  مــقــارنــة  دوالر(،  مليون   995.8(
مليون دينار )431.5 مليون دوالر( في العام 
بند  باإليجاب على  مــا سينعكس  املــاضــي، 
الدولة للسنة  العامة في ميزانية  اإليــرادات 
في  تــبــدأ  الــتــي   2019  /2018 املقبلة  املــالــيــة 

إبريل/ نيسان القادم.

اختيار الباقة المناسبة
ــة إلــــى أن الـــوافـــد ســيــدفــع  وأشــــــارت الــــدراســ
رسوم الباقة التأمينية التي تناسب أسرته 
واحتياجاته الصحية كل عام، دون دفع أي 
رســوم حكومية أخــرى على مــدار الــعــام، ما 

للوافد  بالنسبة  ــر  واألوفــ األفــضــل  يجعلها 
من النظم املعمول بها حاليا، وفق مختصني 

في قطاع التأمني.
ورجـــحـــت الــــدراســــة الــعــمــل بـــهـــذه الــبــاقــات 
بــحــلــول 2020، بــالــتــزامــن مـــع االنـــتـــهـــاء من 
ــان الـــصـــحـــي  ــمــ إنـــــشـــــاء مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــضــ
للوافدين، التي تضم 3 مستشفيات جديدة 
ــز صـــحـــيـــة تـــغـــطـــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق  ــ ــراكــ ــ ومــ

الكويت.
وتنفق الكويت حاليا نحو 600 مليون دينار 
)1.9 مليار دوالر( على عاج الوافدين، ومن 
املـــتـــوقـــع أن يــتــضــاعــف فـــي حــــال اســتــمــرار 
عاجهم في املستشفيات الحكومية، بحسب 

بيانات صادرة عن وزارة الصحة.
ــة مــســتــشــفــيــات  ــركــ ــة شــ ــكـــومـ وأنـــــشـــــأت الـــحـ
الــضــمــان الــصــحــي كــشــركــة مــســاهــمــة عــامــة، 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة 
القطاع الحكومي والخاص في تطوير  بني 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــتــتــولــى عـــاج الــوافــديــن 
من خال مجموعة من املستشفيات ومراكز 
ــة. ورأى ســعــود  ــ ــيـ ــ الــصــحــيــة األولـ ــة  ــايـ ــرعـ الـ

الــفــضــلــي، مــســاعــد مـــديـــر قـــطـــاع الــخــدمــات 
الصحية في شركة وفــاق للتأمني الصحي، 
أن مـــشـــروع الــبــاقــات الــتــأمــيــنــيــة يــحــل أزمـــة 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد  الــــرســــوم الــصــحــيــة الـ
األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فـــي  مــنــذ تطبيقها 
ــــن نــاحــيــة  ــرًا لــشــمــولــيــتــهــا مـ ــظــ املـــــاضـــــي، نــ
الــخــدمــات الــصــحــيــة الــتــي ســتــغــطــي جميع 

ــال الــفــضــلــي، فـــي حــديــث  ــ ــراد األســــــرة. وقـ ــ أفــ
املقترحة  الــبــاقــات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ستسمح للوافد أن يختار ما يناسبه ويلبي 
احتياجاته التأمينية دون فرض أي رسوم 
جــديــدة عــلــيــه، مــا يجعلها جــاذبــة ملختلف 
شرائح الوافدين، مشيرا إلى أن هذا النظام 
سيفرض في املقابل على املستشفيات تقديم 
خدمات صحية مميزة، كما سينعكس األمر 

إيجابا على خزينة الدولة.

توفير النفقات الحكومية
للمجلس  الــعــامــة  السياسات  لجنة  وكــانــت 
العام  مطلع  أوصـــت  قــد  للتخطيط،  األعــلــى 
الجاري 2017، بإلغاء دعم التأمني الصحي 
وأنه  املنطقي،  بغير  إيــاه  للوافدين، واصفة 

يزيد من ازدحام خدمات الصحة العامة.
أخيرًا،  أصــدرتــه  تقرير  في  اللجنة  وطالبت 
بــتــحــويــل الــتــأمــني الــصــحــي لــلــوافــديــن إلــى 
واملستشفيات  الــتــجــاريــة  الــتــأمــني  شــركــات 
الــكــلــفــة الحقيقية  الــخــاصــة، بــهــدف إظـــهـــار 
لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة الـــــوافـــــدة وخـــفـــض الــفــجــوة 

بــيــنــهــا وبــــني الــعــمــالــة املــحــلــيــة. لــكــن عـــددًا 
مــن نــــواب مــجــلــس األمــــة )الـــبـــرملـــان( طــالــبــوا 
بــإرجــاء تطبيق الــزيــادة فــي رســـوم التأمني 
مع   ،2018 املقبل  الــعــام  مطلع  إلــى  الصحي 
ضـــرورة األخـــذ بعني االعــتــبــار إعـــادة النظر 
فئات  أن هناك  قائمة بعضها، مؤكدين  في 
لتدني  دفعها  بوسعهم  ليس  الوافدين  من 

مرتباتهم في الوقت الراهن.
العتيبي،  بــدر  االقــتــصــادي  الخبير  واعتبر 
الدراسة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
ــيـــة بـــتـــطـــويـــر الـــــرســـــوم الــصــحــيــة  الـــحـــكـــومـ
وجعلها في باقات تأمينية ستلقى إعجابا 
نــظــرا لشموليتها  الـــوافـــديـــن،  مــخــتــلــف  مـــن 
ــرة، مـــا يــجــعــلــهــا أوفــــر بالنسبة  ــ ــراد األســ ــ أفـ
ــيـــة رب كــــل أســــــــرة، فـــضـــا عــــن أنــهــا  ــيـــزانـ ملـ
ستتيح لــه االخــتــيــار بــني عـــدد مــن الــبــاقــات 

التي تناسب وضع أسرته الصحي.
 20 الكويت  فــي مستشفيات  ويــوجــد حاليا 
سريرًا لكل 10 آالف شخص، ما يمثل قلة في 
املــعــروض والـــذي يثير بـــدوره قلقا شــديــدًا، 
خــصــوصــا فــي ظــل الــنــمــو الــســكــانــي وتــزايــد 

أعباء األمراض.
فــي وزارة الصحة  ألـــف مــوظــف  وهــنــاك 70 
تــقــريــبــا، ومــــا يـــقـــارب 120 مــســتــوصــفــا و6 
ــــي 30 مـــركـــزًا  ــوالــ ــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــامــــة وحــ
مـــركـــزيـــة  إدارة   25 وأيـــــضـــــا  تـــخـــصـــصـــيـــا، 
بالكويت لخدمة ما يقارب 4 مايني نسمة 
مـــن الـــســـكـــان، الـــذيـــن يــقــدر عــــدد الــكــويــتــيــني 
بينهم بنحو 1.3 مايني نسمة، وفق بيانات 

اإلدارة العامة لإلحصاء.
إنفاق  إجمالي  أكبر  ثالث  الكويت  وتسجل 
بـــني دول مجلس  الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  عــلــى 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــعــد اإلمـــــــارات وقــطــر. 
ويتوقع زيــادة الطلب على خدمات الرعاية 
ــة بــشــكــل مــلــحــوظ على  الــصــحــيــة فـــي الـــدولـ
املدى القريب على خلفية زيادة عدد السكان 
في الباد، وذلك بحسب تقرير حديث صادر 

أخيرًا عن بيت التمويل الكويتي.
وأنفقت الحكومة بالفعل في عام 2011 نحو 
3 مــلــيــارات دوالر عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
بينما رصدت تقارير حكومية إنفاق وزارة 
الصحة نحو 5 مليارات دوالر بنهاية 2016.

وبحسب بيانات وزارة املالية، قدرت ميزانية 
الخدمات الصحية في موازنة السنة املالية 
مــلــيــار   2.1 بــنــحــو   2018  /2017 الــحــالــيــة 
تبلغ  بــزيــادة  دوالر(،  مليارات   6.97( ديــنــار 
نسبتها 11% عن السنة املالية املاضية، مع 
األخــذ باالعتبار أن إجمالي الدعم الصحي 
 615.8( ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــون   185.5 ــــى  إلـ ــل  ــ وصـ
مليون دوالر( وهي للمواطنني في الخارج. 

الرعاية  الطلب على  يـــزداد  أن  املتوقع  ومــن 
الكويت من 18.5 مليون حالة  الصحية في 
تلقي عاج في 2008 إلى 61.3 مليون حالة 

تلقي عاج في 2025.
وعاوة على التغييرات التي طرأت وال تزال 
انتشار  وزيــادة  الديموغرافي،  الوضع  على 
األمـــراض املــعــاصــرة، مــن بــني الــعــوامــل التي 
تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية 
على  تطرأ  التي  التحسينات  تلك  الصحية، 
الــعــمــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وزيــــــــادة وانـــتـــشـــار الــــوعــــي بــــني املـــواطـــنـــني 
واملقيمني، باإلضافة إلى زيادة الدخل املتاح 
النفطية  لــاحــتــيــاطــيــات  كنتيجة  لــإلنــفــاق 

الكبيرة بالكويت. تقليص النفقات 
بالكويت

األجانب،  بالعاملين  الخاص  الصحي  للتأمين  جديد  نظام  تطبيق  الكويتية  الحكومة  تدرس 
ثابتة سنويًا، كما يصب في  الوافد وبرسوم  المناسب وفق احتياجات  النظام  باختيار  يسمح 
اتجاه تقليص النفقات الحكومية المتزايدة في هذا القطاع وترشيدها خالل السنوات المقبلة

تطوير السياحة لزيادة التوظيف

الكويت أكثر من  ع تقرير اقتصادي، أن يوفر قطاع السياحة في 
ّ
توق

90 ألف وظيفة للشباب حتى عام 2035، مشيرا إلى أن الخطة التنموية 
القطاع لالستفادة من  إلــى تطوير  الدولة تسعى  أعدتها  التي  الــواعــدة 
إلــى مــركــز تــجــاري مــالــي عــاملــي. ورجــح  الــبــالد  استراتيجية لتحويل 
واطلعت  غــروب« لالستشارات  »ليدرز  الصادر عن مؤسسة  التقرير 
عليه »العربي الجديد«، أن تكون املساهمة اإلجمالية للقطاع السياحي 
في الكويت على املدى القصير، بنحو 2%، مع إمكانية رفعها إلى %4. 
وتشمل الخطط الكويتية لتنمية قطاع السياحة، توسعة مطار الكويت 

الدولي، بهدف زيــادة قدرة املطار ليستوعب 25 مليون راكب سنويا، 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى مثل أنظمة النقل السريع )مترو الكويت( 
خالل  الفــتــا،  نموًا  الفندقي  القطاع  وحقق  الحديدية.  السكك  وشبكة 
السنوات األخيرة، فيما يجرى إنشاء مجموعة من الفنادق التي تتراوح 
عول الدولة على تبني سياسات 

ُ
تصنيفاتها بني الفخمة واملتوسطة. وت

داعمة لقطاع السفر بهدف خفض نسب البطالة، وتنويع مصادر الدخل، 
وتقليل االعتماد على النفط، السيما بعد أن شهدت أسعار الخام تراجعا 

كبيرا منذ منتصف 2014، ما أثر على املوارد املالية.

دينار )378 مليون دوالر(، ما يمثل 8.7% من 
إجمالي عجز امليزان التجاري، مقابل 402.4 

مليون دينار، خال نفس الفترة من 2016.
وفــي ظــل العجز فــي إنــتــاج الــحــبــوب، لجأت 
تــونــس إلـــى االســتــيــراد، الســيــمــا مــن فرنسا 
الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى 15% مـــن الــــــــواردات، 

ــق الـــبـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وقــــــال مــصــدر  ــ وفـ
مسؤول في اإلدارة العامة لإلنتاج الزراعي، 
»العربي الجديد«، إن الضغط على البذور  لـ
ــــى عـــامـــلـــني أســـاســـيـــني،  ــــذا الــــعــــام يـــعـــود إلـ هـ
املاضي،  املوسم  املحاصيل في  وهــو ضعف 
وارتفاع الطلب على البذور املمتازة من قبل 

املزارعني في إطار مساعيهم لتجاوز خسائر 
العام املاضي، مشيرا إلى أن الطلب هذا العام 
تضاعف مقارنة باملوسم املنقضي. وأضاف 
املسؤول أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط 
كبير  مــخــزون  لتوفير  وطنية  استراتيجية 

من أصناف البذور الجيدة.

المزارعون 
يتوقعون حصادًا 
ضعيفًا للقمح 
)فتحي بلعيد/ فرانس 
برس(

دراسات تتوقع 
ازدياد الطلب 
على الرعاية 
الصحية خالل 
السنوات 
المقبلة 
في الكويت 
)ياسر الزيات/ 
فرانس برس(
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1213
اقتصاد

الدوحة ـ عالء البحار

االقتصادية تحظى  امللفات  كانت 
السابقة  القمم  في  كبير  باهتمام 
ولكن  الخليجي،  التعاون  ملجلس 
هـــــذه املــــــرة ســتــســبــق الـــســـيـــاســـة االقـــتـــصـــاد 
بالقمة الخليجية الـ38 املقررة عقدها، اليوم، 
بــالــكــويــت فـــي ظـــل اســتــمــرار أزمــــة حــصــار 3 
إلــــى مــصــر لقطر  بـــاإلضـــافـــة  دول خــلــيــجــيــة 
منذ الــخــامــس مــن يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
مــــا ســـيـــؤثـــر ســـلـــًبـــا عـــلـــى مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون 
االقــتــصــادي بــن دول الخليج. وأصــبــحــت 5 
على حل  آمــالــهــا  ق 

ّ
تعل مشتركة  مــشــروعــات 

الجمركي،  االتــحــاد  وهـــي:  الخليجية  ــة  األزمـ
والسوق املشتركة، والعملة املوحدة، وإنشاء 

السكك الحديدية، والربط الكهربائي.
وبعد أن كانت تصب التوقعات في أن يصبح 
ــــادس أكــبــر  ــاون الــخــلــيــجــي ســ ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
الغنية  دولــه  العالم عبر وحــدة  فــي  اقتصاد 
بـــالـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة، تــبــخــرت هــــذه اآلمــــال 
فــي ظــل تــفــاقــم الــخــافــات بــعــد حــصــار قطر. 
من  واحــدًا  الخليجي  التعاون  ويعد مجلس 
أكــبــر الــتــكــتــات، إذ بلغ حجم اقــتــصــاد دولــه 
دوالر.  تريليون   1.5 نحو   2015 عــام  بنهاية 
ويتوقع محللو اقتصاد أن تستبعد القمة الـ 
املشتركة  االقتصادية  املشروعات  ملفات   38
أو على أقصى تقدير ستتعامل معها بفتور، 

إال في حالة إتمام املصالحة.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكــــد نـــائـــب رئـــيـــس غــرفــة 
الــســابــق، عبد العزيز  تــجــارة وصــنــاعــة قطر 
الــعــمــادي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الحصار 
على  املشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  ل 

ّ
عط

كــافــة املــســتــويــات وال سيما عــلــى فــي املــجــال 
االقتصادي.

الــعــمــادي: فــي معظم التكتات تستمر  وقــال 
العاقات االقتصادية واملشروعات املشتركة 
ــلــــى أي خــــاف  ــم تـــغـــلـــيـــب املــــصــــالــــح عــ ــ ــتـ ــ ويـ
ســـيـــاســـي مــهــمــا كـــــان حـــجـــمـــه، مـــوضـــحـــا أن 
القواعد عبر فرض  دول الحصار كسرت كل 
ــــاق املــنــافــذ  ــ ــادي شـــامـــل وإغـ ــتـــصـ حـــصـــار اقـ
الــبــريــة والــبــحــريــة والـــجـــويـــة ووقـــــف جميع 
املـــشـــروعـــات الــخــلــيــجــيــة املــشــتــركــة، مـــا أضــر 
بــالــعــاقــات االقــتــصــاديــة بـــن دول الــتــعــاون 

وكّبدها خسائر فادحة.
وأضـــــاف أن اآلمـــــال تــتــعــلــق فـــي الــقــمــة بعقد 
مصالحة تعيد امللفات االقتصادية املشتركة 
الـــدول الخليجية وفــي مقدمتها  إلــى طــاولــة 
االتحاد الجمركي والسوق املشتركة. وأوضح 
الـــعـــمـــادي أن الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة الــخــلــيــجــيــة 
تضاعفت خــال الــســنــوات األخــيــرة، إال أنها 
 إن قطر 

ً
تـــأثـــرت ســلــبــا بــعــد الــحــصــار، قـــائـــا

أخرى  دول  من  لاستيراد  للتحول  اضطرت 
بــــدال مـــن دول الـــحـــصـــار، مـــا أثــــر ســلــبــا على 
البينية بن دول الخليج، وبالتالي  التجارة 
ستتأخر أي خطط أوبرامج متعلقة بمشروع 
ــركـــي والـــــســـــوق الــخــلــيــجــيــة  ــمـ االتـــــحـــــاد الـــجـ
التخطيط  وزارة  بيانات  وحــســب  املشتركة. 
الــتــجــاري بن  الــتــبــادل  قيمة  بلغت  القطرية، 
املــاضــي 37.9  الــعــام  فــي  قــطــر ودول الخليج 
بنسبة  دوالر(،  مــلــيــارات   10.4( ــال  ريـ مــلــيــار 
العالم  مــع دول  الــتــبــادل  مــن إجمالي   %11.7
البالغ نحو 324 مليار ريال )89 مليار دوالر(. 
وشهد التبادل التجاري بن الدول الخليجية 
ارتفاعا ملحوظا من عام آلخر قبل الحصار، 
الــــذي كـــاد أن يــمــّهــد لتحقيق الــوحــدة  األمــــر 
املركز  املشتركة، وحسب  والسوق  الجمركية 
اإلحــصــائــي لـــدول مــركــز الــتــعــاون الخليجي، 
ارتفعت قيمة التجارة البينية لدول الخليج 
إلى 50.5 مليار دوالر بنسبة 53.8% في عام 
2015 مقارنة بما كانت عليه في عــام 2010، 
ارتفعت  وكــذلــك  دوالر.  مليار   32.8 بلغت  إذ 
 
ً
نــســبــة الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة الــســلــعــيــة )مــقــاســة
بقيمة الواردات السلعية البينية( إلى الناتج 
فــي عام  إلــى %3.6  املحلي اإلجــمــالــي لتصل 
2015 مقارنة بما نسبته 2.9% في عام 2010.
السابق  التنفيذي  الرئيس  أكــد  ومــن جانبه، 
ــلــــه الـــرئـــيـــســـي، لـــ  لــلــبــنــك الــــتــــجــــاري، عـــبـــد الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أي شــكــل مـــن أشــكــال 
الـــوحـــدة االقــتــصــاديــة بـــن دول الــخــلــيــج لن 

ــم  ــك املـــــركـــــزي الـــخـــلـــيـــجـــي أحــــــد أهـ ــنـ ــبـ ــّد الـ ــعــ يــ
تـــأمـــل دول مجلس  كـــانـــت  الـــتـــي  ــات  املـــشـــروعـ
التعاون في تنفيذه خال الفترة املاضية، إال أن 
لت هذا املشروع 

ّ
الخافات بن عدة أطراف عط

الــحــيــوي. وفـــي شــهــر مــايــو/ أيـــار املــاضــي تم 
الــخــلــيــج عــلــى أن تحتضن  بـــن دول  االتـــفـــاق 
ــة الــــــريــــــاض املـــجـــلـــس  ــوديــ ــعــ ــســ الــــعــــاصــــمــــة الــ
البنك  نـــواة  والـــذي يشكل  الخليجي،  الــنــقــدي 
املــركــزي الخليجي. وكـــان أحــد مــهــام املجلس 
النقدي الرئيسية إرساء قواعد تشغيل البنك 
النقدية  السياسة  وإعــداد  الخليجي،  املركزي 
ــتـــي ســيــتــبــعــهــا الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــخــلــيــجــي  الـ
النقدية  الــســيــاســات  بــن  التنسيق  مــن خـــال 

يتحقق طاملا واصلت دول الحصار تعسفها 
مع قطر. وأشار إلى أن امللفات املالية ستكون 
األكــثــر تــأثــرًا بــهــذه األزمـــة فــي ظــل عــدم الثقة 
التي ظهرت بن دول الخليج وال سيما بعد 
الحرب االقتصادية التي أعلنتها بعض دول 
الــحــصــار عــلــى الـــريـــال الــقــطــري فــي مــحــاولــة 
إلضعافه وهذه هي املرة األولى التي تتعرض 
فيها عملة خليجية ملؤامرة من دول خليجية، 
مــوضــحــا أن الــحــكــومــة الــقــطــريــة نجحت في 
امتصاص هذه اإلجراءات والحفاظ على قوة 

عملتها.
هذه  الخليجية  القمة  أن  الرئيسي  وأضـــاف 
ــام تــحــد كبير فــإمــا الــنــجــاح فــي عقد  ــرة أمـ املـ
املصالحة وبالتالي مواصلة التخطيط نحو 
تحقيق الــوحــدة االقــتــصــاديــة واملــالــيــة لــدول 

وانهيار  الخاف  تفاقم  أو  التعاون،  مجلس 
املشروعات املشتركة.

ــّدد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق للبنك  ــ وشــ
جميع  ستطاول  الخسائر  أن  على  التجاري 
دول الخليج، إال أنه أوضــح أن قطر ستكون 
ــررا بــعــد تــوجــهــهــا نــحــو تحقيق  ــل تـــضـ ــ األقـ
من  القطاعات  على مختلف  الــذاتــي  االكتفاء 
خال خطط محّددة وبرنامج زمني قد يصل 

إلى 5 سنوات.
ــتــــصــــاديــــة  وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ االقــ
األميركية، في تقرير سابق، إن بعض البنوك 
العاملية التي لها مكاتب في دبي بدأت تنقل 
ا من خدماتها املصرفية من اإلمارة إلى  جزء
لندن ونــيــويــورك، بسبب الــحــصــار. وأضــاف 
التقرير أن البنوك التي كانت تقدم خدماتها 

أن يقوم  كـــان ينتظر  كــمــا  املــجــلــس.  بــن دول 
املجلس النقدي بتأسيس وحدة اإلحصاءات 
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــة لــــلــــدول األعـ ــزيــ ــركــ والــــبــــيــــانــــات املــ
االتحاد النقدي، بهدف ضمان سهولة وصول 
الــبــيــانــات واملــعــلــومــات مــن مختلف الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة فـــي دول املــجــلــس والـــتـــي يحتاج 
ــي الــبــنــك  إلــيــهــا صـــنـــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة فـ
الخليجي لصياغة قراراتهم وإرشاد  املركزي 
لاستمرار  االقــتــصــاديــة  املــؤســســات  مختلف 
في االلتزام بمعايير التقارب النقدي. وحاولت 
دول الخليج االلتزام بمعايير التقارب النقدي 
املجلس  والتي تشمل عدم  أقرتها دول  التي 
تــجــاوز عجز امليزانية السنوية عــن 3 %  من 

نسبة  تتجاوز  وأال  اإلجمالي،  املحلي  الناتج 
الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي %60، 
بــمــا فيها التضخم.  ــرات،  املـــؤشـ وغــيــرهــا مــن 
ــارت خـــافـــات عـــديـــدة حــــول عــــدد من  ــ ولـــكـــن ثـ
النقاط أطاحت بأحام الخليجين في توحيد 

املؤسسات النقدية.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد املحلل املــالــي، أحمد 
عــقــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن االســتــعــدادات 
للوحدة النقدية لم تكن كافية خال السنوات 
ل تنفيذ هذا املشروع، مشيرًا 

ّ
املاضية، ما عط

إلــى أن مــخــاوف بعض الـــدول مــن التأثيرات 
السلبية، بسبب عدم وحدة املؤشرات املالية 

واالقتصادية ساهمت في عرقلة املشروع.
وســعــت الــســعــوديــة مــنــذ الــبــدايــة ألن تــكــون 
بــلــد املــقــر للبنك املـــركـــزي الــخــلــيــجــي، وســط 
اعـــتـــراضـــات مـــن دول أخــــــرى. وكـــانـــت أربـــع 
دول )السعودية والكويت وقطر والبحرين( 
ــزي خــلــيــجــي  ــ ــركـ ــ ــاء بـــنـــك مـ ــ ــشـ ــ ــنـــافـــس إلنـ ــتـ تـ
ــــاق عــمــلــة خــلــيــجــيــة مـــوحـــدة،  تــمــهــيــدا إلطــ
أمــام تحقيق  العقبات تقف  مــن  أن كثيرًا  إال 
هــــذا الـــهـــدف، أبـــرزهـــا رفــــض ســلــطــنــة عــمــان 
اإلمــارات  وانسحاب  العملة  لهذه  االنضمام 
مـــن املـــشـــروع فـــي 2009. ورغــــم تــصــريــحــات 
ــن مــــســــؤولــــن خـــلـــيـــجـــيـــن بـــقـــرب  ــ ســـابـــقـــة مـ
إنشاء البنك املركزي الخليجي إال أن ذلك لم 
يتحقق. وكان وزير املالية الكويتي السابق، 
مصطفى الشمالي، أكد خال القمة الحالية 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لقادة  الـــ30 
البنك املركزي الخليجي بات »في  أن إنشاء 
ــل املــشــروع 

ّ
مــراحــلــه الــنــهــائــيــة«، ولــكــن تــعــط

ــلـــى قـــطـــر ويـــكـــشـــف عــن  ــيـــأتـــي الـــحـــصـــار عـ لـ
عقبات إضافية أمــام حلم وحــدة املؤسسات 

النقدية الخليجية.
)العربي الجديد(

مــثــل تــحــديــد قــيــمــة الــعــمــلــة وشــكــلــهــا وحجم 
االحتياطي كما حدث مع إطاق عملة اليورو 
التي استغرقت وقتا كبيرًا حتى بعد إقرارها 
الســتــبــدالــهــا بــالــعــمــات الــقــديــمــة وبــالــتــالــي 
ســيــحــتــاج الــخــلــيــج إلـــى جــهــد كــبــيــر لتنفيذ 
مـــشـــروع الــعــمــلــة املـــوحـــدة ولــــن يــتــم ذلــــك إال 
بتمهيد األجواء السياسية قبل االقتصادية«.

وقـــال عــقــل إن »هـــذه املـــرة ســتــقــود السياسة 
االقـــتـــصـــاد ولـــيـــس الـــعـــكـــس، فــكــلــمــا اتــجــهــت 
انعكس  الخليجية  املصالحة  نحو  األجــــواء 
ذلـــك عــلــى املــلــفــات االقــتــصــاديــة الــتــي يتبناه 
حــل  أن  وأوضــــــــح  الــــتــــعــــاون«.  دول  مــجــلــس 
األزمــــة سيعمل أيــضــا عــلــى جـــذب مــزيــد من 
االستثمارات األجنبية وزيادة النمو لجميع 
دول الخليج، األمــر الــذي سيصب في صالح 
ــات الــخــلــيــجــيــة  ــروعــ ــشــ اإلســـــــــراع بــتــنــفــيــذ املــ
وإنــشــاء  الكهربائي  الــربــط  ومنها  املشتركة 
الــســكــك الــحــديــديــة الــخــلــيــجــيــة، مــشــيــرًا إلــى 
ــاديـــن  ــتـــصـ ــال واالقـ ــ ــمـ ــ ــار رجــــــال األعـ ــظــ أن أنــ
املــرة،  هــذه  القمة بشغف  تتابع  والبورصات 
وتعلق اآلمــال على تحقيق املصالحة لوقف 
نزيف الخسائر املتواصل القتصاديات دول 

الــخــلــيــج مــنــذ بـــدء الــحــصــار. وحــســب تقرير 
صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية، في 
يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي فـــإن الــحــصــار يكّبد 
األعمال التجارية في الخليج خسائر ضخمة 
ويضرب بيئة االستثمار. وذكرت الصحيفة 
»مركز آمن ومستقر  أن مكانة دول الخليج كـ
لألعمال التجارية في منطقة الشرق األوسط 

املضطربة«، بدأ باالهتزاز.
وأكــد عقل أنه كلما طال الحصار ستبدأ كل 
دولة خليجية االعتماد على نفسها وتكوين 
عاقات اقتصادية أكبر مع دول غير خليجية 
املــشــروعــات  تنفيذ  حلم  سيبتعد  وبــالــتــالــي 

املشتركة.
وكان تقرير أصدرته »بلومبيرغ بيزنس ويك« 
فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي أكــد أن الشرخ 

الدبلوماسي بعد الحصار سيجبر املديرين 
 
ً
التنفيذين واملصرفين واملستثمرين، فضا
عن صناع القرار األجانب، على إعادة النظر 
كانت  والتي  الخليج،  ملنطقة  مقارباتهم  في 
ــزاء الــعــالــم تماسكا واســتــقــرارًا.  مــن أكــثــر أجــ
وحــــســــب تـــعـــبـــيـــر املـــجـــلـــة فــــــإن عـــلـــى جــمــيــع 
وكلما  اآلن،  االختيار  االقتصادين  الشركاء 
طال أمد التوتر كان االختيار أصعب. ونقلت 
املــجــلــة األمــيــركــيــة عـــن رئــيــس شــركــة الــشــال 
لاستشارات االقتصادية في الكويت، جاسم 
السعدون، أن »الدول الخليجية ستبدأ شراء 
ــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  الـــدعـــم مـــن الـــشـ
والدول من خال إقامة العاقات االقتصادية 
معها«، وبالتالي ستؤثر سلبا على التعاون 

االقتصادي الخليجي املشترك. 

قّمة 
بال اقتصاد

الخالفات تعّطل االتحاد النقدي

)Getty( الحصار يبّخر آمال إصدار العملة الخليجية الموحدة

تراجع آمال الوحدة المالية لدول الخليج )Getty(ارتفاع أسعار النفط يدعم اقتصادات الخليج )كريم صهيب/فرانس برس(

)Getty( ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

استمرار األزمة يكبّد 
دول المنطقة خسائر 

مالية باهظة

إلى جهاز االستثمار القطري وبعض أثرياء 
دولة قطر من دبي، نقلت خدماتها من مركز 
دبــي املــالــي الــعــاملــي إلــى مــراكــز مالية عاملية 
لــتــتــفــادى تــخــريــب عــاقــاتــهــا مــع الــســعــوديــة 
ــلـــى األقـــــــل عــــــدم الـــتـــعـــرض  واإلمــــــــــــارات أو عـ

لعقوبات من قبل دول الحصار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد املــحــلــل املــالــي أحمد 
التي  الــجــديــد« أن الخسائر  »الــعــربــي  لـــ  عقل 
تــعــرضــت لــهــا اإلمـــــارات والــســعــوديــة وبــاقــي 
ــار ســتــعــطــل  الــــحــــصــ بـــســـبـــب  ــلـــيـــج  الـــخـ دول 
ــيــــة  ــالــ تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم فــــــي املــــــشــــــروعــــــات املــ
الخليجية املشتركة وأبرزها العملة املوحدة 
واملــــصــــرف املــــركــــزي الــخــلــيــجــي، مــضــيــفــا أن 
ــــى بــنــيــة  ــــذه املــــشــــروعــــات تـــحـــتـــاج إلـ ــثـــل هـ »مـ
فة 

ّ
مكث وتحضيرات  قوية  واقتصادية  مالية 

الحصار يعرقل 5 مشروعات 
خليجية مشتركة

شهدت مؤشرات 5 بورصات خليجية 
ــويــــت والـــســـعـــوديـــة  ــكــ ــي قـــطـــر والــ ــ وهــ
أمــس، وسط  ارتفاعا،  ومسقط ودبــي 
تــــواصــــل االســــتــــعــــدادات لــعــقــد الــقــمــة 
الــكــويــت. وسجل  فــي  ـــ39  الـ الخليجية 
املـــؤشـــر الـــعـــام لــبــورصــة قــطــر، أمـــس، 
ما  أي  نقطة،   173.83 بقيمة  ارتــفــاعــا 
آالف   7 إلـــى  لــيــصــل  نــســبــتــه 2.24 %، 
جــلــســة،  خــــال  ــم  وتــ نــقــطــة.  و930.38 
ألــفــا  ــداول 18 مــلــيــونــا و724  ــ تـ أمــــس، 
و725 ســهــمــا، فــي جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
بقيمة 335 مليونا و540 ألفا و588.59 

رياال نتيجة تنفيذ 5462 صفقة.
كما أغلقت بورصة الكويت تداوالتها، 
السعري  ارتفاع مؤشرها  أمــس، على 
7.81 نقاط ليصل إلى 6221.94 نقطة، 
ــران الـــوزنـــي  ــ ــؤشـ ــ بــيــنــمــا انـــخـــفـــض املـ
نـــقـــاط  و3.05   0.66  )15 ــــت  ــويــ ــ و)كــ

عــلــى الــتــوالــي. وبــلــغــت قــيــمــة األســهــم 
املــتــداولــة حــتــى اإلغــــاق 14.8 مليون 
مــلــيــون  )نـــحـــو 48.3  كـــويـــتـــي  ــار  ــنــ ديــ
كمية  بلغت  أميركي(، في حن  دوالر 
األســهــم املــتــداولــة 76.9 مــلــيــون سهم 

تمت عبر 3760 صفقة. 
وشــهــد مــؤشــر الــبــورصــة الــســعــوديــة 
ارتفاعا بنحو 19% إلى 7 آالف و103 
نـــقـــاط وبــــذلــــك  أنـــهـــى مـــؤشـــر الــســوق 
الـــســـعـــودي جــلــســة أمـــــس، عــلــى أعــلــى 
ــداوالت  ــ ــــط تــ ــــاق فــــي شـــهـــريـــن وسـ إغــ
نشطة بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 
ــارات ريـــــال هـــي األعـــلـــى في  ــيـ ــلـ 4.5 مـ
شـــهـــر. كــمــا شـــهـــدت بـــورصـــة مسقط 
ارتــفــاعــا فــي مــؤشــرهــا، أمـــس بنسبة 
0.06%، ودبي 0.34%، فيما انخفضت 

بورصة البحرين.
)العربي الجديد(

تــوقــعــت شـــركـــة »مـــوديـــز أنــالــيــتــكــس«، 
في تقرير صــدر أمــس، نمو اقتصادات 
الـــخـــلـــيـــجـــي  الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  دول 
بنسبة 2.5% في العام 2018، مدعومة 
ــافـــت  ــفـــط. وأضـ ــنـ ــار الـ ــعــ بـــاســـتـــقـــرار أســ
موديز أناليتكس، وهي مؤسسة تتبع 
العاملية«، ومــزِودة بالتوقعات  »موديز 
ــة والـــبـــيـــانـــات، أن أســـعـــار  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
الطاقة املستقرة ستعزز من وتيرة نمو 
اقتصادات الخليج، مع تقلب سعر خام 
بــرنــت ضمن نــطــاق ضيق يــتــراوح بن 

50 إلى 60 دوالرًا للبرميل. 
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي لـــشـــؤون 
الطاقة لدى »موديز أناليتكس«، كريس 
الفــاكــيــس، إن تــمــديــد خــفــض اإلنـــتـــاج، 
النفط  املتزايد على  الطلب  إلــى   

ً
إضافة

مـــن األســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة، ســـيـــؤدي إلــى 
انــخــفــاض مــخــزونــات الــنــفــط الــعــاملــيــة، 

ودعم أسعار النفط في 2018.  واتفقت 
منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك(، 
تمديد خفض  على  املــاضــي،  الخميس 
إنتاج النفط حتى نهاية 2018. وقالت 
ــيـــة املـــالـــيـــزيـــة  ــنـ ــتــــرول الـــوطـ ــبــ شــــركــــة الــ
)بتروناس(، في تقرير صدر أمس: »في 
النفط ستحوم  أن توقعات سعر  رأينا 
من  والــســتــيــنــيــات  الخمسينيات  حـــول 
الدوالرات«. وتعرضت اقتصاديات دول 
الخليج ألضرار بالغة بسبب الحصار 
)الــــســــعــــوديــــة  دول   4 ــتــــه  فــــرضــ الـــــــــذي 
واإلمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر( عــلــى 
قـــطـــر، وقـــالـــت وكـــالـــة مـــوديـــز لــخــدمــات 
يوم  تقرير،  فــي  االئــتــمــانــي،  التصنيف 
أزمــة  إن  املــاضــي،  أيــلــول  12 سبتمبر/ 
الــســيــادي  التصنيف  حــولــت  الــحــصــار 

لكل دول الخليج إلى سلبي.
)العربي الجديد(

ارتفاع مؤشرات 
5 بورصات

2.5% نمو متوقع 
لدول التعاون في 2018

مال وسياسة

القمة  تترقب  التعاون  بين دول مجلس  5 ملفات اقتصادية مشتركة 
الخليجية الـ38 المقرر عقدها، اليوم، في الكويت، وتتخوف األوساط 
االقتصادية من غياب المشروعات المشتركة عن طاولة قادة الخليج 

ألول مرة في تاريخ قمم المجلس في حالة عدم إتمام المصالحة

من  السادسة  النسخة  فعاليات  الدوحة  في  الثالثاء،  اليوم  تنطلق، 
مؤتمر »يوروموني قطر«، ويبحث خاللهما رؤى الخبراء االقتصاديين 
حول التنمية المالية في قطر، إلى 
المشهد  تحوالت  مناقشة  جانب 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــمــنــطــقــة. 
من  الحالي  العام  نسخة  وتعقد 
مصرف  يــشــارك  ــذي  ال المؤتمر، 
استضافته،  في  المركزي  قطر 
الرقمي:  »االبــتــكــار  عــنــوان  تحت 
المستقبل المالي«، وسيشارك فيه 
القطريين  المسؤولين  من  عدد 

ومصرفيون كبار.

انطالق مؤتمر »يوروموني قطر«

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

إلى  وتركيا  بني مصر  والدبلوماسية  السياسية  العالقات  وصلت 
انــقــالب 3 يوليو 2013 فــي مــصــر. ومــؤخــًرا  مرحلة األزمـــة، عقب 
كــانــت هــنــاك مــحــاوالت إلصـــالح تلك الــعــالقــة والــعــودة بها إلــى ما 
كــانــت عــلــيــه، إال أن الــســلــطــات املــصــريــة صــــّدرت مـــؤخـــًرا مشكلة 
جــديــدة قــد تــعــوق تــلــك املـــحـــاوالت، مــن خـــالل اإلعــــالن عــمــا يسمى 
ــدًدا مــن املــصــريــني في  بقضية التخابر مــع تــركــيــا، والــتــي تضم عـ
الوقت كانت تركيا تشهد مؤتمًرا  الداخل والخارج. لكن في نفس 
تحت  ديسمبر(   1 إلــى  نوفمبر   26( أيــام  لخمسة  امتد  اقتصادًيا 
عنوان »نصنع مًعا« ضم رجال أعمال مصريني وأتراكا، وممثلني 
عن جمعية رجال األعمال املصريني، واتحاد الصناعات املصرية، 
املؤتمر  أعمال  وانتهت  املصرية.  التجارية  للغرف  العام  واالتــحــاد 
باإلعالن عن توقيع شراكات بني الجانبني بحوالي 51 مليون دوالر 
في  وذلــك  مصر،  إلــى  ستتوجه  التركي  الجانب  مــن  كاستثمارات 
مجاالت الصناعات الهندسية والغذائية وقطع غير السيارات. كما 
أعلن عن استهداف زيادة قيمة التبادل التجاري بنسبة 30% عام 
2018. إضافة إلى اإلعالن عن عودة السياحة التركية ملصر، خالل 
األيــام القليلة املاضية، عبر أول فوج يضم 50 سائحا تركيا، بعد 
وبلغ  لنحو 4 ســنــوات.   التركية ملصر  السياحية  الرحالت  انقطاع 
يزيد عن 5 مليارات دوالر  البلدين ما  التجاري بني  التبادل  حجم 
عام 2012، تراجع إلى 4.1 مليارات دوالر في 2016، وخالل الفترة 
من يناير - أغسطس 2017 بلغ نحو 2.7 مليار دوالر. ويعود تراجع 
التبادل التجاري بني البلدين، خالل الفترة من 2012 - 2016، إلى 
أسباب تتعلق في معظمها بالوضع االقتصادي ملصر، منها عدم 
للحد  اتخذتها مصر  التي  اإلجـــراءات  أو  األجنبية،  العمالت  توفير 
ــراءات لــم يكن  ــ مــن الــــــواردات، وتحجيم الــعــجــز الــتــجــاري، وهـــي إجـ
تجاه  طبقت  ولكنها  الــخــصــوص،  وجــه  على  تركيا  بها  مقصودا 
إجمالي الواردات املصرية. ووصل عدد الشركات التركية في مصر 
إلى نحو 305 شركات، تضم 75 ألف عامل، وباستثمارات ملياري 
دوالر. وطبيعة االستثمارات التركية في مصر وضمها لهذا العدد 
من العمال، حّد من إمكانية مصر في اتخاذ قرار بطرد املستثمرين 
األتراك عقب تأزم العالقات السياسية بني البلدين منتصف 2013.

ــد تــكــون الــخــطــوات عــلــى الــصــعــيــد االقــتــصــادي تــمــهــيــدا لــعــودة  وقـ
كبيرة،  مشكالت  تعاني  التي  والدبلوماسية،  السياسية  العالقات 
لعودة  رغبة  االقــتــصــاد مجرد  عبر  التمهيدية  الــخــطــوات  تكن  ولــم 
العالقات السياسية، لكن هناك دوافع أخرى إقليمية، جعلت تركيا 
، فإن تجسير 

ً
تعيد حساباتها لعودة العالقات مع مصر. وإجماال

العالقات السياسية عبر بوابة االقتصاد لن يكون ألسباب سياسية 
ا مزايا اقتصادية تستفيد منها الدولتان، وفيما 

ً
فقط، فهناك أيض

ــودة الــعــالقــات عــبــر الــجــســور االقــتــصــاديــة،  يــلــي نــتــنــاول أســبــاب عـ
وكذلك اإليجابيات املنتظرة لصالح الدولتني.

أسباب عودة العالقات
شهدت منطقة الشرق األوسط تطورات متسارعة منذ تراجع ثورات 
الربيع العربي في عام 2013، مما أدى إلى إعادة الحسابات، فالواقع 
ــأزوم فــي مــصــر دفـــع إدارة االنــقــالب الــعــســكــري إلــى  الــســيــاســي املــ
التوجه للدول التي لها حسابات سياسية ضد تركيا، مثل قبرص 
اتفاقيات  توقيع  عــن  أثمر  مــا  الصهيوني،  الكيان  ودولـــة  والــيــونــان 
إعادة ترسيم الحدود لصالح تلك الدول، نكاية في تركيا. وسمحت 
الكيان  ــة  ودول واليونان  قبرص  من  كل  باستثمار  االتفاقيات  تلك 
الفعلي  اإلنــتــاج  ومــبــاشــرة  الطبيعي،  الــغــاز  فــي حــقــول  الصهيوني 
في تلك الحقول، وقــّدرت الثروة املتحققة من تشغيل تلك الحقوق 
مع  كاملة  عــالقــات  لــعــودة  تركيا  دوالر. وسعي  مليار  بنحو 180 
عليها  فــرض حــصــار  مــن محاولة  مــصــر، يساعد على خروجها 
لها بتوسيع  قــبــرص، ويسمح  الــيــونــان  إســرائــيــل  مــن قبل تحالف 
استراتيجيتها التي اعتمدتها منذ أكثر من عقد من الزمن بضرورة 
فــإن استمرار مصر في  الصعيد املصري،  ــا.  وعلى 

ً
التوجه شــرق

تفاقم  ملخاطر  يعّرضها  قــد  الخليج،  دول  على  إقليمًيا  االعــتــمــاد 
األزمة االقتصادية واملالية في الخليج، خالل الفترة القادمة، بسبب 
بقوة  تتمتع  فتركيا  وبالتالي  والسياسية،  االقتصادية  التداعيات 
اقتصادية ذات قاعدة إنتاجية يمكن االعتماد عليها بشكل أفضل.

كما أن مصر في ظل أزمتها االقتصادية، تحاول أن تتعدد أوراق 
اللعب في يدها إقليمًيا، فهي تناور كال من الخليج وإيران بالتقارب 
التركي، كما تضمن باملساومة بهذه الورقة أن يستمر دعم الخليج 
مهما كانت األزمة االقتصادية التي تعيشها دوله الحريصة على أال 

تكون تركيا قوة إقليمية فاعلة على حساب دول الخليج.

اإليجابيات للدولتين
فــي سوق  التفريط  يتم  أن  السهل  مــن  ليس  الــتــركــي،  الجانب  على 
بحجم سكان مصر، والذي وصل إلى 106 ماليني نسمة، ويحظى 
من  الــرغــم  وعــلــى  ســنــوًيــا،   %2.5 تبلغ  عالية  نمو سكاني  بنسبة 
يتأثر  ولــم  اقتصادًيا في مصر،  لتركيا  ا 

ً
تــواجــًدا ملحوظ أن هناك 

السنوات  مــدار  السياسية على  األزمــة  كبير بسبب  سلبًيا بشكل 
في  التركي  التواجد  زيـــادة  يفرض  التحدي  أن  إال  املاضية،  األربـــع 
ــري، حــتــى ال يــتــعــرض لــــالنــــزواء والـــتـــراجـــع لــصــالــح  الـــســـوق املـــصـ
اقتصاديات أخرى، على رأسها الصني. ثم مزايا أخرى يتمتع بها 
السوق املصري، منها توقيع اتفاقيات إقليمية اقتصادية ملصر مع 
الكوميسا تنطلق إلى السوق األفريقية، واتفاقية الشراكة املصرية 
االتفاقيات  هــذه  وكــل  الــحــرة،  العربية  املنطقة  واتفاقية  األوروبــيــة، 
قواعد  بمزايا  يتمتع  في مصر  املصنوع  التركي  املنتج  من  تجعل 
املنشأ التي تسمح له باالستفادة من اإلعفاءات الجمركية املمنوحة 
التركية  االستثمارات  كانت  دوًمــا  ولذلك  االتفاقيات.  هــذه  بموجب 

تركز في مصر على املجال الصناعي، خاصة في قطاع النسيج.

