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االثنين  21  مارس / آذار 2016 م   12 جمادى اآلخر 1437 هـ  □  العدد 567  السنة الثانية

هافانا تعانق اإلمبرياليّة
تتوج زيارة الرئيس األميركي إلى كوبا، فصًال جديدًا من تاريخ العالقات بين البلدين، 

لتفتح صفحة عنوانها: هافانا تعانق اإلمبريالية. ]8، 12[

نابلس ـ العربي الجديد

حــاول االحتــال، أمس األحد، إقفال ملف جريمة 
إحــراق عائلــة دوابشــة، وإزالــة األدلــة عبــر إحــراق 
الشــاهد  دوابشــة،  إبراهيــم  الفلســطيني  منــزل 
بلــدة دومــا، جنــوب  فــي  الجريمــة،  الوحيــد علــى 
مدينــة نابلــس، شــمالي الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
ــن مــن النجــاة هــو وعائلتــه مــن املــوت. 

ّ
والــذي تمك

دومــا،  بلــدة  فــي  القــروي  املجلــس  رئيــس  وقــال 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ دوابشــة  الســام  عبــد 
بالطريقــة  حاولــوا  املســتوطنني  مــن  »مجموعــة 

الشــهيد ســعد  التــي أحرقــوا فيهــا منــزل  ذاتهــا 
دوابشــة أواخــر يوليو/تمــوز العــام املاضي، والتي 
أدت إلى استشهاد العائلة باستثناء الطفل أحمد 
دوابشة، إحراق منزل الشاهد إبراهيم، عن طريق 
كســر الزجــاج، بعــد تســللهم إلــى الطابــق الثانــي 
حيــث يســكن، وفــي الــدور األســفل حيــث تعيــش 
عائلته، وإلقاء املواد املشــتعلة الحارقة ذاتها التي 
خدمت في جريمتهم األولى، بداخله«. وأشار 

ُ
است

ــه »تــم نقــل الزوَجــني إلى املستشــفى لتلقي 
ّ
إلــى أن

العــاج نتيجــة استنشــاقهما الدخــان الناجــم عن 
احتراق األثاث في البيت«. 

شــمال  فــي  االســتيطان  ملــف  مســؤول  واتهــم 
الضفة الغربية، غســان دغلس، حكومة االحتال 
اإلســرائيلي بالتــورط فــي محاولــة تنفيــذ جريمــة 
وقــال  دوابشــة.  عائلــة  أفــراد  أحــد  بحــق  جديــدة 
»قــوات  إن  صحافــي،  مؤتمــر  خــال  دغلــس، 
االحتــال هــّددت حيــاة إبراهيم دوابشــة أكثر من 
مرة، خال اســتجوابه في معســكر حوارة املقام 
على أراضي الفلســطينيني جنوبي نابلس، كونه 
شــاهدًا علــى الجريمــة التي اقترفها املســتوطنون 
برعايــة ســلطات االحتــال«. وأشــار إلــى أن »هــذا 
االســتهداف يأتــي ملنــع إيصــال تفاصيــل حــرق 

إذ ســيمثل  إبراهيــم،  التــي شــهد عليهــا  العائلــة 
األخيــر أمــام القضــاء فــي املحاكم الدولية ليشــهد 

ضد االحتال في 12 أبريل/نيسان املقبل«. 
الفلســطينية،  الخارجيــة  وزارة  قالــت  بدورهــا، 
فــي بيــان لهــا، إن »عــودة املســتوطنني إلــى املــكان 
ذاتــه لتكــرار تنفيــذ جرائمهــم، تحمل فــي طياتها 
رســائل عــدة، مفادهــا بــأن املواطــن الفلســطيني 
هــذه  ســقط 

ُ
وت منزلــه،  داخــل  حتــى  آمــن  غيــر 

اإلجــراءات  حــول  االحتــال  ادعــاءات  الجريمــة 
األمنيــة الرادعــة للجــم إرهــاب املســتوطنني ضــد 

املدنيني الفلسطينيني«.
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ــة األمــــيــــركــــي جـــــون كــيــري  ــيـ وزيـــــــري الـــخـــارجـ
والــــروســــي ســيــرغــي الفـــــــروف، يــــوم األربـــعـــاء 
املقبل، سيكون حاسمًا وسيحدد ما إذا كانت 

هذه االنتخابات ستجري أم ال.
كبير مفاوضي وفد  أكــد  نفسه،  السياق  وفــي 
ــلــــوش، فــي  املــــعــــارضــــة فــــي جـــنـــيـــف، مــحــمــد عــ
املعارضة كان  أن »وفــد  »األناضول«،  لـ حديث 
حل  إليــجــاد  كبير  بشكل   

ً
ومتفاعال متجاوبًا 

عــادل يحقن دمــاء الــســوريــن، ويحقق الهدف 
الـــذي خــرجــت الــثــورة مــن أجــلــه، مــع املحافظة 
ــا«، مــوضــحــًا »أنــنــا  ــهــ ــدافــ عــلــى مــبــادئــهــا وأهــ
على  وخــطــي،  مكتوب  بشكل  تصورنا  قدمنا 
شكل وثــائــق وجـــدول عــمــل، وتــصــّورنــا حيال 
تنفيذ القرارات األممية، للوصول إلى تشكيل 
تدير  الصالحيات،  كاملة  انتقالي  هيئة حكم 
البالد سواء بالسلطات الرئاسية والبرملانية، 
حـــتـــى يـــكـــون لـــديـــنـــا تــحــقــيــق عــمــلــيــة انــتــقــال 
حــقــيــقــي لــلــســلــطــة«. وأعـــلـــن عــلــوش أن »الــحــل 
بــالــنــســبــة لــلــمــعــارضــة هـــو إنـــشـــاء هــيــئــة حكم 
انــتــقــالــي كــامــلــة الـــصـــالحـــيـــات، تـــديـــر شـــؤون 
البالد، وتنشئ دستورًا جديدًا، تتبعها عملية 

انتقال للسلطة«.
 في سورية«، 

ً
ولفت إلى أن »النظام ال يريد حال

ــّدم ورقـــة كــأنــه يقول  مشيرًا إلــى أن األخــيــر »قـ
فيها إنه ال يريد تطبيق الحلول التي تؤدي ملا 
يرغب به الشعب، وأدخــل نقاطًا ليست ضمن 

إطار التفاوض«.

جنيف ـ العربي الجديد

ستأنف، اليوم اإلثنن، محادثات 
ُ
ت

جــنــيــف بـــن فـــريـــق األمـــــم املــتــحــدة 
ــلـــى وقـــع  واألطــــــــــراف الــــســــوريــــة، عـ
ــادثـــات  ــام إدخـــــــال املـــحـ ــنـــظـ مــــحــــاوالت وفـــــد الـ
بمرحلة من الجمود حتى إجــراء االنتخابات 
الــبــرملــانــيــة الـــتـــي حـــددهـــا الــشــهــر املــقــبــل، من 
دون تقديم إجابات عن أسئلة أساسية حول 
االنتقالي.  الحكم  وهيئة  السياسي  االنــتــقــال 
ــــت املـــــعـــــارضـــــة تـــتـــجـــاوب  ــانـ ــ ــابــــل ذلـــــــــك، كـ ــقــ مــ
مــــع مـــطـــالـــب املـــبـــعـــوث األمــــمــــي ســتــيــفــان دي 
للحل  رؤيــة شاملة  لتقديم  ميستورا، ساعية 

واالنتقال السياسي في سورية.
وكــــان دي مــيــســتــورا قــــّدم 29 ســـــؤااًل لــوفــدي 
عليها،  لإلجابة  والنظام  السورية  املعارضة 
بـــهـــدف الــحــصــول عــلــى تــوضــيــحــات لــلــنــقــاط 
الــغــامــضــة فـــي الـــقـــرار 2254، وفـــق مـــا تكشف 
»العربي الجديد«. وتضيف املصادر  مصادر لـ
ــــرّكــــز عـــلـــى مــا 

ُ
أن أســـئـــلـــة املـــبـــعـــوث الــــدولــــي ت

هــو مــفــهــوم »الــحــكــم« لـــدى كــل طـــرف وكيفية 
تــطــبــيــق هـــــذا الـــحـــكـــم فــــي ســــوريــــة لــتــحــقــيــق 
االنــتــقــال الــســيــاســي. كــمــا ســـأل دي ميستورا 
عن حقوق من سماهم »الجماعات«، ويقصد 
املحافظة  وكيفية  ســوريــة،  فــي  األقــلــيــات  بها 
على حقوقها وحمايتها. وتطرق األسئلة إلى 
مــا هــو مصير رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 

األسد، ودور املرأة في مستقبل سورية.
ومنح دي ميستورا الوفدين إجازة ملدة يومن 
ــد(، لإلجابة  األحــ وأمـــس  السبت  األول  )أمـــس 
ـــف 

ّ
ــلــــة وتـــقـــديـــمـــهـــا، وســـيـــكـــث ــئــ ــــن هــــــذه األســ عـ

اتــه مــع الـــوفـــود الــســوريــة  دي مــيــســتــورا لــقــاء
الخميس  يــوم  الرسمية حتى  الرسمية وغير 
القاهرة  مؤتمري  بأعضاء  وسيلتقي  املقبل، 
ــاء قـــاعـــدة  ــقـ »لـ ـــ ــــات ُيــــعــــرف بـ ــا بـ ــ ومـــوســـكـــو ومـ
حميميم، بعد تأكيد املبعوث األممي لوسائل 
اإلعـــــالم أن األيـــــام األخـــيـــرة مـــن هــــذه الــجــولــة 

ستكون حاسمة.
وتـــقـــول مـــصـــادر مـــن املــعــارضــة الــســوريــة في 
بعثة  أعــضــاء  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ جنيف 
الهيئة العليا للمفاوضات والوفد املفاوض في 
جنيف، عكفوا منذ يوم أول من أمس السبت، 
على دراسة رؤية الحل السياسي في سورية 
لدراستها  للوفد  ميستورا  دي  قّدمها  والتي 
قّدم اليوم 

ُ
وتقديم رؤيته عنها، واملفترض أن ت

خالل جلسات التفاوض. وتوضح املصادر أن 
لدراسة  لجان  أربــع  السبت  شّكلت  املعارضة 
األســئــلــة املــقــّدمــة مــن دي مــيــســتــورا واإلجــابــة 
ــقـــاش هـــذه  ــــك نـ عــلــيــهــا، عـــلـــى أن يـــتـــم بـــعـــد ذلـ
لوفد أعضاء  اجتماع  األسئلة واإلجابات في 
الهيئة والوفد املفاوض إلقرارها صباح اليوم 

قبل اللقاء مع دي ميستورا.
ــئـــة الــعــلــيــا  ــيـ ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــهـ ويـــكـــشـــف املــ
ــــي حـــديـــث  ــلــــط، فـ ــم املــــســ ــالــ ــلــــمــــفــــاوضــــات، ســ لــ
الــعــلــيــا  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ــد«، أن  ــ ـــديـ ــجــ الـــ »الــــعــــربــــي  لـــــ
لــلــمــفــاوضــات أنـــجـــزت تـــصـــّورهـــا حــــول آلــيــة 
االنـــتـــقـــال الــســيــاســي املــمــثــلــة بــتــشــكــيــل هيئة 

الرستن على خطى مضايامحادثات جنيف
أجوبة المعارضة جاهزة وتسويف النظام مستمر

يشّدد النظام السوري حصاره التجويعي على مدينة 
الرستن، مهّددًا حياة 90 ألف مدني يفتقدون ألبسط 

حقوقهم

تؤكد تطورات محادثات جنيف، التي تستأنف اليوم، أن النظام السوري 
يتعمد المماطلة وسط مساعيه لتأجيل الجولة المقبلة

قام النظام بعمليات تغيير 
ديمغرافي واسعة في 

حمص وريفها

23
سياسة

تقرير خاص

متابعة

حمص... عاصمة الثورة تقاوم الموت والحصار

والتي  األممي،  للمبعوث  النظام  وفد  قدمها  التي  الورقة  تظهر 
رؤية  لتقديم  النظام غير مستعد  أن  الجديد«،  »العربي  حصلت عليها 
اإلرهــاب«  »مكافحة  على  تشديده  الورقة  وتضمنت  الجدي.  للحل 
يقررون  وحدهم  »السوريين  أن  وعلى  وطنيًا«،  »واجبًا  ذلك  باعتبار 
مستقبل بالدهم عبر الوسائل الديمقراطية من خالل صناديق االقتراع 

وامتالكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي«.

بنود ورقة النظام

بشكل  استغاثة  نداءات  الشمالي  ريف حمص  ناشطون من  يطلق 
متكرر، عبر وسائل التواصل، مطالبين بإنقاذ الرستن من مصير كارثي 
اإلعالمي  المكتب  ويؤكد  دمشق.  ريف  في  مضايا  بمصير  شبيه 
يعانون  الذين  المدنيين  المئات من  أن هناك  المدينة،  الموّحد في 
أمراضًا مزمنة ال تتوفر لهم أدنى رعاية، وهناك من ينتظر الموت 

لعدم استطاعته فعل شيء.

نداءات استغاثة

كان واضحًا منذ األسابيع األولى للثورة السورية التي 
 مدينة حمص )وسط 

ّ
أن دخلت عامها السادس، أخيرًا، 

ســـوريـــة(، حــســمــت أمـــرهـــا بــعــد أكــثــر مـــن 40 عــامــًا عمل 
ــد )األب واالبــــن( عــلــى تحطيم إرادة  خــاللــهــا نــظــام األسـ
السورين بالخوف والترهيب، وقّررت املضي في الثورة، 

وكانت مستعدة لدفع الثمن مهما كان قاسيًا.
الظل،  ة 

ّ
التي ُيعرف أهلها بطيب معشرهم وخف حمص 

تعد أكبر محافظة سورية باملساحة، والثالثة من حيث 
السياسية،  البالد  املكانة واألهمية بعد دمشق عاصمة 
األولــى  عّد حمص 

ُ
ت كما  االقتصادية.  وحلب عاصمتها 

لجهة املساحة واملوقع االستراتيجي، إذ تمتد على أكثر 
ألـــف كيلومتر مــربــع وتــتــوســط ســوريــة، لتشكل  مــن 33 

عقدة مواصالت تربط البالد من جهاتها األربع.
تّدرجت مطالب أهل حمص من إسقاط محافظ املدينة، 
إيــاد غـــزال، الــذي كــان أحــد أذرع الرئيس الــســوري بشار 

األسد، إلى 
إسقاط النظام ورئيسه، خصوصًا بعدما أعطى األخير 
ــو مـــا تــجــســد في  أوامـــــره لــأجــهــزة األمــنــيــة بــالــقــتــل، وهـ
»مجزرة  بـ ُعرفت  التي  باملجزرة  الحرية  اعتصام ساحة 
الــســاعــة« وســـط حــمــص، فـــي 18 إبــريــل/نــيــســان 2011. 
ــة قــمــع الــنــظــام املــتــمــثــلــة بـــاألجـــهـــزة األمــنــيــة  حـــصـــدت آلــ
أكـــثـــر مــــن مـــائـــتـــي مــتــظــاهــر كـــانـــوا  والـــشـــبـــيـــحـــة أرواح 

معتصمن في ميدان الساعة الشهير.
مــجــزرة دخــلــت ذاكـــرة املــديــنــة الــتــي يضم ثــراهــا جثمان 
ــاريــــخ اإلســــالمــــي،  ــتــ ــهــــر الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــن فــــي الــ أشــ
ــعــرف عند 

ُ
والفاتحن األوائــــل، خــالــد بــن الــولــيــد، وهــي ت

تبّدل كل شــيء في حمص  الوليد«.  »مدينة  بـ السورين 
إثــر تلك املــجــزرة الرهيبة. أشعلت املــجــزرة ثــورة في كل 
أحــيــاء حــمــص، مــن بــابــا عــمــرو، والــخــالــديــة، والبياضة، 
إلى باب السباع، وسواها من األحياء التي انتفضت كل 
سلسلة  بعدها  لتبدأ  وكــبــارهــا،  بصغارها  جمعة  يــوم 
مــجــازر داخـــل املــديــنــة، وفــي مــدن وبــلــدات ريــفــهــا. حــاول 
النظام تطويق الثورة في حمص التي تميزت بالتنظيم 

والحضور الجماهيري الكثيف في التظاهرات، وهو ما 
للقيام  أطرافها،  أحياء موالية على  فاعتمد على  أربكه، 

بقمع املتظاهرين.
املــدن السورية بــدأت تخرج   أهــم 

ّ
أن عندما شعر النظام 

مسبوقة  غير  عليها حملة عسكرية   
ّ
شــن عــن سيطرته، 

لــم تستثن حــتــى مسجد خــالــد بــن الــولــيــد، مــا أدى إلــى 
محو أحــيــاء كــامــلــة، وخــصــوصــًا الــقــديــمــة، عــن الــوجــود. 
وحاصر قسمًا من حمص مدة طويلة، حتى اضطر من 
بقي فيها من مدنين وثائرين، إلى توقيع اتفاق قضى 
بخروجهم منها في مايو/أيار عام 2014. في ذلك الوقت، 
 النظام قّرر تفريغ حمص 

ّ
ظهرت اإلشــارة األولــى إلى أن

من أهلها.
وعندما بدأت تخرج أحياء في املدينة، ومدن، وبلدات في 
يها الشمالي والغربي عن سيطرة النظام، أوعز إلى 

َ
ريف

املجازر. حدثت مجزرة سهل  بارتكاب  قواته وحلفائها 
الحولة منتصف عام 2012، إذ قضى أكثر من مائة مدني 
معظمهم من األطــفــال، ذبحًا بالسواطير. كما قــام حزب 
وريفها  القصير  مدينة  على  بالسيطرة  اللبناني  الــلــه 
)غـــرب حــمــص(، إذ هــّجــر أهلها بشكل شبه كــامــل، بعد 

تدمير املدينة ومحيطها.
»لم تعد حمص عاصمة الــثــورة.. لم تعد عاصمة الفرح 
حمص،  مدينة  من  املعارض  الكاتب،  يقول  والبساطة«، 
 »حمص 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ غليون. ويضيف  عماد 

ــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات  ــ ــتـــالل قـ اآلن مــديــنــة تــحــت احـ
التابعة له. أحياؤها القديمة مدمرة بالكامل، وسكانها 
بن مهّجر ونازح، والجئ«. ويتابع غليون، »ال حياة في 
الخراب. ساحاتها ال  القديمة، ال شيء هناك إال  حمص 
أيــام ثورية رائعة لن تتكرر«.  تــزال تشهد على ذكــريــات 
ويشير املــعــارض ذاتـــه إلــى أن أحــيــاء حمص الــجــديــدة، 
بما فيها حي الوعر »يحاصرها النظام ومليشياته منذ 
أكثر من عامن. وتفتقد للخدمات اإلنسانية األساسية، 
أحياء  بــاقــي  فيما  مستمر،  تناقص  فــي  سكانها  وعـــدد 
ى من سكانها 

ّ
املدينة تخضع لسيطرة النظام، ومن تبق

يعيشون ظروفًا صعبة«.
الـــنـــظـــام قــــام بــعــمــلــيــات تغيير   

ّ
ويــلــفــت غــلــيــون إلــــى أن

ديمغرافي واسعة في حمص وريفها، إذ سعى على مدى 
يها 

َ
سنوات إلى إفراغها من أهلها، مشيرًا إلى أن أهل ريف

الــغــربــي والــجــنــوب غــربــي مــهــجــرون، والــريــف الشمالي 
الـــرســـن، وتلبيسة،  فـــي  املــدنــيــون  مــحــاصــر، إذ يــعــانــي 

وسهل الحولة من أوضاع كارثية«.
 بعض املراقبن أوضــحــوا مــرارًا 

ّ
الكاتب ذاتــه إن ويــقــول 

 النظام عمل خالل سنوات عدة على تحضير حمص 
ّ
أن

وإعــالن  والــتــي تقضي بتقسيم ســوريــة،  ــاء(،  )بــ للخطة 
دويلة طائفية من ضمنها حمص وريفها الغربي. ويرى 
السورية  الثورة  التي كانت في قلب   »حمص 

ّ
أن غليون 

منذ أيامها األولى، نسيها الجميع.
محمد...

على مدى 5 سنوات، ذاق أهل 
مدينة حمص كل أنواع التعذيب، 

وارتكب النظام ومليشياته سلسلة مجازرا. 
أما اليوم، فتقاوم بمن تبّقى فيها، 

الموت والحصار

تحقيق الحدث

الــســيــاســي وال تــذكــر هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي 
التي تضمنها القرار 2254 وبيان جنيف.

أن  الــجــديــد«، عــن  »العربي  لـ وتكشف مــصــادر 
املقبلة من  الجولة  النظام طلب تأجيل موعد 
املحادثات إلى 14 أبريل/ نيسان املقبل، أي إلى 
ر لها 

ّ
ما بعد االنتخابات البرملانية التي ُيحض

وحدد يوم 13 أبريل/ نيسان موعدًا إلجرائها، 
مـــبـــررًا ذلــــك بــــأن هـــنـــاك خــمــســة أشـــخـــاص من 
وفــــد الـــنـــظـــام مــرشــحــن لـــالنـــتـــخـــابـــات. وكـــان 
دي مــيــســتــورا قــد أعــلــن عــن جـــدول مــؤلــف من 
ثــالث جــوالت تفصل بينها استراحة ملــدة 10 
أيــــام، ومـــن املــقــرر أن تنتهي هـــذه الــجــولــة في 
24 الحالي، على أن تبدأ الجولة الجديدة في 
الخامس من الشهر املقبل. ويقصد النظام من 
كسب  محاولة  البرملانية،  االنتخابات  إجـــراء 
شــرعــيــة جــديــدة وفــــرض أمـــر واقــــع للحصول 

على ورقة جديدة يفاوض عليها في جنيف.
ويصف مصدر مقّرب من املعارضة السورية، 
ــا الـــنـــظـــام  ــهــ ــد لــ ــعـ ــتـ ــي يـــسـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
»العربي  لـ فــي حــديــث  »املــســرحــيــة«، مضيفًا  بـــ
الجديد«، أن النظام يحاول إقناع مؤيديه بأنه 
ما زال يملك السلطة في سورية، بعد أن أصبح 
مجرد مليشيا تابعة لــإلدارة الروسية بشكل 
كامل، مستشهدًا على ذلك بقيام ضباط روس 
باملفاوضات مع سكان حي برزة. ويشدد على 
أن تــلــك االنــتــخــابــات غــيــر شــرعــيــة ومــخــالــفــة 
ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن اجــتــمــاع  ــيـ ــدولـ ــرارات الـ ــقـ ــلـ لـ

وعالقتها  ومهامها  ماهيتها  انتقالية،  حكم 
بــاملــؤســســات األخــــرى فــي إطـــار رؤيـــة تستند 
الــهــيــئــة  أن  إلـــــى  ويـــشـــيـــر   .2254 الــــقــــرار  إلـــــى 
مع  ومسؤولية  إيجابية  بكل  تعامال  والــوفــد 
التساؤالت املطروحة من ِقبل املبعوث األممي، 
الفتًا في املقابل إلــى أن النظام ما يــزال حتى 
اآلن غير جاد في الدخول في عملية االنتقال 
السياسي ويتهّرب من تقديم أي تصور لهيئة 

الحكم االنتقالية أو حتى مناقشتها.
ويــعــتــمــد الــنــظــام اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة بعد 
التي تلقاها خــالل هــذه الجولة من  النكسات 
املـــحـــادثـــات، وتــرتــكــز ســيــاســتــه عــلــى املــواربــة 
لكسب الوقت، ولم يقّدم حتى اآلن سوى ورقة 
االنتقال  عن  تجيب  ال  نقاط،  ثماني  تتضمن 

اعتبر  كبير مفاوضي 
وفد المعارضة في 

جنيف، محمد علوش 
)الصورة(، في حديث 
لوكالة »األناضول«، أّن 

»النظام عندما يرسل وزارة 
الخارجية وموظفيه، 

فهذا دليل على أنه ال يريد 
الحل، بل يريد كسب الوقت 

إلعادة ترتيب صفوفه 
وأوراقه«، موضحًا أن 

»وزارة الخارجية ال تملك 
قرارًا في سورية. إنهم 

موظفون معتمدون، ولو 
كان النظام يريد حًال ألرسل 

ضباطه األمنيين الكبار«.

قدم دي ميستورا 29 سؤاًال لوفدي المعارضة والنظام )دنيس بليبوز/فرانس برس(

أحمد حمزة

الرابع،  الهدنة السورية أسبوعها  مع دخول 
السياسية  املــحــادثــات  تــواصــل  مــع  بالتزامن 
في مدينة جنيف السويسرية، بدأت تتجلى، 
خالل األيام األخيرة، مالمح محاولة مختلف 
لــتــعــزيــز  ــقــــوى عـــلـــى األرض فــــي ســــوريــــة،  الــ
صورتها كقوة فاعلة في محاربة املجموعات 
ــتــــي بــقــيــت املــنــاطــق  ــًا، والــ ــيــ ــابــ املــصــنــفــة إرهــ
مجلس  بقرار  الهدنة،  خــارج  لها،  الخاضعة 
بـــدأت املقاتالت  الــدولــي رقــم 2268. إذ  األمـــن 
ــي األيـــــــــام املـــاضـــيـــة،  ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــويــ ــجــ الــ
باستهداف الرقة، أبرز معاقل تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« في سورية، بكثافة غير مسبوقة، 
أنها تنفذ منذ أسابيع هجمات مماثلة  كما 
في مدينة تدمر، التي يشهد محيطها، حملة 
السوري،  النظام  قــوات  ِقبل  برية واسعة من 

الستعادتها من »داعش«.
ومع استمرار املعارك بن التنظيم وفصائل 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة فــــي مــنــاطــق 
ــلـــب الــــشــــمــــالــــي، بـــدت  ــــي ريــــــف حـ ــتــــمــــاس فـ الــ
ــورة كــــأن كـــل الــجــبــهــات مـــع »داعــــــش«،  الــــصــ
اشتعلت دفعة واحدة مع مختلف القوى التي 
التنظيم،  بــمــحــاربــة  فاعليتها  إثــبــات  تــريــد 
الذي بدوره شن هجماٍت جديدة، سواء ضد 
املــعــارضــة الـــســـوريـــة، أو قــــوات الــنــظــام. فقد 
ــد،   مــســلــحــو »داعـــــــش«، فــجــر أمــــس األحــ

ّ
ــن شــ

هجومًا واسعًا في محيط املدينة الصناعية 
في الشيخ نجار، شمال شرقي مدينة حلب. 
الــتــابــعــة للتنظيم،  ــمـــاق«  وذكــــرت وكــالــة »أعـ
صغير،  كفر  قرية  على  سيطروا  مقاتليه  أن 
التي تبعد نحو كيلومترين إلى الشمال من 
املدينة الصناعية، فيما تواصلت املواجهات 
عــلــى عـــدة مــحــاور هــنــاك، بــالــتــزامــن مــع شن 
طـــيـــران الـــنـــظـــام، غــــــاراٍت اســتــهــدفــت عــنــاصــر 

»داعش« عند أطراف املدينة.
ــاٍت فــــي مــنــاطــق  ــمـ وكــــــان الــتــنــظــيــم شــــن هـــجـ

في  السورية  املعارضة  فصائل  مــع  التماّس 
ريف حلب الشمالي، إذ إن عدة قرى بمناطق 
الــتــمــاس شـــهـــدت األســـبـــوع املـــاضـــي، تــبــادل 
السيطرة عليها بن الطرفن. وكانت فصائل 
ــة، أعــلــنــت قــــرى عــدة  فـــي املـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
حلب،  بشمالي  »داعــــش«  لسيطرة  خــاضــعــة 

مناطق عسكرية.
أمـــا فـــي وســـط وشـــرقـــي الـــبـــالد، فــقــد شــهــدت 
تدمر في ريــف حمص الشرقي، أمــس األحــد، 
مــزيــدًا مــن الـــغـــارات الــروســيــة، بــالــتــزامــن مع 
ــنــــة، بــن  ــي مــحــيــط املــــديــ ــارك الـــــدائـــــرة فــ ــ ــعـ ــ املـ
تنظيم »داعش« وقوات النظام، التي تحاول 
السيطرة على املدينة. وكانت قوات النظام قد 
ل في 

ّ
أحرزت تقدمًا بارزًا في سبيل ذلك، تمث

سيطرتها على عدد من املرتفعات التي تطل 
عليها  السيطرة  سهل 

ُ
وت تــدمــر،  مدينة  على 

نـــاريـــًا. فــقــد أعــلــنــت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة 
على  السيطرة  الــنــظــام  قـــوات  فــرض  للنظام، 
تلة العرين قرب مدينة التمثيل شمال غربي 
ــارت أيــضــًا إلـــى تــقــدٍم  ــ تـــدمـــر، فــيــمــا كــانــت أشـ

آخر لقوات النظام في ريف حمص الجنوبي 
الشرقي. بموازاة ذلك، أفادت مصادر محلية 
ــزور، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بوقوع  فــي ديــر الـ
ــد، بـــن قـــوات  ــ »اشـــتـــبـــاكـــات، فــجــر أمــــس األحــ
النظام وتنظيم »داعش« على جبهات مناطق 
الــبــغــيــلــيــة، الــحــويــقــة، حــويــجــة صـــكـــر، وفــي 
محيط املــطــار الــعــســكــري«، مــن دون حصول 
أية تغييرات في مواقع السيطرة هناك. لكن 
قــوات النظام تمكنت، قبل يومن، من إحراز 
تقّدم على حساب »داعش« في بعض مناطق 

الطريق الدولي بن تدمر ودير الزور.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، كــانــت مــديــنــة الـــرقـــة قد 
شـــهـــدت، خــــالل الـــيـــومـــن املـــاضـــيـــن، غـــــاراٍت 
ــة كـــثـــيـــفـــة، أدت إلـــــى مــقــتــل وإصـــابـــة  ــيــ روســ
عشرات املدنين، إذ إن الغارات كانت، بحسب 
مــا أكــد الــنــاشــط اإلعــالمــي مــهــاب الــنــاصــر، لـ 
الــجــديــد«، »عــشــوائــيــة واستهدفت  »الــعــربــي 
التركيز  دون  مــن  مكتظة،  وشــــوارع  أســواقــا 
ــــرت الـــعـــادة  عـــلـــى مــــقــــراٍت لــلــتــنــظــيــم، كـــمـــا جـ

بغارات التحالف«.