تغليب المصالح
مة يخضع لها الجميع، وتفرض 

ّ
التحام االقتصاد والسياسة مسل

نفسها من خالل الواقع، وبال شك فإن واقع منطقة الشرق األوسط 
يموج باملتغيرات املتسارعة، والتي من الصعب التنبؤ بمستقبلها، 
إضعاف  يستهدفون  والذين  الدوليني،  الالعبني  ظل مخططات  في 
الــصــهــيــونــي. وتتبدى  الــكــيــان  ــة  الــقــوى اإلقليمية لــصــالــح دولـ كــافــة 
مــصــالــح كـــل مـــن مــصــر وتــركــيــا فـــي عــــودة الــعــالقــات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، وكذلك زيادة حجم العالقات االقتصادية، ولكن ما 
سيحسم مستقبل العالقات إيجاًبا أو سلًبا، هو ميزان كل طرف 
والعمل  الكاملة  العالقات  استمرار  ظل  في  هل ستكون  ملصالحه، 
القطيعة  مــن  مزيد  أم  الحالي،  الــوضــع  استمرار  أم  توطيدها،  على 

وتراجع العالقات.

في العالقات المصرية التركية
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سوسن جميل حسن

بــيــنــمــا كـــانـــت املـــفـــاوضـــات بـــشـــأن األزمــــة 
السورية تتعثر في مؤتمر جنيف الثامن 
الذي انفرط عقده، بعودة وفد النظام، قبل 
أن يلتئم، واعــًدا بجنيف بحسب متوالية 
حــســابــيــة مــفــتــوحــة عـــلـــى رقـــــم مــجــهــول، 
كـــان ينعقد فــي مــديــنــة هــانــوفــر األملــانــيــة 
املــؤتــمــر الــثــامــن لـــحـــزب الــبــديــل مـــن أجــل 
أملــانــيــا، فــي الــثــانــي مــن ديــســمــبــر/كــانــون 
األول الجاري، الحزب اليميني الشعبوي، 
املوسوم من مناهضني له ولسياسته من 
الشعب األملاني بالنازي، وهو نعٌت يعتبر 
كثيرين،  ألملــــان  بالنسبة  كــبــيــرة  نقيصة 
ــاغ  ــتـ ــبـــونـــدسـ ــزب الـ ــ ــحـ ــ وقــــــد دخــــــل هــــــذا الـ
)البرملان االتحادي( للمرة األولى، بعد أن 
الناخبني.  أصــــوات  مــن   %13 نسبة  حــقــق 
فهل يحق ملراقب ســوري أن يعقد مقارنة 

بني الحالتني؟
مــن حــيــث املــبــدأ، ال يمكن مــقــارنــة الــحــراك 
ــانـــي مــنــذ انــطــاق  الـــســـوري بــالــحــراك األملـ
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
حزب البديل بنسبٍة تخوله دخول البرملان 
االتحادي، فالشعب السوري الذي تظاهر، 
كــمــا الــشــعــب األملـــانـــي املــتــظــاهــر أمــــام مقر 
انعقاد املؤتمر الثامن لحزب البديل مندًدا 
كــان طامًحا في وطــٍن معافى  بسياساته، 
يعيش فيه ضمن دولة مؤسسات وقانون، 
تضمن له حقوقه، وتحترم كرامته، وتدافع 
مــواطــن،  برتبة  فيها  كــيــانــه، ويحظى  عــن 
دولة تقوم على أساس ديموقراطي، تحقق 
طــمــوح مــواطــنــيــهــا وأحــامــهــم وحــيــاتــهــم 
بعدالة. لكن الشعب الذي تظاهر بسلمية 

عبد الحميد اجماهيري

قادما  قطر،  املغربي  العاهل  زيـــارة  ظهرت 
ــارات، كــمــا لــو أنــهــا محاولة  ــ إلــيــهــا مــن اإلمــ
أخــاقــيــة فـــي رأب صــــدع تـــجـــاوز فــتــقــه كل 
ــــدت، فـــي آراء  ــد. وفــــي أحـــســـن األحــــــوال بـ حــ
وتــحــلــيــات عــديــدة مــتــســرعــة، كــمــا لــو أنها 
زيــارة سنونوة تطمح أن يكون حضورها 
وحده كفيا بإعان مجيء الربيع. والحال 
األزمة  املغربي، في أشد ذروات  أن املسعى 
تقرأه  كما  يسير،  الخليجية،   - الخليجية 
نخبة الرباط ودبلوماسيوها، في انسجام 
تام مع منطق الخيط الناظم للمملكة، منذ 
تــنــبــأ املــلــك بـــأزمـــة الــخــلــيــج، مــنــذ أزيــــد من 
ســنــة خــلــت عــلــى األقــــل. فــفــي قــمــة الــريــاض، 
في أبريل/ نيسان 2016، والخليج مجتمع 
بــرمــتــه حـــول مـــائـــدة نــقــاش مـــا بــعــد هـــدوء 
كــان ملك  الــعــربــي،  الــربــيــع  نسبي لعاصفة 
لتطور   

ً
كارثية احتماالٍت  قد وضــع  املغرب 

الوضع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما 
وضـــع »جـــــدول األعـــمـــال« لــلــفــاجــعــة. ولــعــل 
الــزاويــة التي تحدث منها ملك املغرب، في 
اإلقليمي  الوضع  بتطورات  وثيق   ارتباط 
ــــط وغـــربـــه، هـــي زاويـــة  لــــدول الـــشـــرق األوسـ
بالنسبة  الكارثية  والتوقعات  االســتــقــرار، 
لــهــا فــي هـــذه الــقــمــة األولــــى مــن نــوعــهــا في 
تاريخ املنطقة، فَعمَّ تساءل العاهل املغربي؟

تـــحـــّدث وقــتــهــا إلــــى املـــلـــوك واألمـــــــراء بلغة 
ــّدٍة عــن وجــود  واضــحــة، بــمــا تحمله مــن حــ
»تحالفات جديدة«، قد تؤدي إلى التفرقة، 
ــادة تــرتــيــب األوراق فـــي املــنــطــقــة،  ــ وإلــــى إعـ
وهـــي تــحــالــفــات تــمــس، إقــلــيــمــيــا، الــوجــود 
ــيـــا  ــــي فــــي الــــقــــرار الــخــلــيــجــي. ودولـ ــرانـ ــ اإليـ
الــعــودة القوية ألميركا على أســاس ضرب 
الــتــمــاســك املــحــلــي، واســتــراتــيــجــيــا تصفية 
الخصومة  وتــغــيــيــر  الفسطينية  الــقــضــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن عـــربـــيـــة/إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 

سنية/ شيعية.
ــذكـــورة حــرفــيــا عــّرفــهــا املــلــك  الــتــحــالــفــات املـ

سمير صالحة

املناورة  الخليجية هامش  ضيقت األزمــة 
أمــــام تــركــيــا، ودفــعــتــهــا إلــــى الــتــخــلــي عن 
ــيـــب كــاســيــكــيــة مــتــوازنــة  ــالـ مـــواقـــف وأسـ
معتمدة في سياستها العربية، وألزمتها 
بــــاتــــخــــاذ قــــــــــــرارات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شــبــه 
حــاســمــة، قــلــبــت حــســابــاتــهــا هــنــاك رأســـا 
على عقب. ولم تلق دعوة الرئيس التركي، 
ــــدول الخليجية  الـ ــان،  ــ ــ رجـــب طــيــب أردوغـ
إلى التهدئة ورفع الحصار املفروض على 
قطر آذانــا صاغية، ولــم يكن لها صداها، 
فــتــركــيــا، وعـــبـــر قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة في 
قــطــر، معنية بــائــحــة الــشــروط واملــطــالــب 
العكس، ما حصل  بل  للدوحة، ال  املقّدمة 
أن شريحة واســعــة مــن اإلعـــام الخليجي 
شنت، وال تزال، حملة على تركيا، تتهمها 
ــتـــدخـــل املـــبـــاشـــر فـــي شـــــؤون الــبــيــت  بــــ »الـ
االنشقاقات  زرع  في  والتسبب  الخليجي 
بني دوله«. وما ينقذ تركيا بعض الشيء 
هو عدم وضعها خليجيا حتى اآلن على 
مسافة واحدة مع إيران لناحية  »األطماع 

والتهديدات واملخاطر«.
اخـــتـــار أردوغـــــــان االنـــحـــيـــاز إلــــى الــجــانــب 
القطري، وهو يعرف أنها مغامرة، ستكون 
ــا عـــلـــى مـــســـار الـــعـــاقـــات  ــ ــهـ ــ ــداداتـ ــ لـــهـــا ارتـ
الــتــركــيــة الــســعــوديــة الــتــي شــهــدت هــبــاٍت 
بــــــاردة وســـاخـــنـــة كــثــيــرة بــســبــب املــلــفــني، 
االنفتاح  وخــطــوات  واملــصــري،  الخليجي 
على  املتزايد  اإلقليمي  التركي  والــتــقــارب 
ــران. وكــانــت مــســارعــة الــبــرملــان التركي  ــ ايـ
ــاق الــعــســكــري  ــفــ إلــــى املـــصـــادقـــة عــلــى االتــ
بـــني تــركــيــا وقــطــر بــمــثــابــة رســـالـــة تركية 
السعودية،  اإلقليمية، وأهمها  القوى  الى 
مصالحها  أن  شعرت  تركيا  بــأن  مفادها 
في الخليج مستهدفة، ليس بسبب رفض 
الـــــريـــــاض عـــــــروض اســـتـــضـــافـــة الـــجـــنـــود 
ــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة  األتــــــراك وإنـــشـ
ــــرار بعضهم على  »إصـ بــل بسبب  هــنــاك، 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــات غــربــيــة إلخـــــراج أنــقــرة 
من املشهد الخليجي«، كما كّررت أصوات 
ــة مــــقــــّربــــة مــــن حـــزب  ــيــ ســـيـــاســـيـــة وإعــــامــ

العدالة والتنمية )الحاكم( مراٍت.
الــتــصــعــيــد  خـــــطـــــوات  فـــــي  تــــركــــيــــا  ورأت 
ضــد قــطــر اســتــهــدافــا مــبــاشــرا ملصالحها 
ــنـــاع الـــريـــاض  ــنـــاك، وهــــي فــشــلــت فـــي إقـ هـ
بما تــقــول، مــا دفــع األزمـــة الخليجية إلى 
أن تــلــقــي بــظــالــهــا الــســلــبــيــة عــلــى مــســار 
ــــات الــــتــــركــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، عــلــى  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــراز الــواقــعــيــة،  الــرغــم مــن كــل مـــحـــاوالت إبــ
عند  والــخــســارة  الــربــح  وتقديم حسابات 
إعــطــاء الــقــرارات وتــحــديــد املــواقــف ورســم 
السياسات. وهــنــاك مــن يـــردد، فــي تركيا، 
أن جهود أنقرة باتجاه الحفاظ على طرق 
الــتــجــارة الــبــريــة، لــلــوصــول إلـــى األســـواق 
من  وهناك  وتتراجع.  تضعف  الخليجية 
يدعو إلــى اإلصــغــاء إلــى ما تقوله طهران 
فــي عــروضــهــا املــغــريــة املــقــّدمــة ألنــقــرة في 
املدى،  وبعيد  استراتيجي ضخم،  تعاون 
ــة، بــالــتــنــســيــق مع  ــاقـ فـــي خــطــط نــقــل الـــطـ
ــه أن ذلــك  ــ ــ روســــيــــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن إدراكـ
قـــد يــعــنــي إطــــاق رصـــاصـــة الــرحــمــة على 

العاقات بني أنقرة والرياض.
ــنــــاك مــــن ســيــســتــفــيــد فــــي الـــخـــلـــيـــج مــن  هــ
لكن  السعودية،  التركية  العاقات  تدهور 
هـــنـــاك مـــن يــــرى أيـــضـــا أن املـــشـــّجـــع األول 
على هــذا الــتــدهــور هــو الــواليــات املتحدة 
األمــيــركــيــة الــتــي تــراجــعــت عــاقــاتــهــا أكثر 

نبيل السهلي

بغرض فرض »يهودية دولــة االحتال«، 
بعد جعل حياة األقلية العربية هامشية 
أخــيــرًا بمشروع  تــقــدم  كــل مناحيها،  فــي 
واحــــــــد مـــــن أخــــطــــر الـــــقـــــوانـــــني، »قــــانــــون 
الـــقـــومـــيـــة«، عـــضـــوا الــكــنــيــســت )الـــبـــرملـــان 
اإلسرائيلي( زئيف إلكني، من »الليكود«، 
وأيــلــيــت شــاكــيــد مــن »الــبــيــت الــيــهــودي«. 
وبــذلــك لــم يعد مصطلح »يــهــوديــة دولــة 
االحــــتــــال« مـــجـــّرد فـــكـــرة، حــيــث تسعى 
املـــؤســـســـات اإلســرائــيــلــيــة املــخــتــلــفــة إلــى 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــاٍت لــتــهــويــد كـــل مــنــاحــي 
الحياة داخل »الخط األخضر« والقدس. 
ففكرة يهودية دولة االحتال التي كانت 
دائــمــا إحــــدى ركــائــز الــفــكــر الــصــهــيــونــي، 
وبغض النظر عن أن درجة هذه اليهودية 
وبعض مضامينها كانت مثار جدل بني 
الصهيونية،  الحركة  فــي  معينة  تــيــارات 
املـــقـــولـــة  ــذه  ــ ــهـ ــ لـ الـــكـــبـــيـــر  ــم  ــ ــزخــ ــ الــ أن  إال 
املــتــجــّددة، خــصــوصــا بــعــد تــولــي رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــني  الــحــالــيــة،  الــحــكــومــة 
الحكم فــي دولـــة االحــتــال، إنــمــا ينطوي 
على أبعاد مهمة وجوهرية، وفي املقدمة 
مــنــهــا مــضــامــني عــنــصــريــة ضـــد األقــلــيــة 
العربية داخل الخط األخضر، والاجئني 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي أمــاكــنــهــم املــخــتــلــفــة، 
املنافي  وفــي  التاريخية  فلسطني  داخـــل 

القريبة والبعيدة.
وكـــان »الــكــنــيــســت« قــد اتــخــذ فــي يوليو/ 
فكرة  بــضــرورة تعميق  قـــرارًا  تموز 2003 
دول  عــلــى  وتعميمها  الـــدولـــة«  »يــهــوديــة 
العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني 
ــرار الـــــــذي قـــــــّدم مـــشـــروعـــه آنـــــذاك  ــ ــقـ ــ مــــع الـ
أعضاء كتلة الليكود في »الكنيست«، وتمَّ 
تشريعه بعد التصويت عليه. وقد تضّمن 
ــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــا أن قـــطـــاع غـ أيـــضـ
الناحية  من  ال  محتلتني،  منطقتني  ليسا 
التاريخية، وال من ناحية القانون الدولي، 
وال بــمــوجــب االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وقــعــتــهــا 
إسرائيل. ودعا القرار إلى مواصلة تعزيز 
التمسك  وإلـــى  وتــطــويــرهــا،  املستوطنات 
بشقيها  الــقــدس،  على  املطلقة  بــالــســيــادة 
ــربـــي والـــشـــرقـــي املــحــتــلــني فــــي 1948  ــغـ الـ

كــامــلــة قـــوبـــل بـــالـــرصـــاص الـــــذي اســتــولــد 
رصــاًصــا أغـــزر، قــوبــل بالعنف الـــذي أّجــج 
ا أكبر، رفع شعاراٍت تطالب بالحريات، 

ً
عنف

فــقــوبــل بخنق أكــثــر لــحــريــاتــه وزّج بــه في 
املــعــتــقــات، طــالــب بــدولــة مــدنــيــة، فانبثق 
ــــاح يــســطــو عـــلـــى حــلــمــه،  بــــني أجـــنـــابـــه سـ
ــا إلــى الــــوراء، طــارًحــا أمامه 

ً
ويعيده قــرون

دولــــة الــخــافــة الــتــي تــقــوم عــلــى الشريعة 
وشــعــار اإلســـام هــو الــحــل، ومــن ال يوافق 
فــاإلقــصــاء والــجــلــد والــرجــم والــذبــح بديل 

شاف ودواء ناجع. 
هذه  الشعبوي  اليميني  الحزب  يحقق  لم 
النسبة، لوال أنه كان لديه برنامٌج ما، طرحه 
شــعــارًا يــامــس قضايا ومــشــكــاٍت يعاني 
مــنــهــا الــشــعــب األملــــانــــي، بـــل وربـــمـــا المــس 
 ما زال لديها بعض الصدور 

ً
 عصبية

ً
نزعة

من  لكن  النازية.  بعد  أملانيا  في  تضمرها 
املنصف القول إن لدى كل شعب مشكاته، 
مــهــمــا بــلــغــت تــجــربــتــه، ومــهــمــا حــقــقــت من 
نمو وتــطــور. ليس الشعب األملــانــي مرفًها 
ساعات  يعمل  كـــادح  شعب  فهو  باملطلق، 
طواال، ويدفع الضرائب املرتفعة، ومن حقه 
أحــام وطموحات بتحقيق  لديه  أن تكون 
حياة أكثر راحة وأكثر رفاهية، فجاء حزب 
الــبــديــل لــيــقــول لــه إن الــاجــئــني هــم أســاس 
مشكلته، فــهــو يــدفــع الــضــرائــب، والــاجــئ 
ــلــــى حــــســــاب تــعــبــه  يــــأخــــذ املـــــســـــاعـــــدات عــ
وجهده. ربما لم ينتخبه الجميع من أجل 
هذا الشعار، وإنما منحه بعض الناخبني 
أصـــواتـــهـــم نــكــايــة فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
التي رأى تعثًرا في أدائها وقصوًرا ما في 
رفضه  التعبير عن  فــأراد  تحقيق طلباته، 
سياساتها والــتــجــريــب فــي مــكــان مــا، هذا 

ا عن الوضع في سورية، أو 
ً
تعرفون شيئ

أنكم تريدون السير فوق الجثث«. 
بــشــقــيــه،  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  فــــي  ــه درس  ــ إنــ
داخل »البوندستاغ« األملاني في السجال 
الــــذي جـــرى بـــني الــكــتــل املــمــثــلــة لـــأحـــزاب، 
وفــي الــشــارع األملــانــي حيث يتظاهر آالف 
للتعبير عن رفضهم طروحات عصبوية، 
يصفها بعضهم ببساطة بالنازية، لكنها 
الــديــمــوقــراطــيــة الــواعــيــة. فــمــا الــــذي يأتي 
ــــاس فــي  ــنـ ــ بــــأفــــراد مــــن كــــل األعــــمــــار واألجـ
ظــروٍف مناخيٍة صعبة، حيث تنزل درجة 
ا، لوال 

ً
الحرارة تحت الصفر، ليسجل موقف

عنها  يــدافــع  التي  القضية  بعدالة  إيمانه 
وتمّسكه بحقه الديموقراطي، وبأن يكون 
لــه صــــوت؟ كـــان الــتــجــمــع الــحــاشــد يحوي 
مجموعاٍت تنتمي إلى أحزاٍب، وأخرى من 
املستقلني، ومن الافت والطريف مشاركة 

حزب دي بارتاي، أي حزب »الحزب« الذي 
السخرية نهًجا لطرح شعاراته  اتخذ من 
وتحقيق أهدافه، فهو، كما تحّدث الناطق 
اإلعامي باسمه ملوفدة »دويتشه فيليه«، 
املؤتمر،  انعقاد  إلى موقع  ميسون ملحم، 
يــطــمــح عــن طــريــق الــســخــريــة إلـــى التأثير 
يــرون بعني  الــشــاب، وجعلهم  الجيل  على 
ناقدة. في املقابل، كان هناك تجّمع صغير 
مـــن حـــزب الــعــدالــة واملــــســــاواة الــســودانــي، 
يــرفــعــون الفــتــة تــطــالــب بــالــعــدالــة فــي بــاد 
الديموقراطية والعدالة التي لجأوا إليها، 
فتحدث أحدهم بمرارة: لجأنا إلى هنا، ألن 
العدالة مفقودة في بادنا، نطمح بعدالة 
بــديــلــة هـــنـــا. لـــذلـــك جــئــنــا نــضــم أصــواتــنــا 
تعادي  لسياسة  املناهضني  أصـــوات  إلــى 
ــعــتــبــر 

ُ
ــل هـــــذا الــــحــــراك الــــــذي ت الــــلــــجــــوء. كــ

مشكلة الــاجــئــني فــي مــركــزه، والــســوريــني 
ا 

ً
السياسي متمّكن الشلل  تحديًدا، ويبقى 

من الحراك السياسي فيما يتعلق بالشأن 
الــعــســكــري،  للتصعيد  مــواكــًبــا  الـــســـوري، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــفـــاقـــات عــــدم التصعيد 
يمكن  ال  املشكلة؟  فأين  منه،  التخفيف  أو 
ألن  واحـــدة،  عــن مشكلة مجّسدة  الحديث 
ــة، بــحــد ذاتــــهــــا، إشــكــالــيــة  ــة الـــســـوريـ ــ األزمــ
ــقــــدة، بـــســـبـــب كـــثـــرة  ــعــ ــرى ومـــشـــكـــلـــة مــ ــبــ كــ
القول  لكن يمكن  فيها.  الضالعة  األطــراف 
إن املــعــارضــة الــتــي مــا زالـــت تــحــاول طــرح 
نــفــســهــا املــمــثــل الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــتــعــديــات أخـــيـــرا فـــي الهيئة 
العليا للتفاوض، إال أنها لم تستطع تقديم 
قضاياه  وتــامــس  الشعب،  يقنع  برنامج 
وطــمــوحــاتــه، املــعــارضــة الــتــي تترجم على 
األرض واقعا لم تحقق صورة أفضل مما 

كــّررت  بل  السورية،  االنتفاضة  قبل  كانت 
ا بصورة 

ً
نمط إدارة الحياة نفسه، وأحيان

ــان أداؤهـــــا مــثــلــمــا لـــو أن الــنــظــام  أقـــســـى. كـ
لم  مغايرة.  بمسمياٍت  نفسه  إنــتــاج  يعيد 
التطمينات ملختلف فئات  املعارضة  تقدم 
الشعب السوري، ولم يكن سلوكها نزيًها، 
الــدمــاء التي  لــم تحترم  وهــي مثل النظام، 
سفحت على تلك األرض، وال األرواح التي 
زهـــقـــت، وال الــنــفــوس املـــقـــهـــورة املــظــلــومــة 

املنتهكة. 
املعارضة والنظام املخوالن بالتفاوض على 
الــوطــن والشعب  مستقبل ســوريــة، وكــيــان 
السوريني، ال يملكان حرية القرار واإلرادة، 
كـــل مــنــهــمــا مــرتــبــط بــســيــاســات وأجـــنـــدات 
إقليمية ودولية، وكل منهما يعتبر الوطن 
 من حقه، مثلما أن كا منهما، على 

ً
كاما

ما بدا ويبدو، يطمحان إلى امتاك عرش 
الــســلــطــة، فـــأيـــن هـــي الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي 
صّدع رؤوس السوريني بها كا الطرفني؟ 
أين البرامج املستقبلية التي تجعل الشعب 
يميل إلى هذه الضفة أو تلك؟ هذا فيما لو 
بقيت للشعب قدرة على أن يميل. املشكلة 
فــي ضــــرورة تفكيك نظام  الــســوريــة تكمن 
سياسي اقتصادي اجتماعي ديني إداري 
راســـخ، صــارت منطلقاته وأســســه ونهجه 
مثل لوح وصايا، نظام ال يمكن قبوله بعد 
هذه الفاتورة الباهظة التي دفعها الشعب 
الــســوري، هــذه هي العقدة الكبرى التي ال 
 
ً
بــديــا يملك  ربــمــا ال  أو  اهــتــمــامــا،  يوليها 
باسم  الرسمي  الناطق  يمثلون  من  عنها، 
الشعب، الشعب الذي لم ينتخب، ال نظامه 

وال معارضة هذا النظام.
)كاتبة سورية في برلني(

بــأنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة »مــــحــــاوالت إلشــعــال 
الفتنة، وخلق فوضى جديدة، لن تستثني 
أي بلد. وستكون لها تداعيات خطيرة على  
املــنــطــقــة«. وربــمــا لــن تــقــل هـــذه الــتــداعــيــات 
ــيـــج األولــــــــى،  ــلـ ــخـ عــــمــــا جـــــــرى فـــــي حـــــــرب الـ
الثالثة  الحرب  تزامن  ثم  الثانية،  وبعدها 
عقب  الـــدول  بعض  تفكيك  مــع  ومخلفاتها 
الربيع العربي. وجاء التحذير املغربي من 
اقــتــراب وقــوع »خــريــف  كــارثــي« يضع اليد 
عــلــى خــيــرات بــاقــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، بعد 
ومحاولة  وليبيا،  والــعــراق  سورية  تفكيك 

ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى.  
وفـــي خــطــاب املــلــك تـــســـاؤل مـــحـــوري: مـــاذا 
يــريــدون منا؟ يــرد عليه هــو نفسه بجواب 
محوري ال يقل جــرأة: »نحن أمام مؤامرات 
فــاألمــر  الــجــمــاعــي.  بأمننا  املـــس  تستهدف 
ــــى تـــحـــلـــيـــل. إنــهــم  ــتـــاج إلــ واضــــــــح، وال يـــحـ
التي  بلداننا  مــن  تبقى  بما  املــس  يــريــدون 
استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، 
ــلـــى اســـتـــمـــرار أنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة«.  وعـ
و»إنــهــم« ال تعود إلــى روســيــا، وال الصني، 
الــدول الصاعدة،  وال الهند، وال غيرها من 
ــعــــرض  الــ ــع  ــويــ ــنــ ــن تــ ــ ــــدث عــ ــحـ ــ ــك تـ ــ ــلـ ــ ألن املـ
الجيواستراتيجي معها، كما دعا بوضوح 
إلى تجاوز التركيبة السياسية السابقة عن 

الوضع الحالي إلى أخرى أكثر تنويعا. 
السيادة في القرار أمام أي تحالفات ممكنة، 
قــد كـــان املــلــك مــحــمــد الـــســـادس، مــنــذ سنة، 
يتوجه بالنقد إلى دول القوى العظمى، لكنه 
اإلقليمية،  القوى  على  أيضا  ينسحب  نقد 
ــــو مــــا يــعــنــي أن  ــالـــي، وهـ ــحـ فــــي الـــســـيـــاق الـ
بـــدون أفق  يــكــون تابعا  الــقــرار ال يمكن أن 
سيادي. ومن زاويــة أخــرى، يتحرك املغرب 
ضمن خريطة طرق واعية، ومحّددة املعالم. 
املغربية ومساعيها  الــزيــارة  بــأن  ومفادها 
تكشف بالفعل أن املغرب ال يرى أن الطريقة 
ــتـــي تـــعـــالـــج بـــهـــا الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة بــني  الـ
ع  أنها تسرِّ ما  الــدول طريقة سليمة، بقدر 
املــؤامــرة!  هناك الــيــوم وضــع جديد للدول 

فـــأكـــثـــر مــــع أنــــقــــرة أخــــيــــرا، والــــتــــي ســتــرى 
حتما في انتكاسة العاقات بني الرياض 
تركيا  لتطويق  الفرص  من  مزيدا  وأنــقــرة 

ومحاصرتها.
ــان، إن »لعبة  أردوغـ التركي،  الرئيس  قــول 
ما تــدار خلف كواليس األزمـــة، لم نتعّرف 
أن تركيا  إعانه  ثم  إلى تفاصيلها بعد«، 
مــتــمــســكــة بـــالـــوقـــوف الــــى جــانــب قــطــر في 
رفــــض تــهــم دعــــم اإلرهــــــاب وضــــــرورة رفــع 
ــا«، هــو  ــيـ ــائـ ــهـ الـــحـــصـــار عــنــهــا »تـــمـــامـــا ونـ
الـــذي تــقــدم على كــل الــرســائــل االنفتاحية 
الــتــي وجهتها تــركــيــا إلـــى الــريــاض تحت 
عـــنـــوان »نــحــن مـــع قــطــر، ولــكــن لــيــس ضد 
السعودية«. وقال املتحدث باسم الرئاسة 
ــالـــني، إن »فــــي وســع  الــتــركــيــة، إبـــراهـــيـــم كـ
الــعــاهــل الــســعــودي املــلــك ســلــمــان بــن عبد 
فـــي حل  يــلــعــب دورا أســاســيــا  الــعــزيــز أن 
قائد  أنـــه  اعــتــبــار  عــلــى  الخليجية،  ــة  األزمــ
أكبر دولة هناك«، ولم تعبأ الرياض كثيرا 

بما قالته أنقرة.
وقد وصل توتر العاقات أخيرا إلى نتيجة 
لم يعلن األتراك عنها رسميا: إن من يريد 
تنظيماٍت  مع  بقطع عاقاتنا  يطالبنا  أن 
اآلخــر،  هــو  عليه،  إرهــابــيــة  بأنها  يصفها 
املعاملة  تــكــون  املــبــدأ، وأن  أن يحترم هــذا 
أقــل تقدير. واملقصود هنا قد  باملثل على 
يكون زيــارة وزيــر الدولة السعودي، ثامر 
مــرأى )ومسمع(  الّرقة على  إلى  السبهان، 
قيادات حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
تركيا،  بنظر  إرهابية  جماعات  هم  الذين 
وقـــد وصـــف الــقــيــادي الـــكـــردي فـــي »قـــوات 
ــــدو،  ــيــــة«، ريـــــــــزان حـ ــقــــراطــ ــمــ ــة الــــديــ ــ ــــوريـ سـ
التركي.  للجانب  »زكــزكــة«  بأنها  الــزيــارة 
وتــــرى أنـــقـــرة أن اســتــهــدافــهــا قـــد ال يــكــون 
هي  واشنطن  أن  مقتنعة  لكنها  خليجيا، 
بالتصعيد ضدها،  التي توصي بعضهم 
ــد عــلــى مــوســكــو  ــزائــ بــســبــب انــفــتــاحــهــا الــ

وطهران أخيرا.
التركي  ما  الرئيس  انتقد  أيــام فقط،  قبل 
الــســعــودي، محمد بن  وصــفــه ولــي العهد 
سلمان، »اإلسام الوسطي املعتدل«، وقال 
إنه »ال يوجد شيء اسمه إسام معتدل أو 
أن  غير معتدل، اإلســـام واحـــد، ال ينبغي 
يــحــاول أحــد أن يضع اإلســـام فــي موقف 
ضعٍف عن طريق تنويع اإلسام أو إلصاق 

بعض األوصاف به«.
وهـــنـــاك مـــن يــــرى أن الـــعـــاقـــة بـــني تــركــيــا 
ــد وجـــــــــــذب«، وأن  ــ ــ والــــســــعــــوديــــة بـــــني »شـ
الــســعــوديــة بــالــنــســبــة لــتــركــيــا دولــــة مهمة 
لن تفّرط بها، وما تسعى إليه تركيا اآلن 
هو رأب الصدع الخليجي الذي نشأ جّراء 
األزمة مع قطر، وأن األتــراك يتعاملون مع 
ــة شــقــيــقــة، وأن  الــســعــوديــة عــلــى أنــهــا دولــ
مــا يحدث مــن صــدام بــني البلدين، بسبب 
امللف القطري، لن يــؤدي إلــى قطيعة، لكن 
تـــطـــورات ومــعــطــيــات كــثــيــرة تــقــول شيئا 

آخر:
السوري  امللف  املعهود في  التنسيق  أوال، 
غاب أخيرا، سواء على هامش اجتماعات 
املــعــارضــة الــســوريــة ) الــريــاض 2( والقمة 
الثاثية )بوتني وروحاني وأردوغان( في 

سوتشي.
ثانيا، فيما كان وزير الدفاع التركي، نور 
األخيرة  اللمسات  يضع  جانيكلي،  الدين 
على كلمته، في أول اجتماع ملجلس وزراء 
ــــي الــعــســكــري  ــــامـ ــالـــف اإلسـ ــتـــحـ دفــــــاع »الـ
ملحاربة اإلرهـــاب« فــي الــريــاض، ويستعد 
ــم لــلــتــحــالــف،  العـــــان مـــوقـــف بـــــاده الــــداعــ

و1967، واالحتفاظ كذلك باملناطق األمنية. 
وفي محاولٍة لتهويد ما تبقى من أراٍض 
فــي حـــوزة األقــلــيــة الــعــربــيــة داخـــل »الــخــط 
األخضر«، وضعت السلطات اإلسرائيلية 
الجليل والحّد  لتهويد منطقة  طاٍت 
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مــــن الـــتـــركـــز الـــعـــربـــي فـــيـــهـــا، عـــبـــر أســـمـــاء 
تطوير  مــشــروع  يسمى  مــا  مثل  مختلفة، 
منطقة الجليل، ومشروع نجمة داود لعام 
طات للحّد 
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من التركز العربي في منطقة النقب )%50 
ومنها  التاريخية(،  فلسطني  مساحة  من 
مخطط بــرافــر الــذي يسعى إلــى مصادرة 
800 ألف دونم، وتجميع عرب النقب )نحو 
200 ألف نسمة(، في مساحة هي أقل من 
100 ألـــف دونــــم، أي عــلــى أقـــل مــن 1% من 
مساحة صحراء النقب. والافت أنه خال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة اســتــصــدرت 
ــة قـــوانـــني  ــ الـــحـــكـــومـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة رزمــ
للسيطرة على مزيد من األراضي املتبقية 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــني، وقـــوانـــني مـــن شــأنــهــا 
ــيـــل«، ومــن  تــعــزيــز فــكــرة »يـــهـــوديـــة إســـرائـ
أخــطــرهــا »قـــانـــون الــقــومــيــة« الــــذي أقــّرتــه 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو أخـــيـــرا بــمــا يــتــضــّمــنــه 
من أبعاد ديموغرافية وجغرافية، وكذلك 
قـــانـــون الــجــنــســيــة وقـــانـــون الــنــكــبــة الـــذي 
يــحــظــر عــلــى الـــعـــرب إحـــيـــاء ذكـــــرى نكبة 
 عـــن قــوانــني 

ً
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــضــا

ــل  تــمــنــع الـــــتـــــزاوج بــــني أفـــــــراد مــنــهــم داخــ
في  الفلسطينيني  مــع  األخـــضـــر«  »الــخــط 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بغرض الحد 
ــرافـــي. ولــــم يكن  ــمـــوغـ ــل الـــديـ ــتـــواصـ مـــن الـ
قــانــون »املــواطــنــة والـــــوالء« الــــذي يفرض 
االعــتــراف، من خال  العربية  األقلية  على 
»يــهــوديــة دولــــة االحـــتـــال« قبل  الــقــســم، بـــ
 

ّ
أقل الجنسية اإلسرائيلية  الحصول على 

خطورة. وأخطار القوانني التهويدية التي 
 حكومة 
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نــتــنــيــاهــو بــتــداعــيــاتــهــا املــســتــقــبــلــيــة على 
وجود األقلية العربية. وقد يكون التحّدي 
ــــذي ســـيـــواجـــهـــه الــفــلــســطــيــنــيــون  ــم الــ ــ األهــ
الــســيــاســات اإلسرائيلية  الــداخــل هــو  فــي 
الــرامــيــة إلـــى زعـــزعـــة وجـــودهـــم أقــلــيــة في 

أرضها، بغية طردهم في نهاية املطاف. 
)كاتب فلسطيني(

السلوك هو تعبير عن ثقافة الديموقراطية 
النفسية  التركيبة  ا مــن  الــتــي صـــارت جـــزًء
خاصة  هــي  األملــانــي،  للمواطن  واملعرفية 
تــجــربــة تــاريــخــيــة مــكــلــفــة، أدت إلـــى إرســـاء 
هـــذه املــفــاهــيــم ومــمــارســتــهــا، وإاّل مـــا كــان 
مقر  أمــام  املناهض  الحاشد  التظاهر  هــذا 
املـــؤتـــمـــرات الــــذي يــعــقــد فــيــه حـــزب الــبــديــل 
الثامن، فمن حق الحزب أن يعقد  مؤتمره 
املؤتمر، ومن واجــب الحكومة أن تؤّمن له 
الحماية، كذلك من حق الشعب أن يتظاهر 

ضده وضد طروحاته.  
ــذا الـــحـــزب  ــهـ أثـــــــارت الــكــتــلــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لـ
ــا( الــيــمــيــنــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــل مـــــن أجـــــــل أملـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــان  ــهـــجـ ــتـ ــبــــوي، عــــاصــــفــــة مـــــن االسـ ــعــ ــشــ الــ
والــغــضــب لــــدى نــــواب األحــــــزاب األخــــرى، 
املمثلة في البرملان األملاني )البوندستاغ(، 
إثر تقديمه اقتراحا، في 22 من نوفمبر/

ــانـــي املــــاضــــي، بـــشـــأن إعـــــادة  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
وكانت  إلــى وطنهم،  الــســوريــني  الاجئني 
الحكومة  يدعو  اقتراًحا  قدمت  قد  كتلته 
األملــانــيــة إلــى االتــصــال بالنظام الــســوري 
ــلــــى إعـــــــادة  ــه عــ ــعــ مـــــبـــــاشـــــرة، لــــاتــــفــــاق مــ
الــاجــئــني الــســوريــن فــي أملــانــيــا، باعتبار 
ــــش(  أن تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة )داعــ
ــأن مــشــكــلــة الــشــعــب  ــ قـــد انـــدحـــر كـــقـــوة، وكـ
ــــاس مـــع اإلرهــــــاب، ولــم  الـــســـوري فـــي األسـ
حقا  باعتباره  التغيير  طموح  لديه  يكن 
للشعوب. وقد قوبل االقتراح باستهجان 
من كل الكتل األخرى، حتى إن النائب في 
يوسب  الديموقراطي،  االشتراكي  الحزب 
ا إلى أملانيا، 

ً
يوراتوفيتش، الذي جاء الجئ

خاطب كتلة حزب البديل من أجل أملانيا، 
اليميني الــشــعــبــوي، قــائــا: »إمــــا أنــكــم ال 

التي تسعى إلــى أن تكون صــاعــدة، يشكله 
الــكــامــن فــي عـــودة الجيوسياسة  الــتــحــدي 
بنظر  واملــغــرب،  السياسية،  الجغرافيا  أو 
عــديــديــن، »ولــكــي يجد موقعه في  محللني 
الخارجية  لسياسته  بد  ال  العاملي،  النظام 
ــن أن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى بـــنـــاء وتــقــويــة  مــ
االنــخــراط  إلــى  إضــافــة  العائقية،  شبكاته 
املنظمات  فــي  النشيطة  واملــشــاركــة  الــقــوي 

واملؤتمرات الدولية«. 
ــن فــهــم  وال يــمــكــن أن يـــتـــم ذلـــــك بـــمـــعـــزل عــ
الـــــدوائـــــر األســــاســــيــــة فــــي الــديــبــلــومــاســيــة 
ــة.  ــيـ ــارجـ ــخـ ــــاد الـ ــبـ ــ ــيــــاســــة الـ ــغـــربـــيـــة وســ املـ
وقــــد ســبــق لــلــمــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــاقــات 
إلــى أن السياسة  )ايــفــري( أن نبه  الــدولــيــة 
استراتيجية،  وألســبــاب  للمغرب،  الــدولــيــة 
جوهرية:  أبعاد  أربعة  على  أساسا  »تركز 
التوازن في  تموقع إقليمي من أجل تقوية 
ــة الــلــيــبــيــة مــثــا(.  ــ مــنــطــقــتــه )مــعــالــجــة األزمـ
فضاء للموارد االستراتيجية الكاسيكية، 
الــتــي تربطها عاقات  الـــدول  والـــذي يضم 
وضمنها  تاريخية،  وسياسية  اقتصادية 
دول الخليج، وفي هذا الباب بالذات، أقرب 
إلــــى  الـــقـــوى الـــداعـــيـــة إلــــى الــعــمــل السلمي 

والديبلوماسي. 
)كاتب مغربي(

ــة لــلــتــضــامــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ ودعــــــــــوة الــــــــــدول اإلسـ
والتعاون والــوحــدة في هــذا الشأن، كانت 
ــة قــطــر  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة األربــــــــع املـ ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
 بــاســمــاء املــنــظــمــات 

ً
ــدة ــديـ  جـ

ً
تــعــلــن الئـــحـــة

واألشـــخـــاص الــذيــن »يــدعــمــون اإلرهــــاب«، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا االتـــحـــاد الــعــاملــي لعلماء 
املــســلــمــني. ووصـــفـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
عــلــى الـــفـــور، فــي بــيــان رافـــض هـــذا الــقــرار، 
ــاءات الــتــي اســتــنــدت الــائــحــة إليها  ــ االدعــ
بأنها عارية من الصحة. وجاء في البيان 
أن إصــدار هذا القرار في وقٍت يحتاج فيه 
املسلمون لاتحاد والتضامن مع بعضهم 
بعضا خطأ فـــادح، لــن يــخــدم إال األطـــراف 
املعادية لــإســام، وأنــه ال بد من التراجع 
عن هذا »التقييم الخاطئ« في أقرب وقت 

ممكن.
ثالثا، انفجار األزمة الحكومية في لبنان، 
وعــــدم اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة، سعد 
الحريري، صديق أنقرة وحليفها في أكثر 
مــن مــلــف، لــهــا قــبــل خــطــوة اســتــقــالــتــه، في 
قـــرار أزعـــج انــقــرة حتما. وقــد ســـارع وزيــر 
إلى  باسيل،  جــبــران  اللبناني،  الخارجية 
الرئيس  مــع  بالتنسيق  الـــفـــراغ،  هـــذا  مـــلء 
ــون وإعـــــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ مـــيـــشـــال عـ
ــاووش أوغـــلـــو، »أؤمـــن  الــتــركــي، مــولــود شــ
ــأن الــحــريــري ســيــتــخــذ الـــقـــرار الصحيح  بـ
والــصــائــب، مــن دون ضغط أي جــهــٍة، بعد 
الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان عـــن طـــريـــق الــتــبــاحــث 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أو مـــع الــجــهــات 
السياسية األخرى ومع حزبه«، هي نتيجة 
أرادتــــهــــا أنـــقـــرة بــالــتــنــســيــق مـــع الــرئــيــس 
اللبناني، ويــبــدو أن هــذا مــا حــدث، وتــرى 
فــيــه تــركــيــا خـــطـــوة قــطــعــت الـــطـــريـــق على 
لبنان.  فــي  جــديــدة  أزمـــة سياسية  تفجير 
الــريــاض، ولها عاقة  وهــذه رسالة تعني 
التعامل  فــي  الــســعــودي  التركي  بالتباعد 

مع امللف اللبناني.
ــؤال عــمــا إذا  وفــيــمــا كــنــا نستعد لــطــرح سـ
كان االتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس 
أردوغان بامللك سلمان، بعد قمة سوتشي 
الــثــاثــيــة، قــابــا لــلــتــحــول إلــــى فــرصــة في 
التركية  فتح صفحة جديدة من العاقات 
ــهــــران عـــلـــى الــخــط  الـــســـعـــوديـــة، دخـــلـــت طــ
اإليراني، محمد  إن وزير الصناعة  لتقول 
ــتـــركـــي نــهــاد  ــيـــره الـ ــمـــدارى، ونـــظـ ــتـ ــعـ ــريـ شـ
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتـــصـ زيــبــكــجــي، ووزيــــــر االقـ
أحــمــد بــن جــاســم آل ثــانــي، وقــعــوا مــذكــرة 
تفاهم ثاثية على طريق تعزيز العاقات، 
من  الــدوحــة،  إلــى  البضائع  نقل  وتسهيل 
ــة املـــــــرور الــعــابــر  ــركـ ــــال إنــــشــــاء خــــط حـ خـ
والنقل »ترانزيت« من تركيا إلى قطر عبر 

إيران.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

ألمانيا وسورية... درس في الديموقراطية

المغرب واألزمة الخليجية... وغيرها

أنقرة ـ الرياض... التوتر حتى إشعار آخر

الديموغرافيا وجدران 
إسرائيل العنصرية

األزمة السورية، بحد 
ذاتها، إشكالية كبرى 

ومشكلة معقدة، 
بسبب كثرة األطراف 

الضالعة فيها

تفكيك أي دولة في 
المشرق سيكون له 

وقع الـ »دومينو« 
في المغرب العربي

رأت تركيا في 
خطوات التصعيد 

ضد قطر استهدافا 
مباشرا لمصالحها 

في الخليج

آراء

صالح الدين الجورشي

في سورية حرب أهلية، وفي تونس حالة من التوافق ملعالجة تداعيات ثورة هادئة. 
لكن على الرغم من اختالف األوضاع والسياقات، إال أن البلدين يشتركان حاليا في 
تقاسٍم خطر ماحق، يتمثل في هجرة األدمغة نحو بلدان الشمال، أو الدول األكثر 
ثــراء. وقد تابع العالم على املباشر، وال يــزال، تهافت دول غربية عديدة للحصول 
على حصتها من النخبة السورية املهاجرة قسرا من بالدها املحترقة. وكان لكل 
من هذه الدول نصيب. أما في تونس، فقد تلقى الجميع، في األيام املاضية، رقما 
مزلزال أكدته منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، حني ذكرت أن حوالي 
94.000 كفاءة تونسية غادرت البالد خالل السنوات الست األخيرة. وكانت جهتهم 
الرئيسية أوروبا التي استقطبت 84٪ منهم. ويذكر املصدر نفسه أن أغلب هؤالء 
»باحثون ورجال أعمال وأطباء وأكاديميون«، وأيضا إداريون ومعلمون وأساتذة. 

جعلت هذه األرقام من تونس الدولة الثانية عربيا بعد سورية في هجرة األدمغة. ملاذا 
الهيمنة  التمّرد على نمط  للبلدين، بسبب محاولتهما  حصل هذا ؟ هل هي عقوبة 
الداخلية والدولية؟ هل من املنطقي أن يقع ابتزاز كل شعب يثور داخل هذه الدائرة 
الضيقة من العالم، وتمتد أيادي األقوياء ملصادرة مخزونه االستراتيجي الذي يعد 
الغاز والبترول والفوسفات ثروات زائلة، لكن رأس  الطبيعية.  أهم بكثير من ثرواته 
لحماية مستقبلها، وضمانة  الشعوب  ألنها رصيد  تــعــّوض،  ال   

ٌ
قــوة البشري  املــال 

الطب  اختصاص  في  التونسي  الطالب  فكلفة  املستقبل،  في  وجودها  على  لإلبقاء 
تتجاوز مائة ألف دينار، وذلك قبل أن تشهد العملة التونسية االنهيار الحالي املريع.

حّدثني، أخيرا، طبيب تونسي عن هجرة بعض زمالئه، وأكــد لي أن أطباء كثيرين 
هاجروا سابقا كان كثيرون منهم مبتدئني في مزاولة املهنة، لكن الجديد هذه األيام 
ــرون حاليا فــي مغادرتها يعتبرون مــن بــني أفضل 

ّ
الــبــالد أو يــفــك ــادروا  الــذيــن غـ أن 

ورؤســاء  ومــديــرو مستشفيات عمومية  عــمــداء  بعضهم  التونسيني، حيث  األطــبــاء 
 
ً
أقسام، ومختصون من طراز رفيع. وأضاف محّدثي أن الجزائر اليوم تواجه صعوبة
 في تأثيث مصحة عالية الجودة، ويعود السبب، حسب اعتقاده، إلى أن نتائج 

ً
حقيقية

الحرب األهلية التي مّرت بها الجزائر واملعروفة بالعشرية السوداء هجرة اآلالف من 
أفضل أطبائها وكوادرها في القطاع الصحي. ذكر لي أحد هؤالء األطباء أنه يتلقى 
أسبوعيا عشرات العروض من جهات فرنسية وأوروبية تغريه بأجر يتجاوز خمسة 
النهم األوروبـــي والرغبة في  إنــه  أو حتى عشرة أضــعــاف مــا يتقاضاه فــي تــونــس. 
صيد ثمني بسعر زهيد. فهذه الجهات الباحثة عن الكفاءات تعلم جيدا أن في تونس 
نخبة متعلمة، وذات خبرات عالية، راهنت على تنشئتها وتكوينها دولة االستقالل 
ت أوضاع البالد نتيجة االنتقال السياسي الصعب، 

ّ
منذ تأسيسها. لهذا، ما أن اختل

وأيضا بسبب عجز السياسيني عن قيادة املرحلة وحماية األمل الذي شاع بني الناس، 
الــدول املهيمنة إلى رغبتها الشديدة في  بعد إطاحة الدكتاتورية، حتى أشــارت هذه 

االستحواذ على زبدة النخبة التونسية باإلغراءات املالية والوظيفية.
إداري، و1200 رجل  أيضا هجرة 8000  املــفــزعــة، يالحظ  ــام  األرقـ إلــى  وبــالــعــودة 
أعمال، و1464 بني معلمني وأساتذة. وهؤالء غادروا تونس فقط بني 2014 و2015. 
إنه نزيف حاد وغير مسبوق. أصبح األمر يحتاج إلى تحّرك سريع من أجل إنقاذ 
 الشرايني، وتصاب الدولة بالسكتة القلبية. ونظرا إلى خطورة 

ّ
البالد، قبل أن تجف

رة من غرق السفينة، وتعّددت املبادرات الرسمية 
ّ
األوضــاع، تعالت األصــوات املحذ

الذي  العلمي  العالي والبحث  التعليم  وغيرها، وكان آخرها مؤتمر تفعيل إصالح 
التونسي للشغل،  العام  الذي قاطعه االتحاد  انعقد أخيرا في تونس. وهو املؤتمر 
وكذلك اتحاد األساتذة الجامعيني والباحثني التونسيني الذي اعتبر، في بيان له، أن 
الجامعة التونسية »تمر بمرحلة عصيبة، فال إمكانات، وال بنية تحتية، وال موارد 
بشرية، وال بحث علمي، وال رؤى، وال استراتيجيات«، حكاية طويلة ومعقدة لقصة 

نجاح مهّددة باالنهيار.

معن البياري

والرواية  الشعر  الشاب في  الكاتب  الفائزون بجائزة  أن يكون   طيبة 
ً
كانت مصادفة

والــقــصــة، فــي دورتــهــا املاضية )الـــ 16( مــن الضفة الغربية وقــطــاع غــزة واألراضـــي 
املحتلة في 1948 والشتات، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة عبد املحسن القطان، 
ر تلك 

ّ
مون عرٌب مختصون. ومناسبة تذك

ّ
وتنتظم دوريا، ويحّدد الفائزين بها محك

املصادفة أن صاحب االسم الذي ترتبط هذه املؤسسة الناشطة والفاعلة والناهضة 
 لم 

ْ
به، رجل األعمال عبد املحسن القطان، نعاه الناعي أمس االثنني، عن 86 عاما. وإذ

يترك الراحل مذكراٍت أو سيرة منشورة له )ربما كتب شيئا منها ولم ينشر؟(، فإن 
 في مطارح كثيرة في عموم فلسطني، وفي 

ٌ
الشواهد املضيئة في هذه السيرة حاضرة

غير بلٍد عربي، حيث املؤسسات اإلنمائية والتربوية والثقافية والصحية والتعليمية 
التي أنشأها أو ساهم في إقامتها أو تمويل مشاريعها من العسير عّدها، وذلك عدا 
، تنفق مؤسسة عبد املحسن القطان على تعليمهم سنويا،  عن مائتي طالٍب عربيٍّ
أما الشبان املوهوبون في فنون املسرح والسينما واإلبداعات األدبية في قطاع غزة، 
ورصفاؤهم في فلسطني كلها، ممن يفيدون مما بذله الراحل من مال في مؤسسات 
تعصى  فــأعــدادهــم  متنوعة،  وتــظــاهــرات  وفعاليات  وأنشطة  ومهرجانات  ومنشآت 
على العد، من وفرة هذا كله. والواضح كل الوضوح أن الرجل أولى الثقافة والتعليم 
والتربية، والسيما في قطاعات الفنون البصرية واألدائية والكتابية، موقعا خاصا بني 
انشغاالته ومساهماته الخيرية السخية، منذ خصص ربع ثروته، عند تقاعده، قبل 
نحو عشرين عاما ألعمال مؤسسته وأنشطتها في فلسطني، وهذا املركز الثقافي 
أقــام عليه  بما  بنائه، ينطق  اكتمال  والـــذي يقترب  الــلــه،  رام  فــي  الطيرة  فــي ضاحية 
دوٍر  فيه عن  نت 

ّ
توط قناعٍة  القطان، من  املحسن  النظيف، عبد  الفلسطيني  الوطني 

كبيٍر للثقافة وتنمية الذائقة في بناء اإلنسان. 
في  دارت  إذا  بما  الكبير  الراحل  بمحطات سيرة  العارف  يقطع  أن  الوسع  في  ليس 
را في النشاط الوطني السياسي الفلسطيني، بينما 

ّ
جواِنحه، في أثناء انخراطه مبك

كانت أعماله وأشغاله في الكويت تصنع له مكانته املتقّدمة بني رجال األعمال العرب 
فــي نشاطه  يــصــدر  كــان  أنــه  أم  قيادية سياسية،  مــراتــب  إلــى  أن يصعد  الناجحني، 
محض  عــن  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسي  مــن  كــان  وقــد  ذاك،  السياسي 
ظل  لبلده وشعبه؟  يؤّديه  دوٍر  في  منه  وإيمان بضرورة مساهمٍة  وطنية،  مشاعر 
»أبو عمر« عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني، وغادر عضوية املجلس في بادرة 
الكويت.  دولــة  الــعــراق  احتالل  أثناء  في  املنظمة  رئاسة  موقف  على  منه  احتجاجية 
وباستثناء هذا املقطع من »العمل السياسي« املحدود في سيرة رجل األعمال الناجح 
اإلطــار  أجــل حيازة مواقع وأدوار سياسية متقّدمة في  أنــه عمل من  ليس ملحوظا 
السياسي. والظاهر أنه ليس وحده من آثر هذه الصيغة من النأي بالنفس عن ذلك 
اللون من السياسة الذي يقتضي االنقطاع اليومي له، فليس من بني رجال األعمال 
 نظيفة من أخذته املقادير، أو أخذ نفسه 

ً
الفلسطينيني البارزين نجاحا وعطاًء وسمعة

على األصــح، إلى أيٍّ من مراتب الزعامة والقيادة. وإذا ما استعرض واحُدنا أسماء 
نظراء للراحل عبد املحسن القطان في الحالة الفلسطينية، منذ خمسني عاما، سيعثر 
منهم  منهم، مع مساهمات خيرية  لكثيرين  أدوار سياسيٍة ضيقٍة ومحمودة  على 
إلــى ما هو أبعد  إلــى املزاحمة  أبــدا، ولــم يتجاوزوا حالهم هــذا  مــقــّدرة وغير منسية 
منها. وبشيء من التحّرز، يمكن أن ينسحب هذا األمر عربيا إلى حد ما، ولعل رفيق 

الحريري االستثناء الوحيد. 
وإذا ما قّيض لكاتٍب أن يبادر إلى تدوين سيرة عبد املحسن القطان فإنه سيجده 
صاحب إسهام وطني استثنائي في خيار البناء الثقافي والتعليمي والفكري لشعبه 
وأمــتــه، فلم يبخل على مــراكــز بــحــوث ودراســــات وجــامــعــات وأكــاديــمــيــات. وأبــدعــت 
ى تسييرها نجله، في تنظيم املسابقات وتشجيع املواهب 

ّ
املؤسسة التي أقامها، ويتول

والكفاءات، الفلسطينية والعربية، )في السينما والقصة القصيرة مثال(. وفي الوسع 
أن يقول واحدنا إن اسم عبد املحسن القطان سيظل باقيا في الصفحات املضيئة 
في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، وحماية هويته الوطنية، والثقافية العربية، وفي 
صيانة وجدانه. سيظل اسمه منيرا بما صنع وأنجز، وبما أورثــه من عطاء وخير، 

رحمه الله.

فاطمة ياسين

هذه هي الحلقة الثامنة من مسلسل جنيف السوري.. الحدث ذو األهمية املفترضة 
لم يأخذه أحٌد بجدية، ال املعارضة وال النظام، وال حتى األطراف التي ترعاهما، على 
الرغم من أنه صيغة دولية تعتمد الحل الوسط وترتكز على قرارات ُمتفق عليها. 
يمكن أن يكون الخروج بنتيجة من هذا املؤتمر أمرًا جيدًا، ولكن كل طرف ما زال 

يرى أنه يستطيع االنتصار النهائي، متكئًا على دعم حلفائه. 
تعمل موسكو بجد لاللتفاف على جنيف، واالستعاضة عنه بأستانة أو سوتشي، 
الــذي ال  األدنــى  الحد  تتفق فيه على  توافقي،  إال بعد مؤتمر  واملعارضة ال تحضر 
يرضي أحدًا، فيشعر كل َمْن يجلس على كراسي مؤتمر جنيف بعدم جدوى وجوده.
املستمرة منذ سبع سنوات في سورية حــاالت مد وجــزر،  الحرب  أطــوار  شهدت 
أثناء  النظام، وُعقدت جوالت جنيف في  تقّدمت املعارضة وتراجعت، وكذلك فعل 
حاالت ميدانية متباينة. وفي كل الظروف، كان جنيف يبدأ بأقل قدر من التوقعات 
تحت ذرائع مختلفة، وكانت الوفود تلتقي باملبعوث األممي شكليًا قبل أن تغادر 
التي  الداعمة  العواصم  أو على  املــعــارك،  ثــان، وعينها على أرض  على موعد بلقاء 
تشتم منها رائحة انتصار ما.. وما بني جنيف وآخر كان يمضي مزيد من الوقت، 
 آخر 

ُ
وهو العامل الذي يرغب النظام بتوظيفه لصالحه ضمن لعبٍة يجيدها، ونتيجة

حلقة لجنيف تؤكد هذه النظرية، وبدأ وفد املعارضة يحترف أيضًا لعبة إضاعة 
الوقت، بعد أن أصبح بحاجة لكثير منه قبل أن يحدث متغيٌر دوليٌّ ما لصالحه.

قبيل انعقاد مؤتمر الرياض 2 استقالت بعُض رموز املفاوضات السابقة، أو جرى 
عيد 

ُ
 ملا ترغب به موسكو تحت يافطة »استثناء املتشّددين«، وأ

ً
استبعادها مراعاة

»منافسات جنيف«.  لخوض  نفسه  ويؤهل  جــددا،  أفـــرادًا  يستوعب  وفــٍد  تشكيل 
يكون  انتقالية  فترة  يقبل  لن  الوفد  أن  الــريــاض  ملؤتمر  النهائي  البيان  في  وظهر 
الجعفري،  بــشــار  الــنــظــام،  الـــذي استفّز رئــيــس وفــد  البند  لــأســد دوٌر فيها، وهــو 
األبــرز  الحدث  لكن  مبكرًا،  املفاوضات  مــغــادرة  إلــى  دفعه  واعتبره شرطًا مسبقًا 
كان تقديم مبعوث األمم املتحدة، ستيفان دي ميستورا، ورقة معدلة عما قدمه في 
السابق، وطلب من وفدي النظام واملعارضة دراستها والبناء حولها. وتتبنى الورقة 
سورية موحدة تجمعها فيدرالية فضفاضة، وهذا يعني، بشكل ما، إبقاء الوضع 
الحالي على ما هو عليه، مع تثبيت حالة عدم االقتتال، لكن الخالف الحقيقي هو 

بشأن مكان بشار األسد.
قبل أن يبدأ جنيف، التقى رئيس النظام بشار األسد مع الرئيس الروسي فالديمير 
إيــران  بوتني في سوتشي، ثم جــرت قمة مهمة جمعت بوتني مع كل من رئيسي 
حسن روحاني وتركيا رجب طيب أردوغان، كما التقى الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، مع بوتني في فيتنام، وخالصة كل اللقاءات كان إحداَث تغيير في ورقة دي 
 أميركي 

ٍّ
 ملتقى سوتشي، وليس إلغاءه، باإلضافة إلى شبه تخل

َ
ميستورا وتأجيل

عن األكراد. وتجعل كل هذه املالبسات من لقاء جنيف لقاء شرفيًا فقط، وكل ما 
يمكن أن يجري سيكون خارجه وقد يقتصر اللقاء في جنيف على حشر الجميع 
للتوقيع على ما سبق التوافق عليه. وحتى هذه اللحظة، لم يتم الحسم بني العواصم، 
الجانبني، األميركي واإلسرائيلي، ولدى هذين شرط خاص وحاسم،  وخصوصا 

هو استبعاد إيران.
يملك النظام وقتا كثيرا، حتى أن وسائل إعالمه تتغنى بترف إعادة اإلعمار ومحاربة 
الفساد، ولدى مسؤوله في املفاوضات كل الجرأة ليتأخر عن موعد االجتماعات، 
ولديه جرأة أخرى ليرفض الدعوة إلى تمديد االجتماع، ولدى وفود املعارضة وقت 
جديدة  لضم شخصيات  فرعية  لــقــاءات  وعقد  داخلية،  مفاوضات  إلجــراء  أيضًا 
الــوفــد. ويمكن لجنيف أن ينتظر موعد نضوج آخــر فــي عــواصــم أخــرى،  وإغــنــاء 
السابق في حملة  املسؤول  اتهام  عنه  ما سيسفر  الجميع  يراقب  أن  اآلن  ويمكن 
األميركية،  االنتخابات  باالستفادة من تدخالت روسية في  لترامب نفسه  ترامب 

وهذه تطورات قد ال تقلب الطاولة، بل يمكنها أن تغير الطاولة نفسها.

سرقة النخب على المباشر في وداع عبد المحسن القطان

جنيف في مكان آخر
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لــم يفاجــأ بعضهــم عندما بــدأ الحديث أول مرة 
عن مبدأ الواقعية السياسية من عّرابي املسرح 
الســوري الذيــن طالبــوا الســوريني، بمــن فيهــم 
وعــدم  السياســية،  الواقعيــة  بتبنــي  املعارضــة 
تبنــي أفــكار تحمــل في طياتها الغلــو والتطّرف 
فــي طلبــات غيــر منطقيــة، وخصوصــا العنــاد 
الطلــب  هــذا  إذ  األســد،  رحيــل  واإلصرارعلــى 
بعيــد كل البعــد عن الواقع الســوري. دفع الغرب 
إلــى  إيصالهــا  بغيــة  األمــام،  نحــو  الرؤيــة  هــذه 
مرحلــة النضــج السياســي، حتــى تم تكريســها 
على أيدي العمالء والوكالء من فصائل أستانة 
ووحــدات حمايــة الشــعب وفصائــل درع الفرات 
الذين ساهموا، بشكل أو بآخر، في تعزيز هذا 
الطرح عبر تسليم املناطق رويدًا رويدًا للنظام. 
وأصبحت منصتا القاهرة وموســكو املتصدر 
نجحــت  أن  بعــد  املعارضــة،  لوفــد  الرئيــس 
الهيئــة  وفــد  باســتبعاد  واإلمــارت  الســعودية 
العليــا للمفاوضــات، بعــدم دعوتهــم إلى مؤتمر 
الجديــد،  الوفــد  داخــل  بقــي  ومــن   .2 الريــاض 
شــخصيات  أمــام  الطولــى  اليــد  لــه  تكــون  لــن 
تحســب نفســها معارضة، إذ تقاسمت املقاعد 

محاصصــة فيمــا بينها، ليخرجــوا علينا بوفد 
منكه ومطعم، تشــوبه الخالفات من كل جانب، 
فضي إلى توافقاٍت، 

ُ
وانشقاقات واختالفات ال ت

الــدؤوب وراء  الســعي  انطبــاع  لنــا  بــل صــّدرت 
شــهوة املــال والســلطة والتســلط علــى حســاب 
ثوابت ثورة السوريني بحدها األدنى، أي رحيل 
األســد، قبــل أي حديــث عــن أي مفاوضــات. فــي 
املعارضــة  وفــد  علينــا  خــرج  القريــب،  األمــس 
الجديــد بصورتــه النهائيــة بوفــده التفاوضــي، 
برئاســة نصــر الحريــري، علــى اعتبــار أن هــذا 
الوفــد ســيفاوض النظــام بجولــة جنيــف. كانــت 
ملعرفــة  تنتظــر  ســاهرة  الســورية  العيــون  كل 
ماهيــة الوفــد الجديد الذي ســيحمل على عاتقه 
لهــم  ويحقــق  النظــام  مــع  التفــاوض  مســؤولية 
مطالبهم ويصون كرامتهم وال يفرط بثوابتهم 
علــى رأســها رحيــل األســد، وتحقيــق االنتقــال 
باالســتناد  االنتقاليــة  واملرحلــة  السياســي 
ملرجعيــة قــرارات مجلــس األمــن 2245 للخروج 
بســورية من عنق الزجاجة إلى إشــراقة شمس 

الحرية والديمقراطية.
يمان دابقي )سورية(

تنشــر وســائل إعــالم عديــدة أخبــارا وتحليــالت 
هــو،  جديــد  بمصطلــح  عرفــت  صفقــة  عــن 
نهايــة  مســودة  بنودهــا  لتكــون  القــرن،  صفقــة 
لصــراع طويــل بــني إســرائيل واألمتــني، العربيــة 
دائــم  ســالم  عالقــات  عنهــا  تنتــج  واإلســالمية، 
إســرائيلية صعبــة  علــى شــروط  بنــاء  بينهمــا، 
علــى  اســتحواذها  باإلجمــال  تضمــن  قاســية، 
بالدرجــة  األقصــى  املســجد  ومحيــط  القــدس 
األولــى، ونســيان كل عربــي مســلم قبلتــه األولــى 
ومنــارة دربــه الســليم الصائــب فــي الحيــاة، وهــو 
ذلــك  كيــف ســيتم  الشــريف.  األقصــى  املســجد 
باألمتــني  الحــال  وصــل  وهــل  ويطبــق؟  وينفــذ 
العربيــة واإلســالمية إلــى هــذا املســتوى مــن الذل 
والتبعيــة  لالنقيــاد  والقنــوط  واليــأس  والهــوان 
لفظيــة وكالم  فــي مقابــل وعــود  إســرائيل  إلــى 
معســول؟ أيــن املبــادئ الناظمــة الضامنــة للحــق 
الطبيعــي بالقــدس واألقصــى عالمــة أبديــة ثابتــة 
بالطهــر والنقــاء لــكل عربــي مســلم؟ أيــن القــوة 
لــكل  الضامنــة  واإلســالمية  العربيــة  واملتانــة 
حــق عربــي وإســالمي ســلبته إســرائيل بالقــوة 
والســطوة؟ عنــد العــودة إلــى التحليــل املنطقي ملا 

يعبر عن واقع الحال في عالقة العرب واملسلمني 
بإســرائيل، نجد تلك العالقة ثابتة بطرفني، األمة 
إلــى  تــزال،  وال  ســعت،  التــي  واملســلمة  العربيــة 
تســوية وســالم حقيقــي مــع إســرائيل، بضمــان 
اعترافها بالحق العربي واإلســالمي باملقدســات 
اإلســالمية والوجــود العربــي فــي فلســطني مــن 
دون قيــد وال شــرط، باعتبارهــا أرضــا عربيــة 
إســالمية ســلمية الطابــع، يمكــن لهــا أن تحــوي 
جميــع التابعــني للديانــات الســماوية، وفــق مبــدأ 
التعايــش الســلمي الصــادق، القائــم علــى تطبيــق 
الــكل املوجــود فيها وعلــى أرضها مبدأ االحترام 
وفــق  ومكتســباته،  حقوقــه  وحفــظ  لآلخــر، 

القوانني الحياتية الناظمة لذلك. 
أما الطرف الثاني فهو إسرائيل التي تريد األخذ 
مــن دون العطــاء، مــن دون وجــه حــق، وبحجــج 
وأحــالم فارغــة املضمــون، لتثبيــت حــق أبنائهــا 
فــي فلســطني كلهــا، فــال حــق للعــرب واملســلمني 
فيهــا. لكــن كيــف ذلــك والشــواهد واألدلــة الدامغة 
دالــة بــدالالت واضحــة علــى ذلــك الحــق العربــي 
واإلسالمي في فلسطني، وكيف ستطبق صفقة 
إلســرائيل؟  والقــدس  األقصــى  ويكــون  القــرن، 

أليــس مــن املفــروض أن تقبــل إســرائيل تســليم 
القدس واألقصى للعرب وللمسلمني؟ ملاذا تبدي 
تعنتــا ثابتــا في موضــوع األقصى والقدس؟ هل 
خصوصــا،  املســلم  العربــي،  لإلنســان  يمكــن 
التخلــي عــن قبلتــه ووجهتــه الدينيــة، وهــل يملــك 
ذلــك القــرار؟ وهــل الســالم املنشــود ضمــن تلــك 
الصفقــة يضمــن التزام إســرائيل بحــدود معينة 
ثابتــة دون طموحــات مســتقبلية للتوســع ومــد 
دائــرة  ضمــن  إســرائيل  ســتبقى  هــل  النفــوذ؟ 
التشدد والحاخامية املبنية على أوهام تشذ عن 

الواقع كالبقرة ميلودي والهيكل املزعوم. 
فلســطني، وبيــت املقــدس كمــا عرفــت قديما، هي 
أرض ذات طابــع ســلمي تعايشــي بــني النــاس، ال 
تقبــل ســالحا وال نزاعــا يغيــر طابعهــا األصيل، 
ترفــض  التــي  إســرائيل وميولهــا  وفــق مخطــط 
التعايــش الســلمي، وتســير وفــق نهجهــا الثابــت 
فــي الهيمنــة الكاملة التي تنزع الشــرعية للوجود 
بتطبيقهــا  فلســطني  فــي  اإلســالمي  العربــي 
ملبــدأ األقــوى يفــرض شــروطه، وعلــى األضعــف 

الخضوع واالنصياع.
هادي ردايدة )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

يعمــل رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، حيدر 
العبادي، بجدٍّ وروية، من أجل الحصول على 
فوز مستريح بوالية ثانية، لحكم العراق الذي 
نجــح حتــى اآلن فــي كســب مهــام كثيــرة ملحــة 
فيــه، كالتخلــص مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي 
عســكريا، وإعادة املحافظات التي كانت تحت 
ســيطرته بالكامــل، كمــا نجــح، وبامتيــاز فــي 
معالجــة موضــوع اســتفتاء إقليــم كردســتان 
العــراق بشــأن موضــوع االنفصــال عــن الوطــن 
العراقي، وبّدد بشــكٍل ال حدود زمنية له ربما 
أية مشاريع مستقبلية للكرد في هذا االتجاه، 
ثــم إعالنــه الحــازم أخيــرا عــن عزمــه مالحقــة 
الفاسدين في دائرة الحكم والقرار في العراق، 
سياســيني أم عســكريني، وهــي قضيــة تــؤرق 
الشــارع العراقــي بشــكل خــاص وكبيــر، حتــى 
باتــت ســببا فــي مزايــدات سياســيني ونــواٍب 
كثيريــن، وأيضا ســببا مباشــرا لخروج مئات 
آالف  مــن العراقيــني، مطالبــني باإلصــالح عبر 

أكثر من عقد.
عربيــا ودوليــا أيضــا، وضــع العبــادي نفســه 
علــى رأس قائمــة املرغــوب بهــم لقيــادة العراق 
العربــي،  املحيــط  ففــي  الالحقــة؛  املرحلــة  فــي 
وقفــت دول الخليــج العربــي، علــى الرغــم مــن 
الخالفــات القائمــة فيمــا بينها، مع دعم حيدر 
العبادي وحث القوى السياسية العراقية، كل 
بمــا يتناســب وحجمه السياســي والعقائدي، 
التحالــف ورص الصفــوف لضمــان  مــن أجــل 
فوز العبادي برئاسة وزراء العراق مرة ثانية، 
وتضييــق الخنــاق علــى الطامــع فيهــا دائمــا، 

عصام شعبان

الفتــاح  عبــد  جــاء  ســنوات،  أربــع  نحــو  قبــل 
وصحبــت  مصــر،  فــي  الحكــم  إلــى  السيســي 
تفاصيــل تنصيبــه رئيســا انطــالق مدفعيــات 
التبريــر والتخويــف معا، التخويف من انهيار 
الدولــة، بوصفــه حاميــا ومنقذا، وراحت دوائر 
أعمــال،  الحكــم، رجــال  متعــددة تمهــد لتوليــه 
تيــارات  ترّوجــه،  وسياســية  إعالميــة  نخــب 
ليبرالية ويســارية وإســالمية تمســك الدفوف، 
ولــكل تيــار منطقــه ودوافعــه، فالسيســي، عنــد 
اليساريني املؤيدين له، سيقف ضد الظالميني، 
مــن  وســيهزم خصومهــم  التنويــر،  وسينشــر 
 ذات 

ً
الرجعيــني، كمــا أنــه يحمــل أفــكارا تقدميــة

يؤمــن  أنــه  إلــى  باإلضافــة  يســارية،  مالمــح 
يــرى  بعضهــم  راح  بــل  الوطنــي،  باالســتقالل 
أنــه فــي حالة تعارض مــع الهيمنة اإلمبريالية 
العامليــة، وســيواجه أميركا، ودعــم ذلك خطاٌب 
إعالمــيٌّ ديماغوجــي مكثــف. ولألمانــة، لــم يتم 
ذكــر إســرائيل فــى تلــك الدعايــة، غيــر أن أغلــب 
بوصلتــه  فقــد  الــذي  اليســار  مــن  النــوع  هــذا 
النضالية رأى في السيسي جمال عبد الناصر 
أنــه  التجــارب،  الــذي ســيعلم، بحكــم  الجديــد، 
واإلمبرياليــة،  الســوق  قــوى  مواجهــة  فــي 
وسيواجه كتل رجال األعمال من الرأسماليني 
 للعلــوم 

ٌ
املحتكريــن. كمــا أنــه لــم يبخــل أســاتذة

السياســية، وسياســيون ليبراليــون، بالدعــوة 
رزينــا  يبــدو  الــذي  التحليــل  عبــر  والدعايــة، 
بــاإلدالء  هــؤالء  فــراح  وعلميــا،  ومحكمــا 
بآرائهــم عــن عبقرية الحكم العســكري، وقدرته 
عســكري  تولــي  مــن  مانــع  فــال  اإلنجــاز،  علــى 
الذيــن  التاريــخ  أســاتذة  عــن  ناهيــك  الحكــم، 
نكشــوا التاريــخ، بحثــا عن ديكتاتور عســكري 

ســلفه نــوري املالكــي، الــذي يتكــئ بشــكل كبير 
جــدا علــى دعــم إيــران ومرشــدها األعلــى، علــي 
د املالكي 

ّ
خامنئي. ومن خالل هذا الدعم، يحش

قــوى سياســية وعشــائرية، لدعــم مركــزه فــي 
االنتخابــات املقبلــة، مســتخدما األمــوال التــي 
عليهــا  بالحصــول  كثيــرة  اتهامــاٌت  تشــوبها 
وتوظيفهــا عبــر عمليات فســاد كبيرة، متهما 
مســتخدما  أو  مباشــرة،  نفســه  املالكــي  فيهــا 
النبرة والخطاب الطائفيني، لكسب ود بعض 
شــيوخ العشــائر فــي جنــوب العــراق ووســطه، 

وكذلك بعض الزعامات الدينية.
وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات  تقــف  دوليــا، 
األمانــة  خلفهــم  ومــن  األوروبــي،  واالتحــاد 
مــع  واضــح  بشــكل  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 
العبــادي، وبــدا واضحــا دعــم كل هــذه القــوى 
 ،2018 لعــام  التشــريعية  االنتخابــات  فــي  لــه 
علــى  إنجــازات  مــن  منــه  ــوه 

ّ
توخ بمــا  ليــس 

حالــة  رجــوع  مــن  خشــية  بــل  فقــط،  األرض 
عاشــها  التــي  األمنــي  واالنفــالت  الفوضــى 
العراق واملنطقة في فترتي حكم نوري املالكي 
)2006- 2014(، ومــا أفرزتــه مــن ظهــور متغــّول 
لتنظيــم داعــش اإلرهابي في العراق واملنطقة. 
لذلــك، تحــث هذه الــدول، وخصوصا الواليات 
فــي  مــن جهــة، وحلفاءهــا  العبــادي  املتحــدة، 
املنطقــة، علــى تحجيــم دور املناكــف الرئيــس 
لطموحه في البقاء على ســدة القرار األول في 
العراق. وقد بدا ذلك واضحا في تصاعد حدة 
خطــاب رئيــس مجلــس الــوزراء الحالــي تجــاه 
الفســاد واملفســدين، وإعــادة تدويــر القضايــا 
التــي كان املالكــي أحــد نجومهــا، أو الحامــي 
لهــا، ومنهــا تقريــر اللجنــة البرملانيــة املكلفــة 

بعــض  تخلــى  هكــذا  وعــادل.  وخلــوق  طيــب 
املفكريــن والسياســيني والكتــاب عــن أفكارهــم 
الســابقة بشــأن املدنيــة والديمقراطيــة وأســس 
االســتبداد، وكان كثيرون من هؤالء مناضلني 

سابقني ضد استبداد حسني مبارك.
لــم يقتصــر التبرير على املفكرين والصحفيني 
والسياســيني بالطبــع، فخلــف مشــهد التأييــد 
رجــال  مــن  ضخمــة  اقتصاديــة  مصالــح 
األعمــال، كانــت تــرى فــي النظــام القــادم مكانــا 
ثرواتهــا،  لزيــادة  وفرصــة  ومكاســب  لهــا، 
إلــى  وعودتهــا  ســمعتها،  لغســل  ومســاحيق 
العمل السياســي، والنفــوذ االقتصادي، وإزالة 
مــا لحــق بهــا مــن هجــوم ثــورة ينايــر عليهــا، 
واتهامهم بالترّبح واســتغالل النفوذ، وهؤالء 
هم األصدق واألوضح في التوجه، فقد عملوا، 
منــذ لحظــة وثــوب السيســي إلــى الحكــم، علــى 
تدعيمه، بوصف أن وجوده تمثيل لوجودهم. 
وأكــد الواقــع صحــة رهــان هــؤالء، فقــد عــادوا 
بواجهــة اجتماعيــة أكثــر حظــا ممــا كانــت أيام 
ثــورة  صدمــة  تجــاوز  واســتطاعوا  مبــارك، 
ينايــر وآثارهــا من ســجون ومحاكمات، بينما  
ضاعــت أوهــام  النخــب السياســية اإلصالحية 
واليســارية،  الليبراليــة  السيســي،  بشــأن 
وطموحاتهــم  وآمالهــم  مبّرراتهــم  وأصبحــت 
التقشــف  وقطــار  الســجان  أقــدام  تدوســها 
أو  الخليجيــة  املنــح  وقــع  تحــت  والتبعيــة 

القروض الخارجية.
وفــي مشــهٍد يســتحق التأمــل، اجتمــع مؤيــدو 
السيســي مــن الكتل الليبراليــة ورجال األعمال 
صورتــه  وضعــوا  الذيــن  الناصريــني  مــع 
رجــال  صــرف  الناصــر،  عبــد  صــور  بجــوار 
مئــات  معلنــة،  شــهادات  وحســب  األعمــال، 
املاليــني فــي الدعاية ملرشــحهم القادم. ووظفت 

تشــكيل حكومــة »األغلبيــة السياســية«. يميــل 
حــزب الدعــوة الــذي ينتمي لــه كل من العبادي 
واملالكي، بشكل واضح، لصالح األول. ويعتبر 
منحه والية ثانية الستكمال بناء الدولة وفق 
أســس رصينــة وصحيحــة، وبضمنها القوات 
املســلحة العراقية، ســيعني منح حزب الدعوة 
وترميــم  نفســه،  مللمــة  إعــادة  فرصــة  نفســه 
مــن  ا  بــدء تنظيماتــه،  أصابــت  التــي  الثغــرات 
تناقضــات مواقــف قيادييــه فــي الخــط األول، 
الحــزب  بأمــني  قواعــده  ثقــة  بفقــدان  وانتهــاًء 
يواجهــه  بمــا  مــرورا  املالكــي،  نــوري  العــام، 
حركتــه،  تســتهدف  تحــّركاٍت  مــن  الحــزب 
وتعبئتــه الجماهيريــة علــى األرض، مــن قــوى 

التحالف الوطني األخرى.
ستشهد املرحلة املقبلة حتما تشكيل تحالف 
قــوى  يضــم  العبــادي،  حيــدر  برئاســة  جديــد 
ترجيــح  فــي  الفصــل  لهــا  ســيكون  متعــّددة، 
هــذه  مقدمــة  فــي  يقــف  التحالــف،  هــذا  كفــة 
القــوى زعيــم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 

فيما يتعلق بالسياســات الخارجية والتبعية 
تيــران  إقليميــة والتنــازل عــن جزيرتــي  لــدول 
املؤيديــن موقفهــم،  بعــض  يراجــع  وصنافيــر. 
لكنهــم ال يجاهــرون باملعارضــة اليــوم خوفــا 
من البطش، بينما يصّر بعضهم على مواقفه، 

وال يريد االعتراف بخطأ تصوراته.
ســتطالب  صلبــة،  كتلــة  النهايــة،  فــي  تبقــى، 
بالترشــح  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
ضــرورة  يــرى  ال  بعضهــا  وكان  أخــرى،  مــرة 
لالنتخابات من األســاس، فاقترح تمديد فترة 
الرئاسة، إال أن هذا املقترح لم يجد نصيبه من 
التحقق، ألســباب عديــدة، محلية ودولية. وقد 
صاحبت الكتل الصلبة املصلحة في اســتمرار 
النظام بهذه التشــكيلة تتكون من املســتفيدين 
مــن النظــام، وفي مقدمتهم كبار رجال األعمال 
مــن  وكل  الدولــة،  رجــال  كبــار  واملســتثمرين، 
تعّرض أو سيتعّرض ملالحقة إذا رحل النظام، 
سواء من الفاسدين أو املحتكرين من لصوص 
ليــس غريبــا أن  لــذا  الشــعب.  القــوت وناهبــي 
يذهــب هــؤالء مدعمــني بقــوى أمنيــة وإعالمية 
السيســي  لتأييــد  حمــالٍت  عــدة  بتدشــني 

ومطالبته بالترشح لفترة جديدة للحكم.
أبــرز  حمــالت التأييــد حملة  »عشــان نبنيها«، 

ورئيــس حركــة الوفــاق الوطنــي، إيــاد عــالوي، 
وقيادات من تحالف القوى العراقية، والحزب 
الشــيوعي العراقــي، وحــزب االتحــاد الوطنــي 
وهــو  اآلخــر،  الطــرف  وغيرهــا.  الكردســتاني، 
املالكــي،  نــوري  )ونشــاط(  حــراك  يمثــل  مــا 
املدعــوم بشــكل كامــل مــن إيــران، يحظــى بدعم 
رئيــس املجلــس األعلــى، عّمــار الحكيم، وحزب 
الفضيلــة وآخريــن مــن داخــل القــوى التــي لــم 
يمنحها العبادي وعودا خارج دائرة القانون، 
ومنهــا قــوى ســنّية وأخــرى شــيعية، إضافــة 
الحشــد  رايــات  تحــت  املنضويــن  أغلــب  إلــى 
الشعبي بصفاتهم املدنية، كما يراهن املالكي 
علــى موقــف »املرجعيــة« التــي قــد تعلــن رأيها 
في آخر املشوار، لتضع املقلدين لها في خيار 

غير قابل للتغيير أو العدول عنه. 
إطالق مشاريع إعادة إعمار العراق، خصوصا 
مــن  احتاللهــا  بســبب  دمــّرت  التــي  املناطــق 
الفســاد  مكافحــة  خطــوات  وكذلــك  »داعــش«، 
الدولــة، وأدخلهــا  مــوارد  أتــت علــى كل  الــذي 
فــي نفــق املديونيــة الدوليــة، واســتكمال عودة 
كامــل  بشــكل  العربــي  محيطــه  إلــى  العــراق 
علــى حســاب موازنــة عالقاتــه مــع دول اإلقليم 
الكبــرى، كإيــران وتركيــا والعربية الســعودية، 
واألهم منح الشــعب العراقي بصيص أمل في 
مســك طريــق اإلصــالح السياســي، واســتبعاد 
التعامــل  واجهــة  عــن  البغيضــة  الطائفيــة 
الرســمي والشــعبي، كل هــذه القضايــا املهمــة 
وغيرها تعتمد على أن يكون للعبادي فرصة 
»الواليــة الثانيــة«، لتنتهي إلــى األبد تطلعات 

منافسه في حكم العراق.
)كاتب عراقي في لندن(

يقــف خلفهــا طيــف متنوع من مؤيــدي النظام، 
حمــاة  أحــزاب  مــن  ســابقة  عســكرية  قيــادات 
حــزب  مــن  أمنيــة  وقيــادات  والفرســان،  وطــن، 
مســتقبل وطــن وغيــره مــن أحــزاب النظــام، مــع 
قيادات نقابية اســتخدمها جهاز االمن ســابقا 
نقابــة  مثــل  مبــارك،  حســني  لنظــام  للحشــد 
املعلمــني وأغلب مكونــات االتحاد العام لعمال 
جمعــوا  تحــركات،  بعــدة  هــؤالء  وقــام  مصــر، 
فيهــا الباعــة الجائلــني إليجــاد مشــهد بائــس 

لتأييد النظام.
يجــد متابــع تلــك الحمــالت أن هنــاك تضاربــا 
بــني أرقــام اســتمارات التأييــد التي تــم جمعها 
الحمــالت  مــن  وغيرهــا  الحملــة  هــذه  فــي 
ســباق  حالــة  فــي  أنهــا  ويتضــح  الشــبيهة، 
لزيــادة عــدد اســتمارات التأييــد، ولكــن يتضح 
أنهــا لــم تجــد لهــا رواجا أو قبــوال حقيقيا. وال 
تســتطيع القيــام بفاعليــات مصنوعة، يصرف 
للحاضرين فيها مســاعدات مالية، على الرغم 
من أنه تم تعميم هذه االستمارات في مصالح 
املوظفــني،  علــى  وفرضــت  كثيــرة،  حكوميــة 
لتوقيعها في محاوالت تزييف إلرادة العاملني 
تحــت ضغــوط الحاجة للعمــل، حتى إن بعض 
للمحاســبة  يتعــّرض  توقيعهــا  يرفــض  مــن 
املشــهد  يختلــف  وهنــا  والتحقيــق.  والعقــاب 
عــن يونيــو/ حزيــران 2014، حيــث كان يصنــع 
التأييــد بقــوة اإلعــالم، ودفــع اللحظــة املرتبكــة 
والحاجــة للتغييــر، وكانــت فرصــة النظام قبل 
أن يختبر أكبر، لكن اليوم مهمة صنع التأييد 
أصعب. لذا يصنع مشــهد التأييد  بقوة القهر 
املباشــر  وغيــر  املباشــر  واإلجبــار  واإلذعــان 
الــذي يتخــذ أحيانــا بصــور ناعمــة، كالتبريــر 

والترهيب متعّدد األوجه.
)كاتب وباحث مصري(

بالتحقيق في أســباب ســقوط املوصل بأيدي 
»داعش«، الصادر في شــهر أغســطس/ آب من 
عــام 2015، واتهــم فيــه صراحــة نــوري املالكــي 

و35 مسؤوال باملسؤولية عن ذلك. 
وزرائــه  رئيــس  بشــخص  عــاد،  الــذي  العــراق 
»بعــض«  إلــى  أوثــق،  العبــادي، بشــكل  حيــدر 
العربــي  االتجــاه  مــن  ز 

ّ
عــز العربــي،  محيطــه 

فــي البنيــة السياســية العراقيــة، بعدمــا فقــدت 
النخب العراقية، ذات التوجه القومي، هويتها 
ســنة،   14 مــن  أكثــر  قرابــة  الحقيقــة  العربيــة 
ز أيضــا صــوت الشــباب العراقــي 

ّ
وهــو مــا عــز

الرافض لالنسياح اإليراني في العراق، وتفّرد 
طهــران بالتحّكــم بمجريات األمور السياســية 
واالقتصاديــة واألمنيــة، وحتــى االجتماعيــة، 
فــي مقــّدرات األمــور هنــاك، وهو أيضــا ما دعم 
مواقــف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
الرافضــة بشــكل قطعي أي عــودة للمالكي إلى 
املشــهد السياســي الفاعــل فــي العــراق، فأعلــن 
 تأييده ودعمه ترشــح حيدر العبادي 

ً
صراحة

لوالية ثانية في حكم هذا البلد.
العراقيــة،  القــوى  املدنــي، وتحالــف  التحالــف 
أعلنــا مبكــرا تأييدهمــا منــح العبــادي فرصــة 
كان  مــا  إذا  ثانيــة،  واليــة  علــى  الحصــول 
منافســه أو خصمــه، نــوري املالكــي، فاألخيــر 
يمثــل بالنســبة للقوتــني السياســيتني مقالعا 
سياســيا ذا أغــراض وأجنــدات طائفية موالية 
بشــكل كامــل ملشــروع واليــة الفقيــه، وأنــه فــي 
حــال حصولــه علــى فرصــة العــودة إلــى حكــم 
العــراق ســيقوم بتصفيــة مــن تبقــى مــن قــوى 
واجهت، وما زالت، هذا املشــروع الذي يحاول 
دائمــا  عليــه  يطلــق  مــا  خــالل  مــن  يرّوجــه  أن 

كــذراع لرجــال  أغلــب األحــزاب، علــى تنوعهــا، 
لشــركاتهم،  أفرعــا  اعتبروهــا  الذيــن  األعمــال، 
يســتخدمونها لترويــج النظــام الجديــد. علــى 
ســبيل املثــال، وقــف حزبــا الوفــد واملصريــون 
األحــرار  بقــوة فــي هــذا املشــهد، واســتخدموا 
وسائل اإلعالم اململوكة لهم ولرجال أعمالهم، 
رديــف  مــن  تكونــت  التــي  األحــزاب  ووجــدت 
)حــزب حســني  الديمقراطــي  الوطنــي  الحــزب 
مبارك ( لنفسها دورا في الدعاية. ولم يتخلف 
أحــزاب  والرقــص ســوى  التطبيــل  عــن مشــهد 
بعضهــا  شــهد  قليلــة،  سياســية  وحــركات 
حمديــن  أو  السيســي  تأييــد  بــني  انقســاما 
جــو  فــي  انتخابــاٌت  تمــت  عندمــا  صباحــي، 

هستيري، قاطعتها أغلب الفئات الشبابية.
واضحــا،  يونيــو  نظــام  تأييــد  مشــهد  كان 
واألمنيــة  اإلعالميــة  ونخبهــا  الســلطة 
التبريــر  آليــات  يســتخدمون  والسياســية 
أدوات ســيطرٍة  الورديــة  والوعــود  والترهيــب 
وإذعــان، ويجــرم هــذا الجمــع الــذي يمثــل كتــل 
املصالــح أي اختــالٍف معهــا، وراح هــذا التكتــل 
يرمــي كل مــن يخالــف أعضــاءه بتهم التحالف 
مع أعداء الوطن ضد اإلرادة الشــعبية، وراحت 
تلــك الكتــل تكمــل صــورة التأييــد املطلــق عبــر 
تطالــب  والتــي  »كّمــل جميلــك«،  مثــل  حمــالٍت 

السيسي بتولي الحكم.
بنــى السيســي شــعبيته فــي لحظــة حــراك 30 
الدعايــة  عبــر  الجماهيــري،   )2013( يونيــو 
فــي  وآمالهــم  املصريــني  ورغبــة  املكثفــة، 
مــع  انهــارت  الشــعبية  هــذه  لكــن  التغييــر، 
للشــعب،  واملهينــة  املؤملــة  القــرارات  تتابــع  
بامللــف  تعلــق  فيمــا  ســواء  آلمالــه،  واملحبطــة 
وغــالء  التقشــف  إجــراءات  مــن  االقتصــادي 
أو  االجتماعــي،  اإلنفــاق  وتخفيــض  األســعار 
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مجتمع
نت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة في قطر، وبالتعاون مع الشركة الدولية 

ّ
دش

املتكاملــة للكيماويــات والطاقــة »ساســول«، أّول ألعــاب مــن نوعهــا فــي حديقــة القطيفيــة مخّصصــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك تزامنــا مــع احتفــاالت اليــوم العاملــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، الذي 
صادف الثالث من ديسمبر/ كانون األول الجاري. وجاء تدشني هذه األلعاب الشاملة في إطار دعم 
وزارة البلديــة والبيئــة ملبــادرة » قطــر متيســرة للجميــع«، بغرض تســهيل مشــاركة األشــخاص ذوي 
)قنا( اإلعاقة في األنشطة املجتمعية والتربوية والترفيهية والرياضية. 