اشتعال الجبهات ضد »داعش«

المعارضة أعلنت قرى خاضعة لـ »داعش« مناطق عسكرية )يوسف حمس/األناضول(

الخبز وحليب األطفال 
باتا حلم الكثيرين في 

المدينة

محمد أمين

إنسانية جديدة  كارثة  معالم  ترتسم  بــدأت 
ــة، تـــضـــاف إلــــى مــثــيــالتــهــا الــتــي  ــوريــ فـــي ســ
ضـــربـــت الـــبـــالد عــلــى مــــدى ســـنـــوات الـــثـــورة 
املفتوحة  الحرب  نتيجة  الخمس،  السورية 
التي يشنها النظام وحلفاؤه على السورين، 
األســلــحــة، ومنها  أنــــواع  ــى 

ّ
مستخدمن شــت

اليوم  الــذي انتقل  حصار وتجويع املدنين 
إلــــى مــديــنــة الــــرســــن، وســــط ســــوريــــة. اتــبــع 
الــنــظــام سياسة حــصــار املـــدن الــخــارجــة عن 
ــّد كـــل مــنــافــذ الــحــيــاة عــنــهــا،  ــ ســيــطــرتــه، وسـ
مــا تسبب بأكثر مــن مــأســاة، كــانــت أبــرزهــا 
مضايا، شمال غرب دمشق، لتلحقها مدينة 
إذ يؤكد ناشطون محليون  الــيــوم،  الــرســن 
ــهــا ال تــقــل عــن مــأســاة مــضــايــا، »بـــل ربما 

ّ
أن

أســـــوأ«.  يــتــكــّدس آالف املــدنــيــن فــي مدينة 
وازدادت  ســــنــــوات،  مـــنـــذ  الـــحـــصـــار  تـــعـــانـــي 
األخــيــرة، بعدما أحكمت  وطأته في األشهر 
قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه طــــوق الــحــصــار 
حــولــهــا. تــقــع مــديــنــة الـــرســـن عــلــى بــعــد 20 
كــيــلــومــتــرًا شــمــال مــديــنــة حــمــص. كــانــت من 
الثورة على نظام  الرائدة التي أعلنت  املــدن 
الرئيس الــســوري بــشــار األســـد. خــرجــت عن 
سيطرته بعد أشهر من بدء الثورة، إذ أسقط 
أهلها تمثال الرئيس السوري حافظ األسد 
منتصف أبريل/ نيسان 2011، أي بعد شهر 

من انطالق الثورة.
ــنــــاطــــق  الـــــــرســـــــن، الـــــتـــــي تــــعــــد مــــــن أهــــــــم املــ
بجنوبها  شمالها  تصل  إذ  االستراتيجية، 
عــبــر جــســرهــا املــمــتــد عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
العاصمة دمشق بحلب، شمال  يربط  الــذي 
ــة، تـــعـــرضـــت لــقــصــف مـــتـــواصـــل مــن  ــ ــــوريـ سـ
طــيــران النظام على مــدى ســنــوات، أدى إلى 
وإصابة  ومقتل  منها،  كبيرة  أجـــزاء  تدمير 

املئات، وتشريد اآلالف من سكانها.
ــدن ريــف  ـــي أكـــبـــر مــ ـــذه املـــديـــنـــة، وهـ تــضــم هـ
حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي، مــــا ال يـــقـــل عــــن 90 ألـــف 
ــا بــــن ســكــانــهــا ونـــــازحـــــن، ومـــن  نـــســـمـــة، مــ
ــــي 15 ألــــــف طــــفــــل، يــعــيــش  ــوالـ ــ ضـــمـــنـــهـــم حـ
بيبرس  اإلعــالمــي  الــنــاشــط  وفـــق  جميعهم، 
الـــتـــالوي، فــي ظــــروف إنــســانــيــة ســيــئــة. وقــد 
استغاثة إلنقاذهم  نـــداءات  أخــيــرًا،  أطــلــقــوا، 
ــام عــــام  ـــظــ ــنـ مـــــن ويــــــــالت حــــصــــار فــــرضــــه الــ
2011، وازداد خالل األشهر األخيرة، بعدما 
أغلقت قــوات النظام كــل الــطــرق املــؤديــة إلى 
الرسن، ما زاد من تفاقم الوضع الذي ينذر 
بكارثة إنسانية، وفقًا للناشط ذاته. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى  التالوي في حديث لـ
 »قــــوات الــنــظــام حـــاولـــت، أخـــيـــرًا، اقــتــحــام 

ّ
أن

، تــحــت غطاء 
ً
ريـــف حــمــص الــشــمــالــي كـــامـــال

ــر تــصــدي  ــ ــــوي روســـــــي، لــكــنــهــا فــشــلــت إثـ جـ
فصائل املعارضة لها«، الفتًا إلى أن القصف 
 و400 جــريــح في 

ً
ــف 150 قتيال

ّ
الــروســي خــل

 عن تدمير 
ً
صفوف املدنين باملدينة، فضال

املنازل واملمتلكات.
 »الــخــبــز وحليب األطــفــال 

ّ
يــؤكــد الــتــالوي أن

 
ّ

ــنـــة، فـــي ظــل بـــاتـــا حــلــم الــكــثــيــريــن فـــي املـــديـ
ارتفاع جنوني لأسعار، إذ ظهرت عالمات 
سوء التغذية على أجساد األطفال«، مشيرًا 

التابعة  واملنظمات  املتحدة  »األمـــم  أن  إلــى 
دخل أي  مساعدات 

ُ
لها لم تزر املنطقة، ولم ت

غذائية وطبية إلى الرسن والقرى والبلدات 
ــــواب  ــلـــى أبــ املـــحـــيـــطـــة بـــهـــا والــــتــــي بــــاتــــت عـ
دفعة مساعدات  آخر   

ّ
أن ويوضح  الكارثة«. 

إنــســانــيــة مـــن قــبــل الـــهـــالل األحـــمـــر دخــلــت 
الــرســن فــي أبــريــل/ نيسان الــعــام املــاضــي. 
مـــن جــهــتــه، يــشــرح عــضــو املــجــلــس املــحــلــي 
فــي مدينة الــرســن، ناصر سعد الــديــن، في 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن كلفة إنتاج  لـــ حــديــث 
نـــحـــو 29 ألـــــف ربــــطــــة خـــبـــز تـــكـــفـــي املـــديـــنـــة 
إلى  ارتــفــعــت مــن 8 آالف دوالر  أيـــام،  لثالثة 
17 ألــف دوالر، الفتًا إلــى أن هــذا الخبز غير 
صالح لالستهالك بسبب خلط دقيق القمح 
عــن حاجة  الــديــن  ويتحدث سعد  بالشعير. 
املدينة لخمسة آالف دوالر أسبوعيًا لشراء 

الحليب املفقود من السوق أساسًا.
ويناشد سعد الدين »كل األطــراف املعنية«، 
إلخــــراج أطــفــال الــرســن مــن كــل الــحــســابــات 
الــســيــاســيــة، »هـــم يــدفــعــون الــثــمــن األقــســى«، 
 خـــالل الــعــام 

ً
مــشــيــرًا إلـــى والدة 1650 طــفــال

ــة،  ــنــ ــــف الـــــعـــــام األخـــــيـــــَريـــــن فـــــي املــــديــ ــــصـ ونـ
أبرزها  أمراضًا عدة؛  »ويواجهون جميعهم 
ي 

ّ
 تدن

ّ
سوء التغذية، وضيق التنفس، في ظل

خطيرة«،  مستويات  إلــى  الصحية  الرعاية 
مؤّكدًا حاجة »3300 طفل للحليب يوميًا.
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وائل قنديل

عندما تفقد األوطان القدرة على الفرز 
بني الشهداء والقتلى، فهذا يعني 

مباشرة أنها باتت من البالدة بحيث 
لم تعد تفرق بني معاركها الحقيقية 

ومعاركها املزيفة. وفي هذه الحالة 
اعلم أنها انتقلت من مرحلة الصراع 

على من يحكم، إلى الصراع على 
من يعيش، وهي حالة، إن استطالت، 
تنتهي بالهزيمة الحضارية الشاملة.

يسقط شهداء للقمع والفساد 
واإلرهاب النظامي، في الداخل، 

فيتحولون حسب التصنيف الرسمي 
إلى قتلى، وربما مجرمني مدانني. 
يسقط جنود في معارك سيناء، 

ِرب نفسه حائرًا، 
َ
فيجد الوجدان الخ

بني من يقول شهداء، ومن يعتبرهم 
قتلى. نحسبهم جميعًا شهداء، حتى 

وإن كانوا في معركة مجنونة، هم 
أنفسهم ال يدركون من أشعلها.
لم يكن هذا االنشطار اإلنساني 
واألخالقي قائمًا في مصر قبل 

ذلك، حتى في أعتى مراحل االحتدام 
السياسي، حتى جاء عبدالفتاح 

السيسي، ليصل إلى الحكم بعقلية 
وأدوات قرصان محترم، ومن حوله 

فرق من مزيفي الوعي ومشوهي 
القيم، يقودون الجماهير املطحونة 

إلى اعتناق عقيدة التصفيق لألقوى، 
، والهتاف للفائز، وإن 

ً
وإن كان قاتال

كان مجرمًا، لتمحي الفواصل بني 
البطولة والجريمة املتقنة. ومن أسف، 

أن هذا األمر انتقل إلى التعاطي مع 
مأساة النزيف اليومي ألرواح الجنود 

في سيناء، إذ تتجاور صورتان: 
أطفال وشباب وشيوخ من أهالي 

سيناء يقتلون وتمزق جثثهم، 
ويلقون في الكهوف وعلى الطرقات. 

وصورة أخرى لجنود وضباط 
يحصدهم اإلرهاب يوميًا، ليبدو 

املشهد ضبابيًا ومعتمًا، وينعكس 
على املشاهد/املواطن العادي، الذي 

يجد نفسه مشطورًا بني حزنني، حزن 
على الضحايا املدنيني وغضب من 

قاتليهم، وحزن آخر على العسكريني، 
الذين كان غاضبًا منهم وهو يطالع 
جثث أطفال مستخرجة من تحت 

الرمال. اخترع السيسي »الحرب على 
اإلرهاب املحتمل« تبريرًا وتسويغًا 

إلرهابه املتحقق ومجازره ضد 
معارضي قرصنته على الحكم، 

وطلب تفويضًا بأن يقتل أكثر، في 
العمق وعلى الحدود، وتحدث بيقني 
أنه قادر على أن يستأصل اإلرهاب، 
الذي استدعاه من جذوره، فرحب به 
املعلمون الكبار، وهنا استمرأ اللعبة، 

منطلقًا من هذا االرتباط العضوي 
بني بقائه في الحكم، وبني استمرار 
»الحرب على اإلرهاب« في سيناء، 

حتى خرجت اللعبة الخطرة عن 
السيطرة. هنا نهضت كل عناصر 
الصدام بني املؤسسات واألجهزة، 
ليزاح الستار عن حقيقة مفجعة: 

مصر لم تعد العبًا رئيسيًا في تقرير 
مصيرها، لتتحول إلى رجل اإلقليم 
املريض، الذي تتنازعه قوى قديمة، 
وأخرى طامحة، وطامعة في ميراث 

الدور، فتتطاير املبادرات، وتنشط 
التحركات، لتصل إلى ما يشبه اليقني 

بأن السيسي صار الحاكم الذي 
ال يحكم، مجرد »فاترينة رئاسية« 

تورطوا فيها، ثم اكتشفوا أنها 
ملغومة بالخطر على الجميع. تأتي 
»حماس« »اإلرهابية« إلى القاهرة، 
وتعود منها الصديقة والشقيقة، 
وتقطع رؤوس كبيرة وتطير إلى 

مستودعات الحموالت الزائدة، وتبدو 
لوحة املفاتيح مهشمة، والنظام كله في 
حالة ارتباك عنيفة، وتعود روح فايزة 

أبو النجا، وزيرة مبارك واملجلس 
العسكري ومستشارة السيسي 

تخيم على املكان. تعلن »املخابرات 
العامة« عن حضورها بقوافل طبية 
مجانية في قرى الصعيد، ويسقط 

 فوق أسطح البنايات، 
ً
الدوالر مشتعال

ويلطم رجال السيسي، في اإلعالم 
وينتحبون ضد »العالم كله« الذي 
يتآمر على السيسي، في محاولة 

إليقاف نزعات الكفر بالصنم املقدس، 
وانفضاض العاديني عن عبادته.

في هذه األجواء، عادة، يظهر على 
الساحة تجار وسماسرة ودجالون، 

يبيعون »البديل« ويسرحون 
باملبادرات، زاعمني أنهم وسطاء 

معتمدون، ووكالء رسميون، بينما 
هم في الحقيقة يمارسون نوعًا من 

االستثمار املبكر في مخلفات املعارك 
التي توشك على االقتراب من النهاية.

هل يحكم 
السيسي فعًال؟

مرور 
الكرام

خالد أحمد

ــداث تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي بــنــيــة الــنــظــام الـــســـوري  ــ تـــحـــاول روســـيـــا، أخـــيـــرًا، إحــ
العسكرية، على الرغم من إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتن في 14 مارس/ 
تحقيق  بعد  ســوريــة  مــن  الروسية  العسكرية  الــقــوات  معظم  الحالي سحب  آذار 
»أهدافها العسكرية«. وتأتي التحركات الروسية في وقت يعاني فيه هذا النظام 
القتلى والجرحى  الكبير في أعــداد  التزايد  الكادر البشري نتيجة  من نقص في 
في صفوف قواته. واستغلت روسيا اتفاق وقف إطالق النار لسّد هذا النقص من 
خالل عناصر سورية »أكثر انضباطًا« داخل قوات النظام. وفي السياق، أشارت 
إعــادة  بــدء  إلــى  يــبــرود على موقعها عبر »فــيــســبــوك«،  فــي مدينة  العامة  الهيئة 
القلمون، بعد شيوع أخبار مفادها بأن  الوطني« في  »الــدفــاع  هيكلة ما يسمى 
الجيش الروسي منزعج من هذه املليشيات غير النظامية الرديفة لجيش النظام.

القوات  املليشيات في دعم  املتتالية لهذه  التطورات بعد اإلخفاقات  وتأتي هذه 
ــهــا ودمــجــهــا مــع الــقــوات 

ّ
الــنــظــامــيــة، مــا أوصــــل روســيــا إلـــى قــنــاعــة بـــضـــرورة حــل

تلك  أوجـــدوا  الذين  اإليرانين  الــدخــول في تماس مباشر مع  النظامية من دون 
الجماعات. في هذا السياق، يقول املتحدث باسم الهيئة العامة ملدينة يبرود، أبو 
 »روسيا عملت خالل فترة وجودها في 

ّ
»العربي الجديد«، إن الجود القلموني لـ

سورية، على ضّم مليشيات الدفاع الوطني في منطقة القلمون إلى قوات النظام 
 الخطوات الروسية 

ّ
بهدف إشراكها في محاربة املعارضة السورية«. ويلفت إلى أن

تضمنت »صرف راتب شهَرين لعناصر الدفاع الوطني بعد انقطاع خالل الفترة 
أسماءهم  الوطني سّجلوا  الــدفــاع  يزيد عن 300 عنصر من  ما  املاضية. وهناك 
إلخضاعهم لدورات تدريب تحت إشراف ضباط روس وضمن معسكرات روسية 
القلموني إلى »تنسيق شامل  على األراضــي السورية«، وفقًا للقلموني. ويشير 
وفد من مركز العمليات الروسية في 

ُ
جرى من قبل ضابط في الجيش الروسي أ

قاعدة حميميم العسكرية في الالذقية إلى املنطقة«.
فــي غــضــون ذلــــك، يــوضــح املــــالزم أول املــنــشــق عــن الــنــظــام الـــســـوري، أبـــو حسن، 
إلى تخّوف  الوطني تعود  الدفاع   مليشيات 

ّ
 »أسباب حل

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

روسيا من تنامي قوة هذه املليشيات، ومن والئها املطلق إليران التي كانت وراء 
 عن انتشار الفساد بشكل كبير في صفوف 

ً
تشكيلها عام 2012 وتمويلها، فضال

عناصرها«. ويلفت إلى »تخلف عناصر الدفاع عن االلتحاق بجبهات القتال ضد 
ي تدمر ومهن 

َ
قوات املعارضة في ريف دمشق، وتنظيم داعش في محيط مدينت

 روســيــا شعرت بخطر هــذه الجماعات على النظام 
ّ
فــي ريــف حــمــص«. ويــرى أن

 »عددًا 
ّ
بعدما بدأ قسم كبير من عناصرها يعمل منفردًا. ويؤكد املالزم املنشق أن

الفرقة  تــّم دمجهم وبشكل خــاص في صفوف  الوطني  الدفاع  كبيرًا من عناصر 
الرابعة بجيش األسد التي يقودها شقيقه األصغر، ماهر األسد«، والذي تتردد 

أنباء غير مؤكدة منذ أيام أنه تم نقله إلى األركان العامة في الجيش.

روسيا تعيد هيكلة 
»الدفاع الوطني«

تنعدم الخيارات أمام أهالي الرستن المحاصرين )األناضول(



عثمان المختار

لم ينجح القادة السياسيون في العراق في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســيــاســي ينهي األزمـــة 
السياسية فــي الــبــاد ويــحــّد مــن االحــتــقــان 
الشعبي خـــال االجــتــمــاع الـــذي ُعــقــد، أمــس 
األول السبت، في قصر السام داخل املنطقة 
ــداد. وضــــم االجــتــمــاع  ــغـ الـــخـــضـــراء، وســــط بـ
كــا مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــؤاد معصوم، 
ــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، ورئــيــس  ــ ورئــيــس ال
 عــن زعماء 

ً
الــبــرملــان سليم الــجــبــوري فــضــا

األطـــراف  بعض  ووجـــدت  السياسية.  الكتل 
 على عدم 

ّ
 جديدًا يدل

ً
في هذا االجتماع فشا

قـــدرة الــشــركــاء على اتــخــاذ قــــرارات حاسمة 
أو مــصــيــريــة تــنــقــذ الـــعـــراق فـــي ظـــل اتــســاع 
األزمــة وتــواصــل االعتصامات أمــام املنطقة 
الخضراء التي أطلقها التيار الصدري منذ 
أيام. ووفقًا للبيان الختامي لاجتماع الذي 
اســتــمــر أربــــع ســـاعـــات، تــقــرر تــشــكــيــل لجنة 
ملـــحـــاورة الــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة مقتدى 
الصدر ومعرفة مطالبه، وهو ما أثار أنصار 
السياسية  الهيئة  رئــيــس  أعــلــن  إذ  الــصــدر، 
 »املطالب معروفة 

ّ
للتيار، ضياء األســدي أن

لـــــدى جـــمـــيـــع الـــعـــراقـــيـــن وال حــــاجــــة لــهــذه 
اللجنة«. 

تــــطــــورات الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة، دفـــعـــت كتا 
ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة إلـــــى املـــطـــالـــبـــة بــإلــغــاء 
إنقاذ.  مجلس  وتشكيل  العراقية،  الحكومة 
كما دعا آخرون إلى إلغاء املنطقة الخضراء، 
المتصاص  بدخولها  للمواطنن  والسماح 
التيار  صّعد  جهته،  من  الشعبي.  االحتقان 
االجتماع  فشل  عقب  لهجته،  مــن  الــصــدري 
الـــذي شـــارك بــه كــل مــن رئــيــس الجمهورية، 
ــيــــس الـــــــــــوزراء، حــيــدر  ــعـــصـــوم، ورئــ فــــــؤاد مـ
العبادي، ورئيس البرملان، سليم الجبوري، 

بيروت ـ العربي الجديد

يــعــّمــم مـــقـــّربـــون مـــن زعـــيـــم تـــيـــار املــســتــقــبــل 
الــلــبــنــانــي، رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق سعد 
الــحــريــري، أجــــواء إيــجــابــيــة حــيــال إمكانية 
إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية 
 

ّ
ــار 2014. فــفــي ظــل ــايـــو/أيـ املــســتــمــر مــنــذ مـ
مرحلة إعادة التموضع وفتح األبواب أمام 
في سورية  املنطقة،  في  السياسية  الحلول 
الحريري في  واليمن تحديدًا، يعتبر فريق 
ــبــــادرات ســتــكــون بـــادرة   هـــذه املــ

ّ
بـــيـــروت أن

ــادة تــحــريــك املـــلـــف الــرئــاســي  ــ إيــجــابــيــة إلعــ
وفي  السياسية.  أزمته  من  لبنان  وانتشال 
هذا اإلطــار، تفيد معلومات حصلت عليها 
املستقبلي  الــتــفــاؤل   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي 

نابع من »اتصاالت قام بها رئيس مجلس 
النواب، نبيه بري، مع حزب الله بهذا الشأن 
وللوقوف عند دعم األخير لترشيح حليفه 
النيابي،  واإلصــــاح  التغيير  تكتل  رئــيــس 

النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية«.
»العربي  لـ بــري  أوســـاط  تشير  مــن جهتها، 
 »رئــيــس الــبــرملــان لــم يعد 

ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

يرى في ترشيح الحزب لعون سوى إعاقة 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة داعـــيـــًا إلــــى إعــــادة 
 االنتخابات 

ّ
النظر في هذه العقبة التي تشل

تـــابـــع   .»2014 الــــــعــــــام  مــــنــــذ  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
حثيث  بشكل  الــتــواصــل  هـــذا  املستقبليون 
وهم يبنون عليه وعلى املتغّيرات اإلقليمية 
ــيـــاق، يـــقـــول عــضــو كتلة  اآلمـــــــال. وفــــي الـــسـ
»العربي  لـ حـــوري،  عمار  النائب  املستقبل، 
 »الحريري لديه معطيات جدّية 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
في ما يخص امللف الرئاسي«، الفتًا إلى أن
»هـــذه املــعــطــيــات هــي مــلــك الــحــريــري وحــده 

ولم يكشفها بعد«.
 تـــفـــاؤل الـــحـــريـــري ال 

ّ
ــــوري أن كــمــا يـــؤكـــد حـ

وزعماء الكتل السياسية. واعتبر الصدريون 
 مــا حــصــل فــي هـــذا االجــتــمــاع دلــيــل على 

ّ
أن

صحة موقفهم الحالي، ملّمحن إلى اقتحام 
املنطقة الخضراء. 

فــي غــضــون ذلـــك، تــوافــد أمــس األحـــد املئات 
من أنصار الصدر إلى بغداد، لليوم الثالث 
ــــن مــــن مـــحـــافـــظـــات عــــدة.  ــتــــوالــــي، آتـ عـــلـــى الــ
ويؤكد املتحدث باسم التيار الصدري، كاظم 
أن »مختلف  الجديد«  »العربي  لـ العيساوي 
ــاشـــطـــن مــدنــيــن  ــــن نـ  عـ

ً
ــــوائـــــف، فــــضــــا ــــطـ الـ

انـــضـــمـــوا إلــــى حـــراكـــنـــا الــشــعــبــي، الـــــذي لن 
 »االعتصامات 

ّ
 وطنيًا«، مضيفًا أن

ّ
يكون إال

أمــام املنطقة الخضراء، وال رجوع  مستمرة 
عن املواقف التي تطالب بالتغيير الحقيقي«.
ــن بـــغـــداد  ــراقــــي بــــــارز مــ ويـــلـــفـــت مــــســــؤول عــ
»العربي الجديد«، إلى أن »التيار الصدري  لـ
ــــه بحلول 

ّ
ــر الــكــتــل الــســيــاســيــة أعــلــن أن

َ
أخــط

مـــارس/آذار  الثاثاء 29  الساعة 12 من ليل 
الــحــالــي، ســيــتــم اقــتــحــام املــنــطــقــة الــخــضــراء 
فــي حــال لــم يتم اإلصــــاح، ويــقــوم العبادي 
بفتح  ويـــأمـــر  اخـــتـــصـــاص،  وزراء  بــتــســمــيــة 
ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة، 
ويـــصـــدر أمــــرًا بــمــنــع ســفــرهــم مـــن الـــعـــراق«، 
على حــد قــولــه. ويشير املــســؤول نفسه إلى 
 »أنـــصـــار الــصــدر يــتــضــاعــف عــددهــم في 

ّ
أن

االعتصامات واالحتجاجات، وهناك قناعة 
 هــذا االعــتــصــام لــن ينتهي إال 

ّ
شبه تــامــة أن

بــتــغــيــيــر شـــامـــل بــشــكــل أو آخــــر يـــطـــرأ على 
 
ّ
أن مــؤكــدًا  الـــبـــاد«،  فــي  السياسية  العملية 
الصدر رفض لقاء ممثلن عن حزب الدعوة 

 األزمة«. 
ّ

ضمن املسعى لحل
الجمهورية،  نــائــب رئــيــس   مــن جهته، دعــا 
ــــاوي، إلــى  ــاد عـ زعــيــم ائـــتـــاف الــوطــنــيــة، إيــ
تشكيل مجلس إنقاذ لإلشراف على العملية 
وقــال  جــديــدة.  حكومة  وتشكيل  السياسية 

 الــجــلــســة االنــتــخــابــيــة الــســابــعــة 
ّ
يــعــنــي أن

والثاثن املقرر عقدها يوم األربعاء املقبل 
انتخاب  الحالي( ستشهد  مـــارس/آذار   23(
ب 

ّ
 األمــر قد يتطل

ّ
أن رئيس للجمهورية، إال 

 الجلسة 
ّ
وقتًا إضافيًا ليتم ذلك. مع العلم أن

الــســادســة والــثــاثــن شــهــدت رقــمــًا قياسيًا 
ــذيـــن حـــضـــروهـــا، إذ  ــنــــواب الـ لــجــهــة عــــدد الــ
شارك 72 نائبًا، من دون التمكن من تحقيق 
النصاب القانوني املطلوب )84 نائبًا( بفعل 
للمقاومة«  »الــوفــاء  لكتلة  املستمر  التغّيب 
عون  وتكتل  الــلــه(  لــحــزب  النيابية  )الكتلة 
ونواب آخرين محسوبن على فريق 8 آذار.