 إنفــاق دول العالــم علــى مــرض الســكري يصل إلــى 727 مليار 
ّ
كشــف االتحــاد الدولــي للســكري أن

 حجم اإلنفاق السنوي يعادل 
ّ
دوالر أميركي سنويا. وجاء في آخر تقرير أصدره أمس اإلثنني، أن

 425 مليون 
ّ
12 فــي املائــة مــن اإلنفــاق الصحــي العاملــي على األمراض وتبعاتها. وبــنّي التقرير أن

 شخصا 
ّ
 11 شخصا، كذلك فإن

ّ
بالغ مصابون بالسكري، أي ما يعادل شخصا واحدًا من بني كل

صة باملرض، أي ما يعادل 201 مليون شخص 
ّ

ني ما زالت حالته غير مشخ
َ
 اثن

ّ
واحدًا من بني كل

)األناضول( حول العالم. 

السكري يكلف العالم 727 مليار دوالر سنويًاأّول ألعاب مخصصة لذوي اإلعاقة في حديقة قطرية

ــر يجلبــان 
ّ
 اإلجهــاد والتوت

ّ
أن ليــس ســّرًا 

أمراضا ومتاعب كثيرة للناس، خصوصا 
 رّبما ال يعرف كثيرون أن 

ّ
كبار الســن. لكن

القليــل مــن التوتــر قــد يكــون عالجــا جيــدًا 
 
ّ
ألمــراض عــدة. وتفيــد دراســة حديثــة بــأن

 
ّ
أن اكتشــفوا  الجزيئّيــة  األحيــاء  علمــاء 

القليــل مــن اإلجهــاد يمكــن أن يكــون ســببا 
لصّحــة جّيــدة للخاليــا البشــرية. ويمكــن 
الباحثــني  تســاعد  أن  الدراســة  لهــذه 
علــى فهــم كيفيــة عمــل الخاليــا املســؤولة 
املرتبطــة  واألمــراض  الشــيخوخة،  عــن 
 ،2030 عــام  بحلــول  العمــر.  فــي  بالتقــّدم 

ســتزيد نســبة كبــار الســن فــي العالــم. فــي 
اليابــان علــى ســبيل املثــال، سيشــّكل مــن 
العمــر  مــن  والســتني  الخامســة  فــوق  هــم 
عددهــم  وســيتخطى  الســكان،  عــدد  ثلــث 
املتحــدة،  الواليــات  فــي  مليونــا  الســبعني 
االتحــاد  مواطنــي  ربــع  وسيشــكلون 
األوروبــي. وفــي ظــل زيــادة نســبة التعليــم 
والتقــدم الطبــي، ســيتوّجب علــى املجتمع 
إيجــاد حلــول ألمراض الشــيخوخة. وبات 
مســتوى  لتحســني  وســيلة  عــن  البحــث 
صّحة كبار الســن أمرًا أساســيا إلى درجة 
األخيــرة.  الدراســة  إلــى  اســتنادًا  كبيــرة، 

واإلجهــاد  ــر 
ّ
التوت  

ّ
أن الدراســة  ووجــدت 

املعتدل واملتوســط ُيســاهم في منع تراكم 
البروتينيات التالفة التي يمكن أن تسّبب 
والباركنســون  األلزهايمــر  مثــل  أمراضــا 

وغيرها. 
الدراســة،  فــي  الرئيســي  املؤلــف  ويقــول 
الجزيئيــة،  البيولوجيــة  العلــوم  وأســتاذ 
ومديــر معهــد »رايــس« للبحــوث الطبيــة 
ويســترن،  نــورث  جامعــة  فــي  الحيويــة 
 هــذه النتيجة لم 

ّ
ريتشــارد موريموتــو، إن

تظهــر مــن قبــل. يضيــف: »النــاس يعرفون 
أن إجهاد الخاليا لفترات طويلة يمكن أن 

 منه 
ً
نــا اكتشــفنا أن قليال

ّ
يكــون ضــارًا، لكن

يمكن أن يكون وصفة إستراتيجية للبقاء 
على قيد الحياة. 

الحيوانــات  لــدى  اإلجهــاد   
ّ
أن وحــظ 

ُ
ول

وبعــض  الســحر.  مثــل  عمرهــا  ُيضاعــف 
كيميائيــة  بيئــة  لديهــا  الحيوانــات  هــذه 
التــي  لتلــك  مماثلــة  وخصائــص  حيويــة 

لدى البشر. 
لدراســة  جّيــدة  بحثيــة  أداة  عــّد 

ُ
ت لذلــك، 

ونموذجــا  الشــيخوخة،  بيولوجيــا 
 
ّ
إن الباحثــون  ويقــول  اإلنســان.  ألمــراض 

تمثــل  الدراســة  وفرتهــا  التــي  النتائــج 

الشــيخوخة  مــع  للتعامــل  إســتراتيجية 
لدى البشر، وكيف يمكن توفير االستقرار 
للخاليا مع التقّدم في العمر. ورغم أنه قد 
ال يكــون ممكنــا فــي الوقــت الحالــي إيجــاد 
طريقة لجعل الناس يعيشون فترة أطول، 
لكــن بــداًل مــن ذلــك يمكــن زيــادة مســتوى 

الصحة لدى الناس. 
إضافة إلى ما ســبق، يتوّجب على الناس 
عيــش  لضمــان  أساســية  بأمــور  االلتــزام 
الرياضــة  ممارســة  منهــا  صحيــة،  حيــاة 

بشكل دائم، وتناول غذاء صحي. 
)محمد كريم(

قليل من اإلجهاد لحياة أطول

ربى أبو عمو

 مكان. يحضرون إذا ما 
ّ

هم في كل
مون 

ّ
احتجنا قصصًا نكتبها أم مآس. ُيسل

أرواحهم وينظرون إلى السماء.. ينظرون 
؟ يوّدعون عاملًا لم يعترف بهم، 

ً
طويال

ويتركون لنا ما بقي لهم من أقالم لنبتكر 
ن/ 

َ
ل ُمعل

ْ
عناويننا. »أطفال اليمن.. قّصة قت

ناشط بريطاني يعتذر من أطفال اليمن: 
يجب أن نوقف بيع السالح للسعودية/ 

الصحة العاملية مصدومة لوفاة أطفال في 
اليمن بالدفتيريا/ يونيسف: اليمن أسوأ 
األماكن لألطفال/ أطفال اليمن مهددون 

باملوت/ بني فقر وجوع وقهر .. أطفال 
اليمن يكافحون من أجل البقاء/ يونيسف: 

املساعدات التي وصلت نقطة في بحر.. 
فال تحرمونا من مساعدة أطفال اليمن«، 

وكثير غيرها. 
وما أهون أن نختار عناوين لهم. املوت 

حاضر، والجوع، والخوف، واملرض، 
والفقر... وهل نحتاج إلى أكثر؟ املوت 

يؤويهم وهم أحياء. ينظرون إلى بعيٍد قد 
يكون فرجًا، لكن األبواب مغلقة، حتى في 

وجه بارقة أمل.  
قبل أيام، أعلنت منظمة األمم املتحدة 

للطفولة )يونيسف( أن اليمن هو أسوأ 
األماكن على وجه األرض بالنسبة 

لألطفال، وحذرت من كارثة وشيكة إذا 
لم تصل املساعدات ألكثر من 11 مليون 

طفل. املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في املنظمة، 

خيرت كابلياري، قال إن التقديرات تشير 
 واحدًا يموت هناك كل عشر 

ً
إلى أن طفال

دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
وبعد، قال املتحدث باسم األمني العام 
لألمم املتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 

املساعدات الغذائية والطبية التي وصلت 
إليه تعّد قطرة في بحر، وسط دعوات 

متزايدة إلى فتح كل املنافذ إلغاثة 
اليمنيني، في وقت كشفت اللجنة الدولية 

للصليب األحمر عن »حل مؤقت« لتوفير 
املياه النظيفة ملليون شخص في مدينتي 

الحديدة وتعز ملدة شهر.
تلك الصور مجّددًا. وال ُينصفون، وقد 
 مكان. 

ّ
غدوا حاجة إعالمية. هم في كل

صورهم تعبر القارات وال يتغّير شيء. 
أسماء تلي أسماء. القصص نفسها عن 

 أن 
ً
أطفاٍل يموتون، هم الذين لم يعرفوا قبال

األطفال يمكن أن يموتوا، وكانوا ينتظرون 
از. 

ّ
الشعرات البيضاء والعك

هم باملاليني. املوت يترّبص بهم دفعة 
واحدة. وما حاجتهم إلى الحياة؟ ثّمة 

سياسة وسياسّيون وخرائط ونفوذ وربح 
وخسارة وسيطرة وخضوع. وهم ضعفاء. 
ال يريدون سوى لعبة، أو طابة يتقاذفونها 
في ما بينهم. يريدون غدًا بسماء صافية 

وطيور تبحث عن أمكنة لها في هذا العالم. 
 
ً
يريدون غطاًء في الليل. يريدون قليال

من الخصوصّية. ليتهم ال يعودون سببًا 
م 

ّ
مغريًا لوسائل اإلعالم. ليت الطابة تحط

زجاج شباك الجيران من جديد. 

أتراح أطفال 
اليمن

مزاج
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في الصف )فرانس برس(

دروس خصوصية في سورية
ريان محمد

ســيطرة  مناطــق  فــي  الســوريون  يشــكو 
الــدروس  أســعار  ارتفــاع  مــن  النظــام 
حاجــة  باتــت  هــا 

ّ
أن علمــا  الخصوصيــة، 

املســتوى  تراجــع  ظــل  فــي  تلميــذ   
ّ

لــكل أساســية 
اكتظــاظ  إلــى  إضافــة  املــدارس،  فــي  التعليمــي 
الصفــوف. تقــول أم فــادي الشــماع مــن مدينــة التــل 
شــمال دمشــق، وهــي أم لطفلــني فــي مرحلــة التعليم 
املناهــج  »غّيــروا  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  األساســي، 

وا 
ّ
فهــم مــادة معّينــة«. ويــرى أن »املدّرســني اســتغل

وأصبحــوا  يدرســونها،  التــي  املــادة  مــن  تمّكنهــم 
يشــكلون مافيــات تدريــس، وقــد وصــل ســعر مــادة 
الرياضيــات لتالميــذ الثالث الثانوي العلمي إلى 5 
آالف ليــرة ســورية )نحــو 11 دوالرًا(«، الفتــا إلــى أن 
»وزيــر التربيــة ال يحلــم بالحصــول علــى مثــل هــذا 

الرقم«. 
»العربــي  لـــ  ع.  جــواد  املــدّرس  يقــول  جهتــه،  مــن 
 »مشكلة الدروس الخصوصية وارتفاع 

ّ
الجديد« إن

تــرّدي  لــوال  األســباب.  لناحيــة  أســعارها متشــعبة 
املدارس والقائمني على إدارتها واختيار املدرســني 
العاملــني فيهــا واملناهج وطرق تدريســها، ملا بحث 
التالميــذ عمــن يعطيهــم دروســا خصوصيــة. ولوال 
واقــع املــدّرس الوظيفــي واملــادي الســيئ، ملــا قبــل أن 
يذهــب إلــى منــازل التالميــذ إلعطائهــم الــدروس«. 
 املــدّرس لــم يعــد يفّكــر براحتــه أو قضــاء 

ّ
يضيــف أن

الوقــت مــع عائلتــه، بــل ُيحــاول تأمــني لقمــة عيــش 
عائلته، إذ إن راتبه ال يتجاوز 30 ألف ليرة سورية 
بالحــد  يحتــاج  أنــه  حــني  فــي  دوالرًا(،   66 )نحــو 
األدنى إلى 250 ألف ليرة )نحو 555 دوالرًا( ليؤمن 
حاجاتــه املعيشــية، خصوصــا أن الليــرة الســورية 

فقدت قيمتها الشرائية«.
الخصوصّيــة  للــدروس   

ّ
أن إلــى  املــدّرس  ويلفــت 

إلــى  يتحــول  التلميــذ   
ّ
أن أهمهــا  عــدة،  مســاوئ 

التعلــم  عمليــة  ويستســهل  اتكالــي،  شــخص 
خصوصا في مراحلها األولى. يضيف أنه في حال 
كان املــدّرس فــي الصــف هــو نفســه الــذي يأتــي إلى 
 صورتــه وتفقــد الحصــة الصفيــة 

ّ
املنــزل، قــد تهتــز

أهميتهــا بالنســبة إلــى التلميــذ، عــدا عــن اختــالف 
املســتوى األكاديمــي بــني التالميــذ القادريــن علــى 
االســتعانة بمدرســني خصوصيــني وآخريــن غيــر 

قادريــن علــى تحمل كلفتها.

خالل الســنوات األخيرة أكثر من مرة، وقد اختلفت 
تغّيــرت  أيضــا،  درســناها.  التــي  تلــك  عــن  تمامــا 
أساليب التعليم ومعالجة املعلومات، ما يضطرني 
إلى االستعانة بمدرسني خصوصيني، أطلب منهم 
املجــيء إلــى املنــزل«. وتلفــت إلــى أن الصــف الواحــد 
يضم عددًا كبيرًا من التالميذ، ما يجعل اســتيعاب 
»يمكــن  املــدارس،  بعــض  وفــي  صعبــا.  الــدروس 
املرحلــة  فــي  الصــف  فــي  تلميــذًا  أن تجــد نحــو 70 
االبتدائيــة، و50 فــي املرحلــة الثانويــة. وال تتجــاوز 
مدة الحصة 45 دقيقة«. تضيف: »املشكلة أن أسعار 
الــدروس الخصوصيــة تضاعفــت مــرات عــدة خــالل 
خــالل  املــدّرس  أجــر  ويتــراوح  األخيــرة،  الســنوات 
ســاعة واحدة ما بني 1500 و2000 ليرة ســورية )ما 
بــني نحــو ثالثــة دوالرات وأربعــة دوالرات(، وذلــك 
لتالميــذ املرحلــة االبتدائيــة. وتشــمل هــذه الســاعة 
إلــى  التلميــذ  املــواد األساســية. وعــادة مــا يحتــاج 
ثــالث جلســات فــي األســبوع كحــد أدنــى، مــا يرهــق 

األهالي ماديا«.
مــن مدينــة جرمانــا  أبــو حســام  يقــول  مــن جهتــه، 
فــي ريــف دمشــق، وهــو رب أســرة مكونــة مــن أربعــة 
الحالــي،  الوقــت  »فــي  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  أبنــاء، 
العلــم لألغنيــاء فقــط. أمــا بالنســبة لشــخص مثلي، 
أن  فيســتحيل  بســيط،  راتــب  علــى  أســرته  تعيــش 
 

ّ
يفّكر في مدرســني خصوصيني ألبنائه األربعة. إال

ما أخبرنــي أطفالي عن معاناتهم في 
ّ
نــي أتألــم كل

ّ
أن

املدرســة، بســبب نقــص األســاتذة أو تبدلهــم الدائم، 
إذ إنه لكل أستاذ أسلوبه وطريقته. واملشكلة األكبر 
هي حني يأتي مدرس ضعيف، وال يكون قادرًا على 

إيصال املعلومة، أو يعطي معلومات خاطئة«. 
نهايــة  أو  الفصليــة  االمتحانــات  »خــالل  يضيــف: 
العــام، أحــاول توفيــر بعــض املال في حــال كانوا في 
حاجــة ماّســة إلــى مــدّرس، إذا مــا اســتعصى عليهم 

رغم أهمية الدروس الخصوصية لتحسين 
في  للتالميذ  العلمي  التحصيل  مستوى 
بسبب  يشكون  األمور  أولياء  أن  إال  سورية، 
كلفتها  تحّمل  على  قــدرتــهــم  ــدم  ع
سيطرة  مناطق  في  ســواء  المرتفعة، 
يمدُّ  ــً،  ــان وأحــي الــمــعــارضــة.  أو  الــنــظــام 
التالميذ  الــمــدارس  في  المدرّسين  بعض 
ــدروس  ــ ــالل ال ــة خـ ــي ــاف بــمــعــلــومــات إض
التعليمية بهدف  الدورات  الخصوصية أو 
وتأمين  منهم،  كبير  ــدد  ع استقطاب 

مصادر دخل إضافية.

دخل إضافي



المسلحة  المواجهات  استمرار  يزداد وضع سكان صنعاء سوءًا مع 
قتل،  الذي  المؤتمر  وحزب  )الحوثيين(  اهلل  أنصار  االنقالب  فريقي  بين 

أمس، زعيمه الرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح 

هل تنتقل النساء من وضعية »التابع« إلى »القائد«؟

الهيمنة الناعمة للمرأة في الجزائر

1819
مجتمع

صنعاء ــ العربي الجديد

املـــعـــارك املــشــتــعــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
أكثر  تــســتــهــدف  صــنــعــاء  اليمنية 
ــنـــن  ــا تـــســـتـــهـــدف الــــســــكــــان اآلمـ ــ مـ
املـــحـــاصـــريـــن فــــي مـــنـــازلـــهـــم. فـــقـــد تــوســعــت 
لــتــشــمــل أغــلــب أحـــيـــاء الــعــاصــمــة واســتــخــدم 
الدبابات،  مثل  ثقيلة  أسلحة  فيها  املقاتلون 
الــجــويــة للتحالف  الــــغــــارات  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 

الذي تقوده السعودية على العاصمة.
يعيش معظم املواطنن حصارًا مطبقًا لعدم 
قدرتهم على الخروج إلى أعمالهم أو قضاء 
الغذائية  املــــواد  مــحــات  حــاجــيــاتــهــم. معظم 
وأفران الخبز وبقية محات املواد األساسية 
ــة الـــســـيـــر بــاســتــثــنــاء  مــغــلــقــة وتـــوقـــفـــت حـــركـ

السيارات املحملة باملسلحن.
الرحمن، وهو أحد سكان  يشعر سمير عبد 
قرر  كونه  بالندم  بصنعاء،  السياسي  الحي 
البقاء في منزله رافضًا النزوح منه كما فعل 
بــعــض جــيــرانــه. فــالــوضــع أصــبــح مــأســاويــًا 
بــحــســب وصــفــه. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
في اتصال هاتفي: »ال نستطيع الخروج من 
الــرصــاص الكثيف في  املــنــزل إطــاقــًا بسبب 
املواجهات   

ّ
مــكــان حــولــنــا«. يضيف: »ألن  

ّ
كــل

اشــتــدت بــصــورة مــفــاجــئــة، لــم أســتــطــع شــراء 
مــــواد غــذائــيــة تــكــفــي أســرتــي لــأيــام املقبلة، 
كــمــا حــاولــت الـــخـــروج لــشــراء دواء الــســكــري 
لوالدتي لكن لم أستطع لشدة االشتباكات«. 
في  الدولية  املنظمات  دور  غياب  إلــى  يشير 
مــســاعــدة املــحــاصــريــن. ويــؤكــد عبد الرحمن 

عشرات األطفال في أماكن املواجهات وما زال 
البحث عنهم لدى الجهات واألطراف املعنية.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قـــالـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
 
ّ
إن األحـــــــد،  األول  أمـــــس  األحــــمــــر،  لــلــصــلــيــب 
عالقون  صنعاء  العاصمة  سكان  مــن  اآلالف 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم، مــــع الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــطـــعـــام أو 
املــــــاء، وال يــســتــطــيــعــون الــــخــــروج خـــوفـــًا من 
ــــوات صــالــح  االشــتــبــاكــات بـــن الــحــوثــيــن وقـ
ــي، مـــشـــددة  ــاضــ ــاء املــ ــ ــعـ ــ املـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ األربـ
املعركة«.  مــن  جــزءًا  ليسوا  »املدنين   

ّ
أن على 

وأوضح مكتب اللجنة في اليمن عبر حسابه 
 
ّ
بــمــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« أن
الــنــســاء الــحــوامــل ال يستطعن الــوصــول إلى 
املــســتــشــفــيــات خــوفــًا عــلــى حــيــاتــهــن، واصــفــة 
الوضع باملرير: »االشتباكات قد أسفرت عن 
الــســمــاح بعمليات  الـــعـــشـــرات ويــجــب  مــقــتــل 
ها مسألة حياة 

ّ
الطبية ألن اإلجــاء والرعاية 

أو موت«.
من جهتها، قالت منظمة »أطباء با حدود« 
صنعاء  فــي  منها  املدعومة  املستشفيات   

ّ
إن

عــــيــــد فــتــحــهــا بــشــكــل جـــزئـــي بـــعـــد إغــاقــهــا 
ُ
أ

ــه 
ّ
أن إلــى  ها أشـــارت 

ّ
بسبب االشــتــبــاكــات. لكن

بــالــرغــم مــن ذلـــك مــا زال الــعــديــد مــن املــرضــى 
غير قادرين على الوصول إليها.

 مــوظــفــي األمــم 
ّ
وبــحــســب مــســؤول أمــمــي فـــإن

ــيـــاء السكنية  املــتــحــدة مــحــاصــرون فـــي األحـ
انــدالع  منذ  فــي صنعاء  فيها  يقطنون  التي 
الــقــتــال يتجه   

ّ
إلــــى أن االشـــتـــبـــاكـــات. وأشـــــار 

صـــوب املــطــار وســيــكــون مــن الــصــعــب إجــاء 
املوظفن التابعن لهم.

من ينكر أنّه يقع 
في مطبّات مالية خالل 

الشهر، فال ينقذه إال 
اللّجوء إلى زوجته

تسبب أصوات االنفجارات 
القريبة من المنازل الرعب 

الشديد لألطفال

 مــعــظــم املـــحـــات الــتــجــاريــة واملــؤســســات 
ّ
أن

صادفنا  »إذا  مغلقة:  والصيدليات  واملخابز 
محات تبيع املواد الغذائية في أماكن ليس 
فيها مواجهات فتباع بأسعار خيالية«. أما 
املواطن عبد الله الشدادي وهو أحد القاطنن 
 الجوع 

ّ
في شارع الستن الجنوبي، فيؤكد أن

أقرب  إلى  الخروج  والعطش يجبرانهم على 
ــاء والـــغـــذاء  ــ مــحــل تـــجـــاري مــفــتــوح لـــشـــراء املـ
بــأســعــار ارتــفــعــت بنسبة 100 بــاملــائــة ملعظم 

املواد الغذائية األساسية.
تسبب أصوات االنفجارات القريبة من املنازل 
الرعب الشديد لأطفال. تقول أم فاتن املاوري 
ــة الـــرويـــشـــان  ــولـ  بـــعـــض املـــقـــاتـــلـــن فــــي جـ

ّ
إن

ــور مــنــزلــهــا  ــ ــنـــد ســ بـــصـــنـــعـــاء يـــتـــمـــركـــزون عـ
اآلخر  الطرف  إلى  النار واملقذوفات  ليطلقوا 
من هناك، ثم يرّد ذلك الطرف عليهم، وهو ما 
تسبب في انهيار عصبي الثنن من أطفالها 
»الــعــربــي  لـــ املــــاوري  الــخــوف. تضيف  بسبب 
الــجــديــد«: »أحــيــانــًا يــكــون هــنــاك إطــــاق نــار 
كثيف أو قذائف بصوت عاٍل جدًا يهز املنزل 
 من فيه من نساء وأطفال. نعيش 

ّ
ويبكي كل

في جحيم وننتظر املوت في أّي لحظة«.
يــــتــــعــــرض بــــعــــض املـــــــنـــــــازل إلــــــــى وابــــــــــل مــن 
الــرصــاص، كما تسقط قــذائــف أصــابــت عــددًا 
مــن املــنــازل كــان آخــرهــا ثــاث قــذائــف سقطت 
في شارع 45 جنوب صنعاء. وكانت مدارس 
ــد أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا بـــعـــد تـــوســـع  ــ صـــنـــعـــاء قـ
الدبابات في كثير من  االشتباكات وانتشار 

األحياء والشوارع.
إلى ذلك، يقول عضو اللجنة العليا لحماية 

األطفال في أمانة العاصمة صنعاء ورئيس 
 
ّ
املــســوري  إن مــبــادرة حماية املدنين حسن 
 هناك 

ّ
الوضع اإلنساني خطير جدًا. يؤكد أن

ــن انــــعــــدام املــيــاه  »أســــــرًا مــحــتــجــزة تــعــانــي مـ
باإلضافة  األطفال،  الغذائية وحليب  واملــواد 
 كثيرًا من العمال في املحات التجارية 

ّ
إلى أن

ــــن عـــلـــى الـــخـــروج  ــــادريـ مـــحـــتـــجـــزون وغـــيـــر قـ
بسبب حدة االشتباكات«.

ــهــم 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــضــيــف املـــســـوري لـــ

تلقوا مــنــاشــدات مــن أســر كثيرة محاصرة ال 
ــادرة مــنــازلــهــا: »جــــرى تشكيل  ــغـ تــســتــطــيــع مـ
فــرق عمل للمساهمة فــي اإلنــقــاذ حــال توقف 
االشتباكات، كما أطلقنا نداء استغاثة إنسانيًا 
ــغــــذاء والــــــــدواء وإجــــــاء املــواطــنــن  لــتــقــديــم الــ

املحاصرين في مناطق االشتباكات«.
وبحسب املــســوري، فقد جــرى الــتــواصــل مع 
لــتــرتــيــب عملية  اآلن  عــالــقــة حــتــى  أســــرة   81
مــســاعــدتــهــا. يــؤكــد ســقــوط ضــحــايــا مدنين 
وإصـــابـــة آخـــريـــن: »وجـــدنـــا حــتــى اآلن تسع 
بالصراع،  عاقة  لهم  ليست  ملواطنن  جثث 
وتم التأكد من 4 جثث قتلوا بسبب خروجهم 
لـــشـــراء احـــتـــيـــاجـــات ملــنــازلــهــم فــاســتــهــدفــهــم 
القناصة«. يلفت إلى تلقيهم باغات بفقدان 

في ظّل التحّوالت 
االجتماعية واالقتصادية 
المختلفة، وبفضل روح 
خاصة استطاعت المرأة 

الجزائرية أن تنتقل من 
وضعية التابع إلى وضعية 

المحرّك، فهل ستنتقل 
يومًا إلى وضعية القائد؟

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

للنساء  الوطني  »االتــحــاد  لم يكن تأسيس 
الــجــزائــريــات«، امــتــدادًا لتكريس دور املــرأة 
ــي بـــنـــاء مـــؤســـســـات ثــــــورة الـــتـــحـــريـــر فــي  فــ
ــقــــرن املــــاضــــي، أو تــمــهــيــدًا  خــمــســيــنــيــات الــ
واقــتــصــاديــة  اجــتــمــاعــيــة  أدوارًا  تــلــعــب  ألن 
 االســـتـــقـــال 

ّ
ــل ــ وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة فــــي ظـ

الوطني، بل لتسخير طاقات املرأة الجزائرية 
لدعم النظام السياسي القائم، في املفاصل 
الحساسة التي يحتاجها لاستمرار، منها 
لم  التنظيم  هـــذا   

ّ
أن والــدلــيــل  االنــتــخــابــات. 

يخرج من فلك السلطة والترويج لوجوهها 
واتجاهاتها حتى اليوم.

ـــق بــحــضــور 
ّ
ــرة تـــتـــعـــل ــيـ ــثـ  تـــــحـــــّوالت كـ

ّ
ــن ــكــ لــ

مختِلف للمرأة الجزائرية، التي تمثل نسبة 
49 في املائة من إجمالي عدد السكان البالغ 
الــنــســاء مــا بــن 15  40 مليونًا. ويبلغ عــدد 
و50 عـــامـــًا عـــشـــرة مـــايـــن داخـــــل الــنــســيــج 
ق األمر في غفلة من معظم 

ّ
العام، وقد تحق

املـــنـــظـــومـــات، بــفــعــل مـــعـــطـــيـــات عـــــدة مــنــهــا 
ــبــــاري في  انــتــشــار الــتــعــلــيــم املــجــانــي واإلجــ
الباد، واالنقاب اإليجابي الذي حصل في 
النظرة االجتماعية إلى املــرأة العاملة، مّما 
ة ماليًا، ورفــع من 

ّ
أهلها ألن تصبح مستقل

مستوى حضورها في املجاالت والفضاءات 
الهيمنة أحــيــانــًا. واقــع  إلــى درجـــة  املختلفة 
السنوات  خــال  السياسية  السلطات  حمل 
زا 

ّ
الخمس األخيرة على اتخاذ إجراءين عز

ق األول بتعديل 
ّ
هذا الحضور وكّرساه. يتعل

قــانــون األســـرة، بما حــّرر حقوقًا لها كانت 
بالبيت،  قة 

ّ
املطل احتفاظ  منها حق  مقّيدة، 

لة في الهيئات 
ّ
ووجوب أن تكون املرأة ممث

 عن الثلث.
ّ

املنتخبة، بما ال يقل
فــي جــولــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ســيــارة 

إلــــى أن تــحــصــل عــلــيــهــا بــســعــر مــنــخــفــض. 
العالي  هــذا دلــيــل على حّسها االقــتــصــادي 
باملقارنة مع الرجل، وهو ما يظهر بطبيعة 
 منهما إلى البيت. 

ّ
الفكة التي يعود بها كل

ــت يـــعـــود الــــرجــــل بــقــطــع حــديــديــة  ــ فـــفـــي وقـ

صــغــيــرة فــقــط، تــعــود املــــرأة بمبلغ محترم، 
إلى  النقدية«. يلتفت  األوراق  وتبدأ في عد 
ه يقع 

ّ
أن الركاب، ويسألهم: »من منكم ينكر 

في مطّبات مالية خال الشهر، فا ينقذه إال 
اللجوء إلى زوجته أو أّمه أو ابنته الكبرى«؟

يـــواصـــل رجــــل الــتــربــيــة املــتــقــاعــد تــأّمــاتــه، 
ــال  عـــطـــي املـ

ُ
 أســــبــــوع، أ

ّ
ــل ويــــقــــول: »مــطــلــع كــ

األسبوع، يكون  نهاية  وابنتي. ومع  البني 
الصبي قــد صــرف كــل شـــيء، فيما تحتفظ 
تكون  تفعل،  لــم  وإن  معن.  بمبلغ  شقيقته 
هدية ألحدنا«.  أو  للبيت  اشترت شيئًا  قد 
ويـــنـــهـــي حـــديـــثـــه بـــاملـــثـــل الــشــعــبــي الـــقـــائـــل: 

»عيشة خير من عّياش«.
في السياق، تقول فتيحة ركيز، العاملة في 
ــهــا سمعت هـــذا األمــر 

ّ
إن ــران،  مستشفى وهــ

مــن الــرجــال أكــثــر مــن الــنــســاء، مــا يــجــّردهــا، 
تضيف:  النسوي.  انحيازها  من  بحسبها، 
ــي حـــكـــم الـــصـــفـــعـــة املـــعـــنـــويـــة الــتــي  »هــــــذا فــ
في  املهمل،  البــنــه  الــجــزائــري  األب  يوّجهها 
مقارنة بينه وبن أخته الحريصة«. تعطي 
ـــة مــن الــواقــع الــجــزائــري. »أنــا أّم لفتاتن 

ّ
أدل

 أبـــنـــائـــي ال 
ّ
ــان، والحــــظــــت أن وثــــاثــــة شـــــّبـــ

عة للطبخ 
ّ

 البيت يحتاج وال
ّ
ينتبهون إلى أن

أو  للخياطة  إبــرة  أو  للتنظيف  أو صابونًا 
ــّكـــرون فــــي تـــجـــديـــد املـــصـــابـــيـــح مــنــتــهــيــة  ــفـ يـ
ــبــون 

ّ
ــهــم ال يــرت

ّ
الــصــاحــيــة. كــمــا الحــظــت أن

ــًا، عـــلـــى عـــكـــس الـــفـــتـــاتـــن«.  غـــرفـــهـــم صـــبـــاحـ
ــفــــارق بن  ــا يـــاحـــظ كـــثـــيـــرون هــــذا الــ ــمــ ــ ورّب
الفتيات والــصــبــيــان، ســـواء فــي الــجــزائــر أو 

غيرها من البلدان العربية.
الثقافي  الــنــادي  رئيسة  تلفت  جهتها،  مــن 
 
ّ
في جامعة قسنطينة، آمال بــوذراع، إلى أن

الحقل التربوي والجامعي من أكثر الحقول 
ى فيها الفرق بن الرجل واملرأة، 

ّ
التي يتجل

ــام واملـــواكـــبـــة.  ــمــ ــتــ لــنــاحــيــة الــــحــــرص واالهــ
 إلـــى أن يــعــدن 

ّ
»تــحــتــفــظ الــبــنــات بـــمـــآزرهـــن

إلى البيت، بينما ينزعها الصبيان بمجّرد 
الــخــارجــي للمدرسة، كما أن  الــبــاب  تــجــاوز 
ــــدرس أكــبــر لديهم  جــرعــة الـــفـــرح بــغــيــاب املـ
ما عاينت 

ّ
باملقارنة بالفتيات«. تضيف: »كل

الجامعة،  فــي  تعليقها  عند  النجاح  قــوائــم 
 عــدد الــطــالــبــات أكــبــر بكثير من 

ّ
الحــظــت أن

عـــدد الــطــلــبــة«. هـــذا ال يــعــنــي، بحسبها، أن 
اإلناث أكثر ذكاء من الذكور، بل صرن أكثر 

حرصًا وشغفًا بالتعليم.
ويقول الكاتب والباحث االجتماعي محّمد 
 إشــــــارات مــوضــوعــّيــة كــثــيــرة 

ّ
بـــن زيـــــان، إن

ث »أّمــا في الّسياق 
ّ
 العالم يتأن

ّ
 على أن

ّ
تدل

الـــذي تتحكم فيه أبعاد  الــجــزائــري، فــاألمــر 
ق 

ّ
سياسية ونفسية وأنثروبولوجية، يتعل

يفقدون  الــذكــور  جعلت  قيمية  بــاخــتــاالت 
املــعــالــم، ومعها فــقــدان الــرغــبــة فــي الــدراســة 
والتمهيد ملسار وظيفي مــدروس، فصاروا 
إلــى أروقـــة مختصرة مثل  يــمــّرون مباشرة 
الهجرة غير النظامية والتجارة ذات البعد 
اللواتي تعاملن  االستهاكي، عكس اإلناث 
ــة بــصــفــتــهــا طـــريـــقـــًا لــانــعــتــاق  ــ ــــدراسـ مــــع الـ

والتحّرر من التبعية«.

الرجال حول  الركاب  آراء  أجــرة، الستطاع 
الــحــضــور الــجــديــد لــلــمــرأة الــجــزائــريــة، كــان 
هناك تباين لدى رّكابها الرجال، بن مؤيد 
ــج ومــتــحــفــظ. الــســائــق الــعــّم مختار 

ّ
ومــتــشــن

محساس، وهو مدير مدرسة متقاعد، يقول 
ــج هــو ثــمــرة الــعــقــلــيــة الــذكــوريــة 

ّ
إن »الــتــشــن

 مـــن الــتــأّمــل 
ً
 »قــلــيــا

ّ
املــــوروثــــة«. يــضــيــف أن

 هامشًا كبيرًا من الحضور 
ّ
يجعلنا ندرك أن

ــع بـــه الـــيـــوم، 
ّ
ــــذي بـــاتـــت الـــجـــزائـــريـــة تــتــمــت الـ

أمهاتها وجّداتها، هو  مع جيلي  باملقارنة 
نتيجة الجتهادها ونمط تفكيرها«.

وستاحظون  السوق،  إلى  »إذهبوا  يتابع: 
 الرجل يطلب السلعة من غير أن يعاينها 

ّ
أن

أو يسأل عن سعرها، بينما تنتقيها املرأة 
بحرص، وتأخذ وترّد مع التاجر في السعر، 

أهل صنعاء 
وسط المعارك

مهن مغربية 
ضحية التكنولوجيا

محالت الساعاتيين نادرة 
جدًا بسبب استخدام الناس 

ساعات الهواتف

الرباط ــ حسن األشرف

بالقدر الذي أفادت فيه التكنولوجيا الحديثة 
وتتطور  ترتقي  وجعلتها  املهن،  من  العديد 
يــومــًا بــعــد يــــوم، فــقــد أدت إلــــى تـــراجـــع مهن 
عــديــدة فــي املجتمع املــغــربــي. مــن هــذه املهن 
ــقـــراض تــدريــجــيــًا مهنة  الــتــي تــتــجــه إلـــى االنـ
الــســاعــاتــي، والــهــواتــف الــعــمــومــيــة، والــفــران 

التقليدي، وكذلك املسحراتي وغيرها.
ــران أو الــخــّبــاز الــتــقــلــيــدي الــــذي يسمى  ــفـ الـ
ــران الــحــومــة« لـــم يعد  ــ فـــي املـــغـــرب أيــضــًا »فـ
بــذلــك الــوهــج والــزخــم كــمــا كـــان فــي ســنــوات 
الثمانينيات من  إلـــى حـــدود  كـــان  إذ  خــلــت، 
املاضي وجهة وحيدة لأسر وربــات  القرن 
البيوت للخبز. ومع توالي السنوات وتطور 
والتجهيزات  اآلالت  واختراع  التكنولوجيا 
املــخــتــلــفــة، بــــات الــخــبــز أكـــثـــر يـــســـرًا بفضل 
البيت  ربة  تعد  ولم  الكهربائية،  الفرن  آالت 
إلى  املعجون  بخبزها  الــذهــاب  إلــى  تحتاج 

الفران التقليدي.
ــم فــي  ــريــ تـــســـتـــذكـــر الــــحــــاجــــة الـــســـتـــيـــنـــيـــة مــ
حديثها إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« كــيــف كــان 
الفرن التقليدي يجمع نساء الحي اللواتي 
يــلــتــقــن عــنــد »مــــول الــــفــــران« حـــن يــوصــلــن 
طرحات العجن إليه، أو حن يعدن بالخبز. 
 جميع نساء الحي كن يذهنب إلى 

ّ
تضيف أن

شّم 
ُ
ت الخبز  رائحة  الحومة«، وكانت  »فــران 

 هذا تغير في الحقبة 
ّ

على بعد أميال، »كــل
التي  الكهربائية  األفـــران  بانتشار  األخــيــرة 
اآلالت  بــهــذه  الــبــيــوت يكتفن  ربـــات  جعلت 

ويــســتــغــنــن عــــن الــــفــــرن الــتــقــلــيــدي إاّل فــي 
حاالت نادرة«.

ــو فـــي نهاية  مـــن جــهــتــه، يــقــول بـــا املـــكـــي، وهـ
ه كان يعمل داخل فرن تقليدي 

ّ
خمسينياته، إن

قبل أن يتوقف عن العمل بسبب مضاعفات 
التي  املهنة  هــذه  طبيعة  عــن  ناجمة  صحية 
تحتاج إلى جلد وصبر أمــام النيران. يتابع 
ـــه إلــى حـــدود سنوات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي كـــان فــرنــه 
واألطــفــال  النساء  خصوصًا  بالزبائن،  يعج 
الذين كانوا يحملون وصــات الخبز )ألــواح 
 »مــدخــول 

ّ
خــشــبــيــة لــلــعــجــن(. يــشــيــر إلـــى أن

ــفـــران الــتــقــلــيــدي كـــان خـــال تــلــك الــســنــوات  الـ
جيدًا يتيح ملزاوله أن يعيش بكرامة ويعيل 
أســـرتـــه، بــالــرغــم مــن املــتــاعــب الــصــحــيــة التي 
ــام نـــار الــفــرن«.  يسببها الــوقــوف الــطــويــل أمـ
الـــوضـــع تــغــيــر بــشــكــل مخيف،   

ّ
يــســتــدرك، إن

ولم يعد هناك من مكان لفران الحي. يشرح 
 عدد األفران التقليدية في 

ّ
»خباز الحومة«، إن

األحياء الشعبية تضاءل بشكل كبير، وهناك 
تــدّر  لــم تعد  إذ  أبوابها نهائيًا  أغلقت  أفـــران 
 ذلك 

ّ
عائدات تكفي لسداد أجور عمالها، وكل

ورخــص  الكهربائية  األفـــران  انتشار  بسبب 
ثمنها في السوق.

حال محات الهواتف العمومية )سنتراالت( 
لــيــس أفــضــل مــن أفــــران الــحــّي فــي شـــيء، فقد 
كانت هذه املحات شائعة بقوة في سنوات 
أن تتراجع  الثمانينيات والتسعينيات، قبل 

ــع نــهــايــة الــتــســعــيــنــات وتــكــاد  ــى الـــــــوراء مـ إلــ
تــخــتــفــي مـــن الـــوجـــود الـــيـــوم. كــانــت مــحــات 
الــهــواتــف الــعــمــومــيــة الــتــي تــســمــى »مــخــادع 
هاتفية« باملغرب في سنوات مضت منتشرة 
بكثافة كبيرة، إذ كان يقصدها الراغبون في 
الــتــواصــل عــبــر خــدمــة الــهــواتــف الــثــابــتــة مع 

ذويهم وأحبابهم بدراهم قليلة. كثرة املخادع 
مشاريع  وكانت  سنوات،  استمرت  الهاتفية 
إنــشــائــهــا مــرحــبــًا بــهــا بــشــكــل كــبــيــر، وكــانــت 
في  الحديث  فرصة  لنيل  تصطف  الطوابير 
املحمولة  الهواتف  كانت  وقــت  في  الهواتف، 
التسعينيات  فــي  الثمن  وباهظة  جــدًا  قليلة 
وأوائل األلفية الثالثة. لكن بعد حصول طفرة 
املحمولة  الــهــواتــف  انتشار  فــي  تكنولوجية 
ــت، بــــدأت  ــ وانـــخـــفـــاض أســـعـــارهـــا بــشــكــل الفــ
تدريجي،  بشكل  تتناقص  الهاتفية  املخادع 

فأغلق معظمها.
يـــقـــول عــبــد الـــلـــه عـــز الـــديـــن، صـــاحـــب مــخــدع 
الثابت   للهاتف 

ً
ــه كان يملك محا

ّ
إن هاتفي، 

مدخواًل  عليه  يــدّر  وكــان  الثمانينيات،  منذ 
جــيــدًا جــعــلــه يــقــتــنــي شــقــة ويــعــيــل أســــرة من 
ــه بعد غــزو الهواتف 

ّ
أربــعــة أبــنــاء. يضيف أن

تجارته  بـــدأت  خصوصًا  والــذكــيــة  املحمولة 
ه حاول دعم محله للهواتف 

ّ
تبور. يوضح أن

ــال تـــجـــارة قــريــبــة إلــــى مــحــلــه،  ــإدخـ الــثــابــتــة بـ
 ذلك 

ّ
كاستنساخ الوثائق وبيع الصحف، لكن

لــم يكن كافيًا لــســداد إيــجــار املــحــل، فلم يجد 
املتاجر  آالف  مثل  نهائيًا  إغاقه  غير  مهربًا 

في الباد.
ــــررت بــشــكــل  ــــضـ ــًا تـ مـــهـــنـــة الــــســــاعــــاتــــي أيــــضــ
املجتمع  على  التكنولوجيا  زحــف  مــن  كبير 
األســواق  فــي  الساعاتين  املــغــربــي، فمحات 
والشوارع نادرة جدًا بسبب استخدام الناس 
ساعات الهواتف وتخليهم عن ساعات اليد.

الحال نفسها كانت مصير مهنة املسحراتي 
ــار الــــــذي يــعــمــل فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــفـ ــنـ أو الـ
إليقاظ الصائمن من خال تجواله في األزقة 
واألحياء ضاربًا دفه أو نافخًا في مزماره، إذ 
حضوره  إلــى  يحتاجون  الصائمون  يعد  لم 
ما دامت الهواتف واملنبهات حاضرة إليقاظ 

النائمن منهم.
 ذلك ال ينفي إيجابيات ال تعد وال تحصى 

ّ
كل

املشهَد  تسيدها  في  الحديثة  للتكنولوجيا 
بــل هــي فتحت فــرص عمل بدورها  املغربي، 

لعشرات اآلالف.

أحيانًا، قد تحتاج إلى تحديد األسئلة التي 
يــتــوجــب عــلــيــك طــرحــهــا عــلــى نــفــســك لعيش 
حــيــاة ســعــيــدة ومــســتــقــرة، بــــداًل مــن التركيز 
عــلــى الــبــحــث عــن إجـــابـــات قــد تجعلك عالقًا 
فــــي مــــكــــان مـــــا. مــــن هــــنــــا، يـــمـــكـــن أن تـــقـــودك 
ــى االتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح، بــحــســب  ــ ــة إلـ ــلـ ــئـ األسـ
يلي  مــا  تــــوداي«. وفــي  مجلة »سايكولوجي 
أربع نواح قد تساعدك على تحديد أسئلتك 

واملضي قدمًا. 
بشعور  كثيرون  يستيقظ  تستيقظ:  كيف   -1
ســلــبــي ورهـــبـــة يــرافــقــانــهــم فـــي يـــومـــهـــم. هــذا 
هذه  لتنتقل  سيئًا،  نــهــارًا  يمضون  يجعلهم 
السلبية إلى اليوم التالي. ومع الوقت، يتحّول 
األمــر إلــى نمط حياة. الخبر السار أنــه يمكن 
كسر هذا النمط. ما الذي يوقظك في الصباح؟ 

صــــوت داخـــلـــي مـــلـــيء بــالــقــلــق وااللــــتــــزامــــات، 
يــجــعــلــك متحّمسًا  بـــاإلثـــارة  مــلــيء  أو صـــوت 
ملــا تــنــوي الــقــيــام بــه الـــيـــوم؟ فــي حـــال اخــتــرت 
التي تساعدك  األّول، ما هي األسئلة  الجواب 
على تغيير مزاجك وبدء يومك بشكل أفضل؟  
ما هو الشيء الذي يمكنك القيام به ويجعلك 
اليوم؟  أن تحقق  تريد  مــاذا  تشعر بتحّسن؟ 
هل يمكن أن يكون هذا اليوم فرصة لتغيير 
 شـــــيء؟ إذا كــــان األمـــــر كـــذلـــك، فــمــا الـــذي 

ّ
كــــل

سيبدو عليه؟ ما هي األشياء الخمسة التي 
تشعرك باالمتنان في حياتك؟ 

هل يمكنك أن تبدأ اليوم؟ 
2- الغذاء: نحن ما نأكله. يقول الكاتب جون 
ـــه بــات يـــدرك ذلــك الــيــوم أكــثــر مــن أي 

ّ
كيم إن

 
ّ

وقت مضى. في املاضي، لم يكن يتناول إال

الوجبات ذات املذاق الحلو. إال أنه بدأ يطرح 
مــجــمــوعــة مـــن األســـئـــلـــة، ويــنــصــح الجميع 
بالتفكير بها. منها، ماذا تضع في جسمك؟ 
هـــل تــشــعــر بــالــجــوع؟ هـــل تــتــنــاول وجــبــات 
عة أم عضوية؟ هل تسأل من أين يأتي 

ّ
مصن

طــعــامــك؟ مـــاذا عــن ســرعــة تــنــاولــك الــطــعــام؟ 
هــل تــفــّكــر فــي وجــبــات تــغــذي جــســمــك بــداًل 
من التفكير في إطعامه فقط؟ هل يمكنك أن 

تبدأ اليوم؟
تشعر  أن  يستحيل  واالســتــيــاء:  الــغــضــب   -3
بالسعادة في حال كنت دائم الغضب. الحياة 
قصيرة جدًا لتضّيعها في الغضب والتفكير 
في أمور فعلها آخرون وآملتك. هذا سيجعلك 

تخسر طاقتك. 
ــل أنــــــت قـــــــادر عــلــى  ــ ــــب؟ هـ ــــاضـ ملـــــــاذا أنــــــت غـ

الغفران بداًل من أن تضيع وقتك في مشاعر 
ستجعلك تخسر بداًل من أن تربح؟ ما الذي 
قــد يخفف مــن غضبك؟ هــل يمكنك أن تبدأ 

اليوم؟
املراهقة  أحــد يدخل مرحلة  الــصــدمــة: ال   -4
مــن دون أن يــكــون قــد تــعــرض إلـــى صــدمــة. 
جميعنا تعرضنا إلى صدمات في حياتنا، 
الــذي  مــا  أن نعيش معها.  ليس علينا  لكن 
هذه  بكل  تشعر  وجعلك  حياتك  فــي  حــدث 
املــرارة؟ ماذا يمكنك أن تفعل حتى ال يكون 

ما تعرضت إليه جزءًا من يومياتك؟ 
رّبــمــا يكون مــا مــررت بــه جــزءًا أساسيًا من 
أنــه في إمكانك أن تكون  اليوم. فّكر  تقدمك 

حافزًا آلخرين. هل يمكنك البدء اليوم؟
)ربى أبو عمو(

زهير هواري

ال شك في أننا نعاني من انعدام تجاوب املسؤولني مع األبحاث ومخرجات 
الجهود العلمية املبذولة، ومن نقص في عدد الباحثني، فاملنطقة العربية 
بدل أن تشهد استعادة للباحثني العرب الذين يتخرجون من الجامعات 
الغربية، يظلون في تلك الدول بدل العودة إلى بالدهم التي تشهد راهنًا 
نــزيــفــًا فــي عـــدد الــبــاحــثــني وعــديــد املـــراكـــز، وتــعــجــز عــن تــأمــني مــصــادر 
التمويل التي تبدو نــادرة رغم وفرة األمــوال ما يهدد مؤسسات عريقة 
(. لكن املعاناة 

ً
ذات أهمية قصوى )مؤسسة الدراسات الفلسطينية مثاال

األكبر تتمثل في سيادة مناخ اإلرهاب بشقيه الرسمي واألهلي، وبالتالي 
فقدان الحريات وغياب سيادة القانون وحق التفكير في املستقبل من 

باب العلم وليس سواه. 
بهذا املعنى تفقد املراكز البحثية العقول والظروف التي تتيح لها العمل، 
فقيمة األبحاث والدراسات التي تنتجها أي من املؤسسات البحثية تكمن 
في استقالليتها ومهنيتها ونسبية الحياد الذي تلتزمه ما يتطلب مناخًا 
داخــل وخــارج أماكن العمل، يبدو إن لم نقل إنه مفقود بالكامل، فعلى 
 بهامش كبير من الحرية، يمنح 

ّ
ق هذه املهنّية إال

ّ
نحو نسبي. وال تتحق

ملراكز األبحاث كي تتولى هي بنفسها وعبر حوار العاملني فيها تحديد 
أولويات عملها واختيار أجندتها البحثية وأنشطتها العلمية، بمعزل عن 
رات السلبية الخارجية والداخلية. كما أن الباحث كي يمارس عمله 

ِّ
املؤث

وإلــى حرية في نشاطه، من دون  إلــى ممارسة استقالليته  هو بحاجة 
األنظمة  وإنــتــاجــه. حيث معظم  وبحثه  فكره  على   الخضوع ألوصــيــاء 
الهوامش ومجتمع وجماعات أهلية  التسلط دون حد أدنى من  تمارس 
والــخــروج عــن صراطها  والكفر  بالزندقة  مــن ال يقول قولها  كــل  تصم 
املستورة  الــعــورات  والتعبير وكشف  الــرأي  ما يجعل  حرية  املستقيم. 

للواقع القاتل في املجتمعات العربية مجرد سراب. 
إن تحدي الحرية واالستقاللية على محوريته ال يختصر التحديات، 
الــالزمــة إلجــراء  واملعلومات  البيانات  قواعد  توفير  تبقى ضــرورة  إذ 
البحوث عائقًا آخر يحول دون تحقيق املوضوعية والعوائد املطلوبة. 
في  السائد  السلطوي  التلقيني  التعليم  نمط  ذلــك طبيعة  إلــى  يضاف 
بني  العلمية  والشراكات  التعاون  والجامعات وضعف  املــدارس  معظم 
مــراكــز الـــدراســـات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة واألكــاديــمــيــة عــلــى املستوى 
الــعــربــي، وعــدم توفر قــنــوات االتــصــال والتنسيق مــع املــراكــز العاملية؛ 
ونقل خبراتها ما يرسخ التعاون العلمي املعرفي مع مؤسسات باتت 
تملك باعًا متقدمًا في مجاالت عملها، وال سّيما أّن هناك خيارًا علميًا 
السريع في  التقدم  املجتمع، ملواكبة  أجــل تهيئة  له من  ثاني  واحــدًا ال 
مجال العلم والتكنولوجيا وثورة املعلومات.. يضاف إلى ذلك ضعف 
إن لم يكن انعدام التنسيق بني مراكز األبحاث والقطاع الخاص واملراكز 

األكاديمية في الجامعات. 
)أستاذ جامعي(

تحديات الحريات المفقودة

ريسرش تحقيق

شرطيات جزائريات 
)فايز نورالدين/ 

فرانس برس(
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الدبابات بين المدنيين في العاصمة )محمد حويس/ فرانس برس(
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خطوات 

لعيش
حياة 

سعيدة

لم يعد هناك مكاٌن لفران الحي )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

أبو إسماعيل باٍق مع حجارة الرقة
آخر الصامدين

تصوير: عبود همام

لم يخرج إبراهيم إسماعيل 
عكوش )أبو إسماعيل( الذي 

يبلغ من العمر 86 عامًا من 
 املعارك 

ّ
مدينة الرقة بالرغم من كل

والدمار. يسكن في حي التوسعية، 
وهو معروف بدراجته الهوائية 

التي يتنقل عليها والتي كتب على 
واجهتها رسالة أبعد من حدود 

مدينته املدمرة: »اتِق الله يا هذا«.
عايش أبو إسماعيل مع زوجته 
الثانية مرحلة تنظيم »داعش« 

وبقي في بيته بعد خروج التنظيم 
من املدينة وسيطرة قوات سورية 

الديمقراطية »قسد«. ولم يأبه 
بالقصف الذي تعرض له الحّي، فكثير 

من املباني واملنازل حوله سّويت 
باألرض، وانتشرت حول بيته سيارات 

محروقة وركام اختلط  فيه اإلسمنت 
بالحديد والقذائف التي لم تنفجر.

مرت به أيام ال تخطر في بال 
خصوصًا تلك املشبعة بغبار القصف 
ورائحة البارود والقتلى الذين دفنوا 

في الحديقة بالقرب من بيته. يقول 
ه مع آخرين 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

دفنوا مجموعة من األشخاص في 
ه في ليلة 

ّ
حفرة صاروخ. ويضيف أن

واحدة أحصى أكثر من ستني قذيفة 
 
ّ
حول بيته ولم يغادر، فهو مؤمن أن

املوت واحد وإن اختلفت األسباب إذا 
بقي أو خرج من املدينة.

أصيب أبو إسماعيل بعدة شظايا في 
يده ورأسه تسبب آالمًا ودوارًا له بني 

ه يرفض الخروج 
ّ
الحني واآلخر، لكن

من املدينة لزيارة الطبيب بعدما 
 األطباء من الرقة.

ّ
اختفى كل

كان يعيش مع زوجته على ما بقي 
من مؤونة في البيت ويرش املاء على 

الخبز اليابس، وصمد حتى انتهت 
املعارك في املدينة، وحصل على بعض 

املواد الغذائية ممن دخل إليها من 
مدنيني ومقاتلني.

أبو إسماعيل يوصي بتكحيله عند 
موته، هو الذي جهز كفنه منذ أكثر 

من سبع سنوات. يمضي أيامه بقراءة 
القرآن، ويستقبل عند الركام أمام بيته 

سكانًا يتفقدون منازلهم، وزائرين 
سمعوا بقصته.

المصحف رفيق نهارهبقيت معه زوجته

ستة وثمانون عامًا

في مدينته المنكوبة

»اتِق اهلل«

في انتظار األحبة
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MEDIA

ال خبر إال #مقتل_علي_عبداهلل_صالح

»الفضاء األزرق« يكشف أعداد المهاجرين ويصنفهم

صنعاء ــ العربي الجديد

املعلومــات  انتشــار  مــن  ســاعاٍت  بعــد 
تــل الرئيس اليمني 

ُ
املتضاربــة، تأّكــد النبــأ: ق

املخلــوع علــي عبداللــه صالــح. وكمــا كانــت 
مواقــع التواصل االجتماعــي منطلقًا للخبر، 
ة صالح وجمجمته، 

ّ
كانت مصدرًا لصور جث

ومقطــع فيديــو، تــّم تداولــه بكثافــة، لــه بعــد 
قتلــه. وبقيــت معلومــات غيــر مؤكــدة حــول 
كيفيــة وتوقيــت ومــكان مقتــل صالح تنتشــر 
على »تويتر« و»فيسبوك« بعد أخبار مقتله. 
وفيمــا تــم تــداول فيديــو صالــح عبــر املواقــع 
»فيســبوك«  علــى  والحســابات  والقنــوات 
وســوم  »تويتــر«  علــى  انتشــرت  و»تويتــر«، 
و#علــي_ »#مقتل_علي_عبدالله_صالــح« 

 »Yemen#و و»#اليمــن«  عبدالله_صالــح« 
و»#الحوثيني_وايــران_ صالــح«  و»مقتــل 

تحذيــرات  انتشــرت  كمــا  يقتلون_عفــاش«. 
من نشر تلك الصور بكثافة، واحتمال إقفال 
الحســابات التي تنشــرها بحســب سياســات 

»تويتر« الجديدة. 
عــن  حديثــًا  األكثــر  الســعوديون  وكان 
علــى  صالــح  اســم  ســيطر  حيــث  املوضــوع، 
قائمــة األكثــر تــداواًل فــي اململكــة، كمــا كانــوا 
األكثر انقسامًا حول آرائهم من مقتل صالح. 
الشــلهوب  تركــي  الســعودي  املغــرد  فقــال 
سيســّبب  صالــح  عبداللــه  علــي  »مقتــل 
ارتبــاكًا كبيرًا وانهيارًا في صفوف أنصاره.. 
علــى  الحوثيــني  قبضــة  تعزيــز  وبالتالــي 
صنعاء. وبالنســبة لنا ســتكون نقطة أخرى 

في سجل مراهناتنا الفاشلة«.
»}إن  الكلبانــي  عــادل  الداعيــة  كتــب  بينمــا 
#مقتل_علي_عبداللــه_ الرجعــى{  رّبــك  إلــى 

صالــح«. مــن جانبه، قــال اإلعالمي الرياضي 
علــى  »مقتــل  الذايــدي  محمــد  الســعودي 
عبداللــه صالــح.... اللــه يفرحنــا بخبــر مقتــل 
مــن  اليمــن  وتحريــر  الحوثــي...  عبدامللــك 

الخونة فخار يكسر بعضه«.
بينمــا كتــب الصحافــي الســعودي عضــوان 
األحمــري »تأكيــد مقتل علــي عبدالله صالح. 
انطلقــت  الشــرارة  املعادلــة.  يغيــر  لــن  وهــذا 
وأشــعل صالــح الفتيــل قبــل اغتيالــه«. فيمــا 
قــال مراســل »العربيــة« محمــد العــرب »اللهم 
وهــو  قتــل  صالــح  عبداللــه  علــي  عبــدك  إن 
يقاتــل أرذل النــاس... اللهــم اغفــر لــه وارحمــه 

...اللهم إني مسامح بحقي اللهم اغفر له«. 

منوعات
فوكس 
وديزني

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، انتشــر خبــر مفــاده 
ومجموعــة  »ديزنــي«  اإلعالميــة  املجموعــة  أن 
إمكانيــة  مناقشــة  فــي  دخلتــا  قــد  »فوكــس« 
اســتحواذ »ديزنــي« علــى معظــم أصــول شــركات 
األفالم والتلفزيون في »فوكس«، ولكن بالســرعة 
نفســها، أصبــح مــن الواضــح أن تلــك املناقشــات 
قــد انتهــت منــذ ذلــك الحــن. واآلن، يبــدو كما لو أن 
تلك املحادثات قد عادت من جديد، وفق صحيفة 

»وول ســتريت جورنــال«. وتستشــهد الصحيفــة 
الوضــع  علــى  مطلعــن  أشــخاص  عــن  بتقاريــر 
يقولون إن املحادثات نشطة حاليًا وتحقق زخمًا، 
علــى الرغــم مــن أنه من املمكن أن تصل إلى طريق 

مسدود مرة أخرى.
وكما أشيع سابقًا، تتعلق املحادثات باستديوهات 
األفالم والتلفزيون في »فوكس«، واألصول الدولية، 
باســتثناء  املحليــة،  التلفزيــون  شــبكات  وبعــض 

»فوكــس نيــوز« و»فوكــس ســبورت«. ومــن املتوقع 
كانــوا  إذا  مــا  وأســرته  مــردوخ  روبــرت  يقــرر  أن 
»ديزني« بحلول نهاية  سيبيعون األصول املغرية لـ
هــذا العــام. ووفــق موقــع »ذا فيــرج« التقنــي، يعنــي 
 ضخمــة إلى أرشــيف 

ً
نجــاح هــذه الصفقــة إضافــة

. فمــن بــن 
ً
املحتــوى فــي »ديزنــي« الواســع أصــال

أصــول »فوكــس« شــركة »مارفيــل« التــي ســتمنح 
حقــوق »إكــس مــن« و»أفاتــار« فــي حــال تمــت هذه 

الصفقــة العمالقــة. ويأتــي ذلــك فــي وقت أشــار فيه 
العديــد مــن الخبــراء إلــى أن اهتمــام روبــرت مردوخ 
املحتمــل ببيــع األســتوديو الســينمائي والتلفزيون 
يمكــن أن يكــون بســبب الضغــط املتزايــد عليــه من 
عمالقة التكنولوجيا مثل »نيتفليكس« و»أمازون«. 
نفــذت،  مــا  إذا  الخطــوة،  هــذه  أن  مراقبــون  ورأى 

ستكون تراجعًا كبيرًا إلمبراطورية مردوخ.
)العربي الجديد(

الصغيــر  محمــد  املصــري  الداعيــة  وكتــب 
»#مقتل_علي_عبدالله_صالــح بعــد ســنوات 
مــن اللعــب علــى رؤوس األفاعــي والتحالــف 
#اليمــن  ألهــل  اكتــب  اللهــم  الحوثيــني!  مــع 
خالصــا مــن كل مــن أراد بهــم ضــرا وأضمــر 

لهم شرا«.
 
ً
أمــا الكاتــب الجزائــري أنور مالــك فغّرد قائال

»نهاية #علي_عبدالله_صالح ســتغدو عبرة 

لــكل مــن يثــق فــي حلف #إيــران ومليشــياتها 
وهــذا الــدرس الــذي وجــب أن يعتبــر منــه كل 
ملشــروع  الــوالء  علــى  يراهــن  مــازال  عربــي 
تمّكــن  وإن  أبــدًا  لــه  أمــان  ال  خبيــث  إيرانــي 
يومــًا ســيقطع رقــاب مــن خدمــوه قبــل الذيــن 
املجلــس  رئيــس  نائــب  واعتبــر  قاومــوه!« 
 
ّ
البلــدي فــي قطــر حمــدان لحــدان املهنــدي أن

»من يشــاهد قناة العربية اآلن والحزن الذي 

أحــد  هــو  املقتــول  أن  يعتقــد  عليهــا،  يخيــم 
أبطــال الخليــج، وليــس علــي عبداللــه صالــح 
الذي قتل املئات من أبناء الخليج املخلصني 

وقصف اآلمنني في جنوب السعودية«.
»مقتــل  ثانــي  آل  جواهــر  القطريــة  وغــردت 
رحيــل  أجمــل  مــا   .. #علي_عبدالله_صالــح 
عّمــن  »األمــل«  رحيــل  أجمــل  ومــا  الطغــاة، 
تبقــى مــن الطغــاة«. وقالــت املذيعــة فــي قنــاة 
»الجزيرة«، روعة أوجيه »عند سماعك لخبر 
باالســتهداف  #مقتل_علي_عبدالله_صالــح 
الهاتــف  ســماعة  مشــهد  تتخّيــل  املباشــر، 
 
ّ
والصــوت الــذي قــال »اقتلــوه« وأغلــق الخــط

ببرودة أعصاب.. مصير صالح لم يكن يومًا 
الهــّم، الهــّم هــو مصيــر أبريــاء #اليمــن وليس 
مــن  أوامــر خاليــة  لهــم  ــى 

ّ
أن نتمن إال  بيدنــا 
بالدة األعصاب!« 

»مقتــل  منصــور  أحمــد  املذيــع  كتــب  كمــا 
النهايــة  املخلــوع علــى عبداللــه صالــح هــى 
..هــذه  فاســد  ظالــم  طاغيــة  لــكل  الطبيعيــة 
التــي ســتبقى منــه للتاريــخ«.  الصــورة هــي 
حاطــوم  فــراس  اللبنانــي  الصحافــي  وقــال 
بالبيانــات  يحاربونهــا  إيــران  »خصــوم 
واملواقف النارية فيما هي تثبت مجددا أنها 

األكثر استعدادا للحرب الحقيقية«.
آنيــا  الجزائريــة  اإلعالميــة  غــّردت  فيمــا 
األشــرار  »#علي_عبدالله_صالــح....  األفنــدي 
األحــرار  تتغيــر..  وهــي  املصالــح..  تجمعهــم 

تجمعهم املبادئ وهي ثابتة«.
وقــال الكويتي علي الســند »فــي غضون أيام 
أوصــاف:  بــني  #علي_عبدالله_صالــح  ــب 

ّ
تقل

مخلــوع.. ثــم ســابق.. ثم مقتول«. فيما ســخر 
لقنــاة  مغــردًا  الوشــيحي،  محمــد  الكويتــي 
فــي  »النــاس  بالقــول  عربيــة  نيــوز  ســكاي 
تجعــل  التــي  والتغريــدات  بيــص…  حيــص 
علي عبدالله صالح في أسفل سافلني جاهزة 
لدينا، والتي ترفعه إلى عليني جاهزة أيضًا. 
فــي انتظار توجيهاتكم الكريمة، واألمر لكم. 

التوقيع: الشعوب منزوعة الرأي«.
مــن جانبهــا، غــّردت إحســان الفقيــه »لإلخوة 
الشــعبي  االصطفــاف  أوان  آن  اليمنيــني... 
مشــروع  ضــد  والعســكري  واإلعالمــي 
الحوثيني وإجرامهم وفوضاهم وهمجيتهم 
إمــا  ومحاكمتهــم..  منهــم  الســالح  ونــزع 
يتأّدبــون ويكــون تــراب اليمــن هــو البوصلــة 
وإمــا يرحلــون إلــى إيــران التــي جعلــت لهــم 

شوكة ودولة ُمحّملة على رأس طائفي«.

انقسام بين 
شامت بصالح وبين 

مترحم عليه

أغفل التعداد 
الرسمي أطفاًال 

واكتشفهم »فيسبوك«

محمد كريم

االجتماعــي  التواصــل  ملنصــة  ُيمكــن 
التعــداد  بيانــات  تكّمــل  أن  »فيســبوك« 
ــر 

ّ
توف أن  وبالتالــي  للســكان،  األميركــي 

املهاجريــن  أعــداد  عــن  مهمــة  معلومــات 
وأماكــن توزيعهــم. هــذا مــا أظهرتــه دراســة 
ونشــرت  واشــنطن،  جامعــة  مــن  جديــدة 
والتنميــة  الســكان  دوريــة  فــي  مؤخــرًا 

.)Population and Development Review(
الواليــات  فــي  الســكان  تعــداد  وُيجــرى 
 عشــر ســنوات. لكــن بــني تجميع 

ّ
املتحــدة كل

تمــر  النتائــج  ونشــر  وفرزهــا  البيانــات 
فتــرة شــهور وتظهــر النتائــج والتحليــالت 
تدريجيــًا. وأظهــرت الدراســة الجديــدة كيف 
دقيقــة  إحصــاءات  علــى  الحصــول  يمكــن 
تجميــع  خــالل  مــن  وقتهــا  فــي  للهجــرة 
البيانات نفسها التي يستخدمها املعلنون 
»فيســبوك«،  فــي  جمهورهــم  الســتهداف 
ومــزج هــذا املصــدر مــع املعلومــات الــواردة 

من مكتب التعداد.
ويقــول األســتاذ املشــارك فــي علــم االجتماع 
زاغينــي،  إميليــو  واشــنطن،  جامعــة  فــي 
 الهجــرة تشــير إلــى 

ّ
والــذي قــاد الدراســة، إن

مجموعة متنوعة من االتجاهات السياسية 
واالقتصادية، وهي محرك رئيسي للتغيير 
الباحثــون  يواصــل  وبينمــا  الســكاني. 
قواعــد  مــن  املتزايــد  العــدد  استكشــاف 
للمعلنــني،  إنتاجهــا  يتــم  التــي  البيانــات 
االجتمــاع  علمــاء   

ّ
أن إلــى  زاغينــي  ُيشــير 

يمكنهم االستفادة من »فيسبوك« و»لينكد 
إن« و»تويتــر« فــي كثيــر مــن األحيــان لجمع 
املعلومات عن الجغرافيا والتنقل والسلوك 

والعمالة.
ركــزت الدراســة علــى خدمة مديــر اإلعالنات 

والتــي  »فيســبوك«،  علــى   )Ads Manager(
تيــح للمســتخدمني إدخــال معلومــات عــن 

ُ
ت

إعــالن  بهــدف وضــع  املســتهدف  الجمهــور 
معلومــات  وهــي  الشــهير،  املوقــع  علــى 
يســتخدمها النظــام األساســي الــذي ُينشــئ 
حــّدد  لذلــك؛   

ً
وتمثيــال ذلــك.  بعــد  البيانــات 

افتراضــي  إلعــالن  جمهــورًا  الباحثــون 
الذيــن  اإليطاليــني  املغتربــني  يســتهدف 
أبلغــت  واشــنطن؛  واليــة  فــي  يعيشــون 

نشــط  »فيســبوك« حوالــي 3800 مســتخدم 
شهريًا في ذلك الجمهور.

مليــاَري  مــن  أكثــر  »فيســبوك«  ويملــك 
مؤخــرًا  وواجــه  العالــم،  حــول  مســتخدم 
ميــزات  إحــدى  لســماح  واســعة  انتقــادات 
اإلعالنــات لديــه باســتبعاد أشــخاص بنــاًء 

على عرقيات وأديان وميول جنسية.
طــور زاغينــي وزمــالؤه برنامجًا حاســوبيًا 
مديــر  خدمــة  مــن  البيانــات  الســتخراج 

مــن 50  أكثــر  مــن  املغتربــني  عــن  اإلعالنــات 
دولة إلى كل والية أميركية، مصنفة حســب 
بتخليــص  الفريــق  قــام  والجنــس.  العمــر 
البيانات من املنصة التي يســتخدمها أكثر 
مــن 1,8 مليــار مســتخدم فــي جميــع أنحــاء 
إحصائــي  نمــوذج  إلــى  اســتنادًا  العالــم، 
النقــص  لتعديــل  الباحثــون  أعــده  مبتكــر 
فــي نمــاذج البيانــات العاديــة، مــع األخذ في 
االعتبــار أن مســتخدمي »فيســبوك« ليســوا 

ممثلني لجميع السكان.
»فيســبوك«  بيانــات  بــني  االختالفــات 
لكنهــا  كبيــرة،  ليســت  التعــداد  وبيانــات 
كانــت أكثــر دقــة بالنســبة للفئــات العمريــة 
غير كبيرة الســن، فعلى ســبيل املثال، تشير 
الدراســة االســتقصائية للمجتمع األميركي 
املكســيك  فــي  املولوديــن  الرجــال  أن  إلــى 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 40 و 44 عامــا 
ســكان  مــن  باملئــة   20 مــن  أكثــر  يمثلــون 
واليــة كاليفورنيــا مــن الرجال فــي تلك الفئة 
العمريــة؛ بينمــا يوقــف »فيســبوك« النســبة 
عند 15 باملئة. في الوقت ذاته أغفل التعداد 
مــن أصــل  ألــف طفــل  الرســمي حوالــي 400 

إسباني، واكتشفهم »فيسبوك«.
ويقــول الباحثــون إن الخطــوة التاليــة هــي 
اختبار هذا النهج في البلدان النامية، حيث 
تعــد اإلحصــاءات املوثوقــة ســريعة اإلنجاز 
أمــرًا مهمــًا وحرجًا ملســارات التنمية. ونظًرا 
دعمــًا  الباحثــون  تلقــى  الدراســة؛  ألهميــة 
ومعهــد  للبحــوث،  واشــنطن  مؤسســة  مــن 
العلــوم اإللكترونيــة، ومركــز الدراســات فــي 
الديموغرافيــا والبيئــة بجامعــة واشــنطن. 
أيضــًا،  الدراســة  فــي  املشــاركني  بــني  ومــن 
مــن  وهــو  الحوســبة،  لبحــوث  قطــر  معهــد 
املعاهــد الرائــدة فــي البحث العلمي، ومعهد 
ماكس بالنك ألنظمة البرمجيات في أملانيا.

من التظاهرات المطالبة برحيل صالح عام 2011 )محمد حويس/فرانس برس(

يملك فيسبوك أكثر من ملياري مستخدم )جوناثان ناكستراند/فرانس برس(

مــن األســف إلى الشــماتة، تنّوعت تعليقات مســتخدمي مواقع التواصل فــي الوطن العربي، بعــد تأكيد خبر مقتــل الرئيس اليمني 
المخلوع علي عبداهلل صالح، أمس اإلثنين، في صنعاء
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»ثمانية ونصف« عام 1964
الكبير  اإليطالّي  املخرُج  كان  الفيلم،  قبل هذا 
قد أخرج 6 أفالم، باإلضافة إلى مشاركته في 
إخراج 3 أفالم أخرى، مما يعني »سبعة أفالم 
ونــصــف«. ومــع حالة الجفاف اإلبــداعــي التي 
صاحبته في تلك الفترة، قرر، وبشكل فريد في 
زمنه، أن يصنع فيلمًا عن نفسه وعن حياته، 
املــرات  مــن  كانت  فيلم،  وعــن محاولته لصنع 
األولى التي يحكي فيها سينمائي عن حياته 

ــتـــراب مــن عــالــم الــصــنــاعــة،  بتلك الـــجـــرأة واالقـ
لتكون النتيجة واحدا من أكثر األفالم املؤثرة 
والــعــظــيــمــة فــي تــاريــخ الــفــن الــحــديــث، واملــثــل 

الذي سار عليه عشرات املخرجني بعد ذلك.

»إد وود« عام 1994
ــرب عــمــل يــمــكــن مشابهته  هـــذا الــفــيــلــم هـــو أقــ
»الفنان الكارثة”.  لفيلم فرانكو أو ما يسّمى بـ
 تناول املخرج، تيم بيرتون، عام 1994 )وفي 

ْ
إذ

محمد جابر

 The يــصــدُر هـــذا األســـبـــوع فــيــلــم
إخــــــراج  ـــن  مــ  ،Disaster Artist
فرانكو،  جيمس  ل، 

ّ
املمث وبطولة 

 فــيــه حــيــاة املـــخـــرج، تــومــي 
ُ

ــذي يــتــنــاول ــ والـ
 The فــتــرة إخـــراجـــه لفيلمه أثـــنـــاء  ويـــســـاو، 
ُيــعــّرف مــن قبيل  Room عـــام 2003، والــــذي 
تمت صناعته  فيلم  »أســـوأ  بــأنــه  السخرية 
ــــال أحـــد  فــــي تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا«، أو، كـــمـــا قـ
الــنــقــاد، »إنــه املــواطــن كــني بالنسبة لألفالم 
الــرديــئــة«. وعلى العكس مــن ذلــك أتــى فيلم 
نــال تقييمات ممتازة جدًا  والـــذي  فــرانــكــو، 
حتى اآلن، واعــتــِبــَر مــن أفــضــل أفـــالم 2017، 
السينما  »شغف  لتناول  صادقة  ومحاولة 
بــالــنــســبــة لــشــخــص ال يــمــلــك اإلمـــكـــانـــيـــات 
تكن  ولم  ويساو«.  مثل  الكافية لصناعتها 
تلك، بالطبع، هي املرة األولى التي تتناول 
فــيــهــا الــســيــنــمــا حــيــاة مــخــرجــني حقيقيني 
ــــل الــصــنــاعــة، أحــيــانــًا مـــا يــكــونــون من  داخـ
رمــــوز الــســيــنــمــا، وأحــيــانــًا أخــــرى يــكــونــون 
مــخــرجــني ال يــعــرفــهــم أحــــد، ولــكــن شغفهم 

وقصصهم ملهمة جدًا.

عوامل كثيرة تجعل 
إقامة ميالنيا ترامب في 

البيت األبيض صعبة

يتناول فيلم »الرهيب« 
مرحلة مضطربة من حياة 

جان لوك غودار

خصصت الدورة 
الحالية للمهرجان لمكافحة 

العنف ضد المرأة

2223
منوعات

لحظة تألق كبرى في مسيرته( حياة إد وود، 
»أسوأ مخرج في  والــذي كان يعرف حينها بـ
تاريخ السينما«، والرجل الذي وقف وراء عدد 
بــيــرتــون، ودون  مــن أكثر األفـــالم رداءة. ولكن 
شاعرية  لقصة  حياته  سيرة  يحول  افتعال/ 
جدًا عن حب السينما والتعلق بها، وعن رجل 
فــي نفسه يمتلك نفس شغف  يــرى  مثل وود 
أورســـــون ويــلــز، صــانــع »املـــواطـــن كـــني« الــذي 
والعشرين  الــســادســة  فــي  وهــو  السينما  غير 

من عمره، حتى لو لم يدرك أنه ال يملك نفس 
مــوهــبــتــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة إد وود 
الخلود  ينل  لم  أنــه  إال  بأفالمه،  تخليد اسمه 
الــحــقــيــقــي إال بــعــد وفـــاتـــه بــعــقــود. وتــحــديــدًا 
عندما أخرج بيرتون عنه هذا الفيلم، وجعله 

اسمًا معروفًا ألّي ُمحّب للسينما.

»هيتشكوك« عام 2012
ألفريد هيتشكوك واحــدا من أفضل  ال يعتبر 
مخرجي السينما فقط، ولكنه الشخص الذي 
واملــمــثــالت  املمثلني  تــتــجــاوز  نجومية  امــتــلــك 
الذين عملوا معه. واستطاع، بفضل كاريزمته 
أن يصبح سببًا  املتكررة،  الشهيرة  وصورته 
كــافــيــًا لــنــجــاح أي مـــشـــروع. هـــذا الــفــيــلــم الــذي 
أخــرجــه الــكــاتــب، ســاشــا جــيــرفــاســي، يــتــنــاول 
فترة محددة من تاريخه، حني قرر عام 1960 
أبــيــض وأســــود ذي  فيلم  يــغــامــر بصناعة  أن 
ــة مــتــواضــعــة اسمه  كلفة مــحــدودة وعـــن روايــ
واإلنسانية  النفسية  والضغوطات   ،Psycho
حياته  ورفيقه  زوجته  بصحبة  بها  مر  التي 
إملا ريفل، حتى نجاح الفيلم وتحوله أليقونة 
أداء  ولــكــن  مــمــتــازًا،  فيلمًا  يكن  لــم  سينمائية. 
يستحق  هيتشكوك  للسير  هوبكنز  أنطوني 

املشاهدة بالتأكيد.

»إنقاذ السيد بانكس«
مـــن املــمــتــع رؤيـــــة تــــوم هــانــكــس وهــــو يـــؤدي 
شــخــصــيــة والــــــت ديــــزنــــي، املــــخــــرج والــــرســــام 
وأحــــد أكــثــر الــشــخــصــيــات املـــؤثـــرة فــي تــاريــخ 
 يــتــنــاول هــذا 

ْ
الــصــنــاعــة داخــــل هـــولـــيـــوود. إذ

»مــاري  املوسيقي  للفيلم  إنتاجه  فترة  العمل 
بوبنز« وحالة الجدل والصداقة التي جمعته 
بــروح  الفيلم  ليخرج  تــرافــيــرز.  ب.ل  بالكاتبة 
للشخصيات  تكون  ما  أقــرب  ومرحلة  خفيفة 

التي يتناولها.

»بازوليني« عام 2014
دائـــمـــا مـــا صـــرح املـــخـــرج األمــيــركــي املــســتــقــل، 
ره وعشقه لسينما اإليطالي 

ّ
أبيل فيريرا، بتأث

الــكــبــيــر بيير بــاولــو بــازولــيــنــي، الــرجــل الــذي 
عمره،  من  والخمسني  الثالثة  في  فقط  توفى 
ولــم تــزد مسيرته العملية عــن 15 عــامــًا، ومع 
ذلـــك حــفــر اســمــه فــي الــتــاريــخ كــواحــد مــن أهــم 
املخرجني. فيريرا في فيلمه هذا يتناول األيام 
األخـــيـــرة فـــي حــيــاة الـــرجـــل، وبــشــكــل شــاعــري 
ــل الــخــطــط  ــزًا بــــاألســــاس عــلــى كـ ــركـ لــلــغــايــة، مـ
املستقبلية التي وضعها بازوليني قبل وفاته 
املفاجأة الحزينة، وأفكار األفالم غير املكتملة 
الــتــي وضــعــهــا ظــنــًا مــنــه بـــأن هــنــاك مستقبال 
الفيلم تقييمات  نــال  ذلـــك.  لــه  طــويــال سيتيح 
أن  عليه  اتفقوا  ما  ولكن  النقاد،  من  متفاوتة 
ويــلــيــام ديــفــو كــان خــيــارًا رائــعــًا لــلــدور، وقــدم 

»بازوليني«. تجسيدًا صادقًا جدًا لـ

»الرهيب« 2017
أكثر األفــالم املثيرة للجدل في هــذه القائمة. 
ــه الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل  ــرجــ فـــالـــعـــمـــل الــــــذي أخــ
ــــوس، وعــــــــرض ضـــمـــن املـــســـابـــقـــة  ــيـ ــ ــافـ ــ ــازانـ ــ هـ
الرسمية للدورة األخيرة من مهرجان »كان« 
الــســيــنــمــائــي، يــتــنــاول مــرحــلــة مــضــطــربــة من 
حياة املخرج الكبير غودار، قبل وأثناء وبعد 
ثــــورة مــايــو/ أيــــار 1968 فــي فــرنــســا، مقدمًا 
زوجته  وبــني  بينه  للعالقة  جدلية  معالجة 
وملهمته في تلك الفترة آن وازيمسكي. وفي 
الـــوقـــت الــــذي تــوقــع فــيــه الــجــمــيــع فــيــلــمــًا عن 
شغف جــودار بالسينما وأفــكــاره املتضاربة 
عن عالقتها بالثورة، ودوره كسينمائي في 
ــاء الــفــيــلــم هزليًا  ــذا الـــحـــراك الــتــاريــجــي، جـ هـ
كاريكاتيرية  نسخة  ويحمل  بعيد،  حــد  إلــى 
ــن غــــــــــودار، لـــيـــنـــال تــقــيــيــمــات  ــ ومـــســـطـــحـــة مـ
ــنـــاء  ــان« وأثـ ــ ــ مــنــخــفــضــة مـــنـــذ عـــرضـــه فــــي »كـ

عروضه العاملية بعد ذلك.

A A

عمر بقبوق

رًا، املغني اللبناني، إيوان، ألبومًا 
ّ

أطلق، ُمؤخ
نـــورت«،  غنائيا جــديــدًا، حمل اســم »يــا 100 
إلــى ســوق اإلنتاج  ليعلن رسميًا عن عودته 
سنوات.  عشر  ملــدة  دام  انقطاع  بعد  العربي 
وكــان ألبوم »ارجــع ليا«، الــذي أصــدره إيوان 

سنة 2007 كان آخر ألبوم له.
ويــضــم ألـــبـــوم إيـــــوان الــجــديــد إحــــدى عــشــرة 
ــة«  ــويــ ــة، وهــــــي: »يـــــا 100 نـــــــورت« و»قــ ــيـ ــنـ أغـ
و»إنسان على الهامش« و»جوا عنيا« و»على 
ــيــــوم« و»حــبــيــبــي  ــاتـــي« و»جـــــه الــ الـــبـــال يـــومـ
الليلة عيد« و»شــي شافوك« و»قتلني ردو« 
ــارك  ــدًا« و»بــفــتــكــر الـــخـــيـــر«. وشــ ــ و»جــــامــــد جـ
إيـــــــوان الــــــذي بـــــدأ مــســيــرتــه الــفــنــيــة كــكــاتــب 
لم  وملحن بتلحني ثــالث أغاني فقط. بينما 
يكتب ســـوى كــلــمــات أغــنــيــة »حــبــيــبــي الليلة 
عـــيـــد«. كــمــا تـــعـــاون مـــع الــعــديــد مـــن الــكــتــاب 

وامللحنني املصريني واللبنانيني. 
ــبـــومـــات  ــتــــاج األلـ ــقـــطـــاع إيـــــــوان عــــن إنــ إن انـ
الــغــنــائــيــة ملـــدة عــشــرة أعـــــوام، لــم يــعــن يومًا 
اعــتــزالــه، فهو كــان يظهر مــن وقــت إلــى آخر 

ثاني  لــه. موقف أضعفته عوامل كثيرة: فهي 
ــيــــدة أولـــــــى مـــــولـــــودة خـــــــارج أمــــيــــركــــا عــبــر  ســ
التي  الوحيدة  األولــى  السيدة  وهــي  التاريخ، 
ولدت وكبرت في بلد شيوعي هو سلوفينيا 
)كانت الدولة جزءًا من يوغوسالفيا(، هي أول 
سيدة أولى ال تنتقل مباشرة مع زوجها إلى 
البيت األبــيــض، وهــي أول ســيــدة أولـــى سبق 
وتـــصـــّورت عــاريــة عــلــى أغــلــفــة مــجــالت، خــالل 
أنــهــا أول سيدة  أزيــــاء. كــمــا  عملها كــعــارضــة 
)تـــزّوج  للرئيس  الثالثة  الــزوجــة  تــكــون  أولـــى 
ترامب مرتني قبل ميالنيا(. كل هذه العوامل 
وضــعــت الــســيــدة األولــــى فــي مــوقــف ضعيف. 
اإلنكليزية  لغتها  هــي  مشاكلها  مــن  زاد  ومــا 
األولــى  اللحظة  منذ  ومقارنتها  املتقنة،  غير 

بالسيدة األولى القوية، ميشيل أوباما.
ــيــــض بــســلــة  دخـــلـــت مــيــالنــيــا إذًا الـــبـــيـــت األبــ
ولتصرفاتها.  لها  مــراقــبــة  وبــأعــني  انــتــقــادات 
لكن األســبــاب املــذكــورة أعــاله لــم تكن وحدها 
التي أضعفت ميالنيا، بل إلى جانبها أسباب 
وشخصّيته:  بزوجها  مرتبطة  أخــرى  كثيرة 
ــنـــذ حــمــلــتــه  ــــه زوجــــهــــا مـ

ّ
ــن الــــهــــجــــوم الـــــــذي شــ

 
ّ
 أن

ً
ــّد املـــهـــاجـــريـــن، مــتــجــاهــال االنــتــخــابــيــة ضــ

زوجته في األصل مهاجرة.. ثّم الفيديو البشع 
والصادم الذي يتحّدث فيه ترامب عن تحّرشه 

واشنطن ـ العربي الجديد

)وقتها(  للمرشح  االنتخابية  الحملة  خــالل 
ــة، بـــدت  ــيــ ــيــــركــ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمــ ــتـــخـ لـــالنـ
ــد تـــرامـــب فـــي مــواجــهــة  ــالــ إمــكــانــيــة فــــوز دونــ
 الرجل 

ّ
هيالري كلينتون شبه مستحيلة. لكن

ــنـــون، بــتــصــريــحــاتــه الــفــاقــعــة والــوقــحــة  املـــجـ
والــعــنــصــريــة، وبــشــعــره الــبــرتــقــالــي، ومــواقــفــه 
املخيفة عرف كيف يصل إلى البيت األبيض. 
ومع دخوله القصر الرئاسي، توّجهت األنظار 
ــيــه 

ّ
ــيــــوم األول لــتــول إلـــــى مـــكـــان آخــــــر. مـــنـــذ الــ

منصبه، أثيرت تساؤالت كثيرة حول زوجته 
مــيــالنــيــا تـــرامـــب. الــســيــدة األولــــى الــتــي تــبــنّي، 
ــاءات جـــديـــدة لــقــنــاة CNN، أنــهــا  وفــــق إحــــصــ
أو  زوجــهــا  مــن شعبية  أكــبــر  بشعبية  ع 

ّ
تتمت

م ترامب 
ّ
شعبية ابنته إيفانكا ترامب. منذ تسل

بدا  املتحدة  الواليات  رئاسة جمهورية  مهام 
أن دور ميالنيا ترامب سيكون هامشيًا. فعند 
وصــولــه إلــى البيت األبــيــض نــزل مــن سيارته 
لـــيـــصـــافـــح الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــامـــا 
وزوجته ميشيل، بينما بقيت ميالنيا ترامب 

في الخلف، تحاول اللحاق بزوجها. 
ثـــّم تــبــنّي أن الــســيــدة األولــــى لــن تــأتــي للسكن 
فــي الــبــيــت األبــيــض قــبــل إنــهــاء ابــنــهــا بـــارون 
عامه الــدراســي فــي نــيــويــورك. هنا بــدأت ابنة 
ترامب إيفانكا تلعب دور السيدة األولــى، من 
الظهور مع والدها في مناسبات عدة،  خالل 
ثـــّم الــســفــر مــعــه فــي جـــوالت خــارجــيــة. وبقيت 
لته 

ّ
الــذي فض  

ّ
الظل  .