وجــــاء هـــذا الــحــضــور الــكــثــيــف فــي الجلسة 
ــم تـــيـــار  ــ ــيـ ــ ــتـــيـــجـــة مــــشــــاركــــة زعـ األخــــــيــــــرة نـ
إلى  عودته  بعد  الحريري،  املستقبل، سعد 
بيروت وإعانه البقاء في لبنان بعد غياب 
دام ألكثر من أربع سنوات بعد إقصائه من 

ــق، خــــــال مــؤتــمــر  ــ ــبــ ــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء األســ
صحافي، عقده بمقر حركة الوفاق الوطني 
وسط بغداد، إن »ائتاف الوطنية يدعو إلى 
الرئاسات  يتكّون من  إنقاذ  تشكيل مجلس 
ــل الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــجـــنـــة مــن  ــتـ ــكـ الــــثــــاث، والـ
حكومة  تشكيل  على  لــإلشــراف  املعتصمن 
اء، وتلبية مطالب 

ّ
جديدة باختيار وزراء أكف

ــدًا دعـــمـــه اعـــتـــصـــامـــات  ــؤكــ املـــعـــتـــصـــمـــن«، مــ
»تغيير  الــتــيــار الـــصـــدري. وطــالــب عـــاوي بـ
نظام االنتخابات لضمان نزاهتها وضمان 
مشاركة الجميع، وتشريع قانون لألحزاب«، 
الـــســـابـــقـــة  »االنــــتــــخــــابــــات   

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــرًا 

ــذه حزب 
ّ
نــف انــقــاب سياسي  الحكم نتيجة 
الله على حكومته مطلع عام 2011.

يبدو  املعطيات،  هــذه  تترجم  أن  وبانتظار 
 الـــحـــريـــري وفــريــقــه يــســيــرون بــالــتــفــاؤل 

ّ
أن

عكس التيار السياسي اللبناني الذي يقول 
ـــدة. وفــــي الــســيــاق، 

ّ
ــــزال مـــعـــق  األمـــــور ال تـ

ّ
إن

يشير عضو كتلة الكتائب، الوزير سجعان 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  قــــزي، فــي حــديــث لـــ
 »الــبــعــض مــتــفــائــل بــالــحــلــول اإلقــلــيــمــيــة 

ّ
أن

وانــعــكــاســهــا عــلــى الــوضــع فــي لــبــنــان، لكن 
الـــحـــلـــول فــــي املـــنـــطـــقـــة لــــألســــف ال يــنــبــغــي 
التعويل عليها لكونها حلواًل تدفع باتجاه 
الفيدرالية بالحد األدنى أو التقسيم بالحد 
األقصى، وهو ما ال يمن تحّمله في لبنان، 
ــة املـــؤســـســـات  ــ ــامـ ــ ومــــــا ال يـــســـاعـــد عـــلـــى إقـ
قزي  والــجــمــهــوريــات«. وال يخفي  الرسمية 
ــذه املــعــطــيــات  تــــــــرّدده فــــي الــــرهــــان عـــلـــى هـــ

انـــطـــوت عــلــى خــلــل كـــبـــيـــر«. وشـــــدد عـــاوي 
العربية في  العشائر  على ضــرورة »إشـــراك 
العملية السياسية وإجراء مصالحة وطنية 

حقيقية«.
فــي غــضــون ذلـــك، لــم يــتــردد مستشار األمــن 
الـــقـــومـــي، الـــقـــيـــادي فـــي الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الحكومة  بمطالبة  الربيعي،  الحاكم، موفق 
الــعــراقــيــة بــإلــغــاء املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فــــورًا، 
وتوزيع منازل املسؤولن، ومقرات الحكومة 
والــبــرملــان عــلــى أحــيــاء الــعــاصــمــة. وأوضـــح 
ــبـــب إنـــشـــاء  ــه، أن »سـ ــ ــان لـ ــيـ الـــربـــيـــعـــي فــــي بـ
املــنــطــقــة الــخــضــراء فــي بــغــداد كـــان أميركيًا 
لتأمن جنود الواليات املتحدة ومقراتهم«، 
مــعــتــبــرًا أنـــه »مـــن الــخــطــأ أن تــكــون املنطقة 
الـــخـــضـــراء املــحــّصــنــة مـــركـــزًا ورمــــــزًا لهيبة 
الــعــراقــيــة، وأن يــفــرض على الجميع  الــدولــة 

احترام هذه املنطقة«، وفقًا للربيعي.
وانتهت، أمــس األحــد، مهلة األيــام الثمانية 
التي قّدمها حيدر العبادي للكتل السياسية 
أن  دون  مــن  تــكــنــوقــراط  جـــدد  وزراء  لتقديم 
ــقـــّدم أي مـــن الــكــتــل أســـمـــاء وزرائــــهــــا، كما  تـ
تراجع بعضها عن تقديم استقاالت وزرائها. 
ــــذا اإلطــــــــار، يــــشــــّدد الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة  فــــي هـ
ــمــــداوي، عـــلـــى أن  »الـــفـــضـــيـــلـــة«، جـــمـــال املــــحــ
»املــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا الـــعـــراق هــي أكبر 
مـــن تــغــيــيــر وزيـــــر ضــمــن كــابــيــنــة حــكــومــيــة 
 ،

ً
بعدما أخــذت ملفات اإلصــاح وقتًا طويا

ــع إدارة  ــ ــم تــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــًا عـــلـــى وضـ ــ ولـ
الــبــلــد بــشــكــل عـــــام«. ويــضــيــف املـــحـــمـــداوي، 
 »الــوثــيــقــة الــتــي 

ّ
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن

قــّدمــهــا الــعــبــادي إلـــى الــكــتــل الــســيــاســيــة لم 
تكن واضحة«، الفتًا إلى أن »قوى التحالف 
ــاع ملــنــاقــشــة  ــمــ ــتــ ــم تــــجــــِر أي اجــ ــ ــنــــي لـ الــــوطــ
الــتــعــديــات الــــوزاريــــة بــعــد اجــتــمــاع كــربــاء 

األخير«.

»لكونها ال تفيد لبنان«. وفي إطار التشاؤم 
نفسه، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، 
 »الوضع الرئاسي صعب 

ّ
سمير جعجع، أن

تجاه  العجز  يشبه  عما  ليعّبر  يتغّير«،  أن 
إنهاء الشغور الرئاسي. 

إلى  وأشــار جعجع، خــال مناسبة حزبية، 
يمكنه  ال  ســيــاســي  فـــريـــق  »أي   

ّ
أن اعـــتـــقـــاد 

ــه لـــلـــتـــوصـــل الـــى  ــ ــا قـــمـــنـــا بـ ــ ــر مـ ــثــ ــم أكــ ــديـ ــقـ تـ
انتخابات رئاسية، ولكن كما تبن ولألسف 
أن فريق 8 آذار وبالتحديد حزب الله ال يريد 
أمــر غير مقبول«.  انتخابات رئاسية وهــذا 
ــلـــه الــجــديــة  ــــزب الـ ــّكــــك جــعــجــع بـــنـــّيـــة حـ وشــ
والــفــعــلــيــة بــدعــم وصــــول عـــون إلـــى رئــاســة 
مــرور شهرين  »بعد  إنــه   

ً
قائا الجمهورية، 

على إعــانــنــا ترشيح عـــون، لــم يــحــرك أحد 
إصبعه الصغير النتخابه بينما كان يرفع 
إصبعه الكبير ليقول لنا إنه يؤيد الجنرال 
عــــون«، فــي إشــــارة إلـــى األمـــن الــعــام لحزب 
الــلــه، حسن نصر الــلــه، الــذي يـــرّدد منذ بدء 
الشغور الرئاسي معادلة »عون أو الفراغ«. 
لوصول  تأييده  أعلن  جعجع   

ّ
أن العلم  مــع 

غريمه املسيحي األول، ميشال عون، لرئاسة 
الجمهورية بعد مصالحة واتفاق سياسي 
تم بينهما على نقاط سياسية عدة تخّص 

وحدة الساحة املسيحية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد عــضــو كــتــلــة الـــوفـــاء 
استمرار  فنيش،  محمد  الــوزيــر  للمقاومة، 
املعارك على األرض السورية حيث »الوضع 
املــيــدانــي ال يــزال محتدمًا نتيجة أوهـــام أو 
اإلقليمية«، قاصدًا  القوى  طموحات بعض 

بذلك السعودية. 
متابعة  بــآخــر  أو  يعني بشكل  الـــذي  األمـــر 
إلــى جانب  التي يخوضها  للحرب  الــحــزب 
الــنــظــام الـــســـوري، وهـــو مـــا قـــد يــحــول دون 

 لبناني داخلي. 
ّ

ترجمة أي حل

عادل األحمدي

قــبــل عـــام مــن الــيــوم، فــي 21 مـــارس/ 
الثورية  »اللجنة  أعلنت   ،2015 آذار 
»التعبئة  للحوثين  التابعة  العليا« 
الــعــامــة« لــلــحــرب واضــعــة مــديــنــة عـــدن كهدف 
جديد لحربها التوسيعية باتجاه املحافظات 
اليمنية، بعدما كان الرئيس عبدربه منصور 
هادي قد انتقل إليها وأعلنها عاصمة مؤقتة 

للباد.
ــيـــاح عـــدن  ــتـ تــمــكــن تـــحـــالـــف االنــــقــــاب مــــن اجـ
فـــي وقـــت قــصــيــر، وخــصــوصــًا بــعــد اســتــفــادة 
الحوثين من القوات املوالية للرئيس املخلوع 
علي عبد الله صــالــح، لكن ســرعــان مــا تحول 
التوسع باتجاه عدن إلى املستنقع الذي غرقت 
فيه املليشيات، لتدور تباعًا حرب هي األعنف 
الشعبية  واملــقــاومــة  مــن جهة  املليشيات  بــن 

عام على اجتياح عدن
حرب استنزاف مدمرة 

مّهدت لهزائم تحالف االنقالب

أوًال بأول
مّهد بدء مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع تنفيذ مخطط اجتياح عدن قبل عام من اآلن لتحوالت عدة، وخصوصًا بعد 

انطالق عاصفة الحزم، قبل أن تتحرر المحافظة في 17 يوليو/تموز الماضي، وتبدأ سلسلة هزائم المليشيات

شارك أنصار الحراك 
الجنوبي كطرف أساسي 

في المعارك
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ــــوات الــجــيــش املــوالــيــة لــلــشــرعــيــة مـــن جهة  وقـ
ثانية وخصوصًا بعد انطاق عاصفة الحزم، 
لتصل الحرب إلى 17 محافظة يمنية وال يزال 
بعض هــذه الجبهات مستمرًا إلــى الــيــوم. أما 
في عدن فاستمرت املعارك فيها حتى الـ17 من 
يوليو/تموز املاضي، تاريخ إعان تحريرها 
من الحوثين واملوالن للرئيس املخلوع. وهو 
لسلسلة تحوالت  أســس  الــذي  نفسه  التاريخ 
عسكرية انعكست هزائم متتالية في صفوف 
تلو  للمحافظة  االنــقــاب وخــســارتــه  تــحــالــف 
لتحوالت  املدينة  تحرير  مهد  كذلك  األخـــرى. 
إلى  الشرعية تباعًا  إن لجهة عــودة  سياسية 
املدينة أو لجهة منح الحراك الجنوبي، والذي 
أدوارًا  املعارك،  في  دورًا حاسمًا  أنصاره  أدى 

سياسية وأمنية غير مسبوقة في املحافظة.

حيثيات سبقت االجتياح
ـــ21 مـــن فــبــرايــر/شــبــاط 2015،  ــ اعــتــبــارًا مـــن الـ
تمكن الرئيس الشرعي هادي من كسر اإلقامة 
وغــادر  فــي صنعاء  عليه  املــفــروضــة  الجبرية 
إلى عدن، ومنها أعلن العدول عن االستقالة، 
واتــخــذهــا »عــاصــمــة مــؤقــتــة« نــظــرًا لسيطرة 
املليشيات على صنعاء. وابتداء من الثالث من 
مـــارس/ آذار بــدأ التوتر فــي عــدن بــن القوات 
املوالية للرئيس املخلوع وبن القوات املوالية 
لــلــشــرعــيــة، إذ أصــــــدر هــــــادي قـــــــرارًا بــتــغــيــيــر 
العميد عبدالحافظ السقاف، قائد قوات األمن 
الخاصة، أكبر قوة أمنية في عدن، إال أن األخير 
بالتوجيهات  والتزم  للقرار،  االنصياع  رفض 
املركزية الصادرة من االنقابين في صنعاء.

في السابع من الشهر نفسه تمكن وزير الدفاع 
اللواء محمود الصبيحي، من مغادرة صنعاء 

بطريقة »اإلفات« من االنقابين بعدما كانت 
رئيسًا  عينته  للحوثين  الــثــوريــة«  »الــلــجــنــة 
للجنة األمنية العليا، والتحق بهادي في عدن، 
بالتزامن مع التصعيد والتوتر الذي تشهده 
املــديــنــة بــن الـــقـــوات املــوالــيــة لــلــرئــيــس هــادي 
وبن قوات األمن الخاصة املتمردة على قراره. 
ــارس/ آذار ألــقــى الــرئــيــس  ــ فـــي الــعــاشــر مـــن مـ
املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح خــطــابــًا أمـــام 
حشد من أنــصــاره، وصــدرت عنه تصريحات 
اعــتــبــرهــا مــراقــبــون تــمــهــيــدًا لــلــحــرب، إذ أملــح 
بالسعي  وفــريــقــه  هـــادي  للرئيس  بــاتــهــامــات 
حاربهم  الــذيــن  بشركائه  وقــارنــه  لانفصال، 
ــاد فـــرض الــوحــدة  فــي صــيــف 1994 عــنــدمــا أعـ
ــــان الـــجـــنـــوب فــــك ارتـــبـــاطـــه  بـــالـــقـــوة عـــقـــب إعــ
بالشمال. وفي الـ19 من الشهر نفسه، تمكنت 
قوات موالية للرئيس هادي من السيطرة على 
قــوات األمــن الخاصة، والــتــي تمردت  معسكر 
ــادي بــتــغــيــيــرهــا، وفــي  ــ ــرار الــرئــيــس هـ ــ عــلــى قـ
الــيــوم ذاتـــه حـــّرك الــحــوثــيــون وصــالــح الــقــوات 
الجوية ألول مرة واستهدفوا القصر الرئاسي 
»معاشيق«  بمنطقة  الرئيس  فيه  يقيم  الــذي 
في عدن، ودفعوا بتعزيزات إلى تعز للتوجه 
إلى عدن، وفي الـ20 شهدت صنعاء تفجيرات 
هـــي األكـــثـــر دمـــويـــة تــبــنــاهــا »داعـــــــش« داخـــل 
للحوثين  مـــوالـــون  عليهما  يــقــيــم  مــســجــديــن 
، وخــرج زعيم 

ً
أكثر من 150 قتيا سقط فيها 

التفجيرات  الحوثي، عقب  الجماعة، عبدامللك 
خصومه  على  شــديــدًا  هجومًا  حمل  بخطاب 

وصدر عنه ما يؤّيد الحرب.
في الـ21 من مارس/ آذار، وجه الرئيس هادي 
من عدن خطابًا متلفزًا هو األول بعد انتقاله 
الحوثين  فيه هجومًا على   

ّ
املدينة، شــن إلــى 

اليمني في منطقة مــران،  العلم  »رفع  بـ ووعــد 
معقل قادة الحوثين في محافظة صعدة بداًل 
ــارة إلـــى والءات  مــن الــعــلــم اإليـــرانـــي«، فــي إشــ

الحوثين لطهران.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــلــجــنــة الــثــوريــة العليا 
»اإلعــان  بموجب  العليا  السلطة  تمثل  التي 
»التعبئة  إلـــى  الــدعــوة  للجماعة،  االنــقــابــي« 
ــــت »املــــؤســــســــتــــن األمـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــــة«، ووجـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والعسكرية بالقيام بواجباتهما في التصدي 

»الحرب القذرة«. ملا وصفتها بـ
عقب إعان ثورية الحوثين »التعبئة العامة«، 
الجماعة وقــوات  مــن مسلحي  بــدأت مجاميع 
مــوالــيــة لــصــالــح بــالــتــحــرك مـــن تــعــز بــاتــجــاه 
ــــوات األمــــن  ــدن، بـــعـــدمـــا تـــعـــرض مــعــســكــر قــ ــ عــ
فــي عـــدن ومــراكــز أمــنــيــة فــي مــديــنــة الــحــوطــة، 
مــركــز محافظة لــحــج، لــاقــتــحــام، حــيــث دخــل 
الحوثيون وقوات موالية لهم بلدة كرش؛ أول 

منطقة تابعة ملحافظة لحج، بعد يومن.
في الـــ24 من مــارس/ آذار، وجــه هــادي رسالة 
إلـــى قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي أشـــار 
فــيــهــا إلــــى تــصــعــيــد الــحــوثــيــن وأنـــهـــم بــــدأوا 
التحرك باتجاه لحج وعدن، مطالبًا بالتدخل 

العسكري لحماية اليمن وشعبه.
خال يومي 24 و25 تمكن الحوثيون عمليًا من 
قاعدة  على  والسيطرة  لحج  محافظة  دخــول 

على الرغم من إنجاز ملف التحرير من مليشيات تحالف االنقالب، إال أّن عدن 
في  غارقة  المدينة  على  اإلبقاء  عدة  أطراف  محاوالت  اليوم  تواجه 
فوضى أمنية. وبعد اغتيال محافظ عدن السابق، جعفر محمد سعد، 
والمقاومة  الجنوبي  الحراك  في  البارزين  القياديين  اليمني  الرئيس  اختار 
الزبيدي كمحافظ جديد للمدينة وشالل علي شائع  الشعبية، عيدروس 
جعلتهما  عدة  تحديات  الرجالن  يواجه  لكن  المحافظة،  أمن  كمدير 
يتعرضان ألكثر من محاولة اغتيال، في الوقت الذي ال تزال جهودهما 
التنظيمات  تمّدد  ووقــف  المحافظة  في  األمنية  الفوضى  إلنهاء 
المتشددة فيها، سواء »داعش« أو »القاعدة«، تصطدم بعقبات عدة.

األوروبــي،  االتحاد  في  الخارجية  وزيرة  اإلثنين،  اليوم  بيروت،  إلى  تصل 
الالجئين  بلقاء  خاللها  تقوم  رسمية،  زيــارة  في  موغيريني،  فيديريكا 
)البقاع  الياس  بر  في  رسمية  ومدرسة  المخيمات،  أحد  في  السوريين 
هذا  يستقبل  لبنان  أّن  لإلعالم،  الوطنية  الوكالة  ذكرت  كما  األوســط(. 
األسبوع إلى جانب موغيريني، موفدين دوليين، في مقدمهم األمين 
العام لألمم المتحدة، بان كي مون. ونقلت الوكالة عن بعض المصادر 
احتمال وصول مبعوثين أوروبيين إضافيين. وتتركز مباحثات الموفدين 
الدوليين إلى لبنان حول أزمة النازحين السوريين، والشغور الرئاسي اللبناني.

تعرّضت عدن لدمار وأضرار واسعة، إذ تحولت إلى منطقة تحٍد بين 
الحوثيين وصالح وبين التحالف بقيادة السعودية. وحسب األرقام شبه 
الرسمية التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، فقد سقط أكثر من ألف 
قتيل ونحو 9 آالف جريح من المدنيين، خالل الحرب منذ بدء اجتياحها 
بلغ  فيما  يوليو/تموز،   17 في  منها  خروجهم  وحتى  الحوثيين  من 
عدد المساكن المتضررة، بحسب التصريحات المنسوبة إلى لجنة خاصة 
بالحصر، نحو 10 آالف مسكن. وتقول مصادر غير رسمية إن الحوثيين 
أيضًا. وتشير  المعارك  اآلالف من مقاتليهم خالل  وحلفاءهم خسروا 
المصادر إلى أن أغلبهم قضى في الغارات الجوية  التي كانت تستهدف 

مختلف تحركاتهم في عدن ومحيطها.

تحديات ما بعد التحرير

مبعوثون دوليون في بيروت

خسائر بشرية ومادية

وليد التليلي

عاد الحبيب بورقيبة مرة أخرى 
إلى صدارة األحداث التونسية 
بمناسبة إحياء عيد استقالل 

تونس عن فرنسا، أمس األحد، 
التي تجاوزت بعدها التاريخي 
وتحّولت إلى مناسبة سياسية 

بامتياز، يحاول خاللها كل 
طرف أن يلبس فيها جّبة الزعيم 

وحده، وينسب إليه مبادئ 
الحداثة التي عمل بورقيبة على 

إرسائها.
غير أن الجدل هذه املرة تحّول 

إلى الشارع الرئيسي الذي 
يحمل اسمه وسط العاصمة 
تونس، بسبب مقترح إعادة 

تمثاله السابق إلى حيث 
كان، قبالة تمثال ابن خلدون، 

يتحاوران عن ُبعد، في مشهد 
اب تونس، قبل 

ّ
ألهم شعراء وكت

أن يستبدله الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي بساعة 
حديدية، في محاولة إلقصاء 

بورقيبة من املشهد، وربما من 
ذاكرة التونسيني.

غير أن بورقيبة »عاد« بعد 
الثورة بقوة، وصار محل 

تنافس بني تيارات سياسية 
عديدة، وتصالح معه حتى 

اإلسالميون، بعد عقود من 
الضغينة.

الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبسي، قال أمس إنه 

يساند الفكرة، وعاد بالتاريخ 
إلى أسبابها ورمزيتها، ألنها 

وضعت مكان تمثال جول 
فيري املستعمر كإعالن عن 

نهاية االستعمار.
ويتساءل التونسيون اليوم عن 
أهمية هذا الجدل وأولويته في 
مشاكل التونسيني املتراكمة، 
وحربهم في الغرب والجنوب، 

ومالحقتهم للعناصر 
اإلرهابية املتخفية، ومشاكلهم 
االقتصادية التي ال حصر لها.

الجدل اكتسح صفحات 
التواصل االجتماعي، ومنابر 
اإلعالم، بني مدافع عن الفكرة 

ومعارض لها، حتى أن الروائي 
الكبير حسن بن عثمان، اعتبر 

أن بورقيبة هو أكثر الذين 
استفادوا من الثورة.

ويرى كثير من التونسيني أن 
إعادة االعتبار لبورقيبة ال تتم 

عبر إعادة تمثاله وأنه مجرد 
جدال ال قيمة له، وأن الدفاع عن 
حداثة كّرس حياته من أجلها، 

هي السبيل إلعادة االعتبار 
إليه، بعيدًا عن االنتهازية 

السياسية، وتنازع األحزاب 
الكثيرة التي تدعي البورقيبية 

والدستورية.
لكن الجدل الكبير الذي فتح 

السبسي مجاله، أمس األحد، 
يتمثل في دعوته إلى مصالحة 
الدستوريني مع أبرز معارضي 

بورقيبة، صالح بن يوسف، الذي 
تم اغتياله بسبب هذا الخالف، 
وأحدث انقسامات كبيرة في 
صفوف التونسيني، ال تزال 

شظاياها إلى اليوم.

للحديث 
تتمة

بورقيبة 
مرة أخرى

مع الحدث

متابعة تقرير

العند الجوية، أكبر القواعد العسكرية شمالي 
الــبــاد، وذلــك بتساهل مــن الــقــوات العسكرية 
أغلبها  كــان  والــتــي  املناطق،  تلك  فــي  املرابطة 
يــديــن بــالــوالء للرئيس املــخــلــوع، األمـــر الــذي 
الجوية حيث سلمت  العمليات  بــدء  مع  ظهر 
أغــلــب املــعــســكــرات فــي املــحــافــظــات الجنوبية. 
ومع وصول الحوثين وحلفائهم إلى مشارف 
عدن، غادر الرئيس هادي املدينة برًا في الـ25 
من مارس/ آذار، حيث توجه بحسب مصادر 
»العربي الجديد« شرقًا عبر محافظة  مطلعة لـ

أبـــن مــــرورًا بــشــبــوة ثــم مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
واملــهــرة وحــتــى حـــدود سلطنة ُعــمــان، ومنها 
تــوجــه إلــى الــســعــوديــة، وحــســب املــصــادر فقد 
تــعــرض الــرئــيــس ملـــحـــاوالت اســتــهــداف أثــنــاء 

طريقه من عدن حتى املهرة.
أولــــى  بـــــــدأت  آذار،  مــــــــارس/  مــــن  الـــــــــ26  ــر  فـــجـ
ضــــربــــات غــــــــارات »عـــاصـــفـــة الـــــحـــــزم« بـــغـــارة 
الجوية،  الديلمي  قــاعــدة  استهدفت  مفاجئة 
املقر الرئيسي للقوات الجوية، والــذي سيطر 
عليه الحوثيون شمال صنعاء، ومنه انطلقت 

املــقــاتــات الــحــربــيــة لقصف الــقــصــر الــرئــاســي 
الــذي يقيم فيه الرئيس هــادي بــعــدن. وخــال 
التحالف من  العمليات، تمكن  بــدء  ساعة من 
الــتــي يسيطر عليها  الــجــويــة  الــقــوات  تعطيل 
الحوثيون بشكل كامل، وسيطر على األجواء 
عــدن، تواصلت  البحرية في  اليمنية واملنافذ 
الحرب بعد مغادرة الرئيس وأغلب مسؤولي 
واملــوالــون  الحوثيون  حـــاول  حيث  الحكومة، 
املــديــنــة، وواجــهــوا  السيطرة على  إكــمــال  لهم 
على األرض قوات من املوالية للرئيس هادي 
»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« الــتــي  ومـــا كـــان يــعــرف بـــ
تأسست بــدعــم مــن الــحــكــومــة، بــاإلضــافــة إلى 

ضربات جوية مكثفة.