ّ
الــظــل في  ترامب  ميالنيا 

ع يومًا أن 
ّ
ربما، خصوصًا أنها »لم تكن تتوق

يفوز زوجها«، وفق ما أكد صديق مقّرب من 
عائلة ترامب ملجلة »فانيتي فير« األميركية.

وضعت إذًا ميالنيا في موقف لم تكن مهّيأة 

مـــن خــــالل إطـــــالالت فــنــيــة خــجــولــة. فــشــارك 
زفــاف«  »حفل  املصري  الفيلم  في  بالتمثيل 
سنة 2009، وأصــدر بعض األغاني املنفردة 

على فترات متباعدة. 
وازداد نــشــاطــه الــفــنــي مــنــذ عــامــني بــعــد أن 
ـــع مــع »مــزيــكــا«عــقــدًا إلنــتــاج أعــمــالــه سنة 

ّ
وق

2015، وبدا حينها عازمًا على العودة بقوة 
الفعلية  رحلته   

َّ
أن إال  الفنية؛  الــســاحــة  إلــى 

لـــلـــعـــودة، اســتــهــلــهــا بــالــتــمــاشــي مـــع أشــكــال 
التي تخلف عنها  الــجــديــدة  الفنية  اإلنــتــاج 

لفترة طويلة. 
فأنشأ قناة خاصة به على موقع »يوتيوب« 
قــبــل ثــالثــة أشــهــر، لتضم أعــمــالــه الــجــديــدة، 
وافتتحها بفيديو كليب أغنية »قوية« التي 

سبقت إصدار األلبوم. 
أن يرضي  الجديد  ألبومه  إيــوان في  يحاول 
غالبية األذواق، إذ أنتج ألبوًما يحتوي على 
الــعــديــد مـــن األنـــمـــاط املــوســيــقــيــة، والـــحـــاالت 
دياب،  املتنوعة على طريقة عمرو  العاطفية 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــًا فــــي الـ ــحــ والـــــــذي بـــــدا أثــــــره واضــ
األغــانــي، وال سيما أغنية »جــوا عنيا« التي 
تبدو مستنسخة عن أغاني دياب في نهاية 

التسعينيات.
فــاأللــبــوم يــحــوي أغـــانـــَي إيــقــاعــيــة ســريــعــة، 
اإللــكــتــرونــيــة،  املــوســيــقــى  عــلــى  فيها  يعتمد 
بعضها  أن  كما  الــيــوم«،  »جــه  أغنيتي  مثل 
الغربية،  اإللكترونية  املوسيقى  بني  يــزاوج 
واإليــقــاعــات الــشــرقــيــة، مــثــل أغــنــيــة »يـــا 100 
نـــــورت«. ويــضــم األلـــبـــوم أغـــانـــي مـــن النمط 
الشعبي الــدارج، مثل أغنية »قوية«، ويضم 
أيضًا أغاني ذات طابع رومنسي، مثل أغنية 
»عــلــى الــبــال يــومــاتــي«، وأغــانــَي رومانسية 
ــثـــل أغــنــيــتــي  مـــغـــرقـــة بـــالـــحـــزن والــــكــــآبــــة، مـ

الـــهـــامـــش«.   »قــتــلــنــي ردو« و»إنــــســــان عــلــى 
وأّمــــــا أغــنــيــة »حــبــيــبــي الــلــيــلــة عـــيـــد«، فهي 
لذكرياتنا  تعيدنا  الــتــي  الــوحــيــدة  األغــنــيــة 
ــوان، فــهــي تــشــبــه مـــن حــيــث الــتــوزيــع  ــ عـــن إيــ
أغنية »أوعدني وقول إنشالله« ذات الطابع 
لته  التركي التي ميزت إيوان سنة 2003، وأهَّ

للحصول على جائزة أفضل مطرب صاعد 
إيــوان يحاول أن يصف  أن  حينذاك. ويبدو 
حــالــتــه الــفــنــيــة بـــصـــورة دقــيــقــة فـــي أغــنــيــة 
ــان عــلــى الـــهـــامـــش«، حــيــث يـــقـــول في  »إنــــســ
الزمة األغنية: »يظهر إن أنا مكتوبلي أعيش 
بتقدم خطوة وبرجع   .... الهامش  ع  إنسان 

ــا حــاضــر  ــ ــايــــش، أنـ ــو عــ ــ ــمــــي أهـ خـــطـــوة واســ
غــايــب فــي الــغــالــب، أنــا ميت حـــي«. وذلـــك ما 
يعكسه التفاعل املحدود مع إنتاجات إيوان 
الجديدة، حيث لم تتجاوز مشاهدات معظم 
أغــانــي األلــبــوم عتبة األلــفــي مــشــاهــدة، بعد 

مضي ثالثة أسابيع على إصدارها.

بــالــســيــدات.  هـــذه الــعــوامــل، فــّســرت بالنسبة 
للكثيرين تصرفات السيدة ترامب مع زوجها: 
الــرئــاســة،  مــهــام  مه 

ّ
تسل خـــالل  لــه  ابتسامتها 

ثـــّم عــبــوســهــا املــبــاشــر بــعــدمــا أدار وجــهــه. ثــّم 
رفــضــهــا اإلمـــســـاك بــيــد زوجـــهـــا فـــي أكـــثـــر من 
رحلة خارجية أو داخلية، بعد مّد يده ليسيرا 

يدًا بيد.
ــي مــــوقــــف صـــعـــب،  ــ ــب فـ ــ ــرامـ ــ ــا تـ ــيـ ــيـــالنـ بــــــدت مـ
املوّجهة  االنتقادات  تتراجع  تدريجيًا  فبدأت 
لـــهـــا، وبــــــرزت وســـــوم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي تطالب بإنقاذ ميالنيا ترامب. 
الــذي تظهر فيه وهي  ثــّم أخيرًا جــاء الفيديو 
تفتتح زينة واحتفاالت موسم عيد امليالد في 
جسدها  األبــيــض،  فستانها  األبــيــض:  البيت 
الــــذي ال يــتــحــّرك، وابــتــســامــتــهــا الــتــي ال تكاد 
 في 

ً
ها عكست واقــعــًا ال يبدو جميال

ّ
كل تــرى، 

أروقــة البيت األبــيــض، وفــق ما ذكــرت صحف 
 ميالنيا تبدو 

ّ
أميركية. »نيو يوركر« كتبت أن

ــذا الــفــيــديــو. وهــو  أقــــرب إلـــى الــســجــيــنــة فـــي هـ
تــوصــيــف أقــــرب إلـــى الـــواقـــع. الــســيــدة األولـــى 
ــام الـــكـــامـــيـــرا، تـــعـــرف كيف  ــ تــتــقــن الــــوقــــوف أمـ
تتصّرف، نتيجة ملسيرتها في عرض األزياء، 
ثــــّم لـــزواجـــهـــا مـــن مــيــلــيــارديــر أمـــيـــركـــي. لكن 
بــدورهــا كــســيــدة أولــــى، ال تــجــد تــرامــب داعــيــًا 
م، وال تنفعل، وال 

ّ
للتمثيل، ال تبتسم، ال تتكل

تّدعي. 
 لم تكن 

ً
فهل السيدة ترامب مظلومة؟ هل فعال

ترغب في هذا الــدور؟ وهل تشعر بأمان أكبر 
؟ عام واحد ربما غير كاف 

ّ
داخل منطقة الظل

لإلجابة عن كل هذه األسئلة، لكن األكيد، وفق 
أصـــدقـــاء الــعــائــلــة ووفـــق عــامــلــني ســابــقــني في 
البيت األبــيــض، أن السيدة األولــى ليست في 

قمة سعادتها.

»يا 100 نورت«... إيوان يعود بعد 10 أعوامميالنيا ترامب... عام من التعاسة في البيت األبيض؟
»يا 100 نورت« ألبوم 

جديد أطلقه المغني 
اللبناني، إيوان، يعود من 
خالله رسميًا إلى الساحة 

الفنيّة بعد غياب دام 
عشر سنوات

القاهرة ـ محمد كريم

ــــالم  ــــط غـــفـــلـــة مــــن اإلعــ ــدأ الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وســ ــ بــ
التقليدي ووكاالته، وكانت السوشيال ميديا هي 
وســيــلــة اإلعــــالم الــرئــيــســيــة الــتــي ســاعــدت ثـــورات 
الشباب في بالد لم تعرف سوى اإلعالم الرسمي 
املــبــرمــج. كــان املــوبــايــل هــو وسيلة إعــالم الــثــورة، 
 ونشرًا. وعندما لهثت وكاالت 

ً
تصويرًا وتسجيال

األنــبــاء مــن أنــحــاء الــعــالــم لتوثيق مــا يــحــدث في 
العالم العربي، كان املوبايل وال يزال ُمترّبعًا على 
عـــرش الــتــقــاط الــحــدث فــي الــلــحــظــة الــحــاســمــة. ال 
يكلف األمر سوى »موبايل« وأشخاص يؤمنون 
ــداع، هـــذه هــي فــكــرة مهرجان  ــ بــقــدرتــهــم عــلــى اإلبـ
سينما املوبايل الذي تصدر نسخته الثانية هذا 

الشهر في القاهرة. 
كانت النسخة األولــى عام 2012 برئاسة املخرج، 
وإسعاد  للمهرجان،  الفني  املدير  رمسيس،  أمير 
ــة املــنــظــمــة  ــركــ ــشــ ــة الــ ــســ ــيــ يــــونــــس املـــنـــتـــجـــة، ورئــ
للمهرجان. وكانت الجائزة األولى وقتها 30000 
جــنــيــه مــصــري )تـــعـــادل خــمــســة آالف دوالر عــام 
للممثلني  عــمــل  ورش  لــتــقــديــم  بــاإلضــافــة   )2012
الـــفـــائـــزيـــن وكــــتــــاب الـــســـيـــنـــاريـــو واملـــخـــرجـــني مــع 
ــن الـــوســـط الــفــنــي  مــشــاهــيــر فـــي تــلــك املــــجــــاالت مـ

املصري. 
أمــا  نسخة عــام 2017 فــإن الجوائز فيها صــارت 
تقتصر على 10 أالف جنيه جائزة أولى، و8 آالف 

ثالثة،  آالف جنيه جائزة  و5  ثانية  جنيه جائزة 
بقيمة 2000 جنيه  مــع خمس جــوائــز تشجيعية 
إلى  إنــه يهدف  املهرجان  تقول رسالة  لكل منها. 
الــتــركــيــز عــلــى خــلــق فـــرص للمهنيني فـــي مــجــال 
اإلعالم والفن وإنتاج األفالم في مصر. باإلضافة 
إلى دعم التغيير وإحــراز تقدم إيجابي في قيمة 
الـــفـــن فــــي مــجــتــمــعــات الــــيــــوم، مــــن خـــــالل إعـــطـــاء 
الــشــبــاب الــفــرصــة للتعبير عــن آرائـــهـــم مــن خــالل 
خصصت  وقـــد  املــنــاســبــة.  السينمائية  الــوســائــل 
الــدورة الحالية ملكافحة العنف ضد املــرأة، حيث 
يلقي املــهــرجــان الــضــوء على مــعــانــاة الــنــســاء في 
مصر واالنتهاكات التي تتعرض لها قطاعات من 
الفتيات والسيدات في املجتمع املحلي، رغبة في 
توثيق هذه االنتهاكات لكشفها والقضاء عليها. 
واملشاركة في املهرجان مفتوحة لكل املقيمني في 
مصر من الرجال والنساء من دون شرط الجنسية 
املصرية، على أال يقل عمر املتقدم عن 18 سنة وال 
يــزيــد عــن 35، وأيــضــًا دون أي رســـوم لــالشــتــراك. 

الستة  حملة  مع  متزامنًا  املهرجان  تنظيم  يأتي 
ــد املـــــــرأة، الــتــي  عــشــر يـــومـــا ملــنــاهــضــة الــعــنــف ضـ
أطلقتها األمم املتحدة وتستمر من 25 نوفمبر/ 
ــانـــي وحـــتـــى 10 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
األّول، وهو موعد اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، 
وعنوان الحملة هو »لن نخلف أحدا وراءنا: لينته 
 Leave No One Behind( الــنــســاء«  ضـــد  الــعــنــف 
 .)- End Violence against Women and Girls
أن يبدأ استالم واستقبال املشاركات  املقرر  ومن 
الحالي وحتى  يــوم 3 ديسمبر  فــي املهرجان مــن 
يوم 14 ديسمبر في مقر إدارة الحدث في شارع 
افتتاح  حــفــل  ينطلق  بينما  بــالــقــاهــرة،  املــقــيــاس 

املهرجان يوم 21 ديسمبر 2017. 
واألفالم التي ستقبل باملهرجان هي التي تتحدث 
املتعلقة  القضايا  أي  الــحــدث،  فقط عــن مــوضــوع 
بــالــعــنــف ضـــد املــــــرأة، وأيـــضـــًا املـــصـــورة بــكــامــيــرا 
بتحديد  املــشــارك  ويلتزم  فقط،  املحمول  الهاتف 
موديل ونوع الجهاز ضمن األوراق التي يقدمها 
لـــالشـــتـــراك بــاملــهــرجــان. ال يــوجــد حـــد أدنــــى ملــدة 
الــفــيــلــم املـــشـــارك، لــكــن الــحــد األقـــصـــى يــنــبــغــي أال 
يتجاوز 15 دقيقة، والفيلم سواء من لقطة واحدة 
املشاركة  يمكنه  لــه،  تم عمل مونتاج وتحرير  أو 
فـــي املـــســـابـــقـــة. مـــع الـــتـــأكـــد مـــن صــالحــيــة عــرض 
األفــــالم عــلــى املــوبــايــل أو األجــهــزة الــلــوحــيــة، وأن 
تكون مصنوعة بشكل أساسي للعرض على تلك 

األجهزة، ويمكن عمل املونتاج على أي جهاز.

أفالم عن حياة  كبار صنّاع الفن السابع

يحاول إيوان في ألبومه الجديد أن يرضي غالبية األذواق )فيسبوك(

إسعاد يونس 
وبشرى أثناء 
دورة المهرجان 
عام 2013 
)Getty(

)Getty( السيدة األميركية األولى

)Getty( لم تزد مسيرة بازوليني الفنيَّة عن 15 عامًا

يشّكل شغف المخرجين بالسينما مادة ممتازة للسينما أيضًا. وقد تناولت أفالم عديدة  حياة 
مخرجين حقيقيّين داخل استوديوهات الصناعة نفسها

مخرجون إلى الشاشة

مهرجان سينما الموبايل

فنون وكوكتيل
سينما

فعاليّة

ألبومإضاءة

بعد مرور 14 عامًا 
على تصوير الفيلم 

األميركي »ذا روم« للمخرج 
تومي ويساو )الصورة(، 
ال يزال العمل يعتبر دليًال 

على الفشل الكبير لألفالم، 
حتى لو كانت ميزانيتها 

ضخمة. إذ إن إنتاج الفيلم 
كلف 6 ماليين دوالر، بينما 

لم يتجاوز دخله 1900 
دوالر أميركي. ومن هنا 

جاء اللقب الذي التصق به 
كـ »أسوأ فيلم في تاريخ 

السينما األميركية«، رغم أّن 
هذا التوصيف ال يعتبر 
نقديًا توصيفًا دقيقًا.

»ذا روم« 
األفشل
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ــــن الـــجـــمـــهـــور، خــــاصــــة مــنــعــكــس الـــرعـــب  وبــ
بداًل  والضعة،  باملهانة  واإلحساس  والخوف 
لهذا  أمــجــاد  لبناء  واستغاللها  تعزيزها  مــن 

الشاعر أو الفنان أو ذاك.  
أساُس املنعكسات الشرطية عضوي، أو حّسي 
املنعكس   

َ
الفعل الشائع، حن تشرط  باملعنى 

مثيراٌت صادرة عن العالم الخارجي؛ أصواٌت 
وألــوان وأحــداث وروائــح.. إلخ، وهذا هو الذي 
يسّمى نظام اإلشــارات األول، وهو شركة بن 
اإلنسانية،  الكائنات  فيها  بما  الكائنات  كــل 
ــــاس الــثــقــافــي،  ــــاس الــثــانــي، األسـ وهـــنـــاك األسـ
حن يتم الفعل املنعكس تحت تأثير مثيرات 
ــى نــظــام  ــدعــ ــ ــا ُي ــو مــ ــويـــة، وهــــــذا هــ ــغـ ــة لـ ــيــ داللــ
وتكتسب  باإلنسان،  الخاص  الثاني  اإلشــارة 

م والتوارث عادة. 
ّ
منعكساته بالتعل

اد يالحظون ردود 
ّ
النق في املاضي، حن كان 

أفــعــال جــمــهــور الــشــعــر عــلــى بــعــض املــثــيــرات، 
الثالثة:  بعناصرها  والتراكيب  األلــفــاظ  مثل 
الصوت )الشكل الخارجي(، والصورة )الشكل 
الداللة، وكلها مرتبطة  أو  الداخلي(، واملعنى 
بـــالـــثـــقـــافـــة املـــــوروثـــــة ونـــابـــعـــة مـــنـــهـــا، كـــانـــوا 
يرجعون األمر ببساطة إلى استغالل الشاعر 

ملــخــزون الــذاكــرة الشعرية لــدى الــجــمــهــور، أو 
ثقافية يطلق عليها  اعتماده على أساسيات 
بعضهم تسمية »األنساق«، مثل نسق العقلية 
فيجد  التجزيئية،  أو  العاطفية،  أو  رافية، 

ُ
الخ

ف 
ّ
إلـــى تخل أو  لـــه،  جــمــهــورًا جــاهــزًا يتحمس 

ذائـــقـــة الــجــمــهــور الــــذي يـــرى بــعــض الــشــعــراء 
ضــرورة إزعــاجــه وإيقاظه من غفلته أو عماه 
الغفلة والعمى  عــن ســبــب  يــســأل  أن  مــن دون 

الكامن في السياق االجتماعي. 
ــــى الـــســـيـــاق االجــتــمــاعــي  قــلــيــلــون الـــتـــفـــتـــوا إلـ
وقيمه، التي شّكلت وتشكل أساسًا ملنعكساٍت 
شــرطــيــة، مــثــل تــلــك املــنــعــكــســات ذات الــطــابــع 
الجنسي ذي العالقة باملرأة، وهي منعكسات 
فادحًا،  استغالاًل  معروفون  شعراء  ها 

ّ
استغل

بتعويذة »شاعر  اعــتــزاز بعضهم  درجـــة  إلــى 
املـــرأة«، فكان الغناء والــعــزف على هــذا الوتر 
يجمع حوله جمهورًا واســعــًا، ولكن من دون 
تطوير ذي قيمة في حساسية هذا الجمهور 
تجاه املرأة/ اإلنسان يتجاوز الصور املوروثة 
ــدة أســـرف  ــائـ عـــن املـــــرأة كـــــأداة لــلــمــتــعــة، أو »مـ
فــي طهيها/ عــشــريــن عــامــًا عــبــقــريُّ الــزمــان«، 
كــمــا عــبــر أحــدهــم وهـــو يــتــحــدث عــن اجــتــمــاع 
قــوم على امــــرأة.  ويــتــجــاور مــع هــذا املنعكس 
الــشــرطــي ذلــــك الـــتـــرابـــط الــعــتــيــق الـــطـــراز بن 
اتها  بإيحاء »الــحــاكــم«  أو  »الــحــكــومــة«  لفظة 
العصور،  عبر  عليها  تراكمت  الــتــي  السلبية 
ــــم ما 

ْ
ــــظ

َ
ــذا املــنــعــكــس ون فــأصــبــح اســـتـــغـــالل هــ

أو الحكومة  الهجاء السياسي للدولة  يسمى 
ــفـــاظ تــوقــظ  ــي ألـ أو الـــحـــاكـــم أو الـــرئـــيـــس، وهــ
فــي الــذهــن عــصــورًا مــن االضــطــهــاد وصــــوره، 
وسيلة تأثير في الجمهور والفوز بتصفيقه، 
وأيضًا من دون قيمة معرفية أو جمالية ذات 
قال  الجمهور، كما  آذان  معنى، بل الستدراج 
لــُت عـــن سر  لـــي أحـــدهـــم ذات يـــوم حـــن تــســاء

استخدامه لكلماٍت بذيئة في قصائده. 
وترافق مع هذا منعكٌس شرطي خطر يتكرر 
على  الجمهور  نقمة  استثارة  وقــوامــه  كثيرًا، 
هـــويـــة األمـــــة الـــعـــربـــيـــة، أو اإلنــــســــان الــعــربــي، 
بحجة النقد أو الفضح أو الكشف، وكثيرًا ما 
يصادف املــرُء جمهورًا يصغي لشاعر يوسع 
أمته العربية شتمًا، ويحط من قيمة إنسانها، 
فــيــتــوالــى الــتــصــفــيــق الــــذي نــكــتــشــف أنــــه غير 
عقالني، ألن هذا الجمهور ذاته تجده يصفق 
في الساعة نفسها واملكان ذاته ملن يمجد أمته 
ويعلي من أمجادها، ويمتدح إنسانها أيضًا. 

محمد األسعد

عـــلـــى الـــعـــكـــس والـــــضـــــد تـــمـــامـــًا مــن 
يباشر  رة  املــحــرِّ الحضارية  وظيفته 
ــلـــى يــد  ــنــــون، عـ ــفــ ــة الــ ــيـ ــقـ ــُر، وبـ ــعــ ــشــ الــ
بــعــض الـــشـــعـــراء الــــعــــرب، وظــيــفــة غــريــبــة عن 
ــتــــغــــالل وتــــعــــزيــــز املــنــعــكــســات  طـــبـــيـــعـــتـــه؛ اســ
النفس  عالم  تجارب  في  املوصوفة  الشرطية 
إثـــره  وعــلــى   ،)1936  -1849( بــافــلــوف  إيـــفـــان 
تلك  خاصة   ،)1934  -1896( فيغوتسكي  ليف 
املــنــعــكــســات الــتــي يــســتــحــضــرهــا ويــحــرضــهــا 
الــســيــاق االجــتــمــاعــي، فــال يــغــّيــرهــا وال يخلق 
ــنــــاعــــة لـــــــدى الــــجــــمــــهــــور تــــقــــاومــــهــــا، ســـــواء  مــ
كـــانـــت مــنــعــكــســات أفـــعـــال فــطــريــة )غـــريـــزيـــة( 
أو  بـــالـــتـــوارث  أفـــعـــال مكتسبة  مــنــعــكــســات  أو 

املحاكاة أو املماحكة. 
الــفــن بالنسبة لــعــبــقــري عــلــم الــنــفــس األخــيــر، 
صاحب كتاب »اللغة والتفكير«، وكتاب »علم 
نفس الــفــن« )املــتــرجــم متأخرًا عــن الــروســيــة(، 
يجب أن يغّير أو يعّدل املنعكسات الشرطية، 
بوس 

ُ
أي أن يغير ردود أفعالنا التي تلبست ل

الــغــريــزة، أو الــعــادة، ويــجــب أن يــحــول بينها 

سالفومير مروجيك

في غرفتي، كان السرير يقف هنا والدوالب 
أن أصابني  إلــى  الــطــاولــة،  هــنــاك، وبينهما 
ذلــــك بـــاملـــلـــل، فــدفــعــت بــالــســريــر إلــــى هــنــاك 

وبالدوالب إلى هنا.
ــّيـــار املــنــعــش  ــعـــرت بـــالـــتـ ــــي لــحــظــة مــــا شـ وفـ
 امللل 

ّ
للتجديد، لكن بعد وقت طويل، سيحل

مرة أخرى.
فخلصت إلــى أن نبع املــلــل هــو الــطــاولــة، أو 
باألحرى وضعها الثابت في وسط الغرفة، 
ــذا قـــمـــت بــدفــعــهــا إلـــــى هـــنـــاك ودفـــعـــت  ــهــ ولــ

بالسرير إلى الوسط. أمر غير عادي.
ــمــا 

ّ
ــذه الــخــطــوة الــجــديــدة، وكــل أنــعــشــتــنــي هـ

التعب  بهذا  استمّرت سعادتي  ذلــك  استمر 
غير االعتيادي.

لــم أعــد أستطيع اآلن الــنــوم ووجــهــي عرض 
أحّبذها  كنت  التي  الوضعية  تلك  الحائط، 
ف الجديد عن أن 

ّ
دائمًا، ولكن بعد مدة، توق

 التعب، فعمدت إلى دفع 
ّ

يكون جديدًا وظــل
السرير إلى هنا والدوالب إلى الوسط.

 وجود الدوالب 
ّ
أخيرًا، التغيير الراديكالي. إن

ــم يــكــن أمـــــرًا غــيــر اعــتــيــادي  وســــط الـــغـــرفـــة لـ
بــل طالئعيًا وبــامــتــيــاز، ولــكــن بعد  فحسب، 
بــرهــة مـــن الـــزمـــن ...آه، لـــو لـــم تــوجــد »بــرهــة 
الزمن هاته«. باختصار، فإن الــدوالب نفسه 
ل لي أمرًا جديدًا 

ّ
في وسط الغرفة، لم يعد يمث

يـــتـــوّجـــب تحقيق  بـــأنـــه  ــّكــــرت  أو خــــارقــــًا، وفــ
اخــتــراق مــا، واتــخــاد قــرار راديــكــالــي، فــإذا لم 

معارك 
ومنعكسات شرطية

وأمام  الجمهور،  أفعال  بردود  وتحّكمها  الشرطية  المنعكسات  هذه  برسوخ 
استغالل الشعراء لها وركوب موجاتها كما يقال، بوعي أو من دون وعي، تُعزل عن 

مدارك الجمهور تجارب شعرية راهنة، تلك التي تحاول تغيير ما يولده ويستحضره 
السياق االجتماعي من منعكسات أصبحت أشبه بالغرائز في مدارك الجمهور

قررت النوم في 
الدوالب، وكّل من 

حاول ذلك مرة، النوم 
واقفًا في الدوالب، 

يعرف أنه من غير 
الممكن تحقيق 

ذلك في مثل هذه 
الوضعية المتعبة

واآلن يقف السرير مرة أخرى هنا والدوالب هناك وبينهما الطاولة

الفن بعيدًا عن وظيفته 
الحضارية المحرِّرة

الهجاء السياسي 
وسيلة للفوز بتصفيق 

الجمهور واهتمامه

»مطربو ثورات« ال شعراء 
ثورات كما توهموا 

وأوهموا الناس

الثقافة  في  الُمحرّر،  مصطلح  يرد  ال 
العربية، حين يجري الحديث عن فنان 
مثل  أخــرى،  صفاٌت  هناك  كاتب؛  أو 
التحرير  لكن  والــمــقــاوم.  المناضل 
األرض  يحرّرون  من  نصيب  من  يظلُّ 
ما  مــلــمــوس.  مـــادي  استعمار  مــن 
الُمحرِّر  الفنان  نتحدث عن  نعنيه حين 
المناوئ  فعله  إلى  األنظار  لفت  هو 
)األخطر  والوعي  المخيلة  الستعمار 
على  وقدرته  األرض(  استعمار  من 
مواجهة أساطير المستعِمر والعدو 
الطبقي والمستبد وإظهار تهافتها.

مواجهة األساطير وإظهار تهافتها
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ثقافة

فّواز حداد

تــرددْت من زمن آلخر على مدار التاريخ اإلنساني تنبؤات عن نهاية العالم 
والجنس البشري، أحيانًا يسهم فيها العلم بمعارفه املتشائمة. أما املتداول 
منها، فأشبه بتوقعات تدل عليها إشارات فلكية أو تأويالت دينية، يدعمها 
التي  والساعة  واليوم  والشهر  السنة  بتحديد  بالدقة،  يوحي  جزافي  توقيت 
ستتفجر فيها األرض، أو تختفي من الوجود، أو يبتلعها ثقب أسود. وعادة 
 الزمن املحدد ويخلف التنبؤ وعده، مع أن عصرنا النووي هو األكثر 

ّ
ما يحل

 للقضاء على البشرية عشرات املرات.  
ً
كفاءة وتأهيال

، ابتكار نهايات أخرى، 
ّ

كان من تداعيات فكرة نهاية العالم، تلك التي لم تحل
لن تتأخر، ان لم تكن حدثت، ولم ندر بها، وتشمل كل شيء، طاملا ُيعتقد أن 
األشياء كانت لها بداية، فال بد أن تكون لها نهاية، خاضعة لتقدير محسوب، 
والعقل،  واألدب،  الــتــاريــخ،  نهاية  عــن  تنظيرات  فانتشرت  محسوب.  غير  أو 
والحب، والجنس، واملرض، والجنون... فالنهايات ال تستثني شيئًا وال أحدًا. 

باإلنسان،  متعلقة  جميعها  أنها  التنظيرات  هــذه  أصحاب  عنه  تغاضى  ما 
مادة  واألدب  استمرارية،  والجنس  بشرية،  طبيعة  فالحب  بانتهائه،  تنتهي 
للتعبير... إذ هي الوجه اآلخر لإلنسانية، ومن فرط التصاقها بها، أصبحت 

جزءًا من نسيجها.     
حقيقية  األشــيــاء  أكثر  بــاملــوت،  التباسها  النهايات،  فكرة  رواج  على  ساعد 
حياة  مــن  يطيل  تــقــدم،  مهما  والــطــب  منه،  نجاة  ال  املطلق،  للتعميم  وقابلية 

اإلنسان، وليس إلى ما النهاية. 
بالتناظر بني النهاية واملوت، اعتمد التبادل بينهما، بافتراض أن النهاية تقاَرن 
باملوت وبالعكس. ففي موت السياسة نهاية لها، وفي نهاية األيديولوجيات 
موت لها، لكن ال السياسة ماتت وال األيديولوجيات انتهت، أخذتها األنظمة 
واملثقفون على عاتقهما، فاستمرت حية تسعى. فاأليديولوجيات ال تفنى، 
ما تحجرت منظومة فكرية، وانغلقت على نفسها، تتحول الى أداة للقمع، 

ّ
وكل

الفعل والتفكير،  ص منها كعامل يكبح البشر عن 
ّ
التخل الى  فتنشأ الحاجة 

فكان العمل على تجديدها، ومن أجدر بهذا الفعل اإلحيائي غير املثقفني؟ 
غلت »النهايات« لتمويت الحياة والفكر والفن والثورة والعدالة والحقيقة... 

ُ
 است

فكان موت الشعر والشاعر، والرواية والروائي، والكتب واملؤلفني. وبات نسف 
الحقائق يعادل اليقني، فأصبح من السهل نكران الراسخ منها، وغدت الحرية 
لــدورة  الثورة تخضع  بــأن  الظن،  اليقني ال  والعدالة مشكوكًا فيهما. وذهــب 
على  يتكرر،  لــن  أنــه فصل  على  الــعــربــي،  الربيع  بنهاية  فبشروا  الــنــهــايــات، 
إرهــاب  عليها  أتــى  بعدما  يدحضها،  ما  للطبيعة،  الحتمية  املسيرة  خــالف 
ى 

ّ
الدولة واإلرهاب األصولي، وتنبأوا بعدم انبعاثها ثانية، فزمن الثورات ول

إلى غير ما عودة.
املـــوت يخطئون عــن عــمــد، فــالــثــورة غير مرتبطة بــزمــن، وال مختصة  دعـــاة 
بفصل، وليست موقوتة، إنها مرتبطة بالبشر، واالفتقار إلى الحرية والعدالة 
والكرامة، ليس رهينة القمع والظلم، وال أوامر عليا، وال أيديولوجيات وتنظيرات 
تعمل على إلغاء شعوب غاضبة. إنها قضية النضال ضد البؤس، والرغبة 

في الحياة، والحق في التعبير والتغيير. 

نهايات الحقائق

نقد

فعاليات

ويــبــدو لــنــا أن تــضــارب املــنــعــكــســات هــنــا هو 
املسؤول عما يشبه حالة الفصام املرضي. 

املنعكس الشرطي املرتبط بالتطريب من أكثر 
يــكــون موضوع  الــظــواهــر شيوعًا، حتى حــن 
الـــقـــصـــيـــدة مــــأســــاويــــًا. الـــشـــاعـــر هـــنـــا يــســتــغــل 
السمة اإليقاعية للكلمات، أي يصبح ما يهم 
هــنــا وفـــق عــلــم نــفــس الــلــغــة هــو كيفية الــقــول، 
ما  أو  قيل  مــا  املحتوى، وليس  يقدم  أو كيف 
هو املحتوى. وبسبب استغالل هذا املنعكس 
ــعـــراء أطـــلـــق عــلــيــهــم الـــراحـــل  أصـــبـــح لــديــنــا شـ
أنسي الحاج ذات يــوم لقب »مطربي ثــورات« 
ال شعراء ثورات كما توهموا وأوهموا الناس. 
ــوخ هـــذه املــنــعــكــســات الشرطية  بــوجــود ورســ
ــعـــال الـــجـــمـــهـــور، وأمــــام  الـــتـــي تــحــكــم ردود أفـ
كما  لها وركــوب موجاتها  الشعراء  استغالل 
عزل عن مدارك 

ُ
يقال، بوعي أو من دون وعي، ت

الــجــمــهــور تــجــارب شــعــريــة عــلــى جــانــب كبير 
من األهمية؛ تجارب حداثية تحاول تغيير ما 
من  االجتماعي  السياق  ويستحضره  يــولــده 
منعكسات أصبحت أشبه بالغرائز في مدارك 
كما  فقط  بالواجب  إحساسًا  ليس  الجمهور، 
الفن  مــع مفهوم  اتــســاقــًا  بــل  دعــا فيغوتسكي 
املخيلة  أفــعــال تحرير  مــن   

ً
ذاتــه بوصفه فعال

يكن باإلمكان تحقيق تغيير حقيقي، يصبح 
الخروج من هذا اإلطار كله ضرورة. وإذا لم 
يعد كافيًا القيام بأمر غير عادي، وإذا فشل 

ما هو طالئعي، يتوّجب القيام بثورة.
قررت النوم في الدوالب، وكل من حاول ذلك 
ــرة، الـــنـــوم واقـــفـــًا فـــي الــــــدوالب، يــعــرف أنــه  مــ
مــن غــيــر املــمــكــن تحقيق ذلـــك فــي مــثــل هــذه 
الحديث  ننسى  أن  دون  املتعبة،  الوضعية 

عن تنّمل في األقدام وآالم في الظهر. 
ــان قـــــــرارًا صــحــيــحــًا. الـــنـــجـــاح،  ــ أجــــــل، لـــقـــد كـ
االنتصار الكامل. فهذه املرة لم أشعر بشيء 
بــعــد »بـــرهـــة مـــن الــــزمــــن«، وقــــد تـــعـــّودت مع 
التغيير،  الــوقــت ليس فقط على هــذا  مـــروِر 
بـــل إن الــتــغــيــيــر نــفــســه ظـــل تــغــيــيــرًا، وازداد 
ازدادت قوة  إحساسي به وبــقــوة، ألن اآلالم 

بمرور الوقت.
ولعمري إنه أمر رائع، لكن قدراتي الجسدية 
ــم أعــد  ــي لــيــلــة مـــن الــلــيــالــي، لـ ــدودة. وفــ ــحــ مــ
أستطيع التحّمل، غادرت الدوالب وتمّددت 

فوق السرير.
، وبــعــيــد ذلــك 

ً
اســتــغــرقــت فـــي الـــنـــوم طـــويـــال

دفعت بالدوالب إلى الجدار وبالطاولة إلى 
الوسط، ألن وجود الدوالب في وسط الغرفة 
كان يزعجني. واآلن، يقف السرير مرة أخرى 
هنا، والدوالب هناك وبينهما الطاولة، وإذا 
مــا أصابني املــلــل، أتــذكــر األزمــنــة التي كنت 

فيها ثوريًا.
رشيد  ترجمة:   .2013-1930 بولندي  )كاتب 

بوطيب(

ــدم، ال وســيــلــة  ــقــ ــتــ واملـــــــــــدارك، والـــتـــحـــضـــر والــ
الشعرية  الفنون  ملنتحلي  ومنفعة  استغالل 

واملسرحية والتشكيلية... إلخ. 
الوعي  فينا  أيقظ  انتباهنا، وقد  يلفت  أخيرًا 
بــظــاهــرة املــنــعــكــســات الــشــرطــيــة فـــي مــضــمــار 
الــفــنــون، مــا تــرجــم ونــشــر وبـــدأ يـــدرس أخــيــرًا 
مـــن مــؤلــفــات فــيــغــوتــســكــي، الــخــاصــة بــعــالقــة 
والسينما،  واملــســرح  الشعر  بفن  النفس  علم 
 معروفًا لسنوات بوصفه صاحب 

ّ
بعد أن ظل

كـــتـــاب »الـــلـــغـــة والــتــفــكــيــر« فـــقـــط؛ أن اهــتــمــام 
عــلــمــاء الــنــفــس الــعــرب مــثــل مصطفى سويف 
»األســــس  بــــدراســــة  الــشــهــيــر   )2016  -  1924(
الشعر خاصة«  فــي  الــفــنــي..  لــإبــداع  النفسية 
الـــقـــارئ،  دون  املـــبـــدع  إلـــى  انــصــرفــوا   ،)1951(
بـــل واســـتـــبـــعـــدوا حــتــى الـــنـــظـــرة االجــتــمــاعــيــة 
لــلــفــن، وخــشــي حــتــى املــتــرجــمــون مـــن ترجمة 
عنوان كتاب مثل كتاب »التاريخ االجتماعي 
أمينة،  ترجمة  هـــاوزر  أرنــولــد  للباحث  للفن« 

فترجموه إلى »الفن واملجتمع عبر التاريخ«!
ولــــم تــشــغــل مــســألــة الـــفـــن، والــشــعــر بــخــاصــة، 
ذات  نفسية  وفعالية  إدراك  مسألة  بوصفها 
أساس فسيولوجي في وسط اجتماعي، قبل 
أن تكون »إلهامًا« و»إبداعًا« أذهان النقاد، فلم 

يقّدموا للثقافة العربية زادًا معرفيًا، بقدر ما 
قدموا زادًا سجاليًا يكاد يكون أشبه بمعارك 
الــــرؤوس،  فـــوق  الــغــبــار والــنــقــع  يستثار فيها 
تتهاوى  مثلما  وتــتــهــاوى  الــســيــوف  وتلتمع 
امليدان  وينكشف  الغبار،  ينجلي  ثم  النجوم، 
عــن صمت أجـــوف تــتــردد فــي جــوانــبــه أصــداء 
لعنات مــن لعن وشــتــائــم مــن شــتــم، ثــم يسود 

صمت مميت.  
ولكن على الرغم من دخول علماء نفس عرب 
في مضمار ما يمكن تسميته علم نفس الفن، 
النفس والنقد األدبي  العالقة بن علم  ظلت 
شــبــه مــقــطــوعــة. واكــتــفــى مــصــطــفــى ســويــف 
»األســـــس  كــــتــــاب  صــــاحــــب   )2016  -  1924(
الشعر خاصة«  الفني.. في  النفسية لإبداع 
املـــوضـــوع،  هــــذا  تــــــداول  مـــن  أشـــهـــر   ،)1951(
تلقيه  كيفية  ال  الشعر،  إبـــداع  كيفية  ببحث 
وتــأثــيــره الــنــفــســي عــلــى الــجــمــهــور ومـــا هي 
السياق  فــي  الشاعر  يستغلها  التي  اآللــيــات 
االجتماعي ليحظى بأمجاده، وماذا يتوجب 
ــفـــن، والـــشـــعـــري مــنــه بــخــاصــة، فعله  عــلــى الـ
الجمهور  وذائقته، وخاصة  الجمهور  تجاه 
عن  ليس  مغلوطة  ملفاهيم  سعيدًا  الخاضع 

الفن فقط، بل وعن الحياة ذاتها.

إطاللة
تصويب

بانايوتيس كابوذيسترياس

 النظَر إلّي
ُ

ساِرق
ُ
 وأنَت ت

ً
ِخفية

وأنأِسُر َيخِطفني نور
ني أرضًا

ُ
ْوَيسحق

بروعة
 آخُر

ٌ
ليس لي أمل

رُت َصحَّ
َ
ت

تاٌت من قرباْن
ُ
نفسي ف

عِر الجحيِم 
َ
هنا في ق

راحت هباْء

■ ■ ■
ها في عينّي عظيمة

ّ
كل

املغسلة
والكومودينه

بات الدالية
َ
وَوث

وِمقَرعة األشياء.
رى -

َ
األب بائع جّوال - ت

واألّم خّياطة
األّيام زبائن تهّدم الزمن

فني األسماَء
ُ
ت

رة
ّ
املكسورة املتبخ

مني يدًا بيد إلى األستاذ.
ّ
تسل

- حني الدرس
أضجر

كذلك
ي«

ّ
»إل

و»ميميس«
ا«-

ّ
و»آن

ق عند العشاء
َ
ف

َ
عند الش

ائتمنُت الجارة
على مسّراٍت وعقود

اع
ّ
على قميص مل

 عبير زهر في املزهرّيات 
ّ

على كل
الصغيرة

قتها.
ّ
ها حق

َّ
لباتي كل

َ
وط

تعرفينني اآلن جّيدًا
 وجه

ّ
تعرفينني من كل

رى -
َ
األب بائع جّوال - ت

واألّم خّياطة.

)شاعر يوناني من مواليد 
1961. ترجمة عن اليونانية: 
روني بوسابا(

الشهر األزمنة التي كنت فيها ثوريًا من   29 في  انطلق  الذي  للكتاب  الدولي  الدوحة  معرض  اليوم  يُختتم 
وحفالت  الكتب  عروض  جانب  إلى  بلدًا.   29 من  نشر  دار   355 بمشاركة  المنقضي، 
الورش  من  مجموعة  والعشرين،  الثامنة  دورته  في  المعرض،  تضّمن  التوقيع 

المهنية والمحاضرات الفكرية واألدبية، وحلّت ألمانيا كضيف شرف على الدورة.

بعنوان  فنية  سهرة  باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  في  اليوم  مساء  تنّظم 
نوبة. من بين فعاليتها؛ عرض حكواتي لـ كمال زواوي يسرد فيه مجموعة من 
شعبية  أمثلة  عشرة  تقديم  يجري  كما  الفرنسية،  باللغة  العربية  الشعبية  الحكايات 
وتحليلها من مرجعيات إسالمية ومسيحية مشرقية، إضافة إلى عرض موسيقي 

بعنوان »دبكة في باريس«.

تونس  في  ريكور«  بول  »قاعة  في  ينتظم  الجاري،  الشهر  من  والتاسع  السابع  بين 
»جامعة  تنظيم  من  وهو  األكاديمية،  الحياة  في  الثقافة  مؤتمر  العاصمة 
البحثية هي  التي تتناولها األوراق  المنار - قسم الحضارة اإلنكليزية«. المحاور  تونس 
حضور األكاديميين في الحياة الثقافية، وأخالقيات الجدل الثقافي داخل الجامعة، 

واستعماالت الثقافة في الممارسة السياسية.

في غاليري بيكاسو في القاهرة، يتواصل معرض المصّور الفوتوغرافي المصري 
خالد أبو الذهب حتى 19 من الشهر الجاري. المعرض بعنوان أطياف وهو يقوم 
على التالعب التقني بالصورة الفوتوغرافية. يذكر أن هذا المعرض هو األّول للمصّور 

المصري في بالده بعض مجموعة مشاركات في بيناالت ومعارض أووربية.
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ُفتات من قربان

من دراما تلفزيونية 
عن نص لسالفومير 
مروجيك قّدمت 
عام 1998

»فتنة بيروت«، 
لجعفر 

الخالدي، 
)زيت على 

قماش(



تحقيقات
26

لبنائه،  عقودًا  احتاج  الذي  السوري  الجو  لسالح  والبشرية  العسكرية  القدرات  عن  تفاصيل  الجديد«  »العربي  تكشف 
ودوره في قمع الثوار وتدمير مناطقهم المحررة، بحسب ما يوثق التحقيق

اختيار حسب الوالء وتعبئة لذبح الشعب

قوات األسد 
الجوية

عبداهلل محمد

حزيــران  يونيــو/  تاريــخ  ســجل 
صفحــات  بدايــة   2011 عــام  مــن 
الســوري،  الجــوي  لســاح  ســوداء 
االحتجاجــات  قمــع  فــي  يشــارك  أخــذ  عندمــا 
الشــعبية، مــن خــال تغطيــة عمليــات اجتياح 
قــوات النظــام مدينتــي جســر الشــغور ومعرة 
اســتهدفت  إذ  إدلــب،  ريــف  فــي  النعمــان 
املروحيــات املتظاهريــن، مــا تســبب فــي مقتــل 
عبــد  الطّيــار  العقيــد  يقــول  كمــا  مدنيــا،   38
ق، الــذي خدم في فــرع العمليات 

ّ
الرحمــن حــا

ــق مطلــع الثــورة في 
ّ

املوّحــد فــي حمــص وانش
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011 .

اليوم، وبعد ســت ســنوات على اندالع الثورة 
علــى  األســد  بشــار  قــوات  ســيطر 

ُ
ت الســورية، 

الجــزء األكبــر مــن األراضــي الســورية، بفضــل 
ساح الطيران، الذي كان له القول الفصل في 
املعــارك التــي خاضها النظام مع قوات الثوار 
التــي لم تمتلك ســاحا ملواجهــة الطيران، كما 

ق.
ّ

يضيف الحا

سالح الجو باألرقام
عني 

ّ
يقــود ســاح الجــو الســوري 38 لــواء، موز

على 17 لواء في قيادة القوى الجوية و21 لواء 
حــا و7 ألويــة في التشــكيات 

ّ
طيــارًا ولــواء ما

الجوية املقاتلة، بينما يضم ساح الجو 260 
عميــدًا، موزعــني علــى 100 عميــد يعملــون في 
وفروعهــا  وإداراتهــا  الجويــة  القــوات  قيــادة 
ــرات القيــادة الجويــة، و160 عميــدًا طيــارًا 

ّ
ومق

 تحــت الســاح في التشــكيات الجوية، 
ً
عامــا

عــون علــى 70 عميــدًا مقاتلــني فــي الفرقة 
ّ
يتوز

الجويــة 20 والفرقــة الجويــة 22 واللــواء 24، 
و11 عميــدًا فــي لــواء النقل العســكري الجوي، 
الجويــة،  الكليــة  فــي  وأربعــة عمــداء طياريــن 
الحّوامــات،  طيــران  فــي  طياريــن  عميــدًا  و75 
بحسب إحصاء موثق حصلت عليه »العربي 
الجديــد« فــي أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، 
عبــر موقــع زمــان الوصــل الســوري املعــارض 
ثاثــة مصــادر  عبــر  التحقيــق  معــد  وطابقــه 
الجويــة  القــوات  فــي  عقيــد  رتبــة  يحملــون 

السورية.
ــى 

ّ
وبالنســبة للرتــب املتبقيــة، مــن عقيــد وحت

مــازم، فثّمــة 110 طياريــن، بينهــم 20 طيــارًا 

البحريــة  املروحيــات  أن  حــني  فــي  جازيــل، 
و   14-mi« طــرازي  مــن  تعمــل  زالــت  مــا  التــي 
مروحيــات،  ثمانــي  عددهــا  يبلــغ   »kamof28
إلــى  يصــل  العاملــة  املروحيــات  عــدد  أن  أي 
 ،%60 دون  جاهزيتهــا  نســبة  مروحيــة،   40
فيمــا يخــزن النظــام فــي مطاراتــه 52 مروحية 
ال يتوفــر علــى قطــع غيــار لهــا، مــا حرمــه مــن 

صيانتها.
وفقــا  الســوريني  الطياريــن  رواتــب  وتتحــدد 
لألقدمية والدرجة العســكرية، ويتراوح راتب 
العقيــد األساســي بــني 70 ألــف ليــرة ســورية  
و80 ألــف ليــرة )155 دوالرًا أميركيا(، في حني 
أن راتــب العميــد الطيــار يتــراوح بــني 80 ألــف 
ليرة و85 ألف ليرة )165 دوالرًا(، ويصل راتب 
اللواء الطيار 95 ألف ليرة )نحو 185 دوالرًا(.

صناعة الوالء
ى ما قبل عام 1982، كانت إمكانات ساح 

ّ
حت

الجــو الســوري تعــّد مــن بــني القــوات الجويــة 
الجيــدة فــي املنطقــة العربيــة، ولكــن بعــد هــذا 
لبنــان  ســماء  فــي  ســورية  خســرت  التاريــخ 
خيــرة طّياريهــا فــي يونيــو/ حزيــران 1982، 
إذ خاضــت 170 طائــرة ســورية معركــة ســهل 
البقــاع فــي مواجهة ســاح الجو اإلســرائيلي، 
الــذي لــم يفقــد أي طائرة فيما فقد الســوريون 
90 طائــرة، كمــا يقــول العقيــد الركــن الطيــار 
فــي  عامــا   26 خــدم  الــذي  أيــوب،  إســماعيل 
الســرب 696 ســوخوي 24 وفــي اللــواء 17 فــي 

مطار السني العسكري بريف دمشق.
ــص حافــظ األســد مــن 

ّ
عقــب هــذه املعركــة تخل

العديــد مــن الطيارين وبــدأ منذ عام 1986 في 
ضــم طياريــن شــديدي الــوالء لــه، موضحــا أن 
م عــام 2000 وكانــت النســبة 

ّ
األســد االبــن تســل

الكبــرى مــن الطياريــن املوالني بشــدة، وهو ما 
تبّدى من خال قلة عدد املنشقني من بينهم.

وتابــع أيــوب »النظــام جّهــز ســاح الجو ليوٍم 
سيطلب منهم فيه قصف السوريني، إذ وضع 
الشــعور  فيهــا  أضعــف  أيديولوجيــة   

ً
ــة

ّ
خط

الوطنــي، وحصــر االنتمــاء بالقائــد والنظــام 
الجيــش  عقيــدة  وكــّرس  الرئيــس،  وحمايــة 
ــه بعــد 

ّ
كاملــة لحمايــة الرئيــس«، الفتــا إلــى أن

املخابــرات  قيــادات  كانــت  الثــورة  انــدالع 
وتشــحنهم  بالطياريــن  تجتمــع  الجويــة 
وتغســل عقولهــم بــأن مــا يفعلونــه ضــروري 
بحيــث  اإلرهابيــني،  مــن  الوطــن  عــن  للدفــاع 
مــن  املدنيــني  قصــف  علــى  قادريــن  يكونــون 
دون أي رحمــة، مشــيرًا إلــى أن: »النظــام قتــل 
خــال  مــن  الطيــار  لــدى  اإلنســاني  الشــعور 
األيديولوجــي  والضــخ  السياســي  التوجيــه 
الــذي كان يتــم عبــر عناصــر  الدينــي  وحتــى 

يعملون في املخابرات«.

المخابرات الجوية
فــي كل جيــوش العالــم تعــود مرجعيــة ســاح 
لكــن  الجيــش،  أركان  قيــادة  إلــى  الطيــران 
القــوات  فــي  الناهــي  اآلمــر  فــإن  ســورية  فــي 
الجويــة هــي إدارة املخابــرات الجويــة، وهــي 
فــرع املخابــرات األكثــر قــوة ومرتبطــة بمكتب 
األمــن القومي الســوري بحــزب البعث العربي 
»العربي  االشــتراكي الحاكــم، وفــق مــا أكــدت لـ
بينهــم  ومــن  التحقيــق،  مصــادر  الجديــد« 
العقيد أيوب، الذي قال إن جميل حسن رئيس 
إدارة املخابــرات الجويــة الســورية الشــخص 
األهــم فــي قيــادة القــوات الجويــة، إذ يفــرض 
رقابــة لصيقــة علــى الطياريــن، املمنوعــني مــن 

إبــداء آرائهــم فــي أي مســألة، حتــى ولــو كانــت 
فــي  أمنــي  تقريــر  كتابــة  »تتــم   

ً
قائــا تقنيــة، 

كل مــن تظهــر لديــه نبــرة معارضــة واعتقالــه 
ى خال 

ّ
ه حت

ّ
وتحقيره وضربه، مشيرًا إلى أن

تنفيــذ عمليــات القصــف، فــإن النظــام يرســل 
عــن  املســؤول  والضابــط  ومســاعده  طيــارًا 
اإلطــاق إضافــة إلــى عنصــر مخابــرات مــواٍل 
له مهمته الرقابة على عمل الطّيار والطاقم«.
ح أحمد مصطفى 

ّ
من جهته يشرح العقيد ما

»اسم مستعار نظرًا لرفضه الكشف عن هويته 
لحمايــة عائلتــه« الــذي عمــل فــي إدارة القوات 
الجوية السورية، أن املخابرات كانت تتعامل 
بمعاييــر ازدواجيــة تمامــا مــع الطياريــن، إذ 
هــم جميعــا ممنوعــون مــن الســفر الخارجي 

َّ
إن

الســفر  أن  حــني  فــي  الســورية،  الثــورة  منــذ 
الداخلــي واإلقامــة يتــم تحديدهما وفقا لوالء 
الضّبــاط  أن  إلــى  وأشــار  للنظــام،  الضابــط 
الســفر  مــن  ممنوعــني  ليســوا  لــه  املوالــني 
بالقصــف  يشــاركون  كانــوا  ســواء  الداخلــي، 
ــل والعيــش 

ّ
أو ال، ولهــم وألســرهم حّريــة التنق

ل بني منازلهم 
ّ
في قراهم في حال أرادوا التنق

وقطعهم العسكرية وتنقلهم حّوامات خاصة 
حفاظا على أمنهم.

لــم  الذيــن  مــن  الطّياريــن  فــإن  املقابــل  وفــي 
يقّدمــوا الــوالء األعمــى للنظــام كان التشــديد 
األمــر  وازداد  كثيــرًا،  الداخلــي  ســفرهم  علــى 
إذ  عــام 2012،  فــي  بعــد سلســلة االنشــقاقات 
املســاكن  داخــل  أســرهم  وضــع  علــى  جبــروا 

ُ
أ

وتحتــوي  قطعهــم،  مــن  القريبــة  العســكرية 
هــذه املنــازل علــى حــّراس وعناصــر مخابرات 
يراقبون كل شــيء، وفقا ملصطفى، الذي أشــار 
إلى أن الطيارين الذين كانت عائاتهم خارج 
املساكن أجبروهم على التقّيد بالعيش فيها.

إغراءات
لــم تكــن  الخطابــات التعبويــة والتحريضيــة 
املدنيــني  قتــل  إلــى  الطياريــن  لدفــع  كافيــة 
أو  الصاروخــي  بالقصــف  ســواء  بشراســة، 
البراميل املتفجرة، بحســب ما يوضح العقيد 
الطيــار عبــد الرحمــن حــاق الــذي كان طّيــارًا 
الضبــاط  كان  إذ  ينشــق،  أن  قبــل  ومدّربــا 
يعيشــون حالــة فقــر مدقــع وكل ثاثــة منهــم 
يتناوبــون علــى ســيارة »جيــب واز« مهترئــة، 
 

َّ
وال يملكــون راتبــا كافيــا لعائاتهم، واســتغل
النظام هذا األمر ومنح كل واحٍد منهم سيارة 
حديثــة موديــل »رينــو« وقــام برفــع رواتبهــم 
 
ً
ومنحهم مكافآت عن كل طلعة جوية، إضافة
وبناتهــم  وأوالدهــم  نســائهم  توظيــف  إلــى 

وأقاربهم وتسيير أمورهم فوق القانون.
يشاطره الرأي العقيد أيوب، الذي أشار إلى 
أنــه فــي بدايــة الثــورة حصــل طيــارون علــى 
إذ كان  ليــرة،  ألــف  إلــى 100  مكافــآت تصــل 
عــدد قليــل مــن الطياريــن جاهزيــن للقصــف، 
ولكــن مــع زيادة الشــحن املخابراتي ووجود 
عدد كبير من الطيارين الجاهزين تضاءلت 
املكافــأة، وهــو مــا يعتبــره الطبيــب النفســي 
غيــر   

ً
عامــا جــال  أحمــد  تركيــا  فــي  املقيــم 

الشــعور  عــدم  إلــى  الطيــار  دفــع  فــي  حاســم 
املتفجــرة  بالبراميــل  يلقــي  عندمــا  بالذنــب 
 »هنــاك أشــخاص 

ً
علــى أبنــاء شــعبه، قائــا

لتنفيــذ  ومســتعّدون  بالســلطة  مهوســون 
كل شــيء لقاءهــا، وهنــاك طيــارون موالــون 
هــم يخوضــون معركــة 

ّ
يشــحنون نفســيا بأن

وجــود، مــا يجعــل غريــزة الدفــاع عــن النفس 
تتحكم في تصرفاتهم«.

-Sukhoi Su( 24 حا على سوخوي إس يوــ
ّ

ما
24(، وهــي طائــرة هجــوم أرضــي مخصصــة 
لألهداف األرضية دخلت إلى الخدمة في عام 
هــؤالء  ويعمــل  الســوفيتي،  باالتحــاد   1974
فــي الفرقــة 22 والفرقــة 22 واللــواء 24 جــوي، 

ويحمل 60% من هؤالء رتبة عقيد.
الكليــة  فــي  طياريــن   105 أيضــا  وهنــاك 
ألباتــروس  إل-39  آرو  الطائــرة  علــى  الجويــة 
وهــي   ،)Albatros  39-Aero L )بالتشــيكية: 
طائــرة تدريــب نفاثــة عاليــة األداء طــورت فــي 
بينهــم  الســتينيات،  أثنــاء  تشيكوســلوفاكيا 
78 طيــارًا برتبــة مــازم، فيما يعمــل في اللواء 
 إلــى 200 

ً
29 نقــل عســكري 30 طيــارًا، إضافــة

طيــار فــي ســاح املروحيــات، ليكــون مجمــوع 
مــن  الجويــة  القــوى  فــي  العاملــني  الطياريــن 
رتبــة مــازم إلــى رتبــة عقيــد 445 طيــارًا، مــن 
بينهم 50 طيارًا موقوفني عن العمل ألســباب 
القــوى  قيــادة  مقــرات  علــى  موزعــني  أمنيــة 

الجوية.
فــي  حــا 

ّ
ما  75 عددهــم  فيبلــغ  املاحــون  أّمــا 

إلــى  باإلضافــة   ،
ً
كافــة الجويــة  التشــكيات 

القوات الجوية، في حني يوجد 100 ماح في 
فــرع املاحــة الجوية في قيــادة القوى الجوية 
القيــادة،  بمقــر  الجويــة  العمليــات  وإدارة 
ليصبح مجموعهم نحو 175 ماحا، بحســب 

اإلحصاءات.

طائرات ومروحيات النظام
يمتلك النظام السوري طائرات حربية مقاتلة 
مــن طــراز »ميــغ 21، ميــغ 23 م ل، ميــغ 23 ب 
ن، ميــغ 29، ســوخوي 22 م2م3م4، ســوخوي 
24، وطائــرة التدريــب إلـــ 39، ويبلــغ عــدد هذه 
الطائرات التي تعمل بجاهزية منخفضة أقل 
من 50% من بني 103 طائرات من تلك األنواع. 
لة واملخزنة التي 

ّ
ويصــل عدد الطائــرات املعط

ال توجد لها قطع غيار إلى 136 طائرة منها. 
وتخدم في قوات األسد الجوية أنواع عدة من 
املروحيــات مــن طــرازات م/د، دعــم نــاري، نقــل 
مــن  املروحيــات  عــدد  قتالــي، بحريــة، ويبلــغ 
بجاهزيــة  تعمــل  التــي   »17-mi+8-mi« طــراز 
منخفضــة جــدًا أربــع مروحيــات، فــي حــني أن 
مروحيات الدعم الناري العاملة حتى اآلن من 
طراز »mi-25« يبلغ عددها ثماني مروحيات، 
ولــدى النظــام 20 مروحيــة جاهــزة، مــن طــراز 

مدير المخابرات 
الجوية اآلمر الناهي 

في سالح الطيران 
السوري

إجبار الطيارين على 
وضع أسرهم في 
مساكن عسكرية 

قريبة من قطعهم
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)Getty( 2011 بدأ طيران النظام في قصف المدنيين منذ يونيو

مقاتلة سورية من طراز سوخوي 22  في 
طلعة جوية )فرانس برس(

27

رياضة

ازدادت مشاكل 
النجم الغابوني، 
بيير إيمريك 
أوباميانغ، 
مع فريقه 
الحالي، بروسيا 
دورتموند، 
وهو ما يؤكد 
أن الالعب يحاول 
إجبار اإلدارة على 
عرضه للبيع في 
موسم االنتقاالت 
الشتوية المقبل، 
خاصة بعد 
اهتمام ليفربول 
بضمه لدعم 
الهجوم، واتخاذ 
دانييل ستوريدج 
قراره بالرحيل 
في أقرب فرصة 
في محاولة 
للحاق بمنتخب 
بالده، المشارك 
في مونديال 
روسيا 2018، 
وقد تكون 
هذه الصفقة 
هي األبرز في 
ميركاتو الشتاء.

)Getty( دورتموند قد يفقد أهم مهاجميه في منتصف الموسم

ضربة وشيكة

قدم خيتافي هدية على طبق من ذهب لبرشلونة، 
بعدما أذاق فالنسيا خسارته األولى في الليغا 

هذا املوسم، بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف على 
ملعب »كوليسيوم ألفونسو بيريز« ضمن الجولة 

الـ 14 من البطولة املحلية. وعلى الرغم من لعب 
أصحاب األرض منقوصني من العب منذ الدقيقة 

25 بعد طرد األوروغواياني ماورو أرامباري 
بالبطاقة الصفراء الثانية، إال أن العبي فالنسيا 
فشلوا في استغال هذا النقص من أجل الحسم.

أعرب العب التنس اإلسباني ديفيد فيرير، الذي 
أنهى املوسم مصنفا في املرتبة الـ37 عامليا، عن 

قناعته بأنه ال يزال قادرًا على تقديم مستوى 
جيد. وصرح الاعب في تصريحات صحافية 

أثناء مشاركته في النسخة األولى ملهرجان التنس 
بمدينة فالنسيا »أنا قادر على تحسني األمور في 

العام املقبل با أدنى شك«. وتابع فيرير »سأبدأ 
فترة اإلعداد قريبا ولدي رغبة كبيرة في االنطاق 

ومواجهة تحديات العام الجديد«.

استعاد فريق أوملبيك ليون وصافة الدوري 
الفرنسي لكرة القدم من مارسيليا، بعدما تفوق 

على مضيفه كاين بهدفني لواحد على ملعب 
»ميشيل دورنانو«، ضمن منافسات الجولة الـ16 

للمسابقة املحلية. وتقدم الضيوف مبكرًا عن 
طريق الجناح اإليفواري ماكسويل كورني )د10(، 
ثم ضاعف املهاجم الدومينيكاني، ماريانو دياز، 

النتيجة )د54(، قبل أن يحرز الكرواتي، إيفان 
سانتيني، الهدف الوحيد ألصحاب األرض )د90(.

خيتافي »المنقوص« 
يذيق فالنسيا خسارته 

األولى في الليغا

فيرير يعرب عن 
آماله في تقديم أداء 

مميز مستقبال

ليون يستعيد وصافة 
الدوري الفرنسي بعد 

فوزه على كاين
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رياضة

يعاني نابولي في 
»الكالتشيو« تحديدا من 

غياب فوزي غالم

إنتر يتصدر الدوري اإليطالي 
بفوز كبير على كييفو فيرونا

اعتلى إنتر الصدارة بعد تحقيقه أكبر فوز هذا املوسم على ضيفه كييفو فيرونا 
قاتال في مرمى ميالن  الصاعد هدفًا  بينيفنتو  فيما سجل حــارس  5-صفر، 
الــدوري االيطالي لكرة القدم، األحــد في املرحلة الخامسة  منحه نقطة أولــى في 
عشرة. واستغل إنتر خسارة املتصدر السابق نابولي بهدف وحيد الجمعة أمام 
يوفنتوس، حامل اللقب في املواسم الستة املاضية، فرفع رصيده إلى 39 نقطة، 
وبقي الوحيد من دون خسارة، بفارق نقطة عن نابولي ونقطتني عن يوفنتوس. 
وهذه املرة الثانية يحصد إنتر 39 نقطة في 15 مرحلة، بعد موسم 2007-2006 
عندما أحرز اللقب. على ملعب سان سيرو وأمام 53 ألف متفرج، سيطر إنتر 
على املباراة برغم غياب بعض العبيه مثل روبرتو غاليارديني واألوروغوياني 
لوتشانو سباليتي  املدرب  والبرازيلي ميراندا. ويدين فريق  ماتياس فيتشينو 
بفوزه الكبير إلى العبه الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي سجل ثالثية بتسديداته 

اليسارية )23 و57 و90+1( رافعا رصيده إلى 7 أهداف.

االتحاد السكندري يتسبب 
في استقالة ميدو من تدريب دجلة

نظيفة،  برباعية  وادي دجلة  فــوزًا كبيرًا على ضيفه  السكندري  االتحاد  حقق 
األحد على استاد اإلسكندرية، ضمن املرحلة الثانية عشرة من الدوري املصري 
أهــداف.  دون  من  بتروغيت  مع  املتصدر  اإلسماعيلي  تعادل  فيما  الــقــدم،  لكرة 
لـــوادي دجلة استقالته  الفني  املــديــر  »مــيــدو«  أعلن أحمد حسام  املــبــاراة  وعقب 
الــفــوز ســوى فــي مباراة  لــم يتمكن وادي دجلة مــن تحقيق  مــن منصبه، حيث 
وحيدة من 12 مباراة خاضها حتى اآلن. وكتب ميدو في حسابه على موقع 
بالنادي على  الجميع  تويتر »تقدمت باستقالتي ملسؤولي وادي دجله وأشكر 
في  للفريق  التوفيق  وأتمنى  بالنادي  بها  التي عملت  الفترة  في  لي  مساندتهم 
الفتره القادمه. وأشكر بشكل خاص أخي األكبر ماجد سامي«. وتوقف رصيد 
الفريق عند 8 نقاط في املركز السادس عشر، في حني رفع االتحاد السكندري 

رصيده إلى 13 في املركز العاشر.

هدف سيلفا المتأخر يقود 
سيتي للفوز 13 على التوالي

سجل ديفيد سيلفا هدفًا قرب النهاية ليقود مانشستر سيتي للفوز 13 على 
التوالي في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ويعيد الفارق في الصدارة إلى 

األحــد. وانقض سيلفا على  يونايتد  هــام  بتغلبه 2-1 على وســت  نقاط  ثماني 
الدقيقة 83  تمريرة رائعة من كيفن دي بروين ليسجل من مسافة قريبة في 
ويواصل سيتي مسيرته الرائعة هذا املوسم. وحول نيكوالس أوتامندي تمريرة 
البديل غابرييل جيسوس العرضية إلى الشباك ليتعادل سيتي في الدقيقة 57 
هام  ليمنح وست  رأس  التسجيل بضربة  أوغبونا  أنجيلو  املدافع  افتتح  بعدما 
تفوقا غير متوقع بنهاية الشوط األول الذي هيمن عليه الفريق صاحب األرض. 
الــذي يحمله  القياسي  الرقم  الــدوري عــادل سيتي  التوالي في  وبفوزه 13 على 

أرسنال وتشلسي.

غولدن ستايت يسحق ميامي وهيوستن يحلق غربًا
سحق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب مضيفه ميامي هيت 123-95، وحلق 
هيوسنت روكتس في صدارة املنطقة الغربية بفوزه على مضيفه لوس أنجليس 
ليكرز 118-95 األحد في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وحقق غولدن 
السابق ستيف كير  النجم  اإلشــراف على تدريبه  تولى  أن  املتألق منذ  ستايت 
تــوج عامي 2015 و2017 وحــل وصيفا عــام 2016،  قبل ثــالث ســنــوات حيث 
فوزه الثالث تواليا والثامن عشر مقابل 6 هزائم، وألحق بميامي الخسارة الثانية 
عشرة مقابل 11 فوزا. ومن جانبه، لم يجد هيوسنت صعوبة تذكر في تحقيق 
البطولة مقابل 4 هزائم  بــدايــة  والــثــامــن عشر منذ  الــتــوالــي  الــســابــع على  الــفــوز 
فقط، فيما تواصل الخط التنازلي لليكرز ومني بخسارة خامسة على التوالي 

وخامسة عشرة في البطولة مقابل مقابل 8 انتصارات.

الجزائر ـ محمد ريان

تسبب غياب الالعب الدولي الجزائري فوزي 
غـــالم، ظهير أيــســر نـــادي نــابــولــي اإليــطــالــي 
في فقدان األخير لصدارة الــدوري اإليطالي، 
ــــذي اســتــغــل خــســارة  لــصــالــح إنـــتـــر مـــيـــالن الـ
نادي الجنوب أمام ضيفه يوفنتوس بهدف 

لصفر في الجولة الـ15 من »الكالتشيو«.
وتــــعــــرض غـــــالم إلصــــابــــة بــلــيــغــة فــــي األول 
مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
مــع فــريــقــه نــابــولــي خـــالل مـــبـــاراة مــع ضيفه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي بــمــلــعــب ســان 
ــن املــســابــقــة  ــة الــــرابــــعــــة مــ ــولـ ــو فــــي الـــجـ ــاولــ بــ
ــاراة في  ــبــ ــادر مــلــعــب املــ ــ ــة، حــيــث غـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
شوطها األول متأثرا بإصابة، وخسر نابولي 
مــا تسبب  أهـــداف لهدفني،  املــواجــهــة بأربعة 
فـــي تــعــقــيــد وضــعــيــتــه، حــيــث يــحــتــل املــركــز 
الثالث في ترتيب املجموعة، التي يتصدرها 
مانشستر سيتي برصيد 15 نقطة، متبوعا 
بنادي شاختار دونيتسك األوكراني برصيد 

تونس ـ عبد السالم ضيف اهلل

حــســم الـــتـــرجـــي دربـــــي تـــونـــس أمـــــام غــريــمــه 
األفريقي بهدف لصفر من  النادي  التقليدي 
ضربة جــزاء أثـــارت جــدال كبيرا فــوق امللعب 
وخارجه في وسائل اإلعالم التونسية وحتى 

العربية.
إلــــى مــســتــوى فني  الـــشـــوط األول  لـــم يـــرتـــق 
كبير بالرغم من أن الترجي أنهاه بتقدم من 
ضربة جزاء نجح في تنفيذها بنجاح كبير  
فرجاني ساسي في الدقيقة 42. ضربة جزاء 
احــتــج عليها العــبــو الــنــادي األفــريــقــي بشدة 
بسبب اعتقادهم أن قرار إعالن ضربة الجزاء 
من قبل حكم الساحة محمد شعبان بإشارة 
مـــبـــاشـــرة مـــن الــحــكــم املـــســـاعـــد أنـــــور هميلة 
لـــم يــكــن صــحــيــحــا، بــاعــتــبــار أن ملـــس مــدافــع 
األفريقي ابوكو للكرة كان مثيرا للشك حيث  
أن الكرة المست كتفه لكن يده كانت مرتفعة.

وطالب العبو النادي األفريقي بضربة جزاء 
البديل بعد مخالفة نقذها وسام  الوقت  في 
بن يحيى وغير متوسط ميدان الترجي سعد 

ــنـــورد روتـــــــردام  ــيـ ــقــــاط، بــيــنــمــا يـــتـــذيـــل فـ 9 نــ
الهولندي املجموعة بدون رصيد من النقاط.
ــنـــدي، نــــادي  ــولـ ــهـ وســيــســتــضــيــف الــــنــــادي الـ
السادسة  الجولة  لقاء  فــي  األربــعــاء  نابولي 
ــيــــرة مـــن دور املـــجـــمـــوعـــات، و يــحــتــاج  واألخــ
ــــي« لـــلـــفـــوز بـــأي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــنــــوب اإليـ »نـــــــــادي الــــجــ
نتيجة قصد التأهل إلى الدور التالي بشرط 
خسارة شاختار من مانشستر سيتي، حيث 
ســيــضــمــن ذلــــك لــنــابــولــي املــــــرور إلــــى الــــدور 
املــقــبــل بـــفـــارق األهــــــداف، وفـــي حـــال إقــصــائــه 
فإنه سيضمن االستمرار في منافسة الدوري 

األوروبي.
ويـــعـــانـــي نـــــادي نـــابـــولـــي فـــي »الــكــالــتــشــيــو« 
بشكل خاص في ظل غياب العبه الجزائري 
فوزي غالم، الذي يرتقب أن يعود إلى أجواء 

املنافسة في شهر مارس/آذار املقبل.
ــولـــي حــقــق  ــابـ وتـــكـــشـــف اإلحـــصـــائـــيـــات أن نـ
انتصارين فقط في الخمس مباريات األخيرة 
الـــتـــي خــاضــهــا فـــي شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
اإليطالي،  الكالتشيو  في  ذلــك  وكــان  الثاني، 
مــقــابــل خـــســـارة وتـــعـــادل فـــي ذات املــســابــقــة، 

بقير اتجاهها برفع  يــده عند مــرور بالكرة 
بحائط الــصــد. وقــد أقــر كــل خــبــراء التحكيم 
بتغافل الحكم عن إعالن ضربة جزاء لم تكن 

تحتاج إلى اجتهاد من قبل حكم اللقاء.
ــــادي  ــنـ ــ ــهــــاجــــم الـ ــــر خـــلـــيـــفـــة مــ ــابـ ــ ــبـــــس صـ ــ وحـ
ــفـــاس جــمــاهــيــر  الـــتـــرجـــي الــتــي  األفـــريـــقـــي أنـ
حــضــرت املـــبـــاراة بــمــفــردهــا، بــعــد أن رفضت 
العدد )1200 تذكرة(  النادي األفريقي   إدارة 
املــســنــد لــجــمــاهــيــر فــريــقــهــا عــنــدمــا نــفــذ في 
الــدقــيــقــة 48 مــخــالــفــة مــبــاشــرة مـــرت بجانب  
املــــرمــــى بــقــلــيــل، وكـــــــادت أن تـــغـــالـــط حــــارس 

الترجي علي الجمل.  
إال جزء  ما هي  وكانت فرصة صابر خليفة 
مـــن أفــضــلــيــة الـــنـــادي األفـــريـــقـــي فـــي الــشــوط 
الثاني، لكنه لم يستطع ترجمتها إلى أهداف 
مــقــابــل تــمــاســك دفــــاع الــتــرجــي ونــجــاحــه في 

الحد من محاوالت النادي األفريقي.
الــنــادي األفــريــقــي، املنوبي  وتــعــرض مهاجم 
الــحــداد، إلصــابــة حـــادة تملت فــي كسر على 
مــســتــوى الــكــاحــل وقـــد خــضــع بــشــكــل عــاجــل 
لعملية جــراحــيــة، وأكـــد الــجــهــاز الــطــبــي بــأن 

اإلصابة تستوجب راحة ال تقل عن شهرين.
وبــهــذا الــفــوز حــافــظ الــتــرجــي عــلــى صــدارتــه 
للترتيب العام للدوري التونسي برصيد 28 
نقطة مــن 10 مــبــاريــات، وكـــان انــتــصــاره في 
الدربي هو التاسع هذا املوسم مقابل تعادل 
وحيد، وقد سجل خط هجوم الفريق 19 هدفا 
مــتــصــدرا تــرتــيــب أفــضــل الــفــرق تــهــديــفــا، ولــم  
يقبل  خــط دفــاعــه ســوى ثــالثــة أهـــداف وهو 

السيتي في  أمـــام  الــهــزيــمــة  إليهما  ويــضــاف 
دوري األبطال.

و لــم يسجل نـــادي الــجــنــوب ســوى 3 أهــداف 
فقط في آخــر 4 مباريات بــالــدوري اإليطالي 
مــنــذ تــعــرض غـــالم لــإصــابــة واالبـــتـــعـــاد عن 
املنافسة، وجــاء أحد هذه األهــداف عبر ركلة 
ماوريسيو  ومــدربــه  نابولي  وينتظر  جـــزاء، 
ساري بفارغ الصبر عودة الدولي الجزائري 
املــيــاديــن، فضال عــن تجديده لعقده مع  إلــى 
ــذي تــحــول إلـــى أشــبــه بمسلسل  ــ الــفــريــق والـ

درامي ال ينتهي.
ويـــبـــدو أن الــجــهــة الــيــســرى لــلــفــريــق تــأثــرت 
كثيرا  الـــذي  الــجــزائــري  النجم  بغياب  كثيرا 
تسجيل  فــي  الهجومية  طلعاته  مــا ساهمت 
الكثير من األهداف، والحصول على ضربات 
حرة وركالت جزاء، ساهمت في تحقيق ناديه 
لنتائج جيدة منذ انطالق الدوري، من خالل 
تــصــدره لــه إلــى غــايــة الــجــولــة األخــيــرة حيث 
اللقب يوفنتوس،  أمــام حامل  سقط بميدانه 
وكان ذلك بمثابة هدية إلنتر ميالن الذي رفع 
رصــيــده إلــى 39 نقطة وخــطــف الــصــدارة من 

نابولي الذي بقي رصيده عند النقطة الـ38.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن نادي 
نابولي اإليطالي أبدى رغبته  في الحصول 
ــــق أوديــــنــــيــــزي  ــريـ ــ ــع فـ ــ ــدافــ ــ ــات مــ ــ ــدمــ ــ ــلــــى خــ عــ
اإليــــطــــالــــي، الــــدولــــي الـــعـــراقـــي عـــلـــي عـــدنـــان، 
خـــالل فــتــرة االنــتــقــاالت الــشــتــويــة املقبلة من 
أجل تدعيم الخط الخلفي، الــذي ُيعاني منه 

الفريق، بعد تعرض  فوزي غالم، إلصابة.

كذلك أحسن خط دفاع في الدوري التونسي 
إلى جانب فريق النادي الصفاقسي، باملقابل 
تـــواصـــلـــت وضــعــيــة الــــنــــادي األفـــريـــقـــي أكــثــر 
تــعــقــيــدا فــي أســفــل الــتــرتــيــب حــيــث يــقــبــع في 
املركز 12 برصيد 11 نقطة، لكنه منقوص من 

ثالث مباريات مؤجلة.
وقـــــــال مـــعـــني الـــشـــعـــبـــانـــي املـــــــــدرب املـــســـاعـــد 

ــــي املـــؤتـــمـــر  ــلـــتـــرجـــي مـــعـــني الـــشـــعـــبـــانـــي  فـ لـ
الصحافي إن الترجي خرج من الدربي بأهم 
النظر  بقطع  للقاء  الــثــالث  النقاط  هــو  شــيء 

عن مجريات اللقاء واألداء العام للفريق. 
وتـــــحـــــدث الــــكــــابــــن الــــســــابــــق لـــلـــتـــرجـــي عــن 
ــــرت عــلــى األداء  الــغــيــابــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي أثـ
ــــص بـــالـــذكـــر قــلــب  الـــهـــجـــومـــي  لـــلـــفـــريـــق، وخـ

الهجوم طه ياسني الخنيسي املصاب والذي 
يؤثر غيابه بشكل قوي على األداء الهجومي 

للفريق.
وقال الشعباني: »رغم عديد النقائص، التي 
سجلتها تشكيلتنا، خصوصا على مستوى 
تحقيق  فــي  نجحنا  فإننا  الهجومي،  الخط 

املهم، وهو كسب نقاط الفوز.
وحــــول غــضــب جــمــاهــيــر الــتــرجــي مــن األداء، 
قــال: »الترجي لعب 10 مقابالت،  الفوز،  رغــم 
ــي مـــنـــاســـبـــة وحـــيـــدة،  ــادل فــ ــ ــعـ ــ ــي 9 وتـ فـــــاز فــ
وأعتقد أن األرقام وحدها تحكي عن مسيرة 
الحق،  ولها  راضــيــة  غير  الجماهير  الفريق، 
لــكــن عــلــيــهــم أن يـــدركـــوا أن الــتــشــكــيــلــة كــانــت 

منقوصة من 5 أساسيني«.
املــدرب املؤقت للنادي األفريقي  باملقابل قال 
كمال القلصي إن قرار ضربة الجزاء املحتسب 
ــر عــلــى الــنــتــيــجــة الـــعـــامـــة لــلــقــاء،  لــلــتــرجــي أثــ
معتبرا أن فريقه حرم كذلك من ضربة جزاء 
فـــي نــهــايــة الـــشـــوط األول. مــســجــال ارتــيــاحــه 
لــــــأداء الـــعـــام لــلــفــريــق، ومــبــيــنــا أن الـــنـــادي 

األفريقي بدا يتعافى من أزمته األخيرة.
ــادي األفـــريـــقـــي الـــيـــوم الــثــالثــاء  ــنـ ســيــعــلــن الـ
عـــن اســمــه مـــدربـــه الــجــديــد الــــذي سيخلف 
رســمــيــا اإليــطــالــي املــقــال مــاركــو سميوني، 
وقــد أكــد مــروان حمودية رئيس الــنــادي أن 
الفرنسي  الثنائي  بــني  مــا  سيكون  الحسم 
ــــذي ســـبـــق لــــه أن درب  ــان الــ ــارشــ ــران مــ ــرتــ بــ
الفريق ومنتصر الوحيشي املدير الرياضي 

السابق للفريق.

الترجي يحسم مصير الديربي التونسي أمام األفريقيغياب الجزائري غالم يفقد نابولي توازنه
بعدما تعرض إلصابة 

قوية أبعدته عن 
المالعب مدة طويلة، 

أكد فوزي غالم بأنه 
العب مؤثر في نابولي

حسم الترجي مصير ديربي 
تونس لصالحه أمام 

األفريقي، وعزز صدارته 
لترتيب الدوري

)Getty/غالم يعاني من إصابة فعانى فريقه لغيابه )فرانشيسكو بيكورارو

)Getty/تشلسي وأتلتيكو مدريد يسعيان لالنتصار )غونزالو أرويو مورينو

برشلونة في مهمة سهلة بعد تأهله متصدرا للمجموعة )لوال بوو/األناضول(

فوز الترجي أثار جدال بعد المباراة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

فــي مسابقة  الحقيقة  تــدق ســاعــة 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 
اعــتــبــارا مــن الــيــوم الــثــالثــاء الــذي 
سيشهد انــطــالقــة الــجــولــة األخـــيـــرة مــن دور 
املـــجـــمـــوعـــات لــلــمــســابــقــة األوروبـــــيـــــة األكـــثـــر 
شــهــرة، والــتــي ستكون تحت عــنــوان »حسم 
الجولة  قبل  تنجح  لــم  الــتــي  للفرق  الــتــأهــل« 
لــلــتــأهــل إلـــى ثمن  بــتــقــديــم أوراق اعــتــمــادهــا 
نهائي املسابقة. وفعليا فإن أربعة عشر فريقا 
تطمح إلى حجز املقاعد الثمانية املتبقية في 
ثمن نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا فــي الجولة 
يــشــهــد  إذ  ــات،  ــمــــوعــ املــــجــ دور  ــــن  مـ األخـــــيـــــرة 

التشامبيونزليغ 
وساعة الحقيقة
ترقب نتائج الجولة األخيرة

يدخل دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم منعرجا حاسما، مع انطالق 
هوية  ستكشف  التي  واألخيرة  السادسة  الجولة 
»ثمن  عشر  السادس  للدور  المتأهلة  األندية 

النهائي« للمسابقة الجماهيرية الكبيرة

متابعات

تلك  إقامة مواجهات قوية في مختلف  اليوم 
الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  يلتقي  حــني  املــجــمــوعــات 
نظيره بازل السويسري ومانشستر يونايتد 

اإلنكليزي ضيفه سسكا موسكو الروسي.
وفــــي قــمــة مــثــيــرة وثـــأريـــة يــســتــضــيــف الــيــوم 
بــايــرن ميونيخ األملــانــي نظيره بــاريــس سان 

يـــواجـــه سيلتك  أن  الــفــرنــســي،عــلــى  جــيــرمــان 
وفي  البلجيكي،  أنــدرلــخــت  نظيره  اسكتلندا 
أمــام  اإلنكليزي  تشلسي  سيلعب  مثيرة  قمة 

ضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويــلــتــقــي رومــــــا اإليـــطـــالـــي فــــي مــهــمــة ســهــلــة 
نظيره كارباكا اغدام األذري، ويلعب برشلونة 
اإلســـبـــانـــي عــلــى أرضــــه فـــي »كـــامـــب نــــو« ضد 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، ويـــواجـــه 
الظل  ثقيل  الــيــونــانــي ضيفه  أولــيــمــبــيــاكــوس 

يوفنتوس اإليطالي في ختام املواجهات.