قوى معارك عدن
في مقابل الحوثين والقوات املتحالفة معهم 
املوالية للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
تكونت جبهة الشرعية من عسكرين وأمنين 
أيــــــــدوا الـــشـــرعـــيـــة، ومـــقـــاتـــلـــن مــحــلــيــن غــيــر 
»املقاومة الشعبية«،  نظامين ُعرفوا بعدها بـ
والـــتـــي تــألــفــت مـــن مــحــســوبــن عــلــى »الـــحـــراك 
اليمني لإلصاح  التجمع  الجنوبي«، وحــزب 
ــلـــمـــن(،  )الــــــــــــذراع الـــســـيـــاســـي لـــــإلخـــــوان املـــسـ
باإلضافة إلى تيارات سلفية ساهمت بفعالية 
في معركة التحرير. وعلى مستوى التحالف، 
شــاركــت اإلمـــارات بفعالية بتولي ملف عــدن، 
إذ ابـــتـــداء مـــن يــونــيــو/حــزيــران دخــلــت قـــوات 
إلى  إمــاراتــيــة  أغلبها  التحالف  مــن  مــحــدودة 
ــة، وفــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز بـــــدأت مــعــركــة  ــنـ ــديـ املـ
التحرير لتنتهي بإعان الحكومة عدن مدينة 

محررة في الـ17 من الشهر نفسه.
تمكنت عدن من هزيمة مليشيات تحالف االنقالب )صالح العبيدي/فرانس برس(

يستمر اعتصام الصدريين حتى تنفيذ المطالب 
)حيدر هادي/األناضول(
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صنعاء ـ العربي الجديد

يبدو أن جهود املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، الهادفة الستئناف املحادثات اليمنية ستثمر هذه املرة، 
بعدما نقلت وكالة »األناضول« موافقة الحوثين وحزب املؤتمر، 
خال اجتماعهم باملبعوث األممي إلى اليمن، في صنعاء، على 
املشاركة في جولة جديدة من املفاوضات مع الحكومة الشرعية 
اليمنية في الكويت، تزامنًا مع ترؤس الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعًا لوفد 
أّكــدوا على ضــرورة االلتزام  الذين  املــفــاوض،  اليمنية  الحكومة 
بتطبيق القرار األممي 2216. وتأتي هذه الخطوات مع تواصل 
الشرعية  الجيش  لقوات  متسارع  تقدم  امليدانية وسط  املعارك 
ي مـــأرب والـــجـــوف، وســط 

َ
و»املــقــاومــة الــشــعــبــيــة«، فــي محافظت

وشمال الباد. 
وأوضـــحـــت مــصــادر ســيــاســيــة يمنية رفــيــعــة املــســتــوى لــوكــالــة 
 »الــحــوثــيــن أبــلــغــوا ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، 

ّ
»األنـــاضـــول«، أمـــس، أن

موافقتهم على املــشــاركــة فــي جولة جــديــدة مــن املــفــاوضــات مع 
ه »من املتوقع أن 

ّ
أن الحكومة اليمنية في الكويت«، مشيرة إلى 

يتم عقد تلك املفاوضات، بعد موافقة الحوثين، نهاية مارس/ 
املــقــبــل«. وفـــي تصريح  نــيــســان  أبــريــل/  الــحــالــي، أو مطلع  آذار 
مقتضب على صفحته عبر موقع »تويتر«، كتب املبعوث األممي 
الشعبي  واملؤتمر  الله  أنصار  ممثلي  مع  االجتماع  »أجـــواء   

ّ
أن

اءة، والتحضيرات جارية ملحادثات السام 
ّ
العام، إيجابية وبن

لــلــيــمــن«. وكـــان وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، خــالــد الــجــار 
الله، أعلن، يوم الجمعة املاضي، أن بــاده مستعدة الستضافة 

مفاوضات مع األطراف اليمنية من أجل السام في الباد.
تــرأس هــادي اجتماعًا لوفد الحكومة املفاوض  الــريــاض،  وفــي 
الــذي شــارك في محادثات سويسرا في ديسمبر/ كانون األول 
العام املاضي. ونقل موقع وكالة األنباء اليمنية التابع للشرعية، 

 دعــاة 
ّ

ــا وال نـــزال وسنظل
ّ
عــن هـــادي قــولــه خــال االجــتــمــاع، »كــن

سام ووئــام من منطلق مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الذي 
يعاني على مدار عام كامل من تبعات اإلنقابين الذين دّمروا 
املـــدن، وشــــّردوا األهــالــي، وقتلوا األبــريــاء مــن األطــفــال والنساء 
ل«. وأوضح هادي أن »مرتكزات السام وقرارات الشرعية 

ّ
والعز

ونــّوه   .»2015 للعام   2216 الــقــرار  واضــحــة، خصوصًا  الــدولــيــة 
هادي بجهود املبعوث األممي، مشيرًا إلى »الترحيب والتعاطي 
اإليجابي من قبل الحكومة مع املشاورات التي تهدف إلى تنفيذ 
املتحدة  األمــم  الدولية، ومساعي  الشرعية  قــرارات  استحقاقات 

للحل السياسي«.
قت 

ّ
ميدانيًا، تتصاعد حّدة املعارك في جبهات يمنّية عدة، إذ حق

ملحوظًا،  تقدمًا  الشعبية«  و»املــقــاومــة  الجيش  قـــوات  خالها 
وســيــطــرت على أجـــزاء واســعــة مــن مدينة حــريــب، جــنــوب شرق 
املخلوع.  للرئيس  واملــوالــن  الحوثين  مــع  مــعــارك  بعد  مـــأرب، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــجــيــش  ويـــوضـــح مــصــدر عــســكــري، لـــ
الوطني واملقاومة تمّكنا من استعادة جزء من معسكر الوسيعة، 
 على املدينة، وجزء من 

ّ
وإدارة أمن حريب، وموقع القلعة املطل

»فيما ينسحب  املــعــارك  استمرار  إلــى  الحشف«، مشيرًا  منطقة 
الحوثيون باتجاه منطقة شقير«. 

أمـــا فــي محافظة الــجــوف، شــمــال مــــأرب، أعــلــنــت قـــوات الجيش 
ــهــا حـــّررت أجـــزاء كبيرة مــن مديرية املــتــون بعد 

ّ
و»املــقــاومــة«، أن

الــلــواء حسن العجي  املــحــافــظ،  حملة بــدأتــهــا، أمــس، بمشاركة 
العواضي، وقائد املنطقة السادسة، اللواء أمن الوائلي، وقائد 
»لواء النصر«، أمن العكيمي. وبحسب املصدر العسكري ذاته، 
ــتــل اثــنــان وأصــيــب ستة آخـــرون مــن مرافقي املحافظ العجي 

ُ
»ق

خال املعارك، وجرى تحرير وادي ونقطة الجرعوب، ومعيمرة، 
الشرعية، خال  قــوات  أخــرى. وتمّكنت  مــذاب، ومناطق  ووادي 
ــزاء واســعــة بمحافظة  األشــهــر الــثــاثــة األخـــيـــرة مــن تــحــريــر أجــ

الجوف.

اقتراب استئناف محادثات اليمن 
الكويت أبرز المرشحين لالستضافة

  شرق
      غرب

84 موظفًا أمميًا مدنيًا 
يغادرون المغرب

املدنية  الهيئة  غــادر عــدد كبير من 
إلــى الصحراء  لبعثة األمــم املتحدة 
»املــيــنــورســو«، أمــس األحـــد، مدينة 
ــغـــرب، إلــــى الس  الــعــيــون جــنــوب املـ
باملاس في إسبانيا، بعدما كان قد 
غــادرهــا عــدد مــن املــوظــفــن سابقًا، 

لــيــصــبــح  ــبــــت،  الــــســ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
مجموع العدد 84 شخصًا، من دون 
أن يــطــاول الــقــرار املــكــّون العسكري 
فــي الــبــعــثــة األمــمــيــة. وجــــاء الطلب 
البعثة  عــديــد  بــتــخــفــيــض  املــغــربــي 
ردًا على وصــف األمــن العام لألمم 
املتحدة، بان كي مون )الصورة(، ملا 
»االحتال«. يحصل في الصحراء بـ
)العربي الجديد(

منفذ هجوم إسطنبول 
تركي ينتمي لـ»داعش«

أعــلــنــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
ــد، أنـــه تــم الــتــعــرف عــلــى هوية  األحــ
االنــــــتــــــحــــــاري الــــــــــذي نــــفــــذ هـــجـــوم 
إســطــنــبــول أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه املــــواطــــن الــتــركــي 
محمد أوزتورك )24 عامًا( من والية 
الــســلــطــات، ليس  عــنــتــاب. وبحسب 
مــلــف جنائي  االنـــتـــحـــاري أي  لـــدى 
ــن الـــتـــركـــي، لــكــنــه  ــ ــــدى األمــ ــابـــق لـ سـ
مـــن عــائــلــة مــعــروفــة بــارتــبــاطــاتــهــا 
قالت  ذلـــك،  إلـــى  بتنظيم »داعـــــش«. 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة، أمـــــــس، إن 
البلجيكي  السفير  استدعت  تركيا 
لتقديم شكوى بشأن خيمة نصبها 
أنصار حزب »العمال الكردستاني« 
قمة  مؤتمر  عقد  موقع  من  بالقرب 
ــا فــي  ــيــ ــركــ االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي وتــ

بروكسل قبل أيام. 
)العربي الجديد(

... ونتنياهو 
يوّظف االعتداء

اســتــغــل رئـــيـــس حــكــومــة االحـــتـــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــد، فـــي جــلــســة الــحــكــومــة  ــ أمـــس األحـ
اإلســرائــيــلــيــة األســـبـــوعـــيـــة، اعـــتـــداء 
»الــــحــــرب   

ّ
أن مـــدعـــيـــًا  إســــطــــنــــبــــول، 

ــــاب يــجــب أن تــكــون أواًل  عــلــى اإلرهـ
األعمال  يستنكر  ال  ومــن  عسكرية، 
ــيــــة هــــو مـــؤيـــد لــــإلرهــــاب«.  ــابــ اإلرهــ
اتـــه،  ـــاوى نــتــنــيــاهــو، فـــي ادعـــاء وســ
ــبـــول وبـــن  ــنـ ــطـ ــرات إسـ ــيـ ــجـ ــفـ بـــــن تـ
العمليات الفلسطينية في األراضي 

املحتلة.
)العربي الجديد(

خامنئي: أميركا لم 
تِف بتعهداتها 

للجمهورية  األعــلــى  املــرشــد  اعتبر 
اإلسامية، علي خامنئي )الصورة(، 
 »الــواليــات املتحدة 

ّ
أمــس األحــد، أن

األميركية لم تلتزم بتعهداتها إزاء 

إيـــران بموجب مــا جــاء فــي االتفاق 
الــنــووي بــن الــبــاد والــغــرب«. وفي 
كلمة ألقاها املرشد، أمس األحد، في 
الباد،  مدينة مشهد شمال شرقي 
إلى  أشـــار  الــنــوروز،  بمناسبة عيد 
 بــــاده الــتــزمــت بــتــعــهــداتــهــا في 

ّ
أن

االتــفــاق، ومــع ذلــك لم تحصل حتى 
عنها،  املفرج  أموالها  على  اللحظة 
ولــــم يـــرفـــع الــحــظــر عـــن تــعــامــاتــهــا 

املصرفية. 
)العربي الجديد(

الجزائر: قتل متورطين 
بهجوم عين صالح

أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي، أمــــس األحــــد، 
الــجــيــش  أن  »رويــــــــتــــــــرز«،  ــة  ــالــ ــوكــ لــ
الجزائري قتل أربعة متشددين في 
مــنــطــقــة عـــن صـــالـــح الــصــحــراويــة، 
تعتقد الــســلــطــات أنــهــم مــســؤولــون 
عــن هــجــوم وقـــع يـــوم الجمعة على 
مـــحـــطـــة غـــــاز فــــي املـــنـــطـــقـــة. وأعـــلـــن 
»الــقــاعــدة« مــســؤولــيــتــه عن  تنظيم 
الواقعة  الغاز  محطة  على  الهجوم 
فـــي وســـط الـــجـــزائـــر، مـــن دون وقــع 

خسائر بشرية.
)رويترز(



بات دخول حكومة فائز السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس مسألة وقت، فيما يستعد المجتمع الدولي لمواجهة 
أي عقبات أمام الحكومة عبر التلويح بقرار من مجلس األمن قد يتيح اللجوء إلى القوة

القاهرة ــ العربي الجديد

املصرية،  الشرطة  رجــال  مــن   18 مقتل  يفتح 
مــســاء الــســبــت، فـــي اســتــهــداف كــمــن الصفا 
جنوب مدينة العريش، الباب على مصراعيه 
ــفـــشـــل األمــــنــــي وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــول الـ ــ حــ
تطرح  كما  »واليــة سيناء«.  تنظيم  مواجهة 
العملية التي نفذها التنظيم املسلح، والذي 
أعــلــن مــبــايــعــة تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 
ــاؤالت بــشــكــل كــبــيــر حـــول  ــســ ــتــ )داعــــــــــش(، الــ

التعامل مع ملف العنف في سيناء.
أخبار حــول سماع  انتشرت  السبت،  فمساء 
ــنـــوب مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش،  دوي انــــفــــجــــارات جـ
أعقبه  يــحــدث،  مــا  تفاصيل  معرفة  دون  مــن 
ــــور  ــدأت األمـ ــ ــار بـــكـــثـــافـــة. بـــعـــدهـــا بــ ــ ــــاق نـ إطــ
كبيرة  عملية  حــصــول  إلـــى  لتشير  تــتــضــح، 
نــفــذهــا مــســلــحــون تــابــعــون لــتــنــظــيــم »واليـــة 
سيناء«، ضد كمن أمني. وفي ظل صعوبة 
األوضـــــاع فــي منطقة االشــتــبــاكــات، لــم يكن 
حصر أعداد القتلى واملصابن من قوة كمن 
الصفا األمني محددًا بشكل كبير، بل ذهبت 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى ســـقـــوط نــحــو تــســعــة قتلى 
أن يصدر بيان وزارة  آخــريــن. قبل  وإصــابــة 
لــيــؤكــد مــقــتــل 12 شــرطــيــا بينهم  الــداخــلــيــة 
إلى  الــعــدد  ثــم يرتفع  الهجوم،  فــي  ضابطان 

.
ً
18 قتيا

وتؤكد معطيات الهجوم تكرار تنظيم »والية 
الكمائن،  على  الهجوم  في  لتكتيكه  سيناء« 
ــخــدم فــي أكثر مــن عملية سابقة 

ُ
والـــذي اســت

لــــه، عــبــر اقـــتـــحـــام ســـيـــارة مــفــخــخــة لــلــهــدف، 
باقي  لقتل  التنظيم  لعناصر  هجوم  يعقبه 
الخفيفة  األسلحة  باستخدام  الكمن  أفـــراد 
واملــتــوســطــة. ولــكــن تناقضا ظــهــر فــي روايـــة 
وزارة الداخلية حول الواقعة، وبيان التنظيم 
الهجوم تم  أن  أعلنت  الـــوزارة  إن  إذ  املسلح، 
مــن خـــال قـــذائـــف، بــيــد أن الــثــانــي أعــلــن عن 

تفجير سيارة مفخخة.
وبحسب روايــات أهلية من مدينة العريش، 
فــــإن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم كــــان لــديــهــم إصــــرار 
على  نفذوها،  سابقة  هجمات  بعكس  كبير 
تــصــفــيــة كـــل الـــقـــوات املـــتـــواجـــدة فـــي الــكــمــن. 
ــــى مـــاحـــقـــة عــنــاصــر  وأشــــــــارت الـــــروايـــــات إلـ
التنظيم عــددًا مــن الجنود عقب فــرارهــم من 
ــــال االشـــتـــبـــاكـــات.  الـــكـــمـــن، وتــصــفــيــتــهــم خـ
الهجوم جــاء في سلسلة  أن  التنظيم  وأعلن 
عمليات ضد قوات الشرطة، ردًا على »إهانة 
وباألخص  األمنية،  الحواجز  على  النساء« 

كمن الريسة.
األخــطــر فــي تفاصيل الــهــجــوم املــســلــح على 
الكمن األمني، هو تأخر الدعم من قبل قوات 
في  الكمن  قــوة  والــجــيــش، ملساندة  الشرطة 
االشــتــبــاكــات بــن الــطــرفــن. وعــلــى افــتــراض 

واشنطن ــ منير الماوري

للرئاسة  الــحــالــيــة  املــرشــحــة  رســائــل  تكشف 
األميركية، هياري كلينتون، التي بدأ موقع 
»ويكيليكس« نشرها، أن الوضع الليبي كان 
املــوضــوع األكــثــر إثـــارة لقلق كلينتون خال 
واليــتــهــا فــي وزارة الــخــارجــيــة، إضــافــة إلــى 
الــتــطــورات فــي مــصــر بــعــد ثــــورة 25 يــنــايــر/

كانون الثاني 2011. وبدأ موقع »ويكيليكس« 
األميركي املتخصص في التسريبات السرية، 
ــــف صــفــحــة  ــد عـــلـــى خــمــســن ألـ ــزيـ ــا يـ نـــشـــر مــ
تتضمن أكثر من ثاثن ألف رسالة صادرة 
واردة  أو  لكلينتون،  اإللكتروني  البريد  مــن 
إليه، خال السنوات التي كانت تتولى فيها 
منصب وزيرة الخارجية األميركية وما بعد 
تلك الفترة، وعلى وجه التحديد من منتصف 

عام 2010 حتى أواخر صيف عام 2014.
وفـــي داللــــة عــلــى أن الــهــجــوم اإلرهـــابـــي على 
مدينة  فــي  األميركية  الدبلوماسية  املنشآت 
ــلـــيـــبـــيـــة فـــــي الــــــحــــــادي عــــشــــر مــن  بــــنــــغــــازي الـ
ــان عــلــى رأس  كــ ــام 2012  ســبــتــمــبــر/أيــلــول عــ
الفترة،  تــؤرق كلينتون في تلك  التي  املسائل 
حــــازت ليبيا نــصــيــب األســــد مــن حــيــث ورود 
ذكرها في تلك املــراســات. ولم تغب أية دولة 
عربية عن الورود في طياتها، لكن ليبيا تكّرر 
ذكـــرهـــا 1620 مــــرة ولــــم تــنــافــســهــا فـــي كــثــافــة 
اهــتــمــام كــلــيــنــتــون بــهــا ســـوى جــارتــهــا مصر 
الــعــراق 1099  التي ورد ذكرها 1461 مــرة، ثم 
ــا عــــدا ذلــــك مـــن الـــــدول الــعــربــيــة فقد  ــــرة، ومــ مـ
حـــازت أرقــامــا تقل عــن األلـــف. ولــم يصل عدد 
ــر ســـوريـــة فـــي مــراســات  ــــرات الــتــي ورد ذكـ املـ
كلينتون إلى األلف، لكنها تجاوزت عدد مرات 

ورود السعودية التي تكرر ذكرها 717 مرة.
وألن فترة كتابة الرسائل تزامنت مع تطورات 
الــعــربــي، فقد تلقت كلينتون  الــربــيــع  ثـــورات 
ــلـــت، مـــا يـــقـــارب الــخــمــســمــائــة رســالــة  أو أرسـ
تتعلق بتونس، وما يقارب هذا العدد حول 

ــدم قــــــــدرة عــــنــــاصــــر الــــكــــمــــن اإلبــــــــــاغ عــن  ــ ــ عـ
الــعــاجــل،  الــدعــم  وطلبهم  لــهــجــوم  تعرضهم 
العريش  لكن أصــوات االنفجار هــزت مدينة 
 عـــن أن إطـــــاق الـــرصـــاص 

ً
بـــالـــكـــامـــل، فـــضـــا

ــم يـــتـــوقـــف طــــــوال ســاعــة  ــدة لــ ــديــ بـــكـــثـــافـــة شــ
ال  كبيرة  استفهام  عامة  يطرح  مــا  تقريبا، 
املسلحة  املواجهات  إطــار  إغفالها في  يمكن 
الجيش  املشتركة من  والــقــوات  التنظيم  بن 

والشرطة.
ــتـــي يـــتـــأخـــر فــيــهــا  ــرة األولـــــــى الـ ــ ــم تـــكـــن املــ ــ ولـ
وصـــول الــدعــم فــي املــواجــهــات بــن قـــوات من 
الجيش والشرطة على حد ســواء، وعناصر 
»والية سيناء«. وفي مرات سابقة كان الدعم 
يتأخر بسبب ُبعد املسافة بن أقــرب تمركز 
للجيش والشرطة، ومكان تبادل إطاق النار 
مع العناصر املسلحة، ولكن هذه املرة وقعت 
االشـــتـــبـــاكـــات فـــي جـــنـــوب مــديــنــة الــعــريــش، 
الــدعــم خــال دقائق  وكـــان مــن املمكن تقديم 
من معرفة حصول مواجهات مسلحة. ولكن 
لــم تــصــل قـــوات الــشــرطــة لتقديم دعـــم للقوة 
التي تتعرض للهجوم، إال بعد مرور ساعة 
تقريبا، ظلت خالها منطقة جنوب العريش 

مرتعا للعناصر املسلحة.
ويــدفــع هـــروب الــجــنــود مــن املــواجــهــات مع 
عــنــاصــر »واليـــــة ســـيـــنـــاء«، وتـــأخـــر وصـــول 
التنظيم فــي خطته  بــاتــجــاه نــجــاح  الــدعــم، 

نحو 
وبدا أن التنظيم نجح في عملية إنهاك قوات 
الجيش والشرطة على حد ســواء، من خال 
الــهــجــمــات عــلــى الــكــمــائــن ومــعــســكــرات األمــن 
الشرطة،  وأفــراد  والجيش، وتصفية ضباط 
العريش،  إلى مدينة  العمليات  ونقل مسرح 

اليمن، وهما دولتان من دول الربيع العربي. 
وتــســتــعــرض »الــعــربــي الــجــديــد« عــّيــنــات من 
أبــرز ما ورد في مراسات كلينتون، التي ال 
الــذي  الــرســمــي  التحقيق  يـــؤدي  أن  ُيستبعد 
بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  فتحه 
اإلهــمــال،  أو  إدانــتــهــا بالجرم  إلــى  آي« فيها، 
التابع  املــأمــون  الــســيــرفــر  لــم تستخدم  ألنــهــا 
فت القسم التقني 

ّ
للخارجية األميركية، بل كل

الــتــابــع لــلــوزارة بــإنــشــاء سيرفر خــاص بها، 
يهمهم  الذين  الجمهوريون  اعتبره  ما  وهــو 
تــصــّيــد أخــطــاء كــلــيــنــتــون، مــخــالــفــة قانونية 
الــعــقــاب، كــون هــذه املخالفة أدت إلى  توجب 
تسريب معلومات حكومية لم يكن يجب أن 
يطلع عليها العامة، وإن لم يتم تصنيفها في 

خانة السرية.
قبل مقتل السفير األميركي في ليبيا، كريس 
اثنان  آخــريــن،  أميركين  ثــاثــة  مــع  ستيفنز، 
منهم من رجال وكالة االستخبارات املركزية 
ــر لــيــبــيــا ســـوى في  ــرد ذكـ )ســـي آي أي(، لـــم يـ
ــا بــعــد الــهــجــوم  عــــدد مـــحـــدود مـــن املــــــرات، أمــ
كلينتون  مــغــادرة  بعد  وحــتــى  بنغازي  على 
 الرسائل 

ّ
ملنصبها بعدة شهور، فقد كان جل

بشأن  الــدائــر  بالجدل  عــاقــة  لــه  اإللكترونية 
الــهــجــوم بـــصـــورة أو بـــأخـــرى، بــمــا فـــي ذلــك 

ــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــكــثــافــة.  ــيـ ــ ــداف اآللـ ــهــ ــتــ واســ
املسلح من خال عملياته  التنظيم  ويسعى 
إلى إضعاف تماسك قوات الجيش والشرطة 
داخليا، عبر بث الخوف في صفوفها، وهو 
ما حدث بالفعل من خال موجة تمرد الشهر 
املاضي في صفوف قوات األمن، ما لبثت أن 

وصلت إلى الجيش أيضا.
ــاالت الـــتـــذمـــر، زار وزيـــــــرا الـــدفـــاع  ــ وأمـــــــام حــ
ــة مــــجــــدي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــــي والـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي صـ ــ ــدقـ ــ ــ صـ
والشرطة الحتواء  الجيش  قوات  عبدالغفار 
املــوقــف، مــن دون االعــتــراف بــوجــود تقصير 
في تخطيط العمليات ضد »واليــة سيناء«، 
وهو ما يدفع بجنود غير مؤهلن ومدربن 
بشكل كاٍف إلى مواجهة حروب العصابات. 
الداخلية  وزارة  فــي  أمنية  مــصــادر  وتتوقع 
نشوب موجة جديدة من التمرد في صفوف 
الشرطة، والــتــي تتخّوف مــن هجمات  قــوات 
الــقــدرة على وضع  املستمرة وعــدم  التنظيم 
اســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة ملـــواجـــهـــة تــكــتــيــكــات 

»والية سيناء«، والتي باتت معروفة.
وتــقــول املــصــادر األمنية، إن حالة مــن القلق 
مــع عمليات  األمـــن، خصوصا  أفـــراد  انتابت 
الشرطة  وأفــراد  الجسدية لضباط  التصفية 
العريش، محذرة من عقبات  في قلب مدينة 

رصد بعض التحليات الواردة في الصحافة 
العربية التي كان بعض املقربن من كلينتون 
يــحــرصــون عــلــى إطــاعــهــا عــلــيــهــا ويــنــتــقــون 
ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــهــــجــــوم وتــــداعــــيــــاتــــه  ــنـــهـ مـ

وخلفياته.
وتتضمن الرسائل الصادرة من كلينتون إلى 
كبير  بــدور  قامت  أنها  يؤكد  ما  مساعديها، 
الــدولــي على العقيد  الــعــام  الـــرأي  فــي تأليب 

إمكانية  لناحية  عــدم وضــع خطط محكمة، 
واللجوء  واجبها  عن  األمنية  القوات  تخلي 
إلى االستقاالت أو التقاعس، وهو ما يخلف 

أزمة أشد خطورة من الوضع الحالي.
ويــتــهــم األهـــالـــي فـــي ســيــنــاء قــــوات الــجــيــش 
والــــشــــرطــــة بــتــنــفــيــذ »عـــمـــلـــيـــات انــتــقــامــيــة« 
بــحــقــهــم. وبـــحـــســـب األهـــــالـــــي، تـــرتـــكـــب هـــذه 
الـــقـــوات انــتــهــاكــات كــثــيــرة بــحــقــهــم، تتعلق 
بعمليات قصف عشوائي باملدفعية وساح 
ــقـــاالت  ــتـ  عــــن اعـ

ً
ــي، فــــضــــا ــربــ ــحــ ــران الــ ــيــ ــطــ الــ

وقـــتـــل عــشــوائــي وتـــعـــذيـــب، وتــضــيــيــق على 
عمليات  إلــى  إضافة  والحياة،  العيش  سبل 
التهجير التي طاولت أهالي مدينة رفح على 
الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إلقامة قناة 

مائية ملنع حفر األنفاق بن الجانبن.
ــتـــهـــاكـــات« بــظــالــهــا على  ــذه »االنـ ــلــقــي هــ

ُ
وت

أمـــريـــن فـــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة عــلــى مستقبل 
والشرطة  الجيش  بــن  املسلحة  املــواجــهــات 
من جهة، ومسلحي »والية سيناء« من جهة 
أخرى، تتعلق بعدم تعاون األهالي مع أجهزة 
ــن فـــي نــقــل أخـــبـــار وتــحــركــات التنظيم.  األمــ
األمر الثاني، وفقا ملا كشفته مصادر خاصة 
فــي وقــت ســابــق، هــو انــضــمــام الــعــشــرات من 
شباب القبائل والعائات الكبيرة إلى »والية 
ســيــنــاء«، لــيــس إال لــرفــع الــظــلــم الـــواقـــع على 

األهالي من ِقبل الجيش والشرطة.
وبعث التنظيم في بيانه حول الهجوم على 
كــمــن الــصــفــا رســالــة اعــتــاد تــوجــيــهــهــا إلــى 
ــاء أنـــه »املــخــلــص«  أهــالــي ســيــنــاء، وهـــي ادعــ
 الــهــجــوم 

ّ
لــهــم مـــن انــتــهــاكــات الــجــيــش، وأن

ــة الـــنـــســـاء في  ــانـ ــاء »ردًا عــلــى إهـ ــيـــر جــ األخـ
الحواجز األمنية«.