حسابات دقيقة ألجل التأهل
الــســادس عشر  وال تــزال فرصة التأهل للدور 
وسسكا  وبــــازل  مــدريــد  أتلتيكو  امـــام  ممكنة 
مــوســكــو ويــوفــنــتــوس ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــا وســبــورتــنــيــغ لــشــبــونــة، فيما ضمنت  ورومــ
فرق برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان 
جـــيـــرمـــان وتــشــلــســي الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الــثــانــي 
رســـمـــيـــا. وفـــقـــا لـــذلـــك يــتــطــلــع بـــايـــرن مــيــونــخ 
تسفر  وبــاريــس ســان جيرمان وتشلسي ألن 
فيما  القمة،  مــن  تأهلهم  عــن  األخــيــرة  الجولة 
ضمن برشلونة التأهل على رأس مجموعته، 
تشلسي  عــلــى  ضيفا  مــدريــد  أتلتيكو  ويــحــل 
وهو يحتل املركز الثالث في املجموعة الثالثة 
بست نقاط، وفــي حاجة للفوز في لندن أمام 
ــدارة  ــ مـــنـــافـــس يــلــعــب عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـ

املجموعة التي يحتلها بعشر نقاط.
فهو  فقط  الــفــوز  أن يحقق  أتلتيكو  يكفي  وال 
فـــي حـــاجـــة أيـــضـــا ألن يـــفـــوز كــــاربــــاخ األذري 
رومــا  ملعب  على  بنقطتني  املجموعة  متذيل 
دور  والـــذي سيبلغ  نــقــاط،  بثماني  الوصيف 
الـ16 إذا انتصر أو لم يفز أتلتيكو. كما يمكن 
لم  إذا  املجموعة  أن يتأهل في صــدارة  لروما 

يفز تشلسي على أتلتيكو.
ــه  ــاتـ ــبـ ــدريـ ــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد بــــاشــــر تـ وكــــــــان أتـ
اســتــعــدادا ملواجهة تشلسي بــمــران غــاب عنه 
الفوز  في  شــاركــوا  الذين  األساسيون  العبوه 
على ريال سوسيداد بالليغا )2-1(، واملصاب 
ــفــــران تــــوريــــس وكــــذلــــك بــيــنــهــم ديــيــغــو  خــــوانــ
كوستا في انتظار تسجيله ورفع العقوبة من 

على األتلتي في يناير/كانون الثاني املقبل.
ــران إلصــابــتــه  ــ ــفـــران عـــن املــ ــدا غـــيـــاب خـــوانـ ــ وبـ
في  مشاركته  صعوبة  على  مؤشرا  العضلية 
لــقــاء تــشــلــســي، حــيــث ســيــتــعــني عــلــى األتــلــتــي 
بقيادة املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
الفوز، نظرا ألن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة 
الفريق  األوروبية يتوقف على انتصاره أمام 
اإلنكليزي وعـــدم فــوز رومـــا اإليــطــالــي - الــذي 

أتلتيكو مدريد 
ويوفنتوس ومانشستر 

يونايتد يطلبون التأهل

قمة بايرن وسان جيرمان في واجهة المباريات )مصطفى يالشين/األناضول(

يــحــتــل وصـــافـــة املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 
8 نــقــاط بـــفـــارق نــقــطــتــني عـــن أتــلــتــيــكــو - على 

كارباكا األذري بنفس الجولة.
إثــارة هذه الجولة هي  وتعد أكثر املواجهات 
تــلــك الــتــي تــجــمــع بـــايـــرن مــيــونــخ مـــع بــاريــس 
سان جيرمان في »أليانز أرينا«، ال سيما وأن 
الثانية  املجموعة  يبحث عن صــدارة  كليهما 
الــعــاصــمــة الفرنسية  الــتــي يــتــصــدرهــا فــريــق 
نــقــاط على  بــثــالث  ـــ15 نقطة متقدما  بـ حــالــيــا 

الفريق البافاري صاحب الوصافة.
وكــان بــاريــس ســان جيرمان قــد فــاز 3-0 على 
بايرن ميونخ في فرنسا ويصب فارق األهداف 

يوفنتوس  يتطلع  الــرابــعــة،  املــجــمــوعــة  وفـــي 
املتبقية  البطاقة  لحجز  لشبونة  سبورتينغ 
بالفعل  برشلونة  اقتنص  بعدما  الــــ16  لــدور 
الوصيف  يوفنتوس  ويحل  األولـــى.  البطاقة 
بــثــمــانــي نـــقـــاط ضــيــفــا عــلــى أولــيــمــبــيــاكــوس 
اليوناني املتذيل بنقطة. ويحتاج سبورتينغ 
نقطة خلف  بفارق  ثالثا  يحل  الــذي  لشبونة 
اليوم  نفس  برشلونة  أمــام  للفوز  يوفنتوس 
ــان االتـــحـــاد  ــ بـــشـــرط أال يــنــتــصــر الـــيـــوفـــي. وكـ
أعــلــن عــن طــواقــم التحكيم بحيث  األوروبـــــي 
يــديــر الــحــكــم االســكــتــلــنــدي كــريــج تــومــســون 
املــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع بــــــني بـــرشـــلـــونـــة 

ــذا فــيــحــتــاج الــفــريــق الــبــافــاري  فــي صــالــحــه، لـ
لــلــفــوز بــأربــعــة أهـــــداف لــيــتــصــدر املــجــمــوعــة. 
أمـــا سيلتك الــثــالــث بــثــالث نــقــاط وأنــدرلــخــت 
املتذيل بال رصيد فسيتواجهان في اسكتلندا 
على أمــل اللعب فــي الــــدوري األوروبـــــي. وفي 
املجموعة األولى يحتاج مانشستر يونايتد، 
ــه، لــنــقــطــة لــيــحــافــظ عــلــى  ــلـ ــأهـ الــــــذي ضـــمـــن تـ
بـــ12 نقطة. ويستقبل  التي يحتلها  الــصــدارة 
بتسع  الثالث  موسكو  سسكا  يونايتد  املـــان 
نــقــاط بــفــارق األهـــــداف خــلــف بــــازل الــوصــيــف 
وينتظر  للفوز  سسكا  ويحتاج  نقاط.  بتسع 
املتذيل بال رصيد.  أمــام بنفيكا  بــازل  سقوط 

الهولندي  وسبورتنغ لشبونة، فيما سيدير 
ــــي مــاكــيــلــي مـــبـــاراة تــشــيــلــســي وأتــلــتــيــكــو  دانـ
مدريد، وفقا ملا أعلنه االتحاد األوروبي لكرة 

القدم )يويفا(.
ويـــديـــر تــومــســون مـــبـــاريـــات دولـــيـــة مــنــذ عــام 
2006 وأدار هذا املوسم بدوري أوروبا مباراة 
لــســبــورتــنــغ  ولــــقــــاء  )نـــيـــس 1- والتـــســـيـــو 3(، 
فـــي 2014 )ســبــورتــنــغ 3- مــاريــبــور 1( وآخـــر 
لبرشلونة في 2013 )ميالن 2- وبرشلونة 0( 
وفي   )3 برشلونة   -1 )لــيــفــركــوزن   2012 وفــي 

2011 )برشلونة 5- شاختار 1(.
فيما يدير الهولندي مباريات دولية منذ عام 

2011 ، حيث أدار 3 مباريات في نسخة دوري 
أوليمبياكوس   -0 )ريــيــكــا  الــحــالــيــة،  األبــطــال 
و)سيلتيك   ،)2 -إشــبــيــلــيــة   2 و)لــيــفــربــول   ،)1
1-بايرن ميونخ 2(. وسيدير الحكم الهولندي 
ألول مرة مباراة ألتلتيكو مدريد هذا املوسم، 
الــثــانــيــة لــه فــي مـــشـــواره، حــيــث أدار مــبــاراتــه 
الــثــالــثــة من  فــي مــوســم 2011-2012 بــالــجــولــة 
الدوري األوروبي حينما فاز األتلتي 2-1 على 

سترومسجودست النرويجي.
لــتــشــلــســي فـــي دوري  ــبـــاراة  وأدار مـــن قــبــل مـ
أوروبــا موسم 2014-2015 )تشيلسي  أبطال 

6- ماريبور 0(.
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مجدي طايل

جمعت رياضة رفع األثقال املصرية 
في رصيدها أربع ميداليات ذهبية 
في بطولة العالم لرفع األثقال التي 
تـــدور فــي مــديــنــة أنــهــايــم بــواليــة كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة األميركية، وكان مواطنها 
محمد إيهاب نجح قبلها بيوم في الحصول 
على ثالث ميداليات ذهبية في بطولة، تشارك 
خاللها مصر بخمسة رباعني هم أحمد سعد 
ــــب عــبــد الـــحـــي ومــحــمــد إيـــهـــاب، وســــارة  ورجـ
سمير وشــيــمــاء خــلــف، فيما غــاب أحــمــد عبد 

العزيز لإلصابة في الركبة.
وحققت الرباعة املصرية سارة سمير ميدالية 
النطر  منافسات  فــي  لبالدها  جــديــدة  ذهبية 
لرفع  العالم  ببطولة  كيلوغراما   69 وزن  فــي 
يسينيا  لــيــدي  الكولومبية  وجـــاءت  األثــقــال، 
ســولــيــس أربــولــيــدا فــي املــركــز الــثــانــي بــفــارق 
ــد، بــيــنــمــا ذهـــبـــت الــبــرونــزيــة  ــ كــيــلــوغــرام واحــ
لألميركية مارتا آن روغرز بعدما سجلت 131 

كيلوغراما.
ولم تنجح الرباعة املصرية - الفائزة بميدالية 
بـــرونـــزيـــة فـــي أولــيــمــبــيــاد ريــــو دي جــانــيــرو 
الــخــطــف  مــــحــــاوالت  فــــي   – ــبـــرازيـــل 2016  ــالـ بـ
الثالث، فيما رفعت 136 كيلوغراما في رفعة 

ميداليات 
الذهب المصرية

األثقال  رفع  بطولة  في  الميداليات  المصرية  األثقال  رفع  رياضة  حصدت 
على  معروفة  باتت  التي  الرباعين  قدرات  بفضل  أميركا،  في  العالمية 
في  عربيا  رايتها  لرفع  بوابة  وأضحت  الفردية،  للرياضة  الدولية  الساحة 

مختلف المحافل الدولية، وبرزت بشكل خاص الرباعة سارة سمير 

3031
رياضة

تقرير

الــنــطــر.  وحــصــلــت ســـارة سمير – 19 عــامــا - 
عــلــى أول مــيــدالــيــة مــصــريــة فــي أوملــبــيــاد ريــو 
الثالث  املــركــز  باحتاللها   2016 جــانــيــرو  دي 
فــي وزن 69 كــيــلــوغــرامــا، بــعــدمــا نــجــحــت في 
رفـــع 112 كــيــلــوغــرامــا فــي مــنــافــســات الخطف 
الـــنـــطـــر، لــتــحــتــل  و143 كــيــلــو فــــي مـــنـــافـــســـات 
ــارق 6  ــفـ ــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 255 كــيــلــو بـ ــركـ املـ
الصينية صاحبة  الــالعــبــة  عــن  كــيــلــوغــرامــات 
الذهبية و 4 كيلوغرامات عن العبة  امليدالية 
فيما  الفضية،  امليدالية  صاحبة  كازاخستان 
ــي رفـــــع 146  ــب الـــكـــولـــومـــبـــيـــة فــ ــالعــ فــشــلــت الــ
كيلوغراما في آخر محاولة ليتجمد رصيدها 

عند 253 كيلوغراما.
ــارة سمير أول وأصــغــر ريــاضــيــة تحصد  وسـ
ــاريـــخ املــــصــــري مــن  ــتـ مـــيـــدالـــيـــة أوملـــبـــيـــة فــــي الـ
املنصة، وهي من مواليد محافظة اإلسماعيلية 
شرق العاصمة املصرية القاهرة في األول من 

الــثــانــي 1998. وبــــدأت البطلة  يــنــايــر/ كــانــون 
الصغيرة - التي ضحت بامتحانات الثانوية 
العامة هذا العام بعد أن رفضت وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم املـــصـــريـــة عــقــد لــجــنــة خـــاصـــة لها 
فــي الــبــرازيــل – مــشــوار الحديد وهــي فــي سن 
صـــغـــيـــرة  - 12 عـــامـــا - عــنــدمــا كـــانـــت تــتــابــع 
شقيقها مــحــمــد بــطــل مــصــر فـــي الــتــدريــبــات، 
وأعــجــبــت بــالــلــعــبــة وقـــــررت خـــوض الــتــجــربــة 
بعد أن دخلها عدد كبير من البنات، ولم تعد 

ممارستها عيبا وفقا لتقاليد املجتمع.
وســــــارة  - الـــتـــي تــشــجــع فـــريـــق اإلســمــاعــيــلــي 
لــكــرة الـــقـــدم – حــصــلــت عــلــى مــيــدالــيــة ذهبية 
ــام  2014  ــ ــاد الـــشـــبـــاب بـــالـــصـــني عــ ــيـ ــبـ فــــي أوملـ
فــي وزن 63 كــيــلــوغــرامــا، كــمــا حــصــدت العبة 
اإلسماعيلية  فــي  العسكرية  املــؤســســة  نـــادي 
ســــت مـــيـــدالـــيـــات ذهـــبـــيـــة وأفــــضــــل العـــبـــة فــي 
بــطــولــتــي أفــريــقــيــا دون 17 و20 عــامــا وثــالث 
الــعــالــم دون 20  فــي بطولة  مــيــدالــيــات ذهبية 
عــامــا فـــي أوزبـــاكـــســـتـــان .. وفــــي دورة ألــعــاب 
البحر املتوسط بتركيا حصلت على برونزية 
وذهبية.. وفي بطولة أفريقيا بتونس حققت 
120 كيلوغراما في النطر و95 كيلوغراما في 

الخطف بإجمالى 215 كيلوغراما.
ــان الـــربـــاع املـــصـــري مــحــمــد إيـــهـــاب، حقق  ــ وكـ
ثالث  على  بحصوله  كبيرا  إنــجــازا  ذلــك  قبل 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة ملــنــافــســات وزن تــحــت 77 
صاحب  املصري،  الرباع  وحصد  كيلوغراما، 
بــرونــزيــة الـــــدورة األوملــبــيــة األخـــيـــرة فـــي ريــو 
بعد  الخطف  ذهبية  بــالــبــرازيــل،  جانيرو  دي 
قـــدره 165 كيلوغراما  ثــقــل  رفـــع  مــن  أن تمكن 
كيلوغراما،   160 األولــى  املحاولة  في  مسجال 
الــثــانــيــة 165 كيلوغراما،  املــحــاولــة  فــي  ورفـــع 
وفـــي املــحــاولــة الــثــالــثــة حــــاول رفـــع ثــقــل 168 
في  .. وجــاء  فيها  ينجح  لــم  ولكن  كيلوغراما 
ــاع تــركــمــســتــان ريــغــيــبــاي  ــ املــــركــــز الـــثـــانـــي ربــ
ريجيبوف ورفــع 158 كيلوغراما، بينما جاء 
واألميركي  كيريماغ  إركاند  األلباني  الثنائي 
غيمس هاريسون في املركز الثالث بثقل 155 
النطر  املصري في  الرباع  .. ورفــع  كيلوغراما 
196 كــيــلــوغــرامــا ، وفـــي املــجــمــوعــة حــقــق 361 
كيلوغراما، بينما حقق امليدالية الفضية العب 
تركمستان ريغيباي ريغيبوف بإجمالي ثقل 
لالعب  البرونزية  وامليدالية  كيلوغراما   352
 348 ثقل  بإجمالي  هاريسون  غيمس  أميركا 
إيهاب حقق فضية بطولة  كيلوغراما.. وكــان 

العالم املاضية عام 2015.
ــع الـــربـــاع املـــصـــري رصــيــد بــــالده إلـــى 10  ورفــ
ميداليات ذهبية في تاريخ منافسات بطولة 
الــعــالــم الــتــي أقــيــمــت ألول مـــرة عـــام 1891 في 
اإلجمالي  ليكون  البريطانية  العاصمة  لندن 

33 ميدالية متنوعة.
وتـــشـــارك مــصــر فــي بــطــولــة الــعــالــم بخمسة 
ربــاعــني هــم أحــمــد ســعــد ورجــــب عــبــد الحي 
ومـــحـــمـــد إيــــهــــاب، وســـــــارة ســمــيــر وشــيــمــاء 
خلف، فيما غاب أحمد عبد العزيز لإلصابة 

رفع الرباع المصري 
رصيد بالده إلى 10 

ميداليات ذهبية

فالفيردي ال يفكر في تدعيم دفاع برشلونة خالل الشتاء
ال يخطط نادي برشلونة لدعم خط دفاعه خالل 
موسم االنتقاالت الشتوية القادمة، رغم اإلصابة 
الطويلة لقلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي، 
حيث سيركز كل جهوده في يناير/كانون الثاني 
على ضم العب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو 
ــلـــيـــزي. وكــشــفــت صحيفة  لــيــفــربــول اإلنـــكـ مـــن 
الفريق  أن مــدرب  اإلثــنــن،  الكتالونية،  )ســبــورت( 
الكتالوني، إرنستو فالفيردي، يرفض التعاقد مع 
مدافع خالل الفترة القادمة، مشيرة إلى اعتماده 
الــدفــاع، بينهم  أربعة العبن في مركز قلب  على 
ــومـــاس فــيــرمــايــلــن واألرجــنــتــيــنــي  الــبــلــجــيــكــي تـ
خافيير ماسكيرانو، إضافة ألومتيتي وجيرارد 

بيكيه.

ستونز المصاب يأمل في العودة لتشكيلة سيتي قريبًا
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  متصدر  مانشستر سيتي  مدافع  جــون ستونز  يأمل 
القدم في التعافي تمامًا من إصابة في عضالت الفخذ الخلفية، والعودة لصفوف فريقه 
خالل فترة األعياد املزدحمة باملباريات. وغاب ستونز )23 عامًا( عن آخر ثالث مباريات 
لفريقه في الدوري املحلي، وعن مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لإلصابة في 
مواجهة ليستر سيتي في الشهر املاضي. ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن ستونز 
قوله »غبت عن املالعب بسبب اإلصابة مدة طويلة. عملية إعادة التأهيل تسير بصورة 
الــعــودة بحلول عيد  »أتمنى  للتشكيلة قريبا«. وأضــاف ستونز  الــعــودة  طيبة وآمــل في 
امليالد لكن لننتظر ونر. ربما أعود بعد ذلك مباشرة«. وفاز سيتي أمس األحد 2-1 على 
وست هام يونايتد ليحافظ على فارق الثماني نقاط الذي يفصله عن أقرب مطارديه في 
الدوري، كما حقق فوزه الـ20 على التوالي في كل املنافسات. وشارك ستونز 18 مرة مع 
سيتي قبل اإلصابة وأكد أن الفضل في تألقه هذا املوسم يعود للمدرب اإلسباني بيب 

غوارديوال.

لويس  سان  أتليتكو  مع  يتعاقد  سيسوكو  محمد  المالي 
المكسيكي

تعاقد العب وسط املنتخب املالي محمد سيسوكو مع فريق أتليتكو سان لويس املكسيكي 
الذي يلعب في دورة الترقي، وسيخوض معه منافسات مرحلة اإلياب )كالوسورا( في 
اإلنكليزي  ليفربول  مثل  كبرى  أندية  في  اللعب  عامًا(   32( لسيسوكو  وسبق   .2018
وخاض  الفرنسي.  جيرمان  ســان  وبــاريــس  اإليطالي  ويوفنتوس  اإلسباني  وفالنسيا 
الالعب املالي مع منتخب بالده 32 مباراة دولية. وأعلن سان لويس، اإلثنن، أن صانع 

األلعاب سينضم لفترة اإلعداد لبطولة كالوسورا التي يسعى للفوز بها.

أنشيلوتي ال يرغب في تولي تدريب منتخب إيطاليا للقدم
لكرة  اإليطالي  االتحاد  إن  أنشيلوتي  كارلو  قــال 
تدريب  توليه  إمكانية  تــفــاوض معه حــول  الــقــدم 
ــا، لــكــنــه رفـــــض ذلـــــك مــفــضــال  ــيـ ــالـ ــطـ مــنــتــخــب إيـ
االستمرار في العمل على مستوى األندية. وقال 
بطل  ميونيخ  بــايــرن  استغنى  الـــذي  أنشيلوتي، 
أملانيا عن خدماته في سبتمبر/أيلول املاضي، إنه 
ليتولى  قدراته  اإليطالي في  االتحاد  بثقة  سعيد 
املسؤولية خلفًا لسلفه جيان بييرو فنتورا الذي 
أقــيــل بــعــد فــشــل إيــطــالــيــا املــفــاجــىء فـــي الــتــأهــل 
أنشيلوتي  وقـــال   .2018 الــعــالــم  كــأس  لنهائيات 
االستمرار  أود  وأنــا  تمامًا.  مختلفة  مهمة  »هــذه 
في التدريب على مستوى األندية. ما زلت أستمتع بالعمل والتدريب في كل يوم«. وأضاف 
أنشيلوتي خالل برنامج رياضي بثه التلفزيون اإليطالي الرسمي »الكرة اإليطالية لديها 
إلى  كــامــل يحتاج  نــظــام  إنــه  أن بوسعي حلها وحـــدي.  أعتقد  الــتــي ال  املشكالت  بعض 
تغيير«. وأضاف: »هناك صراع بن االتحاد واألندية. االتحاد يحتاج لفرض نفسه على 
األندية من أجل إصالح النظام«. وأنشيلوتي )58 عاما( صاحب تاريخ كبير في مجال 
التدريب، إذ سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ميالنو وريال مدريد، كما فاز بألقاب 

الدوري املحلي في إيطاليا وإنكلترا وفرنسا وأملانيا.

بسلسلة  املتعلقة  للفريق  املتتالية  اللعنة  حــطــم  بــاعــتــبــاره 
الهزائم على مدار 14 جولة سابقة، فحصد النقطة التاريخية 
األولــى لفريقه بهدف رأســي ارتقى من خالله فــوق الجميع 
وسجل الكرة في املرمى. يعد صاحب الهدف رقم 10 الذي 
أول هــدف في  الكالتشيو،  يحرزه حــارس مرمى في تاريخ 
مسيرته كحارس مرمى، بدأ مشواره بصعوبة في بنيفنتو 
ــــى املــوســم  الـــذي ارتــقــى لــلــمــشــاركــة فــي دوري الــدرجــة األول
املــاضــي، عــلــى سبيل اإلعــــارة خـــالل مــيــركــاتــو صــيــف عــام 
2017 قادما من يوفنتوس منذ توقيعه مع السيدة العجوز 
املــولــود في 19 أغسطس/آب من  الــحــارس  عــام 2015. لعب 
عام 1991 للعديد من األندية اإليطالية فكان العبا في البداية 
ثم  بن عامي 2011-2009،  الفترة  في  مونتيكياري  لنادي 
انتقل ليلعب في صفوف فريق لومتزاني من 2013-2011، 
ثم انتقل معارا لصفوف فريق ترنانا اإليطالي، قبل أن ينتقل 

في 2015 لنادي يوفنتوس الذي أعاره مباشرة لسامبدوريا.
لحارس  كبديل  سامبدوريا  صفوف  في  بريجنولي  ولعب 
بــدوري  املرمى األســاســي إميليانو فيفيانو، مــبــاراة واحــدة 
الــدرجــة األولــــى اإليــطــالــي، وكــانــت تــحــديــًدا أمـــام يوفنتوس، 
وبقي مع سامبدوريا قبل أن يعود لنادي السيدة العجوز في 
2016، لينضم فيما بعد لصفوف نادي ليغانيس اإلسباني، 
الدرجة األولــى اإلسباني حينها، معارا مع  لــدوري  الصاعد 

احتفاظ النادي املدريدي بإمكانية شرائه في نهاية املوسم.
عــلــى مركز  للمنافسة  لــيــغــانــيــس  إلـــى  بــريــجــنــولــي  ووصــــل 
أساسي بن الالعبن الـ11 مع جون أندير سيرانتيس وكيكو 
األخير  ليعيره  يوفنتوس  لناديه  عــاد  الــحــارس  لكن  بينيا، 
لنادي بيروجيا اإليطالي قبل أن يعود مجددا لليوفي وينتقل 

لناديه الحالي في الصيف بنيفنتو.
)محمد السعو(

ألبيرتو بريجنولي الفرصة جيدا، ونجح في دخول  استغل 
لفريقه  بعدما سجل هدفا هاما  اإليطالية  القدم  كرة  تاريخ 
املتواضع بنيفنتو أنقذه من الهزيمة على يد ميالن اإليطالي 
في مباراة األحد التي انتهت بالتعادل 2-2 وكسر فيه لعنة 
الهزائم املتتالية والكارثية على الفريق الصاعد حديثا لدوري 

األضواء في الكالتشيو. 
لدخول  مستعدا  بريجنولي  ألبيرتو  الــحــارس  اســم  وأصبح 
عالم الشهرة من الباب الكبير وهو تسجيل األهداف لحراس 
املــرمــى، عــلــى إثـــر نــجــاحــه فــي أن يــكــون أول حـــارس مرمى 
يسجل هدفا في دوري الدرجة األولى اإليطالي منذ حارس 
ريجينا ماسيمو تايبي في نيسان/إبريل 2001 الذي سجل 

هدف التعادل في شباك أودينيزي حينها في الدقيقة 87.
كما بات »االسم األهم« بالنسبة للنادي املغمور الواقع على 
بعد 50 كلم شمال شرق مدينة نابولي الجنوبية في إيطاليا، 

ألبيرتو بريجنــولي

على هامش الحدث

دخل الحارس 
المغمور تاريخ 

كرة القدم 
اإليطالية بعد 

هدفه في ميالن، 
فمن هو صاحب 
الهدف األول في 

البطولة منذ 16 
عاما مضت؟

سارة سمير 
تألقت في 
بطولة العالم 
لرفع األثقال 
)جوليان فيني/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

الميداليات  حققت  قد  سمير  أحمد  ســارة  الصاعدة  المصرية  كانت 
الملونة بالنسبة لبالدها في دورة األلعاب األولمبية في مدينة ريو دي 
في  البرونزية  الميدالية  حققت  بعدما  الماضي،  العام  البرازيلية  جانيرو 
منافسات حمل األثقال للسيدات في وزن 69 كغم، وقدمت سارة أداء 
مميزا وحققت رقما بمجموع 255 وبفارق 6 كغم عن الصينية شيانغ 
إيهاب  محمد  دور  جاء  وبعدها  الذهبية.  الميدالية  صاحبة  يانمي 

الذي حقق برونزية أولمبية في وزن 77 كيلوغراما.

إنجازات ومنافسات

وجه رياضي

في الركبة. ولن يغيب عن ذاكرة الرياضيني 
املصريني لفترة طويلة من الزمن أحداث يوم 
فقط،  ليس  أب 2016  العاشر من أغسطس/ 
الــذي حققت فيه البعثة املصرية  ألنــه اليوم 
املــــشــــاركــــة فــــي أوملــــبــــيــــاد ريـــــو دي جــانــيــرو 
بـــالـــبـــرازيـــل مــيــدالــيــتــني بـــرونـــزيـــتـــني ملحمد 
إيــهــاب وســــارة ســمــيــر بــعــد أيــــام مــن الفشل 

ميداليتي لندن 2012. ففي ريو دي جانيرو 
حصد البطل محمد إيهاب برونزية في وزن 
77 كيلوغراما بعد أن نجح في  خطف 165 
بمجموع  كيلوغراما   196 ونطر  كيلوغراما 
361 كـــيـــلـــوغـــرامـــا، لــيــحــصــل عــلــى املــيــدالــيــة 
البرونزية بعد منافسة مع الرباع األرميني 
إلصابة  تعرض  الــذي  كارابيتيان  أندرانيك 

واالتهام، ولكنه أيضا ألنه اليوم الذي شهد 
املنصة عبر  أول فتاة بميدالية على  تتويج 
الــتــاريــخ األوملــبــي املــصــري، إضــافــة لكونها 
أول ميدالية ملصر في لعبة رفع األثقال بعد 
غياب 68 عاما، حيث كانت آخر ميدالية من 
نصيب عطية حمودة في أوملبياد لندن 1948 
الرحمن  قبل منح طــارق يحيى وعبير عبد 

املنافسات.. ورفع  اليد وخــرج من  في مرفق 
البطل رصــيــد املــيــدالــيــات األوملــبــيــة املصرية 
إلــى 13 ميدالية  ، واألثــقــال  إلــى 30 ميدالية 
بإضافة ميداليتي طارق يحيى وعبير عبد 
الــرحــمــن الــلــتــني حــصــال عــلــيــهــمــا بــعــد أربـــع 
تعاطي  لندن بسبب  منافسات  مــن  ســنــوات 

املنافسني للمنشطات.

قال نجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي السابق، الفرنسي إيريك كانتونا إن ناديه القديم 
كان ينبغي أن يعينه مديرا فنيا عقب اعتزال املدرب األسطوري السير أليكس فيرغسون. 
وفي تصريحات نشرتها صحيفة »ميرور« البريطانية، أكد إيريك كانتونا »لن يطلبوا 

مني تولي هذا املنصب. ربما هذا هو السبب وراء عدم فوزهم بالبريميرليغ«.
املمتاز حن أعلن فيرغسون اعتزاله  الــدوري اإلنكليزي  وكان مانشستر يونايتد بطل 
عام 2013، وتم تعين ديفيد مويس خلفا له ثم الهولندي لويس فان غال قبل أن يتولى 

البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق العام املاضي.

صورة في خبر

كانتونا وتدريب اليونايتد
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أنقرة
مدينة الجمال الذي نافست فيه إسطنبول

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاد افـــتـــتـــاح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي،  ــ أعــ
رجــــــب طـــيـــب أردوغــــــــــــــان، الــشــهــر 
الــفــائــت جـــامـــع »مــلــيــكــة خـــاتـــون« 
الذي يعد األكبر في العاصمة أنقرة، الضوء 
وبــعــض الــحــقــوق، لــلــعــاصــمــة الــتــي سرقت 
أنطاليا  وتابعت  الشهرة  منها  إسطنبول 
ومدن البحر األسود، ما تبقى ألنقرة، على 

الصعيدين االقتصادي والسياحي.
وعــبــر جــامــع »مــلــيــكــة خـــاتـــون« الــــذي تبلغ 
مــســاحــتــه 50 ألـــف مــتــر مــربــع وكــلــفــتــه مئة 
مليون ليرة تركية، جميعها من التبرعات، 
تّوجت العاصمة على منصة جوامع تركيا، 
العثمانيني،  بــإرث  رغم محدودية حصتها 
بإسطنبول، مساجد  للتاريخ  تركوا  الذين 
ال تتكرر، كمثل الجامع األزرق والسليمانية 
والـــــفـــــاتـــــح والـــــجـــــامـــــع الــــجــــديــــد بــمــنــطــقــة 
ــــذي لم  ــامـــع تــشــامــلــيــجــا الـ األمــيــنــيــنــو، وجـ
يــــزل األكـــبـــر بــتــركــيــا، مــســاحــة واســتــيــعــابــا 

.)
ّ

للمصلني )نحو 50 ألف مصل
لكن أنقرة، وبعيًدا عن جدلية الجامع الذي 
القياسية مــن جديد،  أعــادهــا ألرقـــام تركيا 
مازالت تعاني وفق كثير من األتراك، بعض 
الظلم، لجهة الترويج والتسويق، إذ لم تزل 
إســطــنــبــول هـــي الــعــاصــمــة بــنــظــرهــم، الــتــي 
تحظى باهتمام الجميع، لدرجة عدم غياب 
مسؤولي الصف األول، بالدولة والحكومة 
عــنــهــا، بــل وبــنــاء قــصــر حــكــومــي ورئــاســي، 
لــيــبــقــوا حـــاضـــريـــن فـــيـــهـــا، حـــتـــى الـــزعـــمـــاء 
اسطنبول  بزياراتهم،  يقصدون  العامليون 

وليس العاصمة أنقرة.
ــي أنــــــــقــــــــرة؟ وهـــــــــل يـــمـــكـــنـــهـــا عـــبـــر  ــ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ فـ
ــنــــة، أن تـــخـــطـــف الـــشـــهـــرة  ــئـــة ســ ــل مــــن مـ ــ أقــ
واالســـتـــقـــطـــاب مـــن إســطــنــبــول الـــتـــي كــانــت 
عاصمة إلمبراطوريات وحضارات ما قبل 
العثمانيني، وتنقلت بني بيزنطة فأغسطا 
أنطونيا، ثم إلى أملا رومــا ورومــا الشرقية 
وروما القسطنطينية، أيام قسطنطني األول 
الكبير، قبل أن تستقر على القسطنطينية 
قبل الفتح العثماني حينما تحول اسمها 
ألستانا، مــن ثــم إلــى دار الــســعــادة  فالباب 
الـــعـــالـــي،  لــتــحــمــل اســـم إســامــبــول قــبــل أن 

تستقر على اسم إسطنبول.
بيد أنه، ومن الظلم ألنقرة ربما، أن يقترن 
الجمهورية  بتأسيس  وتــاريــخــهــا،  اسمها 
الــتــاريــخ، إلــى أن  شير كتب 

ُ
عــام 1923، إذ ت

أصل كلمة أنقرة القديم هو »أنكورا«، وهو 
ــم أطــلــقــه عــلــيــهــا حــكــامــهــا الــفــريــجــيــون  اســ
ــرت فــي زمــنــهــم )حـــوالـــي 1000  ــ الــذيــن ازدهـ
ــــت بـــاســـم  ــرفـ ــ ــا عـ ــمــ ــبــــل املـــــــيـــــــاد(، كــ ــة قــ ــنــ ســ
»أنكيرا«، ويعود تاريخ تأسيسها إلى زمن 

الحضارة الحثية خال العصر البرونزي،
كما شهدت املدينة توسعا آخر مهما على 
يد اإلغريق الذين قدموا إليها حوالى عام 
املياد، حيث شكلت نقطة تبادل  300 قبل 
تجاري للبضائع بني منطقة البحر األسود 
واألناضول وباد الشام وفارس وأرمينيا، 
كـــمـــا أخـــــــذت أنـــــقـــــرة، مـــكـــانـــتـــهـــا بــوصــفــهــا 
عاصمة ثانية للدولة البيزنطية في أواخر 
القرن الرابع امليادي حني أصبحت منتجع 
األبـــاطـــرة الــصــيــفــي فــكــانــوا يــهــربــون إليها 

من حر القسطنطينية ورطوبتها. ليستمر 
ــقـــرة، بــعــد ظــهــور اإلســـام  الــتــركــيــز عــلــى أنـ
واتـــســـاع حــركــة الــفــتــوحــات، حــيــث تــنــاوب 
املـــســـلـــمـــون والـــبـــيـــزنـــطـــيـــون فــــي الــســيــطــرة 
ــتـــمـــرت  ــلـــى املـــديـــنـــة مـــــــرات عـــــديـــــدة، واسـ عـ
أهميتها النابعة من موقعها االستراتيجي 

باعتبارها ملتقى طرق عديدة. 
لكنها، ومع هذا التاريخ واألهمية، لم ترق 
إذ  الــيــوم،  أو  إن قديما  ملستوى إسطنبول، 
أكبر مدينة  ثاني  يقال،  وبالتعريف عنها، 
مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان، بــعــد إســطــنــبــول، 
ــم يــشــفــع لـــهـــا، الـــنـــشـــاط الــســيــاســي  حــيــث لـ
ــرة، للمركز  ــأن تــصــل مــ والــبــدبــلــومــاســي، بـ

التركي األول.
وتقع أنقرة التي دفن فيها، الشاعر الشهير 
امـــــرؤ الـــقـــيـــس، وســــط تـــركـــيـــا، يـــحـــّدهـــا من 
الشرق »قيريق  قلعه« ومن الشمال الشرقي 
»تشانكيري« ومن الشمال الغربي »بولو« 
الجنوب  »أسكي شهير« ومــن  الغرب  ومــن 
»قونية« ومن الجنوب الشرقي »قر شهير« 

و»أق سراي«.
ــاء الــقــائــمــون  وتـــطـــورت أنـــقـــرة، أو هــكــذا شـ
واسعة  لتشهد هجرة  بتركيا،  الــقــرار  على 
مـــن الــبــاحــثــني عـــن الــعــمــل والـــــدراســـــة، من 
تركيا وخارجها، بعد أن ضمت أهم وأكبر 
الجامعات، مثل جامعة »أنقرة«، و»غازي«، 
التقنية«،  و»حجة تبة«، و»الشرق األوســط 
 
ً
ــايــــزيــــد« الـــحـــكـــومـــيـــة، فــضــا و»يــــلــــدريــــم بــ

ــيـــم«،  ــالـ عـــن الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة مــثــل »أتـ
و»بـــاشـــكـــنـــت«، و»بــيــلــكــنــت«، و»تــشــانــكــايــا 
ألف   600 نحو  مــن  سكانها  عــدد  ليرتفع   .
نسمة، إلــى زهــاء 6 مايني الــيــوم. وأمــا عن 
أنــقــرة، فهي أكثر من  بــه  املعالم ومــا تزخر 

أن تحصى، وأبرزها نورده هنا مختصرا.
فهناك برج أتاكولي، وهو برج االتصاالت 
واملــراقــبــة، الـــذي بني عــام 1989 قــرب قلعة 

أنقرة، ليغدو من أهم معاملها السياحية.
ــر مــســجــد كــوجــاتــيــبــي،  ــا، ذكــ ويــمــكــن أيـــضـ
وهو من أكبر مساجد العاصمة، ويقع في 
منطقة » كيزياي«، بدئ ببنائه نحو عام 

.1987
ــرام، ويــعــتــبــر أقـــدم  ــيــ ثـــم مــســجــد »حـــجـــي بــ
مــســجــد فـــي أنـــقـــرة، ويـــعـــود تــاريــخــه ألكــثــر 
مــن ستة قـــرون، حيث تــم بــنــاء املسجد في 
منتصف الــقــرن الــخــامــس عــشــر، ويــقــع في 
ــيــــرام. وتــــم فـــي عهد  املــســجــد قــبــر حــجــي بــ
مشترك  جــدار  بناء  أوغسطس  اإلمبراطور 

مع كنيسة أوغسطس وروما.
ــا كمعلم  ــ وتـــبـــرز كــنــيــســة أوغــســطــس ورومـ
أســاســي، وتقع بالجوار من مسجد حجي 
الــقــرن األول في  فــي  الكنيسة  بــيــرام. بنيت 
عهد اإلمبراطور أوغسطس، ويجدر بالذكر 
أنه  في هذه الفترة تم إعان أنقرة كعاصمة 

ملقاطعة غاطا الرومانية.
أنــقــرة، ويعود تاريخ  كما يجدر ذكــر قلعة 
بنائها إلى أكثر من 3000 سنة، وبداخلها 

ــدا بــالــســكــان منذ  تــوجــد قــريــة مــزدحــمــة جـ
القلعة على يد  الــقــدم، وتــم تشييد جـــدران 

اإلمبراطور البيزنطي »ميخائيل« الثاني.
ــو مــتــحــف وطــنــي  ــ وضــــريــــح أتـــــاتـــــورك، وهـ
يــحــتــوي ضــريــح مصطفى كــمــال أتــاتــورك 
يقع  رئـــيـــس،  وأول  الــجــمــهــوريــة  مـــؤســـس 
ويتألف  مــربــع،  متر   750000 مساحة  على 
مــن أربــعــة أقــســام: طــريــق األســــود، وساحة 
االحــتــفــاالت، وقــاعــة الــشــرف الــتــي تحتوي 
ــتـــزه الــــســــام، كــمــا  ــنـ ضـــريـــح أتـــــاتـــــورك، ومـ
ــتــــحــــف بــــعــــض األمـــتـــعـــة  ــتــــوي هـــــــذا املــ يــــحــ
الخاصة  الرسمية  والــســيــارات  الشخصية 

بكمال أتاتورك
ــتــــحــــف الـــــحـــــضـــــارات  ــــد ذلـــــــــك مــ ــعـ ــ ــي بـ ــ ــأتــ ــ يــ
من  فريدة  األناضولية، ويعرض مجموعة 
الحضارات  لجميع  الفنية  والتحف  اآلثــار 
ا مــن  الــــتــــي ازدهـــــــــرت فــــي األنـــــاضـــــول بــــــــدًء
الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري الـــقـــديـــم وحـــتـــى يــومــنــا 
للترتيب  وفقا  التحف  هــذا. يعرض جميع 
الزمني الصحيح لتاريخ الحضارات. ويقع 
فـــي مــنــطــقــة »أولــــــــوس« أي الــقــســم الــقــديــم 
مــن املــديــنــة والـــذي يضم معظم آثـــار أنقرة 
الــحــالــيــة، فـــي حـــني أن الــقــســم الــحــديــث من 

أنقرة يدعى » كيزياي ».
وال يفوت الزائر ألنقرة التعرف على مجمع 
»كــيــنــتــبــارك«، وهـــو مــجــمــع تــجــاري ضخم 
يضم عددا كبير جدا من املحات التجارية 
الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة، كــمــا يــضــم الــكــثــيــر من 
املطاعم واملقاهي، وصالة سينما. يقع في 

منطقة »تشانكايا«.
تليه، الــحــمــامــات الــرومــانــيــة، ويــقــع مدخل 
ــارع  الـــحـــمـــامـــات الـــرومـــانـــيـــة فـــي ســـاحـــة شـ
ــاء الـــحـــمـــامـــات فــي  ــنـ ــم بـ ــ »تـــشـــانـــكـــيـــري« وتـ
الــقــرن الــثــالــث بتوجيهات مــن اإلمــبــراطــور 
ــي« والــطــبــيــب »أســكــلــيــبــيــوس«.  ــالــ ــاراكــ »كــ

ويبلغ حجم الحمام 80 × 130 مترا«.
ــــاوة عـــلـــى مــتــحــف الـــحـــّمـــام الـــرومـــانـــي،  عــ
يــعــرض املــتــحــف مــا تــبــقــى مــن آثــــار مجمع 
ــن أهــــم املــعــالــم  ــانـــي وهــــو مـ ــرومـ الـــحـــمـــام الـ
ــرة، حــيــث يقع  ــقـ ــة الــتــاريــخــيــة فـــي أنـ ــريـ األثـ
بالقرب من منطقة »أولوس«، وُبني على يد 
القرن  في  »كــاركــاال«  الروماني  اإلمبراطور 

الثالث امليادي.
وتــــــتــــــمــــــيــــــز أنـــــــــــقـــــــــــرة، بــــــــــوجــــــــــود مــــتــــحــــف 
عــام 1925  في  الــذي تأسس  اإلثنوغرافيك، 
إعان  افتتاحه بعد  يتم  أول متحف  ويعد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويـــضـــم املـــتـــحـــف مــجــمــوعــة 
مــــن املـــــــواد األســـاســـيـــة املــتــعــلــقــة بــالــعــصــر 
السلجوقي والعثماني، وتسلط هذه املواد 
الضوء  الشعوب  لتلك  اليومية  الحياة  من 

على التقاليد الشعبية والحرف املختلفة.
إضــافــة إلــى متحف حــرب االســتــقــال الــذي 
فــي ساحة »أولــــوس«، ويعكس وقائع  يقع 
حرب االستقال على شكل صور ووثائق. 

أنــقــرة، فهي  الطبيعة ومتنزهات  وأمــا عــن 
أيضا أكثر من أن تأخذ حقها على عجالة، 
أروع  الــذي يعد من  منها، متنزه كوغولو، 
وأجــمــل املــتــنــزهــات الــعــامــة فــي أنــقــرة، وقــد 
ا له، وهنالك 

ً
اتخذ من البجع والطيور رمز

بــارك،  غانتشليك  حديقة  غـــول،  ارا  بحيرة 
حديقة أرض العجائب، حديقة الحيوانات، 

بحيرة كارا غول و بحيرة جول باشي.

)Getty( أنقرة ليست أمكنة تاريخية فقط بل معارض للفن الحديث أيضًا

A

لم يستطع كمال أتاتورك، صرف النظر، عن إسطنبول، بعد أن حول أنقرة لعاصمة البالد منذ إعالنه تأسيس الجمهورية. وحتى 
وإن خطفت إسطنبول الريادة، فأنقرة لم تعدم قدرة المنافسة

هوامش

نجوى بركات

الفرنسية،  املــســرحــيــة  املــخــرجــة  أخــرجــت  عـــام 1999، 
أريــان منوشكني، مع فرقتها »مسرح الشمس«، عمال 
الــســّد«،  فــوق  »طــبــول  بعنوان  سيكسو  هيلني  للكاتبة 
اعتمدت فيه أحد أساليب املسرح الياباني، حيث يجري 
يرتدون  أشخاص  ثالثة  بواسطة  كبيرة  دمــى  تحريك 
الــّدمــى، هــذه املـــرة، كانت املمثلني الذين  األســـود، إال أن 
ــروي عــنــهــم حــكــواتــّي  ــ ــرون، ويـ ــ يــحــّركــهــم مــمــثــلــون آخــ

ترافقه املوسيقى، ويحتل هو جانب املسرح. 
استلهمت املسرحية الكارثة التي سبّبتها الفيضانات 
املــأســاويــة فــي الصني فــي الــعــام الــذي سبق. وهــي وإن 
اتخذت شكل مسرح دمى قديم، تجري في أحد بلدان 
الــشــرق األقــصــى، منذ نحو ألــف عـــام، أو أكــثــر أو أقــل، 
وتروي الخطر الداهم لعاصفة وفيضانات داهمة ستقع 
عّما قريب. املشكلة أن السدود املبنية تحّسبا ملثل هذه 
ن من إنقاذ إال جزء من األراضي، لذا 

ّ
الكوارث لن تتمك

على األمير أن يختار بني خالص املدينة وهالك القرى، 
أو العكس.  لكّن األمير يحتار ويترّدد، ويترّدد ويحتار، 
ما يؤدي إلى هالك قرويني كثيرين نتعّرف إليهم في 
الجميع غرقى،  النهاية، سيموت  بداية املسرحية. وفي 

باستثناء سّيد الدمى الذي يحفظ التقاليد، ويستطيع 
ر األحــداث ويرويها. نحن هنا أمام تلكؤ 

ّ
لذلك أن يتذك

الحاكم عــن اتــخــاذ الــقــرار الــصــائــب، وتــمــّرد الفالحني، 
ــرات  ــؤامــ ــاذيــــب واملــ وأجــــــواء قـــصـــٍر تــســيــطــر عــلــيــه األكــ
والصفقات الدنيئة والجشع واألنانية والفساد والطموح 

املجّرم، والدسائس والنزاع على السلطة.
مع  موضوعها  تشابه  الرائعة   املسرحية  بهذه  ر 

ّ
يذك

مـــشـــروع  يــــؤّرق الــيــوم عــــددا مــتــزايــدا مــن اللبنانيني، 
ويدعى سّد ِبْسري. تتعالى األصوات املعترضة بشأنه، 
 من خطورته على البيئة وعلى حياة الناس من 

ً
رة

ّ
محذ

جهة، ومن اعتباره من أكبر الصفقات غير املجدية التي 
تعقدها مافيات السياسة اللبنانية في ما بينها. ومرج 
ِبْسري الذي يجري اآلن استمالك أراضيه، وقد بوشر 
تحويله سّدا يفترض أن يؤمن املياه ألجزاء واسعة من 
بيروت الكبرى التي تعاني من نقٍص في املياه، يقع بني 
في قضاء  لبنانية  فقرية  بْسري  أما  والشوف،  جّزين 
جــزيــن فــي محافظة الــجــنــوب.  أمـــا املــعــتــرضــون على 
رون من 

ّ
بيئة وجيولوجيون يحذ السّد فخبراء  إنشاء 

الــذي سيتسبب  والضرر  ومــن خطره،  املحتوم،  فشله 
به ألهالي القرى املجاورة. فإلى جانب تأثيراته السلبية 
األثــريــة والطبيعية،  بــْســري وثــرواتــه  مــرج  على طبيعة 

 
ً
طبيعية  

ً
محمية وكونه  مياهه،  تنضب  ال  الــذي  ونهره 

التحذير  يتم  والحيوان،  والنبات  الطيور  أنواع  لعشرات 
إلــى تحريكها،  املــيــاه   

ُ
ثقل مــن زالزل ممكنة، ســيــؤدي 

ومن خطورة الجمع بني الفيالق والسدود. 
ــاورة وســكــانــهــا،  ــقــــرى املـــــجـــ ــ ــــي ال ــال ــــع أهــ ــــد رفـ ــــذا وقـ هـ
 
ً
وأصــحــاب األراضـــي والــعــقــارات ضمن املـــرج، عريضة

الخطر على  رة من: 
ّ
السّد، محذ املشروع  بإلغاء  تطالب 

السالمة العامة ملحاذاة السد فالق روم الناشط زلزاليًا، 
وهو السبب الرئيسي لزلزال 1956 وسواه في القرننْي 
املــاضــيــني؛ عـــدم جــــدوى بــنــاء الـــســـدود بــســبــب طبيعة 
قة التي ال تحفظ املياه لبنيتها 

ّ
األرض الكارستية املتشق

باملياه  السد  بحيرة  مياه  تلّوث  للقعر؛  ة 
ّ

هش الركامية 

القرعون؛  بحيرة  في  مثلما حصل  واملــلــّوثــات،  املبتذلة 
خسارة األراضي الزراعية والتربة الخصبة، أي ما يزيد 
عن 5.6 ماليني متر مربع تنمو فيها أشجار الصنوبر 
الزراعية،  املشاريع  عشرات  وفيها  املعّمرة،  والزيتون 
حيث يبلغ مــردود السهل سنويًا عشرات املاليني من 
العريضة: »إّن مصادر املياه  نهي 

ُ
إلــخ. وت  .. الـــدوالرات؛ 

في  املتجددة سنويًا  املياه  ومنها  بــيــروت،  من  القريبة 
 
ً
مقارنة زهــيــدة  بكلفة  مــصــادر  هــي  الجوفّية،  املــخــازن 

ــذا الــســد )800 مــلــيــون دوالر هــي قــرض  بــتــكــالــيــف هـ
ــــدولــــي، ســـيـــســـّدده الــلــبــنــانــيــون مستقبال  مـــن الــبــنــك ال
وبيئي  ثقافي  إرث  تدمير  عــن  غني 

ُ
وت جيوبهم(،  مــن 

وطبيعي، مثل مرج بْسري وسلب أراضي هذا السهل 
الخصيب والفريد من نوعه في لبنان«.

الــذي يبدأ تنفيذه  السّد  أن فوائد مشروع  تــرّدد كثيرا 
النائب  فــي جيوب  مباشرة  الــعــام ستصّب  هــذا  نهاية 
ــــنــــواب نــبــيــه بـــري،  ــيـــس مــجــلــس ال ولـــيـــد جـــنـــبـــالط، ورئـ
ورئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة، وإنه صفقة 
ة مع التيار الوطني الحر. أليست هذي 

ّ
مقايضة سّد جن

كتب عن خــراٍب يضاف إلى خــراٍب إلى خراب؟ 
ُ
 ت

ٌ
روايــة

والــزلــزال  العاصفة،  تأتي  أن  قبل   
ّ

ـــدق
ُ
ت وال طبول  بلى، 

أصال واقٌع ال محالة.

طبول فوق السد

وأخيرًا

روايٌة ُتكتب عن خراٍب يضاف 
إلى خراٍب إلى خراب، وال طبول 

ُتدّق قبل أن تأتي العاصفة
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باختصار

أصل كلمة أنقرة القديم هو 
»أنكورا«، وهو اسم أطلقه عليها 

حكامها الفريجيون الذين 
ازدهرت في زمنهم )حوالي 

1000 سنة قبل امليالد(.

■ ■ ■
 ضمت أهم وأكبر الجامعات، 

مثل جامعة »أنقرة«، و»غازي«، 
و»حجة تبة«، و»الشرق األوسط 

التقنية«.

■ ■ ■
تتميز بوجود متحف 

اإلثنوغرافيك، الذي تأسس في 
عام 1925 ويعد أول متحف يتم 
افتتاحه بعد إعالن الجمهورية.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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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