الــلــيــبــي مــعــمــر الـــقـــذافـــي وأقــــاربــــه وأعــــوانــــه، 
وكانت تخطط إلحالته وإياهم إلى محاكمة 
دولــيــة، لــوال أنــه لقي مصرعه فلم يعد هناك 

حاجة الستكمال الخطط.
في ما يتعلق بمصر، كانت وزيرة الخارجية 
األميركية السابقة تتلقى تقارير شبه يومية 
الــوضــع الداخلي فــي مصر  وشبه سرية عــن 
خـــال الــشــهــور الــتــي تــلــت ثــــورة 25 يــنــايــر/

كانون الثاني 2011 وما بعدها. ففي رسالة 
ــة تــلــقــتــهــا كــلــيــنــتــون، فــــي 14 يــولــيــو/ ــريـ سـ
تــمــوز 2012، تــم إبــاغــهــا بــمــعــلــومــات مهمة 
وصف  حسب  للغاية،  حساسة  مــصــادر  مــن 
الرسالة، جاء فيها أن لقاءات سرية تمت في 
وقـــت مبكر مــن شــهــر يــولــيــو/تــمــوز مــن ذلــك 
الــعــام بــن ضــبــاط كــبــار فــي املــجــلــس األعــلــى 
األعلى  املرشد  املسلحة، وبن مكتب  للقوات 
لجماعة »اإلخــوان املسلمن« بعد فوز حزب 
واختيار  باالنتخابات  والتنمية«  »الــعــدالــة 
محمد مرسي رئيسا ملصر. وتركزت اللقاءات 
يحدد  دســتــور  لصياغة  لجنة  اختيار  حــول 
ويـــؤكـــد  الـــفـــاعـــلـــة.  األطــــــــراف  مــخــتــلــف  أدوار 
املجلس،  قائد  أن  العسكري  املجلس  ضباط 
املشير محمد حسن طنطاوي ال يطمح إلى 
حكم مصر، لكنه يطالب بتأكيدات أن وضع 
كــبــار الــضــبــاط فــي املــجــتــمــع املــصــري ســوف 
الــتــي يحصلون  املــالــيــة  املـــزايـــا  يــحــتــرم، وأن 
السيطرة  فــرض  أو  إنقاصها  يتم  لــن  عليها 
عليها. ويقول التقرير أن دعوة مرسي إلعادة 
الـــحـــيـــاة الــبــرملــانــيــة كـــانـــت بــمــثــابــة مــفــاجــأة 

للمجلس العسكري.
وجاء في التقرير أن ضباط املجلس العسكري 
يــراقــبــون الــوضــع مــن خـــال مــصــادر ســريــة، 
ما  الــصــراع ساخنا في  أن يكون  ويتوقعون 
بعد. ويؤكد أحــد املــصــادر، بحسب الرسائل 
أن »مرسي لديه إشكالية مع قادة السعودية، 
الذين تربطهم عاقة مناصرة للسلفين في 
حزب »النور«، وأن السعودية قّدمت قروضا 
عاجلة للمجلس العسكري املؤقت، ولكن هذا 
قد ينتهي إذا بدأ مرسي يعادي السلفين«. 
»اإلخــــــوان« يعتقدون  أن  الــتــقــريــر  وخــاصــة 
أن الــجــيــش فــي نــهــايــة املــطــاف مــلــك للشعب 
ويخشى  العسكري،  املجلس  لضباط  وليس 
الضباط أن يطالب »اإلخوان« باإلشراف على 
ــذه الــنــقــطــة ســـوف يتطور  الــجــيــش، وعــنــد هـ
الــــصــــراع الــخــفــي بـــن »اإلخــــــــوان« واملــجــلــس 
الــعــســكــري، حسب قــول املــصــدر الـــذي يشغل 

موقعا حساسا للغاية، وفق الرسالة.
كما تكشف رســائــل أخـــرى عــن األوضــــاع في 
املجلس  دفعت ضباط  التي  الــظــروف  مصر، 
تــوّجــهــات طنطاوي  إلـــى مخالفة  الــعــســكــري 
والــــعــــودة لــاســتــيــاء عــلــى الــحــكــم بــالــقــوة. 
إضافة إلى رسائل متعلقة ببقية دول الربيع 
العربي انطاقا من تونس وانتهاء بسورية 
الــنــاشــطــة اليمنية  ــاذا ورد ذكـــر  والــيــمــن، وملــ
توكل كــرمــان فــي رســائــل كلينتون أكثر مما 
ورد اســــم الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع عــلــي عــبــدالــلــه 
صــــالــــح، ومـــــا هــــي الــــعــــوامــــل الـــتـــي شــّجــعــت 
مكتبها  فــي  كــرمــان  استقبال  على  كلينتون 
بــالــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، وهــــو مـــا فــتــح بــاب 

البيت األبيض أمامها عام 2012.

تونس ــ وليد التليلي

ــفــــع الــــضــــغــــط الــــــدولــــــي دعـــمـــا  يــــرتــ
لحكومة »الوفاق الوطني« الليبية 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، فــي مسعى 
لــتــثــبــيــت وجـــودهـــا كــســلــطــة شــرعــيــة وحــيــدة 
عـــلـــى األرض فــــي لــيــبــيــا، مــــع ســـعـــي الـــســـراج 
إلطاق عمل حكومته من العاصمة طرابلس، 
ــزال يــاقــي رفــضــا مــن جهات  ــر الــــذي ال يــ األمــ
لــيــبــيــة عــــديــــدة، أبــــرزهــــا حــكــومــتــا طــرابــلــس 
الوطني وبعض  املؤتمر  إلى  إضافة  وطبرق، 
األرض  على  تسيطر  التي  املسلحة  الفصائل 
فـــي طــرابــلــس. الــضــغــط الـــدولـــي الــــذي ترتفع 
إلى  التلويح باللجوء  إلــى حد  وتيرته وصــل 
القوة لفرض سيطرة حكومة السراج، توازيه 
إعــادة  جهود  لدعم  تسعى  إقليمية  تحركات 
ــــى األراضــــــــي الــلــيــبــيــة،  األمــــــن واالســــتــــقــــرار إلـ
أبرزها سيكون اجتماع دول جــوار ليبيا في 

تونس اليوم اإلثنن وغدًا الثاثاء.
قبل  أنفاسهم  وجيرانهم  الليبيون  ويحبس 
لــحــظــة اخــتــبــار مـــا أعــلــنــه الـــســـراج عـــن دخـــول 
حكومته إلى طرابلس في غضون أيام. وسواء 
تـــم هــــذا األمـــــر بــالــســرعــة الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
السراج أم ال، فإن املؤكد أن عجلة القرار حول 
ليبيا لن تعود إلى الــوراء، إذ حسم هذا األمر 
نهائيا في كل مستوياته الدولية، في انتظار 
أن ُيــســتــكــمــل لــيــبــيــا. ويــبــقــى الــتــأكــد فــقــط من 
شكل تطبيق هذا القرار، وإذا ما كانت كلفته 
ستكون باهظة أم ال، بعد أن أعلنت حكومتا 

طبرق وطرابلس رفضهما لحكومة الوفاق.
وُيــعــتــبــر احـــتـــمـــال حـــصـــول مـــقـــاومـــة لــدخــول 
الــحــكــومــة إلــــى طــرابــلــس فــرضــيــة مــمــكــنــة، لم 
يــغــفــل عــنــهــا املــجــتــمــع الـــدولـــي املــســانــد ملسار 
ــاق«، وال تــســتــبــعــد مـــصـــادر  ــ ــ ــوفـ ــ ــ حـــكـــومـــة »الـ
»العربي  لـ تحدثت  املستوى،  رفيعة  تونسية 
الجديد«، إمكانية استصدار قرار من مجلس 
القوة لفرض  إلى  اللجوء  الدولي يتيح  األمــن 
ــة واجــــهــــت هـــذه  ــالـ ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة فــــي حـ
ــقـــاومـــة مــنــعــت ســيــطــرتــهــا عــلــى  الـــحـــكـــومـــة مـ
اللجوء  بإمكانية  منه  يفهم  مــا  وهــو  األرض. 

إلى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. 
ــام إلــى  ــ ــا مــنــذ أيـ ــــن قـــد دعــ ــــان مــجــلــس األمـ  وكـ
التعامل مع حكومتي طرابلس وطبرق،  عدم 
مـــعـــتـــبـــرًا أن حـــكـــومـــة »الــــــوفــــــاق« هــــي املــمــثــل 
الــشــرعــي الــوحــيــد لليبيا. وكــانــت مــصــادر قد 
ــّربــــت مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــحـــضـــيـــرات لــعــرض  ســ
ــلـــس األمـــــــــن يـــفـــرض  ــجـ مـــــشـــــروع قـــــــــرار فـــــي مـ
الــســراج.  حكومة  عمل  معرقلي  على  عقوبات 
كما كان مجلس األمن قد شدد في بيان على 
أن الــعــاصــمــة طــرابــلــس يــجــب أن تــكــون مــقــرًا 

فرض حكومة 
السرّاج

اجتماع دول الجوار الليبي ينطلق 
اليوم وتلويح بالفصل السابع
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األحــد  أمــس  السبسي  قائد  الباجي  رئيسها 
أنها ال تنحاز ألي طــرف في ليبيا، وتــرى أن 
املصالحة الشاملة هي الحل، تميل مصر إلى 
دعـــم الــجــهــة الــشــرقــيــة وتــطــالــب بــدعــم جيش 
خــلــيــفــة حــفــتــر، وهــــو مـــا عـــارضـــتـــه إيــطــالــيــا 
ــــر خــارجــيــتــهــا بــاولــو  أيـــضـــا عــلــى لـــســـان وزيـ
بيد حفتر على  ليس  الحل  جينتيلوني، ألن 
أيــضــا أن املصالحة  قــولــه، وأنــهــا تعتقد  حــد 
هي السبيل الوحيد إلخراج ليبيا من أزمتها.

ويبدو أن مسألة دخول الحكومة إلى طرابلس 
أصبحت مسألة وقت ال غير، إذ أشار السراج 
على صفحته الرسمية على موقع »فيسبوك« 
إلــى وصــول عــدد مــن أفـــراد املجلس الرئاسي 
إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وقـــد بــــدأوا فــي عقد 
اجــتــمــاع مـــع الــضــبــاط املــكــلــفــن بــالــتــرتــيــبــات 
األمنية. ولفت السراج إلى ما كان أعلنه سابقا 
املوجودة  »القوى  مع  االستعدادات  إتمام  من 
مع  بالتنسيق  »قمنا  مضيفا:  األرض«،  على 
جميع الــوزارات داخل مدينة طرابلس بهدف 
باإلضافة  وافــق  والجميع  والتسلم،  التسليم 
إلى مصرف ليبيا املركزي واملؤسسة الوطنية 
للنفط، ولن تكون في ليبيا إال حكومة واحدة، 

لقد انتهت الفوضى«.
ــهــــدت األيـــــــام األخــــيــــرة تـــحـــركـــات رفــيــعــة  وشــ
الواضح  عزمه  إلــى  تشبر  لــلــســراج،  املستوى 
ــّرف  ــتـــصـ ــام األمـــــــــور، والـ ــزمــ ــــاك بــ ــــسـ عـــلـــى اإلمـ
ـــدل فــــي الـــوقـــت  ــلـــة، وتـــ كـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة فـــاعـ
ــه عــلــى اعـــتـــرافـــات مــتــتــالــيــة مـــن عـــدة دول  ذاتــ
ــيـــدة ممثلة  بــحــكــومــتــه كــســلــطــة شــرعــيــة وحـ
الــدول،  لليبيا. وتبدو تونس على رأس هــذه 
التونسية  الحكومة  رئيس  السراج  التقى  إذ 
الحبيب الصيد، الذي أكد دعم تونس »الكامل 
الــرئــاســي وحــكــومــة  للمجلس  والـــامـــحـــدود 
بإعان حكومة  وترحيبها  الوطني«،  الوفاق 
الـــوفـــاق الــوطــنــي بــــدء عــمــلــهــا مـــن الــعــاصــمــة 
بـــاده ستدرس  أن  مــؤكــدًا  الليبية طــرابــلــس، 
إعــادة الرحات الجوية بن املطارات الليبية 

ومطار قرطاج الدولي.
مــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة البريطاني 

وردت دول عربية خارجة عن نطاق الربيع العربي في مراسالت هيالري 
الدول  أقل  أّما  وفلسطين.  واألردن،  ولبنان،  السودان،  بينها  كلينتون، 
العربية ورودًا، كانت جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا. وحظيت البحرين 
الكويت والمغرب  باهتمام متوسط، كما  اإلمارات والصومال  ودولة 
والجزائر. أما سلطنة عمان فقد وردت في مراسالت كلينتون 76 مرة 
فقط، وهذا يؤشر على الوضع المستقر الذي لم يستدِع إرسال تقارير 

لكلينتون عما يجري في ُعمان.

الليبية،  التونسية  العالقات  أن  السبسي  الباجي قائد  التونسي  الرئيس  أكد 
االحتفال  خالل  كلمة  في  السبسي  ولفت  ظــرف«.  أي  تحت  تتأثر  »لن 
آالف  مئات  استقبلت  »تونس  أن  إلى  التونسي،  لالستقالل   60 بالذكرى 
الليبيين بعد الثورة، ولو تكرر األمر ستكون مستعدة الحتضان الليبيين«، 
مشددًا على أنه لم يتهم ليبيا باإلرهاب، وإنما تحدث عن الوضع األمني 
يتسللون  الذين  اإلرهابيين  أن  يعلم  وأنه  ذلك،  في  المتسبب  المتدهور 

ويتدربون في ليبيا هم تونسيون.

توضيحات السبسي

خارج نطاق »الربيع العربي«

ما بعد الحدث تقرير

الوطني  الــوفــاق  أن حكومة  هــامــونــد،  فيليب 
بمصادقة  ليبيا  في  الوحيدة  »الشرعية  هي 
مــجــلــس األمـــــن الـــــدولـــــي«، مـــجـــددًا اســتــعــداد 
وجاءت  ملساعدتها.  الدولي  واملجتمع  بــاده 
ــر مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة  تــصــريــحــات هـــامـــونـــد إثــ
اململكة  أكد خالها دعم  السبت،  السراج،  مع 
الحكومة  أن  إلــى  مشيرًا  لحكومته،  املــتــحــدة 
بــحــاجــة لــبــســط سيطرتها عــلــى قــــوات األمــن 
واملـــؤســـســـات املــالــيــة فـــي لــيــبــيــا لــتــتــمــكــن من 
إحال السام واالستقرار اللذين يستحقهما 
الـــســـراج باملناسبة  الــلــيــبــي. وتــلــقــى  الــشــعــب 
دعوة رسمية لزيارة اململكة املتحدة وجهها 

إليه هاموند.
شعبيا  سيكون  الحقيقي  االختبار  أن  غير 
ودوليا أيضا، إذ عارضت فئات متعددة من 
الليبية دخـــول حكومة  والــجــهــات  ــزاب  األحــ
الوفاق إلى طرابلس، بينما خرجت تظاهرات 
ضمت مجموعات من الشباب وأهالي مدن 
عديدة، من بينها طرابلس ومصراتة، تأييدًا 
الــوفــاق الوطني وداعــيــة للبدء في  لحكومة 
بناء الــدولــة. ويبدو هــذا االنقسام جليا في 
هاتن املدينتن بالخصوص، اللتن تمثان 
الغرب الليبي، وربما أراد السراج إنهاء هذا 
االنقسام بفرض األمر الواقع، خصوصا أنه 
يــلــقــى دعــمــا شعبيا هــامــا مــن فــئــات كثيرة 
أتعبتها الظروف االجتماعية واالقتصادية 
املــتــدهــورة، ويــحــاول اقتناص هــذه اللحظة 
الهامة التي تعتبر ظرفا سياسيا مائما قد 
ال يتكرر لطرح بديل عن فشل غــرب وشرق 
ليبيا في إيجاد صيغة سياسية تنهي حالة 

الفوضى.

الــوطــنــي مــن عملها، مشيرًا  الــوفــاق  حــكــومــة 
إلــى أنــه تــم توجيه الــدعــوة إلــى فائز السراج 
لــلــمــشــاركــة فـــي االجـــتـــمـــاع وإيــــجــــاد الــحــلــول 
واالقـــتـــراحـــات الــتــي تــســاعــد حــكــومــة الــوفــاق 
على عملها من طرابلس في أقرب وقت. غير 

التي  بالسهولة  يكون  لن  تونس  اجتماع  أن 
اخــتــافــات  تسبقه  إذ  الــبــعــض،  يتخيلها  قــد 
واضــحــة بــن جــيــران ليبيا، وخــصــوصــا بن 
الــجــزائــر وتــونــس مــن جــهــة، ومــصــر مــن جهة 
أخرى. وفي حن أكدت تونس مرة أخرى عبر 

أعلن الهالل األحمر الليبي، أمس األحد، 
أن تسعة مهاجرين قضوا غرقًا خالل 
محاولتهم اإلبحار نحو أوروبا بطريقة 
غير شرعية، فيما أنقذ خفر السواحل 
كانوا  آخرين  مهاجر   600 نحو  الليبي 
ــوارب. وقــال  ــ عــلــى مــتــن أربــعــة قـ
الليبي  األحمر  الهالل  باسم  المتحدث 
لوكالة  مرسيط  مالك  طرابلس  في 
التسعة  المهاجرين  إن  برس«  »فرانس 
على  األشــخــاص  مئات  ضمن  كــانــوا 
مدينة  أمــام  متهالكة  ــوارب  ق متن 
الزاوية وقد قام خفر السواحل الليبي 

بإغاثتهم وإعادتهم إلى البر.

غرق مهاجرين

التحقيق 
في تسريب 
المراسالت 
قد يؤدي 
إلدانة كلينتون 
)جاستن 
)Getty/سوليفن

لحكومة »الوفاق الوطني« بعد أن يتم اتخاذ 
التدابير الازمة لضمان األمن فيها.

ــذه األحــــــداث املـــتـــواتـــرة، يــأتــي  وفــــي ســـيـــاق هــ
اجــتــمــاع دول جـــوار ليبيا )تــونــس والــجــزائــر 
ومـــصـــر والــــســــودان والـــتـــشـــاد والــنــيــجــر( في 
تونس لبحث تطورات األوضاع في ليبيا، إذ 
اإلثنن  الــيــوم  التونسية  العاصمة  تحتضن 
ــتـــوى كــبــار  ــلـــى مـــسـ ــا تـــحـــضـــيـــريـــا عـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
اجـــتـــمـــاع وزراء خــارجــيــة  يــســبــق  ــفـــن،  املـــوظـ
هذه الدول غدًا الثاثاء لبحث السبل الكفيلة 
بدعم العملية السياسية وجهود إعادة األمن 
واالستقرار. وسيشهد هذا االجتماع مشاركة 
األمــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة نبيل 
واالتحاد  األفريقي  االتحاد  وممثلي  العربي، 
األوروبـــي ورئيس بعثة األمــم املتحدة للدعم 
التونسي  الــخــارجــيــة  ولــفــت وزيـــر  ليبيا.  فــي 
خميس الجهيناوي، إلى األهمية الكبيرة التي 
توليها تونس لهذا االجتماع الذي ينعقد في 
وقت حساس للغاية، وقال في تصريح إذاعي 

إن »تونس تنتظر الكثير من هذا االجتماع«.
مـــن جــهــتــه، قـــال املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى ليبيا 
مـــارتـــن كــوبــلــر، الــــذي ســيــشــارك فـــي املــؤتــمــر، 
إنـــه سيتم بــحــث مــســار املــفــاوضــات وتمكن 

تظهر رسائل بريد هيالري 
كلينتون، التي سربها 

موقع »ويكيليكس« 
جانبًا من اهتمامات 

وزيرة الخارجية األميركية 
في ذلك الحين والتي 

تستعرضها »العربي 
الجديد« تباعًا

نجح التنظيم في عملية إنهاك قوات الجيش والشرطة )فرانس برس(

أعلن السراج وصول أعضاء من المجلس الرئاسي إلى طرابلس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

  شرق
      غرب
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مرزوق يعلن ثوابت 
»مشروع تونس«

»مشروع  لحركة  العام  املنسق  قــّدم 
)الصورة(،  مــرزوق  تونس« محسن 
أمــــس األحــــــد، الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
ــلـــى أن  ــد، مـــــرّكـــــزًا عـ ــديــ ــجــ ــه الــ لـــحـــزبـ
وعصريا.  وطنيا  سيكون  املــشــروع 
يـــرفـــض  الـــــحـــــزب  ــلــــى أن  وشـــــــــدد عــ
الدين والسياسة ويرتكز  املزج بن 
عــلــى ثـــاثـــة مـــبـــادئ وهــــي الــحــريــة 
ــــاج. وأكـــد مــرزوق  واملــشــاركــة واإلدمـ
ــالـــف مــــع حــركــة  ــتـــحـ ــــض الـ ــلـــى رفــ عـ
ــنــــهــــضــــة«، مـــطـــالـــبـــا »الـــنـــهـــضـــة«  »الــ
عاقة  مــن  علنا  موقفها  بتوضيح 
حزبه  أن  معتبرًا  بالسياسة،  الدين 
»النهضة«  لـ األول  املنافس  سيكون 

.
ً
مستقبا

)العربي الجديد(

الجيش األميركي يعزز 
تواجده في العراق

أعلن الجيش األميركي، أمس األحد، 
أن قوة من مشاة البحرية األميركية 
مـــوجـــودة عــلــى األرض فـــي الــعــراق 
ــود الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــهــ ــم جــ ــدعــ لــ
ــة  ــد تــنــظــيــم »الــــدولــ ــالـــف ضــ ــتـــحـ والـ
أن مجموعة  اإلســامــيــة«. وأضــــاف 
من مشاة البحرية تابعة للوحدة 26 
ستعزز القوات األميركية املوجودة 
الــعــراق لقتال »داعــش«.  بالفعل في 
ويأتي ذلك تزامنا مع حلول الذكرى 

الـ13 لاحتال األميركي للباد.
)رويترز(

شكري يبحث ملف 
»النهضة« في الخرطوم

ــد الـــنـــهـــضـــة عــلــى  ــ هـــيـــمـــن مـــلـــف سـ
ــــر  ــتــــي أجـــــراهـــــا وزيـ املــــبــــاحــــثــــات الــ
الــخــارجــيــة املــصــري ســامــح شكري 
)الـــــــــــصـــــــــــورة(، أمـــــــــس األحـــــــــــــد، فـــي 
الـــخـــرطـــوم حـــيـــث الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
ــمــه 

ّ
الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر وســل

ــري  ــ ــــصــ ــره املــ ــ ــيــ ــ ــظــ ــ رســــــــالــــــــة مــــــــن نــ
ــيــــســــي. وأكـــــــدت  ــاح الــــســ ــتــ ــفــ ــدالــ ــبــ عــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر لــــ
زيــــــارة شـــكـــري تــتــصــل بــمــلــف سد 
الــنــهــضــة وضــــــــرورة اإلســــــــراع فــي 
عــقــد قــمــة لــلــرؤســاء الــثــاثــة لحسم 
الـــخـــافـــات الـــتـــي تــعــطــل الــشــركــات 
بمهامها،  الــبــدء  فــي  االســتــشــاريــة 
 عــن مــحــاولــة إقــنــاع الــطــرف 

ً
فــضــا

اإلثيوبي بتقديم تنازالت في امللف.
)العربي الجديد(

االحتالل يواصل سرقة
 أراضي الفلسطينيين

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الفلسطينية، في بيان أمس األحد، 
أن ســيــاســة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
ترجم 

ُ
ت الفلسطينية  األرض  بسرقة 

ــــراءات عملية  فعلية وإجـ بــخــطــوات 
إلى  ولفتت  عناوين مختلفة.  تحت 
الفلسطينية  األغـــوار  يتم في  أن ما 
مـــن عــمــلــيــات اســـتـــيـــاء ومـــصـــادرة 
واســعــة لــأراضــي، يــأتــي فــي سياق 
ــلــــيــــة  ــة اإلســــرائــــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــيـــذ الــ ــفـ ــنـ تـ
لــصــيــغــة مـــطـــّورة مـــن خــطــة »آلــــون« 
التي طرحت غداة احتال إسرائيل 
 .1967 عـــام  الفلسطينية  لــأراضــي 
وأكدت الخارجية أن دولة فلسطن 
لم تعد تقبل اإلدانات الدولية، التي 

ال تعيرها إسرائيل أي اهتمام.
)العربي الجديد(

األردن يباشر تركيب 
55 كاميرا في األقصى 

ــؤون  ــ ــشـ ــ أعــــلــــن وزيــــــــر األوقـــــــــــاف والـ
ــقــــدســــات اإلســــامــــيــــة األردنـــــــي،  واملــ
هايل داود، أمــس األحــد، أن وزارتــه 
ســتــبــاشــر بــتــركــيــب 55 كــامــيــرا في 
ســــاحــــات املـــســـجـــد األقــــصــــى خـــال 
األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة. وقــــــال إن »الـــهـــدف 
ــيــــب الــــكــــامــــيــــرات تـــوثـــيـــق  مـــــن تــــركــ
ــتــــحــــامــــات الــتــي  االنـــتـــهـــاكـــات واالقــ
تــمــارســهــا الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
ضــــــد املـــــقـــــدســـــات اإلســـــامـــــيـــــة فــي 
ــقـــــدس«، نـــافـــيـــا أن يـــكـــون الـــهـــدف  ــ الـ

منها رصد تحركات املرابطن.
)العربي الجديد(



نهاية قطيعة استمرت ألكثر من 56 عامًا

هافانا 
تُعانق اإلمبريالية

أوباما وراوول يصنعان التاريخ

األيام األخيرة قبل األمركة والعولمة
تماثيل ومجسمات تحاصر الزائر االستثنائي

سمحت كوبا ألوباما 
بحرية الحركة ولقاء 

شخصيات  معارضة

هافانا ــ شهيرة سلوم

الكوبيــة  الثــورة  انتصــار  ُبعيــد 
معركــة  ثــم   ،1959 العــام  فــي 
هــزم  التــي  الخنازيــر،  خليــج 
ثــوار كوبــا »اإلمبرياليــة األميركيــة«،  فيهــا 
غيفــارا،  تشــي  أرنيســتو  بــن  لقــاء  حصــل 
الرئيــس  مستشــار  غوديــون،  وريتشــارد 
األميركــي جــون كينيــدي حينهــا، فــي أحــد 
ينعقــد  كان  حيــث  األوروغــواي،  فنــادق 
فــي  غوديــون،  يــروي  اقتصــادي.  مؤتمــر 
إحــدى شــهاداته عــن تلــك املرحلــة، أنــه حمــل 
مــن تشــي، الــذي كان يتولــى وزارة الصناعــة 
ورئاســة البنــك املركــزي الكوبــي، رســالة إلى 
كينيدي يشكره فيها على معركة الخنازير، 

ألنها أعادت توحيد الثوار. 
يقول تشي في الرسالة إنهم كانوا تائهن، 
لكــن الغــزو األميركــي أعــاد توحيدهــم. كان 
كينيــدي متشــّوقًا للســيغار الكوبــي، إذ لــم 
التــي أســقطت  الثــورة  نــه منــذ 

ّ
قــد دخ يكــن 

فولغينســيو  الديكتاتــور  أميــركا،  رجــل 
تشــي  لــه  فأرســل  عامــن،  قبــل  باتيســتا 
مقابــل  عــرض  مــع  الســيغار،  مــن  صندوقــًا 
بحســب  كوبيــة،  بشــروط  للمصالحــة 
غوديــون. تلقــى كينيــدي صندوق الســيغار 

ن ســيغارًا، ورفض العرض. 
ّ

بشــغف، دخ

شــارفت  وقــد  الرحيــل،  قبــل  قطفهــا  وعليــه 
واليتــه الثانيــة واألخيــرة علــى االنتهــاء. إنه 

الوقت املناسب.
فــي هافانــا، رجــل يصمــد منــذ أيــام الثــورة. 
رافــق أخــاه »الزعيــم« فيديــل كاســترو، منــذ 
ُولــدت بنــات أفــكار األخيــر األولــى للتخلص 
حــّرض  منــذ  األميركيــة.  اإلمبرياليــة  مــن 
االحتجــاج  علــى  يافعــن  كوبيــن  شــبابا 

أمــام الســفارة األميركيــة، بعدما أهان جنود 
للقــارة  القومــي  البطــل  تمثــال  أميركيــون 
االســتعمار  ضــّد  قاتــل  الــذي  األميركيــة 
قضــاء  عبــر  مارتــي،  خوســيه  اإلســباني 
حاجاتهم عليه. رجل، رافق أخاه منذ شرارة 
26 يوليو/تموز، التي حملت بضعة شــباب 
تّدربــوا  حيــث  مايســترا،  ســيرا  جبــال  إلــى 
علــى الســالح لدحــر الديكتاتورية عن البالد 

لفظ 
ُ
بالتمّرد العســكري. في »هابانا«، كما ت

مــاذا  كاســترو.  راوول  يمكــث  باإلســبانية، 
وقــد  املتذمريــن  الفقــراء  للكوبيــن  ســيترك 
ه 

ّ
تجــاوز الـــ 85 عامــًا؟ يكفــي ألخيــه فيديــل أن

لعقــود.  األميركيــة  اإلمبرياليــة  أمــام  صمــد 
ــه الرجــل الوحيــد في التاريــخ الحديث، 

ّ
ولعل

الــذي ُيســّجل لــه تحّديــه لألميركيــن، وعــدم 
مــن  األخيــر  النفــس  حتــى  لهــم  التســليم 
رئاســته. أمــا راوول، فإنــه لن ُيذكر بأكثر من 

 أخيه.
ّ

كونه ظل
وجــاءت  ذلــك.  تغييــر  قــّرر  ــه 

ّ
أن يبــدو  لكــن 

اللحظة التاريخية التي التقت فيها مصالح 
رجلــن: أوبامــا وراوول. كالهما يريد دخول 
التاريــخ، كمــا يقــول دبلوماســي عربــي فــي 
شــرحه  فــي  الجديــد«  »العربــي  لـ هافانــا 

للزيارة التاريخية ألوباما إلى الجزيرة.

الكوبيون متحّمسون للتغيير
ــه هــو 

ّ
يريــد راوول أن يذكــره الكوبيــون بأن

مــن ألحقهــم بالزمــن، خصوصــًا أنــه لــم يبــق 
 ،

ّ
الســن فــي  لتقّدمــه  الكثيــر نظــرًا  الوقــت  لــه 

يقــول الشــاب الكوبــي هارولــد، الــذي يبــدو 
متحّمســًا جــدًا لزيــارة أوبامــا. شــأنه بذلــك 
ــا، وأريــل، الــذي ينشــط فــي 

ّ
شــأن املمرضــة أن

العمــل مــع الســياح الذيــن يمــألون الجزيــرة. 
وشأن سائق سيارة األجرة والطبيبة ماريا، 
والســيدة العجــوز التــي بعثــت برســالة إلــى 
أوباما تدعوه فيه إلى تناول القهوة الكوبية 
البيــت  ســاكن  رّد  يتأخــر  لــم  منزلهــا.  فــي 
الســيدة  رســالة  علــى  بالترحيــب،  األبيــض 
مقارنــة  مــا  نوعــًا  »البرجوازيــة«  الكوبيــة 
اإلنجليزيــة،  تتقــن  هــا 

ّ
أن بمــا  كوبــا،  بفقــراء 

متهــا فــي دروس خاصــة، كونهــا ال 
ّ
التــي تعل

تدّرس في املدارس الكوبية.
الحماســة الكوبيــة للزيــارة تظهــر أيضــًا من 
خالل الصورة اليتيمة ألوباما وراوول التي 
التقطــت فــي بنمــا، ووضعــت أمــام مقهى في 
وســط هافانــا القديمة. وفــي العلم األميركي 
النافــذة األماميــة  ُرفــع علــى  الــذي  الصغيــر 
للســيارات األميركيــة القديمــة، التي صمدت 
تاريــخ  عــن  لتعّبــر  الثــورة،  مــع  بدورهــا 

القطيعة والحصار.
فــي  الجامحــة  الرغبــة  علــى  الجميــع  يتفــق 
التغييــر. ويلتقــون فــي التعبيــر عــن »األمــل« 
األميركيــن.  علــى  االنفتــاح  يمثلــه  الــذي 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ ــا 

ّ
أن املمرضــة  تقــول 

يعــودوا يحتملــون وجودهــم  لــم  الكوبيــن 
خارج الزمن، تريد أن تحصل على اإلنترنت 
والســلع املتنوعة. تحلم بالتنقل بحرية إلى 
ها 

ّ
الشــمال، فيمــا تذهــب جيني إلى القــول إن

تريــد أن تــأكل »ماكدونالــدز«، أو علــى األقــل 
أن تملــك الحــق فــي اختيــاره. عبــارة صــارت 
تتــردد مثــل الكليشــي منــذ قيلــت مرة عشــية 

انهيار االتحاد السوفييتي.
هافانا نفسها متحمسة للزيارة؛ قد يمنعها 
غرورهــا »الثــوري« مــن إظهــار ذلــك بالفتــات 
ترحيــب، لكــن هنــاك أدلــة عديــدة علــى ذلــك، 
مثل انشــغالها خالل األيام األخيرة الســابقة 
وإصالحهــا،  الشــوارع  بتعبيــد  للزيــارة 
الزائــر  بهــا  يمــّر  أن  املتوقــع  تلــك  خصوصــًا 
األميركي االستثنائي منذ عام 1928، تاريخ 
إلــى  املتحــدة  للواليــات  رئيــس  آخــر  زيــارة 

الجزيرة، وكان حينها كالفن كوليدج.
إصــالح  هــو  أرييــل  يســّر  مــا  أكثــر   

ّ
لعــل

هــذه  عــرف  أن  لــه  يســبق  لــم  إذ  الشــوارع، 
الورشــة من العمل إال مع الزيارة التاريخية 
األخيرة لبابا الكاثوليك، يقول ذلك ســاخرًا. 
واهتمــت الســلطات أيضــًا بمبنــى رياضــي، 
مبــاراة  أوبامــا  يحضــر  أن  يتوقــع  حيــث 
الطــالء والتعبيــد،  للبيســبول. وعــن ورشــة 
ــق دبلوماســي عربي فــي هافانا بالقول: 

ّ
يعل

هم يتزّينون للعدو«.
ّ
»إن

أوبامــا  الكوبيــن يحّبــون   
ّ
أن يــرى هارولــد 

الكوبيــة«  املعارضــة  »لجــم  ــه 
ّ
ألن تحديــدًا 

ال  التــي  ميامــي،  فــي  خصوصــًا  الناشــطة 
 بحريًا. 

ً
تبعــد عــن الجزيــرة أكثر مــن 80 ميال

 الكوبيــن يحّبــون الواليــات املتحــدة 
ّ
غيــر أن

األميركية أيضًا، وإال كيف تفسر آالف طلبات 
املقّدمــة  الدخــول  تأشــيرة  علــى  الحصــول 
افتتاحهــا،  منــذ  األميركيــة  الســفارة  إلــى 
علــى  العشــرات،  ســوى  منهــا  ُيقبــل  ال  لكــن 
الــذي نجــح بالحصــول علــى  ذمــة هارولــد، 
تأشيرته، وزار الواليات املتحدة مّرتن. لكن 
الشــاب ال يرغــب بمغــادرة بلــده، علــى عكــس 
الكثيــر مــن الكوبين؛ فقد ســمح له عمله في 
القطــاع الســياحي الخــاص، بتحقيــق دخــل 
مرتفع نسبيًا. والعمل بالقطاع الخاص أمر 
غيــر مألــوف بالنســبة للجزيــرة الشــيوعية، 
 النظــام أفســح املجال بشــكل محدود 

ّ
غيــر أن

جدًا في السنوات األخيرة.
تعّد الواليات املتحدة أرضًا مغرية بالنسبة 
قدمــاه  تطــأ  أن  مــا  يحظــى،  الــذي  للكوبــي، 
أراضــي العــم ســام، علــى وضــع اســتثنائي: 
ســهل 

ُ
تأمــن صحــي، وراتــب شــهري، كمــا ت

نظرائــه  عكــس  علــى  لــه،  اإلقامــة  إجــراءات 
الالتينيــة. يعلــق هارولــد علــى  أميــركا  مــن 
التســهيالت األميركيــة بقولــه إن املكســيكي 
أن  الشــمال، مســتعّد  إلــى  الراغــب بالهجــرة 
 إلى 

ً
يقتــل الكوبــي، إن مــّر فــي أراضيــه راحال

علــى  الحصــول  بغــرض  املتحــدة،  الواليــات 
جواز سفره، وبالتالي على االمتيازات التي 

يتمتع بها الكوبي هناك.

قطيعة وتحوالت
القطيعــة بــن الجارين األميركين اســتمرت 
ألكثــر مــن 56 عامــًا؛ شــهدت مراحل مفصلية 
فــي التاريــخ الحديــث: صعــود دول واندثــار 
انهيــار  ثــم  عمالقــن،  وصــراع  أخــرى، 
أحدهمــا بالكامل؛ وهو املعســكر الشــيوعي، 
الــذي أِمنــت هافانــا جانبــه وتحالفــت معــه 
ملواجهــة »اإلمبريالية« ورفعــت رايته. أعوام 
عرفــت أيضــًا ثــورة صناعيــة ثالثــة، أحدثــت 
انقالبــًا باملفاهيــم السياســية واالقتصاديــة 
ثــورة  فــي  تمثلــت  واالجتماعيــة،  والتقنيــة 
العالــم  وحملــت  واملعلومــات  التكنولوجيــا 
مــن العامليــة إلــى العوملــة، فيمــا بــدأت الثورة 

الصناعية الرابعة تطرق أبوابها.
جميــع هــذه التطــورات، والجزيــرة التــي تقع 
األميركيــة،  للقــارة  الشــرقية  الخاصــرة  فــي 
القطيعــة  نتيجــة  بالكامــل،  خارجهــا 
فيهــا  التحــوالت  زمــن  توقــف  والحصــار. 
عنــد العــام 1960. تحايلــت علــى التحــوالت، 
الرجــل  بــاراك أوبامــا.  وصمــدت حتــى جــاء 
منــذ  وعــد  التاريــخ.  بدخــول  مولعــًا  يبــدو 
انتصــر فــي معاركــه االنتخابية أنه ســينهي 
مجموعــة مــن امللفــات العالقة؛ كانــت البداية 
من العراق، بإعادة قوات االحتالل األميركية 
إلــى البــالد، ثــم املصالحــة مع إيــران، وإنجاز 
اتفاق نووي تاريخي. لكن تبقى ثمرة كوبا، 
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مــع تنقــل الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا في 
قــادة  مــع  التاريخــي  ولقائــه  شــوارع هافانــا، 
الشــيوعية، ســيلقى ترحيبــًا بالغــًا،  الجزيــرة 
ســمحت  الكوبيــة  الســلطات  أن  خصوصــًا 
مــن  شــخصيات  ولقــاء  الحركــة  بحريــة  لــه 
املعارضــة، وإن لــم تكــن معارضــة فاعلــة، كــون 
املشاكسن الكوبين الحقيقين ينشطون من 
ه 

ّ
أراضــي دولتــه، وتحديــدًا فــي ميامــي. غيــر أن

أعــالم  ورافعــات  وتماثيــل  مجســمات  ســيرى 
شــير إليــه، وتحاصــره من كل 

ُ
وأســماء بــارزة ت

تــرزح  األميركيــة.  الســفارة  يطــأ  أن  مــا  جهــة، 
ســفارة واشــنطن فــي مبنــى متعــّدد الطوابــق، 
هــو نفســه املبنــى القديــم قبــل قطــع العالقــات. 
لكنــه يبــدو جديــدًا ومميــزًا عــن بقيــة األبنيــة 
ســنوات  مــدى  علــى  املدينــة.  فــي  املتناثــرة 
الحصار، ســّور الكوبيون هذا البناء برافعات 
جــدًا، بحيــث تحجــب  أعــالم حديديــة طويلــة 
قريبــة.  مســافة  مــن  بالكامــل  الســفارة  مبنــى 
فــي  عــادة  أعــالم كوبــا  الرافعــات  تحمــل هــذه 
املناســبات الرســمية، فــي مشــهد يشــي بتعــاٍل 
خليــج  فــي  املهزومــة  اإلمبرياليــة  تلــك  علــى 

الخنازير، غير أنها هذه املّرة كانت فارغة.
بعــد ســور األعــالم، تمتــد مجســمات وأنصــاف 
دوائــر حديديــة ضخمــة، ثــم خمســة مكعبــات 
إســمنتية تحمــل خمس شــعالت. وفــي آخرها، 
عنــد املنتصــف، يــرزح تمثال لخوســيه مارتي، 
 يتكــئ على كتفــه في يد، وفي يده 

ً
 طفــال

ً
حامــال

األخــرى يشــير بأصبعــه إلــى الســفارة، وكأنــه 
يريــد أن يقــول للطفــل »هــؤالء هــم مــن قتلــوا 
أهلــك«، هــذا ما يتداولــه الكوبيون عن التمثال. 
ويرفــع تمثــال مارتــي كلماتــه عــن االســتعمار، 
وأخرى لسيمون بوليفار، الرمز اآلخر للوحدة 
األميركيــة الالتينيــة. أمــا املكعبات اإلســمنتية 

التــي تعلوهــا مجســمات علــى هيئــة شــعالت، 
فتحمل الفتات حديدية صغيرة ُوضعت عليها 
أسماء مناهضي اإلمبريالية والرأسمالية في 
مراحل متفاوتة تعود إلى نهاية القرن التاسع 
عشر. اجتمعت لوحات أسماء شيوعين شأن 
كارل ماركس وفريديريك أنجلز وتشي غيفارا 
وســيليا سانشــيز وغيرهــم فــي مكعــب واحــد، 
لتومــاس  تعــود  لوحــات  اجتمعــت  آخــر  وفــي 
أديســون وأرنســت هيمنغــواي وهيلــن كيلــر 
للزعيــم  وكان  وهكــذا.  وغيرهــم،  ريــد  وجــون 
الفلســطيني الراحل ياســر عرفات حضور بن 
هذه اللوحات، التي حملت واحدة منها اســمه 

في مكعب منفصل.
غالبيــة زائــري كوبــا هذه األيام يأســرهم هدف 
واحــد، هــو اســتطالع األيــام األخيــرة للجزيــرة 
ســينتيا،  والعوملــة.  األمركــة  فــي  الولــوج  قبــل 
برفقــة  جــاءت  فرنســية  جامعيــة  أســتاذة 
زوجهــا إلــى البــالد لتكــون شــاهدة علــى تلــك 
تــروق  ال  املرتقبــة  »األمركــة«  أن  يبــدو  األيــام. 
لهــا. يقــول لهــا أليخانــدرو، الكوبــي املتفاخــر 
بنظــام بالده وعداوته التاريخية لإلمبريالية: 
»لــن يغيرونــا، ســيأتون إلينا زائريــن، ينفقون 
الســيغار،  يدخنــون  عندنــا،  دوالراتهــم 

يحتسون الرام، ويعودون من حيث أتوا«.
شهيرة...

أكد الرئيس األميركي باراك أوباما، في تصريح قبيل توّجهه إلى كوبا، أنه 
من »الممكن للخصوم القدماء السير في طريق جديد، بعد عقود 
السيناريو نفسه  الثقة«. ويبدو أن أوباما ال يستبعد أن يتكرر  انعدام  من 
مصور  تسجيل  بعد  أتت  كوبا  عن  تصريحاته  أن  خصوصًا  إيــران،  مع 
ذكر  الجديدة(،  الفارسية  )السنة  النوروز  عيد  بمناسبة  لإليرانيين  موّجه 
عقود،  منذ  األولى  للمرة  بانتظام،  محادثات  تجريان  الدولتين  أن  فيه 

وهو ما قد يساعد في حل هذه الخالفات.

طريق جديد للخصوم القدماء

تتوج زيارة الرئيس 
األميركي إلى كوبا،  

فصًال جديدًا من 
تاريخ العالقات 

بين البلدين، ينهي 
القطيعة بين 

البلدين. تحول لم 
يكن ممكنًا لوال 

وعود باراك أوباما 
ومالقاة راوول 

كاسترو له. للرجلين 
حساباتهما، أما 
النتيجة واحدة: 

هافانا تعانق 
اإلمبريالية

االثنين 21 مارس / آذار 2016 م   12 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 567  السنة الثانية
Monday 21th March 2016

)Getty/الغرور الثوري« يمنع هافانا من إظهار حماستها للزيارة )جو رايدل«

9

اقتصاد
أزمة النفط تهّدد الغاز اإلسرائيلي

صالح النعامي

عامليــًا  النفــط  أســعار  فــي  الكبيــر  التراجــع  يهــّدد 
بتهاوي آمال االحتالل اإلسرائيلي في قطاع الغاز، 
حيــث بــدأت العديــد مــن مصانــع االحتالل الشــروع 
فــي التخلــي عــن اســتخدامه لصالــح املــازوت )أحــد مشــتقات 
إســرائيل  فيــه  تواجــه  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي  النفــط(. 
خطــط  حســب  الخــارج،  إلــى  الغــاز  تصديــر  فــي  صعوبــات 

وضعتها مسبقًا.
وتهــاوت أســعار النفــط عامليــًا منــذ شــهر يونيو/حزيــران عــام 

2014 بنحو 70% من 115 دوالرا إلى نحو 40 دوالرًا حاليًا.
وقــد بــررت عــدد مــن املصانــع اإلســرائيلية التــي طلبت رســميًا 
التوقــف عــن ربطهــا بشــبكة الغــاز بالقــول إنها تتكبد خســائر 
اســتخدام  علــى  تعتمــد  التــي  املصانــع  مــع  مقارنــة  كبيــرة، 
املــازوت، مــا يؤشــر علــى حجــم الضربــة التــي ينتظرهــا قطــاع 

الغاز في إسرائيل.
وحســب محللــن، تتمثــل املشــكلة األبــرز في هذا الســياق فيما 
أقــدم عليــه مصنــع »فينتســيا« أكبــر مصنــع إلنتــاج الزجــاج 

فــي إســرائيل  واملقــام فــي منطقــة الجليــل املحتــل، مــن الشــروع 
فــي التخلــي عــن اســتخدام الغــاز، حيــث تبــن أن هــذا املصنــع 
الــذي تــم ربطــه قبــل عام بشــبكة الغاز الطبيعــي، بعد احتجاج 
التلــوث  علــى  املنطقــة  فــي  املحليــة  والســلطات  املســتوطنن 
الناجــم عــن اســتخدام املــازوت، ويطالــب حاليــًا بالتوقــف عــن 
استخدام الغاز والعودة للمازوت بسبب حجم الخسائر التي 

لحقت به. 
ووفقًا لتقرير نشره موقع قناة التلفزيون اإلسرائيلية الثانية 
مليــون   60 اســتثمرت  »الدولــة«  أن  تبــن  املاضــي  الخميــس 
املصنــع  لربــط  األنبــوب  بنــاء  فــي  دوالر(  مليــون   15( شــيكل 

البعيد نسبيًا عن مستودعات الغاز. 
بوقــف  حاليــًا  تطالــب  املصنــع  إدارة  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
تتكبــد  ألنهــا  املــازوت  الســتخدام  والعــودة  الغــاز  اســتخدام 
الغــاز  ســعري  بــن  الكبيــر  الفــرق  بســبب  باهظــة  خســائر 
واملــازوت، وتوقــع أن تقتفــي بقيــة املصانــع، التــي تعتمــد علــى 
الغاز في عملية اإلنتاج أثر مصنع » فينيتسيا«، في حن من 
املرجح أال تنضم مصانع أخرى لقائمة املصانع التي ارتبطت 
بشــبكة الغــاز.  مــن ناحيتــه، يقــول الرئيــس الســابق التحــاد 

الصناعيــن اإلســرائيلين، الجنــرال عوديــد تيــرا، إنــه يتوجب 
على الحكومة خفض أسعار الغاز لتحسن قدرة القطاع على 

التنافس داخليًا وخارجيًا. 
واعتبــر تيــرا فــي مقــال نشــره موقع »ولــال« اإلخبــاري الجمعة 
املاضية، أنه نظرًا لوضعها الجيوسياسي وافتقارها للموارد 
الطبيعيــة فــإن قــدرة إســرائيل علــى االتجــار مــع دول العالــم 
محــدودة، األمــر الــذي يزيــد مــن أهميــة اســتغالل احتياطــات 

الغاز الطبيعي. 
ووفق تصور تيرا، فإن خفض أســعار الغاز ســيمكن إســرائيل 
مــن التنافــس فــي الســوق العاملــي ويغــري الدول على اســتيراد 
الغاز. وخالل القمة الثالثية القبرصية اإلسرائيلية اليونانية 
التــي عقــدت قبــل شــهر في نيقوســيا، تــم االتفاق علــى تصدير 
اليونــان. وقــد تعاظمــت  إلــى أوروبــا عبــر  الغــاز اإلســرائيلي 
أهمية تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا في أعقاب تراجع 
فــرص تصديــره ملصــر فــي أعقــاب اكتشــافات الغــاز الضخمــة 
اســتبعاد  جانــب  إلــى  املصريــة،  الشــمالية  الســواحل  قبالــة 
تصديره لتركيا، بعد أن اشترطت أنقرة موافقة تل أبيب على 

تصدير الغاز اإلسرائيلي ألوروبا عبر األراضي التركية.

عمان ـ زيد الدبيسية

قــال وكيــل وزارة العمــل األردنيــة، حمــادة أبــو نجمــة، 
العاملــة  األيــدي  الطلــب علــى  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
األردنيــة مــن قبــل دول الخليــج العربــي ارتفــع مؤخــرًا 
بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، وذلك نتيجة 
الخــارج،  فــي  لبــالده  العماليــن  املستشــارين  لنشــاط 
حســب  هنــاك،  العمــل  ســوق  احتياجــات  إلــى  إضافــة 
تعبيره. وأضاف أبو نجمة أن وزارته استقبلت طلبات 
عمــل مــن قبــل القطاع الخاص وحكومــات دول الخليج 
لتشغيل أردنين في عدة مجاالت، دون أن يحدد حجم 

تلك الطلبات أو نســبة االرتفاع في الطلب على األيدي 
العاملة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتضح بشكل دقيق الحقا 
وســيتم اإلعــالن عنــه رســميا. واســتبعد أبــو نجمــة أن 
يكــون ارتفــاع الطلب الخليجي على تشــغيل األردنين 
عائدا إلى الرغبة بإحاللهم مكان عمالة أخرى. وأشــار 
إلــى أن وزارة العمــل تعلــن باســتمرار عــن توفــر فــرص 
عمــل فــي دول خليجيــة حتــى يتــاح للمؤهلــن التقــدم 

واالستفادة من الفرص املطورحة.
األردنيــن  عــدد  الرســمية  اإلحصــاءات  آخــر  وتقــدر 
حــن  فــي  عامــل،  ألــف   40 بنحــو  قطــر  فــي  العاملــن 
يبلــغ حجــم العاملــن فــي الســعودية نحــو 300 ألــف 

عامــل، وفــي اإلمــارات حوالــى 225 ألــف عامــل. ويعتبر 
تشــغيل األردنيــن فــي الخــارج أحــد االســتراتيجيات 
التــي تعمــل الحكومــة علــى أساســها للحد من مشــكلة 
البطالــة وتوفيــر فــرص عمــل لســوق العمــل بالداخــل، 
إضافــة إلــى برامــج محليــة أخــرى كإحــالل األردنيــن 
مــكان العمالــة الوافــدة التــي يقــدر عددهــا فــي البــالد 
بأكثر من 700 ألف عامل، حسب بيانات رسمية. وقال 
»العربــي  لـ أحمــد زكريــا صيــام،  االقتصــادي  الخبيــر 
الجديد«، إن تشغيل األردنين في الخارج وعلى وجه 
الخصــوص فــي دول الخليــج يحقق الكثير من املنافع 
االقتصاديــة للبــالد مــن حيــث تخفيض نســب البطالة 

وتحسن مستويات املعيشة وتحريك أسواق التجارة 
والعقــارات. وأضــاف أن تحويــالت األردنيــن العاملن 
االقتصــاد  دعــم  فــي  مهمــا  دورا  تلعــب  الخــارج  فــي 

وزيادة احتياطيات اململكة من مختلف العمالت.
أصــدره  تقريــر  فــي  األردنــي  املركــزي  املصــرف  وقــال 
األردنيــن  تحويــالت  إجمالــي  إن  املاضــي،  الثالثــاء 
العاملــن فــي الخــارج بلــغ خــالل شــهر يناير/كانــون 
الثانــي املاضــي 285 مليــون دوالر بانخفــاض نســبته 
4.4% عــن ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي. وأضــاف أن 
معدل البطالة ارتفع العام املاضي إلى 13% وبلغ بن 

حملة الشهادات الجامعية ما نسبته %18.6.

ارتفاع الطلب الخليجي على العمالة األردنية

مصطفى عبد السالم

عقب رفع العقوبات الغربية عنها 
في يناير املاضي، راحت الحكومة 

اإليرانية تجوب العالم شرقه 
رة بعصر جديد 

ّ
وغربه، مبش

القتصادها، وواعدة بتحقيق 
الرفاهية ملواطنيها، ومؤكدة أنها 
باتت واحة األمان لالستثمارات، 

وموقعا آمنا لألموال وسط 
محيط مضطرب، وبني دول 

تشهد قالقل سياسية وأمنية. بل 
وراحت حكومة حسن روحاني 
تتوقع تدفق مليارات الدوالرات 
على البالد في القريب العاجل، 

وتشدد على أن لديها خطة لرفع 
معدل النمو االقتصادي، ومكافحة 

البطالة، وارتفاع األسعار، 
ومضاعفة اإلنتاج النفطي 4 مرات.

وامللفت، املبالغة الشديدة من 
قبل هذه الحكومة في التوقعات 

الخاصة بتحسن مؤشرات 
االقتصاد الكلي واألوضاع 
املعيشية للمواطنني وجذب 

االستثمارات الخارجية، والحديث 
بفخر عن إبرام تعاقدات بمليارات 

الدوالرات مع الشركات العاملية، 
واستعادة 100 مليار دوالر من 

األموال املجمدة في الخارج، وعقد 
صفقات مع كبار املستثمرين 

الدوليني في كل القطاعات، بداية 
من النفط والغاز، ونهاية بالطيران 

وإنتاج السيارات واألغذية.
وتحت عبارة »قريبا« مّرر كبار 
املسؤولني اإليرانيني تصريحات 

متفائلة كثيرة، منها ما قاله وزير 
االقتصاد اإليراني، علي طيب نيا، 

من أن مبيعات بالده من النفط 
ستصل إلى مليوني برميل يوميا 
»قريبا«، ووعده بخفض التضخم، 

ووعد محافظ البنك املركزي، 
ولي الله سيف، بأن إيران تتوقع 

تحقيق نمو يتجاوز 5% في 
2016، وحديث روحاني املتكرر 

عن الوصول بإنتاج البالد النفطي 
إلى 4 ماليني برميل يوميا مقابل 

مليون قبل رفع العقوبات.
ورغم كل هذه الوعود، إال أن 

املواطن اإليراني لم يشعر 
بتحسن ملموس في مؤشرات 

االقتصاد املتعلقة به، فلم تتراجع 
 أسعار السلع، ولم تتحسن 

ً
مثال

األوضاع املعيشية، ولم تتولد 
فرص عمل كبيرة تستوعب 

ماليني الشباب العاطل. وفيما كان 
روحاني واملقربون منه يؤكدون، 
خالل الفترة املاضية، أن االتفاق 

النووي سيتيح وحده حل مشاكل 
البالد الرئيسية، ومنها التضخم 

واالنكماش والبطالة والدين 
املحلي، إال أن هذه التصريحات 
باتت صعبة التحقق على أرض 
الواقع، حيث ما زالت البالد تمر 
بوضع اقتصادي صعب بسبب 

تهاوي أسعار النفط.
ويبدو أن الحكومة اإليرانية ليس 

لديها تصور واضح إلنعاش 
االقتصاد املنهك، والتعامل مع 

تداعيات أزمة النفط الحالية، 
واالقتصاد نفسه بات رهينة 

لتناقضات الحمائم والصقور، 
والدليل ما حدث أمس حينما 

قدم أكبر مسؤولني رؤيتني 
متناقضتني للنهوض باالقتصاد 

في كلمتيهما بمناسبة السنة 
الفارسية الجديدة.

إيران واالستثمار 
باألماني

تطمينات 
لمصنعي 

الذهب 
في الهند

الجمعيــة  رئيــس  قــال 
الهندية للذهب والحلي، 
إن  كامبــوج،  موهيــت 
ألغــوا  الحلــي  مصنعــي 
إضرابــا اســتمر 19 يوما 
مــن  متأخــرة  ســاعة  فــي 
بعــد  األول،  أمــس  مســاء 
الحكومــة  طمأنتهــم  أن 
إلــى أنهــم لــن يتعرضــوا 
إدارة  مــن  »ملضايقــات« 
الضرائــب عنــد تحصيــل 

ضريبة جديدة.
الحلــي  مصنعــو  وكان 
دولــة  أكبــر  ثانــي  فــي 
فــي  للذهــب  مســتهلكة 
العالم قد أعلنوا إضرابا 
منــذ  مســمى  غيــر  ألجــل 
بدايــة مــارس/آذار، بعــد 
الحكومــة  أعــادت  أن 
إنتــاج  ضريبــة  فــرض 
بنســبة 1% علــى الحلــي 
وقــف  عقــب  الذهبيــة 
أربعــة  ملــدة  بهــا  العمــل 

أعوام.
أمــس  كامبــوج،  وقــال 
األول، »ألغينــا االضراب. 
الحلــي  مصنعــو  يفتــح 
مــن  اعتبــارا  متاجرهــم 
وتابــع  األحــد«.  أمــس 
»الضريبة ســتظل قائمة 
ولكــن الحكومة طمأنتنا 
إلــى أنــه لــن تكــون هنــاك 
جانــب  مــن  مضايقــات 
إدارة  فــي  املســؤولن 

الضرائب«.
)فرانس برس(

تواصل الضغوط على اقتصاد الصين
أمس،  لي،  قاو  تشانغ  الصيني،  الوزراء  رئيس  نائب  قال 
إلى  تدفعه  ضغوطا  سيواجه  الصين  اقتصاد  إن 
التحسن  بعض  إلى  تشير  بيانات  أحدث  ولكن  التباطؤ، 
في األنشطة. وحاول المسؤولون في الصين، أكثر من 
مرة، طمأنة األسواق المالية المضطربة وشركاء الصين 
التجاريين الرئيسيين، بشأن قدرة بكين على إدارة االقتصاد 
قيمة  وخفض  األسهم  بورصة  هبوط  إثر  المتباطئ، 
منتدى  في  الصيني،  الوزراء  رئيس  نائب  وذكر  اليوان. 
اقتصادي رفيع المستوى، أن أحدث بيانات حتى مطلع 

الشهر الجاري أظهرت أن االقتصاد يتحسن.

عمان تعيد جدولة صادرات الغاز 
الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
المسال، حارب الكيتاني، أمس، إن عمان ستعيد جدولة 
المسال في 2016، مع  الطبيعي  الغاز  5% من شحنات 
يؤثر  ما  الكهرباء،  توليد  على  المحلي  الطلب  نمو 
الغاز المتاحة للتصدير. وتسعى عمان إلى  على كمية 
الوظائف  لتوفير  سريعا،  الصناعي  النشاط  في  التوسع 
وتنويع موارد االقتصاد، بدال من االعتماد على النفط، 
إال أن هذه الخطط قد تتعطل إذا لم تواكب إمدادات 
الغاز زيادة الطلب على توليد الكهرباء. وتذهب تقريبا 
جميع صادرات عمان من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية.

تعاون اقتصادي سعودي مصري
توجه وزير االستثمار المصري، أشرف سالمان، أمس، إلى 
اجتماع  في  للمشاركة  الرياض،  السعودية  العاصمة 
والتوقيع  السعودي،  المصري  التنسيقي  المجلس 
وصندوق  االستثمار  وزارة  بين  التفاهم  مذكرة  على 
المتحدث  وقال   بالسعودية.  العامة  االستثمارات 
الرسمي لوزارة االستثمار، أحمد سمير، في بيان أمس، إن 
الزيارة تستهدف تعزيز االستثمارات المشتركة بين البلدين 
في القطاعات المختلفة. وأوضح أن اإلجراءات األخيرة 
تأتي استعدادًا لضخ استثمارات سعودية بنحو 30 مليار 

ريال في مصر كمرحلة أولى.

أخبار مختصرة
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طرابلس ــ أحمد الخميسي

تــتــجــه لــيــبــيــا إلــــى فــــرض تسعيرة 
جـــبـــريـــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تشهد 
فيه انفالتا في األسعار ونقصا في معروض 
بعض السلع األساسية، ما أرجعه تجار إلى 
الدينار  مقابل  الــــدوالر  صــرف  سعر  تسجيل 
ــفـــزات بـــالـــســـوق املــــوازيــــة، بــيــنــمــا ال  الــلــيــبــي قـ
يكفي ما ترصده الحكومة من عمالت صعبة 

لالستيراد بشكل رسمي.
االقتصاد  وقــال علي املحجوبي، وكيل وزارة 
في حكومة اإلنقاد الوطني، إن الوزارة اتخذت 
ــراءات من أجــل إخضاع بعض  جملة من اإلجـ
حيث  الدقيق،  منها  جبرية،  لتسعيرة  السلع 
سيباع الطن منه للمخابز بسعر 650 دينارا 
كل  عــلــى  الــســعــر  وســـيـــوضـــع  دوالرا(،   840(
عبوة دقيق. وأضــاف املحجوبي في تصريح 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن عــبــوة الــدقــيــق التي 
للمخابز  فقط  مخصصة  كيلوغراما   50 تــزن 

ويمنع تداولها من جانب التجار.
حــادا  نقصا  ليبيا  مناطق  مختلف  وشــهــدت 
فــي ســلــعــة الــدقــيــق، الــتــي وصـــل ســعــرهــا إلــى 
140 دينارا بداًل من 75 دينارا للعبوة زنة 100 
 عن قيام معظم املخابز برفع 

ً
كيلوغرام، فضال

أسعارها.
الجبرية  التسعيرة  فإن  املحجوبي،  وبحسب 
لن تقتصر على الدقيق، وإنما ستشمل سلعا 
أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية ملتابعة 
سعر قنينة الزيت لتحديد سعرها، بحيث ال 
السلعة  مــن قيمة  الــربــح %15  يتعدى هامش 

املستوردة من الخارج.
ــروف معيشية صعبة  مـــن ظــ لــيــبــيــا  وتــعــانــي 
والسياسية.  األمــنــيــة  األوضــــاع  تـــردي  بسبب 
وتعتمد البالد بشكل كلي على عائدات النفط، 
الـــذي هـــوت مــعــدالت إنــتــاجــه إلـــى حـــدود 350 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ اتـــــخـــــذت ســـلـــطـــات االحــ
إجراءات متوالية لعرقلة عملية إعادة إعمار 
قطاع غزة من آثار العدوان التي ال تزال قابعة 
عام  منذ صيف  القطاع  مناطق  في مختلف 
2014. ولم يتوقف االحتالل عن فرض القيود 
ــدة، الــتــي تــحــول دون دخـــول  ــع عــ ــ تــحــت ذرائـ
مــــواد الــبــنــاء بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، مـــا يــعــوق 

أعمال البناء بشكل كبير.
اتـــه بــمــنــع إدخـــال  وبــــدأ االحـــتـــالل أول إجـــراء
ــواح الــخــشــب، الــتــي يــزيــد ســمــكــهــا عــلــى 5  ــ ألـ
سنتيمترات، وتحديدا خشب »السويد« الذي 
يستخدم في الصناعات الخشبية وعمليات 
التأهيل، وكذلك منع استيراد أنابيب الحديد 

املــتــوســط، مــا يقل عن  ألــف برميل يوميًا فــي 
ربع القدرات اإلنتاجية في الظروف الطبيعية، 

والتي تقترب من 1.6 مليون برميل يوميًا.
السلع  من  احتياجاتها  معظم  ليبيا  وتغطى 
األســـاســـيـــة واألدويـــــــة عـــن طــريــق االســـتـــيـــراد، 
الـــــذي يــشــكــل نــحــو 85% مـــن حـــاجـــة الــســوق 

املحلية، وفق البيانات الرسمية.
وتــســتــهــلــك لــيــبــيــا، الــتــي يــبــلــغ عــــدد سكانها 
نحو 6.6 ماليني مواطن، 1.26 مليون طن من 
الــحــبــوب ســنــويــًا. وتــســتــورد 90% مــن القمح 
الــلــنّي مــن الـــخـــارج والــبــاقــي يــتــم تغطيته من 
الـــذي تــراجــع إلــى مستويات  اإلنــتــاج املحلي، 
املاضيني، بسبب عدم  العامني  متدنية خــالل 

االستقرار األمني.
وزادت أزمة الدوالر األميركي من املشكلة التي 
تشهدها أسواق السلع في ليبيا خالل األشهر 
إلى  األخــيــرة، وهــو ما أرجعه خبراء اقتصاد 
توقف املصارف عن بيع الدوالر، وتوقف فتح 
ــادات املــســتــنــديــة الـــالزمـــة لــالســتــيــراد  ــمـ ــتـ االعـ
بسبب عدم قدرة املصرف املركزي علي تغطية 

الطلب على العملة األميركية.
اســتــيــراد  ــرا  ــيـ أخـ االقـــتـــصـــاد  ــظـــرت وزارة  وحـ
مــجــمــوعــة مــن الــســلــع، مــنــهــا األلـــعـــاب الــنــاريــة 
الغذائية،  السلع  وبعض  الطاقة  ومشروبات 

ــن جــمــيــع األقـــــطـــــار، بـــجـــانـــب مـــنـــع إدخـــــال  مــ
أســـيـــاخ الــلــحــام. وفـــي نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي 
قــرر االحتالل عــدم تزويد 70 مصنعا   ،2015
مـــن مــصــانــع الــبــاطــون الــجــاهــز )الــخــرســانــة 
ــمـــواد الـــبـــنـــاء الـــالزمـــة  ــزة( والــــبــــالط بـ ــاهـ الـــجـ
الــذي أجبر أصحاب  األمــر  الستمرار عملها، 

ــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي لــدى  لــعــدم اســتــنــزاف مـ
ــــوى  ــلــــع. وهـ ــــي اســــتــــيــــراد هــــــذه الــــســ ــــالد فـ ــبـ ــ الـ
ــبـــي مــــن 130 مــلــيــار  ــنـ احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجـ
دوالر  مـــلـــيـــار   75 ــــى  إلـ  2010 ــام  ــ عـ فــــي  دوالر 
حــســب   ،2015 األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
في  الــحــاد  الــتــراجــع  وتسبب  رسمية.  بيانات 
االحتياطيات النقدية في الضغط بشكل كبير 
عــلــى ســعــر صـــرف الــديــنــار، الــــذي تــراجــع في 
السوق السوداء إلى 4 دنانير مقابل الــدوالر، 
بينما يبلغ سعره الرسمي 1.4 مقابل العملة 

األميركية.
ورأى ســلــيــمــان الــشــحــومــي، مــحــلــل مــالــي، أن 
هــنــاك تــحــّوال نحو املــتــاجــرة بــالــدوالر كمالذ 
آمــن لــأمــوال، ما زاد من الضغط على العملة 
املــحــلــيــة. وأوضــــح أن املــصــرف املــركــزي يلقي 
باللوم على التجار الحتفاظهم بالنقد خارج 
املصارف، وهم يــردون بأنهم غير آمنني على 
أمــوالــهــم ويــريــدون شـــراء الــــدوالر مــن السوق 

السوداء لتوريد بضائع للسوق.
وذكــــر عــامــلــون فـــي مــحــالت صـــرافـــة بمنطقه 
الظهرة في العاصمة طرابلس، في تصريحات 
»العربي الجديد«، أن سعر الدوالر اقترب من  لـ

4 دنانير في السوق السوداء.
وقــال سعيد أبو رشــادة، نائب رئيس اللجنة 
االقتصادية واملالية في املؤتمر الوطني العام: 
»هناك تالعب من قبل التجار فــي   الحصول 
على الدوالر املدعوم ومن ثم بيعه في السوق 
ــة أضـــعـــاف  ــــى ثـــالثـ ــــوداء بــســعــر يـــصـــل إلـ ــــسـ الـ

سعره الرسمي«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضـــــاف أبــــو رشــــــادة، لـــ
أن تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج لـــيـــبـــيـــا مـــــن الــــنــــفــــط إلــــى 
مستويات متدنية والصرف من احتياطيات 
الــنــقــد األجــنــبــي وراء ارتــفــاع أســعــار الـــدوالر 
 عـــن االنــقــســام 

ً
ــــوداء، فـــضـــال ــــسـ فـــي الـــســـوق الـ

ــبــــالد. وخــصــص  الــســيــاســي الـــحـــاصـــل فـــي الــ
دوالر  ملياري  أخــيــرا  املــركــزي  ليبيا  مصرف 
ــيـــراد بــســعــر رســـمـــي لـــلـــدوالر  ــتـ لــتــمــويــل االسـ

بقيمة 1.4 دينار.
ــه الـــهـــادفـــة إلــــى الـــحـــد من  تــ ــراء ــار إجــ ــ وفــــي إطـ
أزمــــة الــــــدوالر املــتــفــاقــمــة، أقــــّر مــصــرف ليبيا 
ــركــــزي تــخــفــيــض الـــحـــد األقـــصـــى الــســنــوي  املــ
بنسبة  الــواحــد  للشخص  بتحويله  املسموح 
50% ليصبح 7500 دوالر، أو ما يعادلها من 

العمالت األجنبية.
وتعاني املصارف التجارية من شح الدوالرات 
ــامـــني ونـــصـــف الــــعــــام، ويــقــتــصــر بــيــع  مـــنـــذ عـ
والتحويالت  املستندية  لالعتمادات  الـــدوالر 
املــالــيــة فـــي نـــطـــاق ضــيــق ومـــجـــاالت مـــحـــددة، 

منها العالج في الخارج.

املـــصـــانـــع اإلنـــشـــائـــيـــة عـــلـــى إغــــــالق أبـــوابـــهـــا 
في  الراغبني  املواطنني  مع  التعاقد  وتجميد 
إلى  وباإلضافة  ومنشآتهم.  منازلهم  ترميم 
ذلك، أوقف االحتالل إدخال مادة »اإلسمنت« 
املتضررين  غير  العاديني  املواطنني  لصالح 
من العدوان، وكذلك قلصت سلطات االحتالل 
عدد شاحنات مــواد البناء الــواردة إلى غزة، 
عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وفق آلية 

املبعوث األممي السابق، روبرت سيري.
وقـــال الــوكــيــل املــســاعــد فــي وزارة االقــتــصــاد 
بــغــزة، عــمــاد الــبــاز لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
الــقــيــود اإلســرائــيــلــيــة تــأتــي فــي إطــــار تــدويــر 
الحصار وافتعال األزمات املختلفة، التي تزيد 
من صعوبة األوضاع املعيشية واالقتصادية 
الــداخــلــيــة. وأضـــاف الــبــاز أن االحــتــالل قلص 

قــبــل عـــدة أســابــيــع عـــدد شــاحــنــات اإلســمــنــت 
التي تدخل إلى غزة من نحو 120 شاحنة إلى 
أقل من 40 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أنه تم 
منذ انتهاء العدوان األخير السماح بإدخال 
450 ألـــف طــن مــن اإلســمــنــت، عــلــى الــرغــم من 
إلــى مليوني طن إلعــادة بناء  القطاع  حاجة 

املنشآت والوحدات السكنية املدمرة.
وكــــان االحـــتـــالل رفـــض بــشــكــل قــاطــع إدخـــال 
مـــواد الــبــنــاء كــافــة إلـــى غـــزة، مــنــذ فـــوز حركة 
ــاس« بـــاالنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة عـــام  ــمــ »حــ
عــمــلــيــات  فــــي  اســـتـــخـــدامـــهـــا  بــــداعــــي   ،2006
مـــعـــاديـــة، ولــكــنــهــا ســمــحــت فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
2012 بإدخال كميات قليلة لصالح املشاريع 
التابعة للقطاع الخاص واملؤسسات الدولية.
ــار املــســؤول الــحــكــومــي إلـــى أن مــعــدالت  وأشــ
ــر والـــبـــطـــالـــة ارتــــفــــعــــت داخـــــــل صــفــوف  ــقـ ــفـ الـ
العاملني في قطاع التشييد، نظرا للمعيقات 
املتعددة التي يضعها االحتالل، الفتا إلى أنه 
لم يتم حتى اللحظة إعادة تأهيل أي مصنع 

اقتصادي تضرر بفعل العدوان.
يوليو/ السابع من  في  غــزة  قطاع  وتعرض 
اســتــمــر  ــلـــي  ــيـ ــرائـ إسـ ــــدوان  ــعـ ــ لـ  ،2014 تــــمــــوز 
ــغــــارات  الــ بـــشـــن آالف  ــا، وذلــــــك  يــــومــ ــدة 51  ــ ملـ
التي أسفرت عن  الجوية والبرية والبحرية، 
وإصــابــة  فلسطينيا   2162 أكــثــر  اســتــشــهــاد 
اآلالف، بجانب تدمير 12 ألف وحدة سكنية 

بشكل كلي، و160 ألف وحدة تدميرا جزئيا.
واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  وذكــر وكيل 
ــاجــــي ســـــرحـــــان، أن املـــضـــايـــقـــات  فــــي غـــــــزة، نــ
اإلسرائيلية الجديدة تهدف إلى جعل عملية 
املــنــازل التي  بــنــاء  اإلعــمــار تقتصر فقط على 
دمــرت فــي الــعــدوان األخــيــر، بعيدا عــن ترميم 
مرافق البنية التحتية واملنشآت الحيوية التي 
تــهــالــكــت بــفــعــل الــحــصــار املـــشـــدد واعـــتـــداءات 

االحتالل املتكررة في السنوات األخيرة.
ــعــــربــــي  »الــ ـــ وقـــــــــال ســـــرحـــــان فـــــي تــــصــــريــــح لــ
ــال  ــم املـــتـــحـــدة إلدخــ ــ الـــجـــديـــد«، إن خــطــة األمـ
مواد البناء أبقت على الحصار اإلسرائيلي، 
وفــي الــوقــت ذاتــه استغلها االحــتــالل ليظهر 

لــلــعــالــم بــأنــه لــيــس مــعــوقــا إلعـــــادة اإلعـــمـــار، 
يعلن  الــتــي  التسهيالت  غالبية  أن  موضحا 
عنها االحــتــالل، تتعلق بسفر رجــال األعمال 
والتجار إلى خارج غزة من خالل معبر بيت 
حانون/إيرز، دون أن يكون لتلك التسهيالت 

نتائج تذكر على صعيد الحياة العامة.
انطالق  على  الحقيقي  الــبــرهــان  أن  وأضـــاف 
عملية اإلعمار هو فتح املعابر التجارية، التي 
ــال مـــواد الــبــنــاء دون  أغلقها االحــتــالل وإدخــ
قيود وبكميات كافية، مشيرا إلى أن الجهات 
املختصة تمكنت من إزالــة ما يزيد عن %90 

من الركام الناتج عن العدوان األخير.
ــــالل مـــنـــذ أن فـــــرض حـــصـــاره  ــتـ ــ وأغــــلــــق االحـ
املشدد على غزة، منتصف عام 2007، املعابر 
العصب  تمثل  كانت  التي  الثالثة  التجارية 
األســـاســـي لــالقــتــصــاد املــحــلــي، وأبـــقـــى على 
معبر كــرم أبــو ســالــم، الــواقــع أقــصــى جنوب 
شـــرق مــديــنــة رفـــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، كمنفذ 
وحــيــد تــدخــل مــن خــاللــه جــمــيــع احــتــيــاجــات 
املعابر  من  تــورد سابقا  كانت  التي  القطاع، 
املـــغـــلـــقـــة. وقــــــال مــــســــؤول الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
واإلعــــالم فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــغــزة، ماهر 
الـــطـــبـــاع لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن كــمــيــات 
اإلسمنت التي دخلت إلى غزة منذ أكتوبر/
من   %25 عــلــى  تــزيــد  ال   2014 األول  تــشــريــن 

االحتياجات اإلجمالية للسكان.
ــــرض حـــصـــاره،  ــلــــن االحــــتــــالل مـــنـــذ أن فـ وأعــ
ــنـــاف املمنوعة  عــن قــائــمــة مــن الــســلــع واألصـ
دخــولــهــا إلــــى غــــزة بــشــكــل تــــام، بــحــجــة إنــهــا 
ــدام، كـــاملـــواد الــكــيــمــيــائــيــة  ــتـــخـ مـــزدوجـــة االسـ
واملعدات الثقيلة واآلالت اإللكترونية وأيضا 

مستلزمات الصيد البحري.
أكثر  قائمة  اإلنشائية  املؤسسات  وتصدرت 
العدوان  خــالل  تضررا  الصناعية  القطاعات 
املصانع  بلغ عدد  األخير، حيث  اإلسرائيلي 
اإلنشائية التي أصيبت بشكل كلي أو جزئي 
ــك بــهــدف إطـــالـــة أمــد  نــحــو 149 مــنــشــأة، وذلــ
عــمــلــيــة إعـــــادة اإلعـــمـــار ومــضــاعــفــة املــشــاكــل 

االقتصادية وتعقيدها.

بغداد ــ ميمونة الباسل

مع حلول موسم الربيع في محافظة ديالى شرقي العراقي، 
تبرز تجارة محلية يعود تاريخها إلى عقود مضت، تتمثل 
في بيع الشتالت ملختلف األشجار خاصة الفواكه، باإلضافة 
إلى األزهار بمختلف أنواعها ما يوفر فرص عمل للكثير من 
العاطلني خــاصــة الــشــبــاب. ويــبــدأ املـــزارعـــون اســتــعــدادا لهذا 
املــوســم فــي كــل عــــام، بتخصيص مــســاحــات إلقــامــة املــشــاتــل 
التي  الشتالت  أنــواع  بمختلف  وتجهيزها  والدائمة  املؤقتة 
تتناسب مع الربيع، الذي تبلغ ذروتــه خالل شهري مارس/
آذار وأبـــريـــل/ نــيــســان. أبـــو عــمــار صــاحــب مشتل أريـــج لبيع 
الشتالت في بلدة املقدادية بمحافظة ديالي، يقدر عدد املشاتل 
بأكثر من ألف مشتل كبير وصغير في عموم املحافظة، تقسم 
الربيع  بني ثابتة وموسمية، حيث تقام املوسمية في فصل 
الذي يشكل فرصة استثمارية مربحة ملئات األشخاص، ألن 
أن هذه  إلــى  مــال كبير، إضــافــة  إلــى رأس  بعضها ال يحتاج 

املشاتل توفر فرصة عمل للكثير من الشباب العاطلني.
ويشير أبــو عمار فــي مقابلة مــع »العربي الــجــديــد«، إلــى أن 
أقــل سعرا،  مــصــادر الشتالت متعددة، فهناك مــا هــو محلي 
وأخـــرى مــســتــوردة مــن بــلــدان مــجــاورة مثل تركيا وســوريــة 
وإيــــران وتــكــون أســعــارهــا أعــلــى بسبب االســتــيــراد. وتحوي 
محافظة ديالى أكثر من 200 ألف دونم )الدونم يساوي 2500 
الــزراعــيــة، خاصة مــن الحمضيات  متر مــربــع( مــن البساتني 
كميات  تنتج  والــتــي  والــرمــان،  العنب  ومنها  الفواكه  وبقية 

ا من حاجة األسواق املحلية. كبيرة سنويا تغطي جزء
ويــعــتــمــد مـــزارعـــو ديــالــى عــلــى الــطــرق الــتــقــلــيــديــة فــي زراعـــة 
األشجار من خالل عمال يقومون بغرسها عن طريق املحراث 
الـــيـــدوي الــــذي يــســمــى محليا بــــــ »كــــرك« وهـــي قــطــعــة حديد 
مــرتــبــطــة بــمــقــبــض خــشــبــي. ويـــقـــول مــحــمــد خــلــيــل، صــاحــب 
مشتل آذار في بلدة خانقني شمال بعقوبة عاصمة ديالي، إن 
بيع الشتالت يدر ربحا على العاملني في املشاتل، موضحا 

» أجني أرباحا كبيرة كثيرة ال تقل عن 400 دوالر في اليوم 
خالل ذروة موسم الربيع لعدة أيام متتالية.

ويضيف : »هــذا املــوســم يشكل خــيــرا، خاصة إذا كــان هناك 
اســتــقــرار أمــنــي فــي ديــالــي وبــاقــي املحافظات فــهــذا ينعكس 
إيجابا على تجارتنا ال سيما أن نحو 70% من الشتالت تباع 
إلى زبائن من سكان العاصمة بغداد واملحافظات الجنوبية.

ويــتــابــع أن مــوســم الــربــيــع يــعــد مــهــرجــانــا يـــدوم نــحــو أربــعــة 
ا مــن منتصف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن كــل عــام  أشــهــر بـــدء
وحتى أبريل/نيسان، حيث تكون ذروة املوسم في الشهرين 
بــعــض ســكــان ديــالــى لتهيئة بساتينهم  األخــيــريــن. ويــعــمــد 
وحدائقهم، وتخصيص مساحة فوق أسطح منازلهم لزارعة 
البيع  يقتصر  وال  الربيع،  في فصل  بيعها  لغرض  الشتالت 
السنادين  بمختلف  املــشــاتــل  تمتلئ  بــل  فقط  الــشــتــالت  على 
واملواد الزراعية ومبيدات الحشرات، كما وسع بعض أصحاب 
املـــشـــاتـــل الــكــبــيــرة عــمــلــهــم بــتــخــصــيــص جـــنـــاح خــــاص لبيع 

الحيوانات منها الطيور وأسماك الزينة والقطط والكالب.
ويــقــول أبــو أحــمــد الــزهــيــري، الـــذي يعمل وأبــنــاؤه الــثــالثــة في 
حقول ومشاتل داخل بلدة بعقوبة : »أعمل في حقل زراعي منذ 
أكثر من 15 عاما ألعيل أسرتي املكونة من 12 فــردا«. وترتفع 
عالية،  بنسب  املشاتل  أغلب  في  الربيع  خــالل  العمل  معدالت 
أو  الذهبي ألي مواطن يريد زراعــة حديقته  باعتباره املوسم 
املناخية. وبحسب تصريحات  األجــواء  انسجاما مع  بستانه 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإنــه وجــــد ألبــنــائــه الــثــالثــة  الـــزهـــيـــري لـ
»أصبح  بعقوبة، مضيفا:  داخـــل  كبير  فــي مشتل  فــرص عمل 
لدينا خبرة كبيرة في هذا املجال، الذي وفر لنا لقمة العيش، 
حتى إننا فكرنا بفتح مشتل صغير لو كنا نملك بعض املال 
الــفــائــض ألن تــجــارة املــشــاتــل وبــيــع األشــجــار الــتــي تمتاز بها 
عد تجارة مربحة إال أنها موسمية«. وتعد ديالى من 

ُ
ديالى ت

الفواكه  بأشجار  وتمتاز  بــالــعــراق  الــزراعــيــة  املحافظات  أكــثــر 
والحمضيات لخصوبة أراضيها ووجود األنهار، ما جعل أكثر 
من 70% من السكان يمتهنون الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.

ليبيا تلجأ للتسعيرة الجبرية 
لمواجهة انفالت األسواق

تنامي ظاهرة اإلفالس في موريتانياقيود االحتالل تعرقل إعمار غزة

الزراعة نشاط رئيسي للكثير من العراقيين في محافظات عدة  )فرانس برس(سوق في طرابلس )فرانس برس(

أعمال بناء في غزة  )عبدالحكيم أبورياش(

تجارة الربيع ... فرص للعاطلين بالعراق

دفع االرتفاع المتواصل 
في أسعار السلع الغذائية، 
السلطات الليبية إلى اتخاذ 
إجراءات من شأنها فرض 

تسعيرة جبرية على 
العديد من المنتجات 

األساسية

فالي دبي: ال تغيير في 
الرحالت

قالت شركة فالي دبي، إنها لم تلغ أو ترجئ 
أي رحالت في أعقاب تحطم إحدى طائراتها 

في روسيا، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا 
على متنها وعددهم 62 شخصا، مشيرة 
إلى أنها ستستأنف رحالتها إلى الوجهة 
الروسية بمجرد إعادة فتحها أمام حركة 

السفر.  وذكر املدير التنفيذي للشركة غيث 
الغيث، في مؤتمر صحافي أمس، أن الشركة 

تتعاون عن كثب مع السلطات الروسية 
لتحديد سبب الحادث الذي وقع يوم السبت، 
داعيا إلى وضع حد للتكهنات حول الكارثة.

جوالت تفتيشية على 
االتصاالت بالسعودية

ذكرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، 
أنه تم تنفيذ جوالت تفتيشية مكثفة 

تستهدف املنشآت التجارية لقطاع 
االتصاالت وملحقاتها في مختلف مناطق 

اململكة، وذلك للتحقق من تطبيق القرار 
الوزاري. وأشارت الوزارة وفق وكالة األنباء 
السعودية أمس، إلى أنه سيتم إحالة كل من 

يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة 
التحقيق واالدعاء العام.

تنامي إيرادات الطيران 
الُعماني

أعلن درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، 
رئيس مجلس إدارة الطيران الُعماني، عن 

زيادة إيرادات طيران السلطنة بنسبة %14.1 
خالل العام املاضي 2015، مقارنة بالعام 

السابق عليه، لتصل إلى 465.9 مليون ريال 
عماني )1.2 مليار دوالر(. ونقلت وكالة 

األنباء الُعمانية أمس عن البلوشي قوله، إن 
الزيادة في اإليرادات ساهمت في تخفيض 
صافي الخسارة للعام الثاني على التوالي 
بنسبة 21.2%، مقارنة بصافي الخسارة 

املحققة عام 2014، التي بلغت نحو 86 
مليون ريال )223.6 مليون دوالر(.

معـرض باري غاليـري في 
قطر

قامت باري غاليري، التي تعد واحدة من 
أفضل متاجر التجزئة الفاخرة وكبريات 

الشركات العاملة في مجال منتجات 
الرفاهية في قطر بافتتاح معرض جديد في 

الحياة بالزا، بعد تجديدات كبيرة. ويمثل 
االفتتاح الجديد ملعرض باري غاليري 

وفق بيان للشركة، إضافة قوية وكبيرة 
ملعارضها املنتشرة في كبرى املجمعات 

التجارية في قطر.

25 % زيادة في مشتركي 
النقال بتنزانيا

قالت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في 
تنزانيا، إن عدد مشتركي الهاتف النقال 
في البالد ارتفع بنسبة 25% في 2015، 

إلى 39.8 مليونا. ومثل دول أفريقية أخرى، 
ارتفع عدد مستخدمي النقال بشكل كبير 

في تنزانيا على مدى السنوات العشر 
األخيرة، بدعم من إطالق هواتف ذكية أقل 

تكلفة. وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن 
عدد مستخدمي اإلنترنت ارتفع 52% إلى 

17.26 مليون شخص العام املاضي. وقطاع 
االتصاالت هو األسرع نموا في تنزانيا، 

ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، والتي 
يزيد عدد سكانها على 47 مليون نسمة.

إيران توسع تعامالتها 
المصرفية

قال وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
اإليراني، محمود واعظی، إن إيران بصدد 
تعزيز عالقاتها املصرفية والجمرکية مع 
دول الجوار. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
اإلسالمية »ارنا« عن واعظي قوله: »نحن 

بصدد إقامة عالقات وطيدة مع دول 
الجوار في املجال االقتصادي«، الفتا إلى 
مساعي إيران لتعزيز العالقات املصرفية 
والجمرکية مع روسيا وأذربيجان وترکيا 

واإلمارات والفيليبنی وماليزيا.

الكونغو تطالب شركات 
النفط بدفع الضرائب بالدوالر

أعلن املصرف املركزي في الكونغو 
الديمقراطية، أنه سيتعنی على شركات 

التعدين والنفط العاملة في البلد دفع 
الضرائب ورسوم االستيراد بالدوالر 

األميركي، بدال من العملة الوطنية.
ويعد هذا القرار جزءا من محاولة 
السلطات زيادة احتياطيات العملة 

األجنبية، التي تراجعت بسبب تراجع 
األسعار العاملية للمعادن والنفط، مما أثر 

على عائدات الحكومة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%85
ــا مــعــظــم  ــي ــب ــي ــى ل ــط ــغ ت
السلع  مـــن  احــتــيــاجــاتــهــا 
ــة واألدويـــــة، عن  األســاســي
طريق االستيراد، الذي يشكل 
نحو 85% من حاجة السوق 
البيانات  وفـــق  المحلية، 
الرسمية، حيث تستورد %90 

من القمح اللين.

نواكشوط ــ خديجة الطيب

ــانــــي شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام فــي  تــــعــ
موريتانيا من شبح اإلفالس واالنهيار، 
بسبب اإلهمال والفساد املالي واإلداري، 
ليتحول األمـــر فــي الــفــتــرة األخــيــرة إلــى 
املؤسسات،  أغلب  تالحق  باتت  ظــاهــرة 
ســـواء حديثة اإلنــشــاء أو الــتــي مــر على 
إنشائها عقود. ولم يسلم أي قطاع من 
هذه الظاهرة، التي أثرت على االقتصاد 
املـــوريـــتـــانـــي، خـــاصـــة أن الــتــحــقــيــق في 
ــــالس الــــشــــركــــات والـــتـــقـــاريـــر  ــ ــاالت إفـ ــ ــ حـ
دقيقة  تكون  ال  النهائية حــول وضعها 
وشفافة بشكل يساعد على تدارك وضع 

الشركات األخرى.
ــلـــب  ــــني أغـ ــــرك بــ ــتـ ــ ــــشـ ــم املـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــعـ ــ ولـ
الــشــركــات الــتــي تعرضت لــإفــالس، هو 
إفالت املسؤولني عن تردي وضعها من 
العقاب، وعدم مالحقتهم قضائيا، مما 
ساعد على انتشار اختالس املال العام 
وإفـــــــالس املــــزيــــد مــــن الــــشــــركــــات. ويــــرى 
السياسية  االضـــطـــرابـــات  أن  املــراقــبــون 
ــات الــعــســكــريــة،  ــقــــالبــ وطــــــول فـــتـــرة االنــ
ــاديـــة،  ــتـــصـ ــارب الـــســـيـــاســـات االقـ ــ ــــضـ وتـ
ــــرى  ــوانـــني بــــني حــقــبــة وأخـ ــقـ وتـــبـــايـــن الـ
ــاع مــــعــــدالت إفــــالس  ــ ــفـ ــ ســــاعــــد عـــلـــى ارتـ
ــركــــات. وأحـــيـــانـــا تــتــخــذ الـــظـــاهـــرة  الــــشــ
شــكــل حــيــلــة لــلــتــهــرب مـــن الـــضـــرائـــب أو 
إلغالق شركة عمومية وفتح املجال أمام 

منافستها في القطاع الخاص.
الـــداه ولد  ويــقــول الخبير االقــتــصــادي، 
محمد إبراهيم، إن التقارير تؤكد ارتفاع 
معدالت اإلفالس بني الشركات، وأغلبها 
يأتي في إطار املنافسة غير النزيهة، إذ 

تواجه بعض الشركات أزمات ُمتعمدة.
ــم فــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيــــف ولـــــــد مـــحـــمـــد إبـ ويــــضــ
ــديــــد«، أن  ــى »الـــعـــربـــي الــــجــ ــ تـــصـــريـــح إلـ
الشركات  عــدد  أن  إلــى  تشير  التوقعات 
املرجح إعالن إفالسها سيرتفع بنسبة 

15% خالل العام الجاري مقارنة بالعام 
املـــاضـــي 2015، مــمــا يــتــســبــب فـــي رســم 
صــــــورة قـــاتـــمـــة عــــن أوضـــــــاع الـــشـــركـــات 

واالقتصاد في موريتانيا.
ــهــــرت  ــــي أشــ ــتـ ــ ومـــــــن أهـــــــم الـــــشـــــركـــــات الـ
ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــركــ إفــــالســــهــــا، شــ
املوريتانية، التي يقول متخصصون في 
الشأن االقتصادي إنها كانت مصطنعة 
لفتح املجال أمــام شركة جديدة تحتكر 

سوق الطيران املحلي في موريتانيا.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أعـــلـــنـــت تــصــفــيــة 
شـــركـــة الــخــطــوط الــجــويــة فـــي يــونــيــو/

ــديــــون  الــ تــــراكــــم  ــد  ــعـ بـ  ،2007 حـــــزيـــــران 
املستحقة عليها واحتجاز 3 طائرات من 
طــراز بوينغ فــي بــاريــس لعدم سدادها 

ديون الشركة املالكة لها.
وعانت الشركة في السنوات األخيرة من 
أزمة مالية حادة، بسبب سوء التسيير 
وتفشي استغالل املال العام بني مديري 
مكاتبها، وقامت بفصل عشرات العمال 
ــقــــات، لــكــن  ــفــ ــنــ ــيـــد الــ ــتـــرشـ واملــــوظــــفــــني لـ
إنــقــاذ  فــي  الحقيقية  اإلرادة  غــيــاب  مــع 
الشركة، توقف نشاطها وأعلن إفالسها.

وغـــالـــبـــا مـــا يــغــيــب الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي 
ــقـــاذ الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، كــمــا تــتــأخــر  إلنـ
ــي إجــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ الــ
اإلفـــــــــــالس، وهــــــو مـــــا جــــــرى مـــــع شـــركـــة 
ــــث اتـــهـــمـــت  ــيـ ــ الـــــخـــــطـــــوط الــــــجــــــويــــــة، حـ
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــد الــــواقــــف وبــعــض  ــ الـــســـابـــق يــحــيــى ولـ
مــــســــاعــــديــــه بــــاملــــســــؤولــــيــــة عـــــن إفـــــالس 
الــخــطــوط الــجــويــة املــوريــتــانــيــة، وذلـــك 

عقب تغير الحكومة.
الـــوزراء  احتجاز رئيس  مــن  فترة  وبعد 
الــســابــق تـــم إطــــالق ســـراحـــه فـــي صفقة 
بـــعـــد ان هــــــــدأت األوضــــــــاع  ســـيـــاســـيـــة، 
ــات عـــلـــى إفـــــــالس الـــنـــاقـــل  ــاجــ ــتــــجــ واالحــ
ــددت حـــــاالت  ــ ــعــ ــ الـــــجـــــوي الــــرســــمــــي. وتــ
اإلفـــــالس لــتــمــتــد إلــــى قــطــاعــات حــيــويــة 

أخــــرى، حــيــث تــعــرضــت شــركــة »نــافــتــك« 
املــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي تـــــــوزيـــــــع الــــــوقــــــود 
ــيـــث تــوقــفــت  ومـــشـــتـــقـــاتـــه لـــــإفـــــالس، حـ
ــايــــو/أيــــار  رســـمـــيـــا عــــن الـــنـــشـــاط فــــي مــ
2009، بسبب ما وصفه خبراء اقتصاد 
بـ »مؤامرة« إلفساح املجال أمام شركات 

جديدة.
كما امتد اإلفالس إلى املؤسسات املالية، 
املدعومة  املــصــارف خاصة  حيث عانت 
ــزراعــــي  ــقـــرض الــ ــالـ مــــن طـــــرف الــــدولــــة كـ
مــن اإلفـــالس عــدة مـــرات وتــوقــف نشاط 
بــعــضــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي، بــيــنــمــا عـــادت 
أخــــرى بــعــد أن حــصــلــت عــلــى امــتــيــازات 

خاصة ملواصلة عملها. 
ويــــرى ولـــد مــحــمــد إبــراهــيــم، أن تنامي 
ظاهرة اإلفالس، والسيما بني الشركات 
ــامـــة الــــكــــبــــرى، يـــرجـــع إلـــــى انــتــشــار  ــعـ الـ

الفساد وعدم احترام القوانني.
ويــقــول إن هــذا املــنــاخ دفــع بالعديد من 
املــســتــثــمــريــن إلــــى تــعــلــيــق مــشــاريــعــهــم 
وعــــدم الــتــعــاقــد مـــع قــطــاعــات حكومية 

خشية التعرض ألزمات.
وكـــانـــت مــوريــتــانــيــا قـــد احــتــلــت املــرتــبــة 
الـــــــ124 مـــن أصــــل 177 دولــــة فـــي مــؤشــر 
ــر مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة  ــريـ ــقـ ــتـ الــــفــــســــاد لـ
الـــدولـــيـــة. وتــضــاعــفــت مــديــونــيــة الــبــالد 
خــالل السنوات األخــيــرة، حيث ارتفعت 
إلـــى   2008 ــام  ــ عـ دوالر  مـــلـــيـــار   2.6 مــــن 
2014 حسب  عـــام  دوالر  مــلــيــارات   4.25
البيانات الرسمية، بينما يؤكد الخبراء 
أن الـــديـــون تـــجـــاوزت عــتــبــة 5 مــلــيــارات 
الــقــروض  الحسبان  فــي  خـــذ 

ُ
أ إذا  دوالر، 

التي تغذت عليها املوازنة العامة خالل 
العام املاضي 2015.

الخبراء أن موريتانيا لم تستفد  ويرى 
الخارجية ســـواء في  الــديــون  مــن  كثيرا 
أداء  ضعف  بسبب  اقتصادها،  تنشيط 
اإلدارة وانتشار الفساد ونقص الخبرة 

في مختلف قطاعات الدولة.

تقارير عربية

تجارة

فسادحصار

زراعة

12 ألف وحدة سكنية 
تم تدميرها بشكل كلي 

في عدوان 2014

ــال مــصــرفــيــون فـــي مـــصـــر، إن  قــ
اآلن  مــن  املــركــزي سيطرح  البنك 
فصاعدا عطاًء واحدا للدوالر يوم 
الثالثاء من كل أسبوع، لبيع 120 

مليون دوالر للمصارف.
ــان املــــركــــزي بـــرئـــاســـة طــــارق  ــ وكــ
عـــــامـــــر، يــــطــــرح ثــــالثــــة عــــطــــاءات 
ــد والـــثـــالثـــاء  ــ ــام األحـ ــ أســبــوعــيــا أيـ
ــيـــس، يـــقـــوم فــيــهــا بــطــرح  ــمـ ــخـ والـ
املالينی وصلت في بعض الفترات 
االستثنائية إلى 1.5 مليار دوالر 

مثلما جرى األسبوع املاضي.
وخـــفـــضـــت مـــصـــر قــيــمــة الــجــنــيــه 
األســبــوع املــاضــي بنسبة وصلت 
إلى 14%، وأعلنت أنها ستتحول 
ــار الـــصـــرف يتسم  ــعـ ــنــظــام ألسـ ل
ــة، وهـــو ما  بــقــدر أكــبــر مــن املـــرونـ
قال اقتصاديون ومصرفيون إنه 
تركه  عبر  للجنيه  تعويم  بمثابة 
لــلــعــرض والــطــلــب. وتــواجــه مصر 
شحا في املوارد الدوالرية، بسبب 
ــيـــاح واملــســتــثــمــريــن  عــــــزوف الـــسـ
األجـــــــانـــــــب وهــــــــم مــــــن املـــــصـــــادر 

الرئيسية للعملة الصعبة.

المركزي 
المصري يقلص 
عطاءات الدوالر
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1213
اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

ســبــقــت صــفــقــة فــنــدقــيــة وقــعــتــهــا 
شــــركــــة »ســــــــتــــــــاروود« الـــفـــنـــدقـــيـــة 
األميركية الكبرى إلنشاء وترميم 
فنادق في كوبا، زيــارة الرئيس بــارك أوباما 
التي بدأت أمس لهافانا، كأول رئيس أميركي 
يـــــزور هــــذه الـــجـــزيـــرة الــقــريــبــة مـــن شــواطــئ 
ميامي بوالية فلوريدا منذ 88 عامًا. وطوال 
 ،2014 العام  في  انتهت  التي  القطيعة  عقود 
ظــل الــســيــجــار الــكــوبــي الــفــاخــر الــــذي يدمنه 
ــال الطبقة األرســتــقــراطــيــة في  الــســاســة ورجــ
أمـــيـــركـــا، هــــو حــلــقــة الــــوصــــل الـــوحـــيـــدة بــن 

واشنطن وهافانا. 
يفوق  ال  التي  الجزيرة  ورغــم صغر مساحة 
ــلـــيـــونـــًا، وصــــغــــر حــجــم  عـــــدد ســـكـــانـــهـــا 11 مـ
يــقــدر بــحــوالــى 77.2 مليار  الــــذي  اقــتــصــاده 
لــلــواليــات  دوالر، مثلت كــوبــا صــداعــًا دائــمــًا 
املتحدة وكــادت أن تتسبب في حــرب نووية 
االتــــحــــاد  نـــصـــب  حــيــنــمــا  الــــعــــام 1962،  فــــي 
في  الــنــوويــة  الــصــواريــخ  وقتها  السوفييتي 

جزيرة كوبا. 
وتــأمــل كــوبــا أن تــكــون زيــــارة أوبــامــا فاتحة 
لــتــدفــق االســتــثــمــارات األمــيــركــيــة إلـــى كــوبــا، 
ولـــكـــن التــــــزال الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة تــطــالــب 
الــقــوانــن ومنح  الــكــوبــيــة بتحرير  الــحــكــومــة 
القطاع الخاص دورًا أكبر في إدارة االقتصاد.  
ويقدر حجم االقتصاد الكوبي بحوالى 77.2 
الكوبية  سعرالعملة  بــحــســاب  بــيــزو،  مــلــيــار 
يــــعــــادل دوالرا  الـــبـــيـــزو   « الـــرســـمـــي  الـــبـــيـــزو 
واحدا« لكن الدوالر في السوق املوازي يعادل 
24 بيزو. وينمو االقتصاد الكوبي منذ العام 
بحوالى  تــقــدر  جـــدًا  بــمــعــدالت ضئيلة   2000
السكر  السياحة وزراعــة قصب  1.3%. وتعد 
وبعض املعادن أكبر مصادر الدخل الكوبي. 
ــات اإلصــــــــــــاح االقـــــتـــــصـــــادي  ــيــ ــلــ ــمــ ورغــــــــــم عــ
السنوات  في  كوبا  شهدتها  التي  واالنفتاح 
ــة تــــؤمــــن بـــمـــبـــادئ  ــ ــدولـ ــ ــزال الـ ــ ــ األخـــــيـــــرة، ال تـ
االشــتــراكــيــة فــي تنظيم اقــتــصــادهــا إلـــى حد 
كبير، خاصة في التخطيط للمؤسسات التي 
معظم  ملكية  تــعــود  الـــدولـــة.  عليها  تسيطر 
الحكومة،  للدولة وتــديــرهــا  اإلنــتــاج  وســائــل 
فة من قبل 

ّ
كما أن معظم القوى العاملة موظ

ــة. شــهــدت الــســنــوات األخـــيـــرة اتــجــاهــا  ــدولـ الـ
نـــحـــو املــــزيــــد مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 

الخاص. 
ــدولــــة تــفــتــح  ــدأت الــ ــ ــعــــام  2006، بــ ــنـــذ الــ ومـ
املجال للقطاع الخاص في بعض القطاعات 
الصغيرة،  التجارية  واألعمال  االقتصادية 
ــزال الــقــطــاع الــحــكــومــي هـــو الـــذي  ــ ولــكــن اليـ
حيث  الــعــمــالــة،  مــن  الكبيرة  النسبة  يشكل 
شكل العمل في القطاع العام 78 % والقطاع 
الخاص 22 %، مقارنة بنسبة 91.8 % إلى 
8.2 % قبل االنفتاح. لكن عمليات االنفتاح 
واإلصــــــاح االقـــتـــصـــادي تـــواجـــه مــجــمــوعــة 
كوبا  تــزال  وال  الفساد.  أهمها  املشاكل،  من 
ــــول املـــســـتـــثـــمـــر األجـــنـــبـــي  ــــدخـ ال تـــســـمـــح  بـ
فـــي شـــراكـــات تـــجـــاريـــة  إال مـــع املــؤســســات 
الحكومية، كما ال تسمح لرأس املال األجنبي 
إال بتملك حصة »أقل من 50%«  في أي عمل 
تجاري في كوبا. وحسب إحصائيات البنك 
الدولي، فإن الضريبة على الدخل 50% في 
كــوبــا فيما تبلغ الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات 
الــتــجــاريــة بــن 30 و35% حسب  واألعـــمـــال 

تكوين رأس املال. 
ــي  بــنــســبــة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ ويـــــســـــاهـــــم الــــــدخــــــل الـ
ويقدر  املحلي.  الناتج  إجمالي  مــن   %37.3
أن حصة  أيرنستو هيرنانديز  االقتصادي 
الــقــطــاع الـــخـــاص ســاهــمــت بــنــســبــة %25.4 
مقارنة   ،2012 العام  في  الكوبي  الدخل  من 

بنسبة 5% فقط في القرن املاضي.
وتعتمد كوبا في جزء كبير من الدخل على 
االتحاد  من  تصلها  كانت  التي  املساعدات 
الــســوفــيــيــتــي، وبـــعـــض الــــــدول الــشــيــوعــيــة، 
حيث ال تــزال تحصل على 100 ألــف برميل 
يــومــيــًا مــن الــنــفــط الــفــنــزويــلــي. كــذلــك أعفى 
الــرئــيــس فاديمير بــوتــن فــي الــعــام 2014، 
حوالى 90% من ديون االتحاد السوفييتي 
السابقة على كوبا والبالغة 32 مليار دوالر. 

ــا إلقــــامــــة حــديــقــة  ــيــ ــانــ تـــخـــطـــط الــــصــــن وأملــ
تجارية ولوجستية ضخمة في أورومتشي 
الصن  غــربــي  شينغيانغ  منطقة  عــاصــمــة 
ــة الـــــتـــــجـــــارة والــــنــــقــــل بــن  ــ ــركـ ــ لـــتـــســـريـــع حـ
بـــرمـــت 

ُ
الــبــلــديــن. وبــحــســب مـــذكـــرة تــفــاهــم أ

التنمية  في ختام األسبوع، ستقيم منطقة 
االقتصادية والتكنولوجية في أورومتشي 
ــقـــة تـــجـــاريـــة  ــنـــطـ ــــورغ مـ ــبــ ــ ــســ ــ ومــــيــــنــــاء دويــ
ولـــوجـــســـتـــيـــة قـــريـــبـــة مــــن مـــحـــطـــة قــــطــــارات 
غـــرب الــعــاصــمــة يــصــل إجــمــالــي مساحتها 
األســـاســـيـــة 2.2 كــيــلــومــتــر مـــربـــع وســتــصــل 
املـــســـاحـــة الــكــلــيــة لــلــمــنــطــقــة كــكــل إلــــى 120 
املقامة  الشركة  وستكون  مربعا.  كيلومترا 

واليــزال القطاع الخاص محصورًا في 201  
نـــشـــاط. ويــعــيــش حـــوالـــى مــلــيــونــي مــواطــن 
األميركيون  يشكل  كما   ، أميركا  فــي  كوبي 
ــل كــــوبــــي نـــســـبـــة 18% مــــن ســكــان  ــ مــــن أصــ
فلوريدا.  بوالية  املــدن  كبرى  ميامي  مدينة 
وقــد لعب األمــيــركــيــون مــن األصـــل الكوبي، 
الكوبية  العاقات  تطبيع  في  رئيسيًا  دورًا 
ألف   20 بهجرة  أميركا  وتسمح  األميركية. 
مـــواطـــن كـــوبـــي ســنــويــًا إلــــى أمــيــركــا ضمن 
من  السياسيون  ويستهدف  الــقــرعــة.  نــظــام 
أصــل كوبي استثمار زيــارة الرئيس بــاراك 
أوبـــامـــا الــحــالــيــة لــهــافــانــا لــحــث الــحــكــومــة 
الكوبية على تحرير االقتصاد أكثر وزيادة 

حجم االستثمارات األميركية في كوبا.  
لكن ال تــزال استثمارات رأس املــال الخاص 

مـــقـــيـــدة، وتـــحـــتـــاج إلــــى مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة. 
كــمــا أن الــحــكــومــة الــكــوبــيــة تــتــدخــل بشكل 
مــبــاشــر فــي تــحــديــد أســـعـــار  مــعــظــم السلع 
والحصص. عاوة على ذلك، فإن أي شركة 
خـــاصـــة تـــرغـــب فـــي تــوظــيــف كـــوبـــي، يجب 
وتقوم  الكوبية،  للحكومة  املــرتــب  تدفع  أن 
بالدفع  ملوظف  بــدورهــا  الكوبية  الحكومة 
الشركة بالبيزو الكوبي وفقا ملنظمة مراقبة 
تغيير  للكوبين  يمكن  اإلنــســان.وال  حقوق 
وظائفهم دون تصريح من الحكومة، كما أن 
متوسط األجـــور فــي نهاية عــام 2005، كان 
334 بيزو في الشهر )16.70 دوالرا أميركيا 
إلــى  حوالى 20  أخيرًا  ارتفع  لكنه  شهريًا( 
دوالرا شهريا. وذلك حسب تقديرات خبير 
إنستيتيوت،  بروكينغ  معهد  فــي  أمــيــركــي 

السكك  ملوانئ  املــحــدودة  »ليابلتي«  حديثا 
مال  بــرأس  في شينيغانغ  الدولية  الحديد 
مسجل 200 مليون يوان )31 مليون دوالر( 
مسؤولة عن تشغيل املنطقة. كما سيمتلك 
مــيــنــاء دويــســبــورغ، الـــذي يــعــد أكــبــر ميناء 
بـــري فـــي الــعــالــم، 20% مـــن أســهــم الــشــركــة، 
الـــ%80  املنطقة وشركاؤها  بينما ستمتلك 

املتبقية.
ويـــقـــول املـــســـؤول بــاملــنــطــقــة لــيــو شــــاو هــوا 
ستبدأ  أسبوعية  شحن  قــطــارات  خدمة  إن 
خـــال الــنــصــف األول مــن الــعــام بــن ميناء 
دويـــســـبـــورغ وأورومـــتـــشـــي، وفــقــًا لــاتــفــاق. 
وســيــســتــغــرق الــشــحــن 12 يـــوًمـــا فــقــط من 
ــداًل مـــن 45 يــومــًا  شــيــنــيــغــانــغ إلـــى أملــانــيــا بــ
املنطقة،  وستضم  البحر.  طريق  عن  حاليًا 
الــقــريــبــة مــن مــطــار ومــحــطــة ســكــك حديدية 
فائقة السرعة في أورومتشي، خطوط سكك 
حديد وطــرق سريعة ونقل جــوي، حسبما 

قال تشن قانغ مدير لجنة املنطقة.
ومن املتوقع أن يصل إجمالي حجم شحن 
القطارات السنوي 20 مليون طن في 2020 
و50 مــلــيــون طــن عــلــى املـــدى الــطــويــل، وفقا 
ا  ملا قــال، وستجعل الخطة شينغيانغ جزء
أوروبــيــة وسترفع  لوجيستيات  مــن شبكة 
الــتــجــارة الصينية األوروبــيــة إلــى مستوى 
جــديــد. وانــخــفــض حجم تــجــارة الــصــن مع 
االتحاد األوروبي بنسبة 7.2% في 2015، إال 
إجــراء تعاون مكثف  أن دويسبورغ يتوقع 
مع شينغيانغ في التجارة واللوجستيات، 
إريــك ســتــاك، رئيس مجموعة  قــال  حسبما 

دويسبورغ. 
)شينخوا(

السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  الشيوعية 
نحو  للتوجه  محدودة  تدابير  كوبا  اتخذت 
اقتصاد السوق الحرة ملواجهة النقص الحاد 
ــواد الــغــذائــيــة والــســلــع االســتــهــاكــيــة  ــ فـــي املــ

والخدمات. 
وشــمــلــت هــــذه الـــخـــطـــوات الـــســـمـــاح لبعض 
ــمــــل فــــــي بــــعــــض قــــطــــاعــــات  ــعــ ــالــ الــــعــــمــــالــــة بــ

الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة وتـــجـــارة الــتــجــزئــة 
الــخــفــيــفــة، وإضـــفـــاء الــصــفــة الــقــانــونــيــة على 
ــــي مـــجـــال  اســــتــــخــــدام الــــــــــدوالر األمــــيــــركــــي فـ
ــة، وتــشــجــيــع الــســيــاحــة.  ــاريـ ــتـــجـ األعــــمــــال الـ
ــزارع فــي  ــمــ ــلــ ــًا فــــريــــدًا لــ ــا نـــظـــامـ طـــــــورت كــــوبــ
ــدام  ــ ــعـ ــ ــة لــــتــــعــــويــــض انـ ــريــ ــــق الــــحــــضــ ــــاطـ ــنـ ــ املـ
السوفييتي.  االتحاد  من  الغذائية  الـــواردات 
فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تــراجــعــت كــوبــا عن 
بــعــض الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا فـــي مــجــال 
فــي عــام 2004،  التسعينيات.  فــي  االقــتــصــاد 
للعملة  دعمهم  الكوبيون  املــســؤولــون  أبــدى 
األوروبية املوحدة اليورو لكونها »ندا عامليا 
التعامل  وألغت  األميركي«،  الــدوالر  لهيمنة 

بالعملة األميركية من املتاجر والشركات.
فــي الــبــدايــة، اقــتــصــرت الــســيــاحــة  فــي كوبا 

ــن املـــنـــتـــجـــعـــات الــســيــاحــيــة  عـــلـــى جـــيـــوب مــ
ــــي، دعـــيـــت  ــــوبـ ــكـ ــ ــع الـ ــمـ ــتـ ــة عـــــن املـــجـ ــزولــ ــعــ مــ
بـــاســـم »الـــســـيـــاحـــة املــغــلــقــة« و»أبـــارتـــهـــايـــد 
ــــزوار  الـــســـيـــاحـــة«. كـــانـــت االتــــصــــاالت بـــن الـ
قانونية  العادين غير  والكوبين  األجانب 
ــام 1997، لكن  ــر الـــواقـــع حــتــى عـ بــحــكــم األمــ
كأكبر  الــســكــر،  صناعة  السياحة  تــجــاوزت 
مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لكوبا في 

السنوات األخيرة. 
وضــاعــفــت كــوبــا ثــــاث مــــرات حــصــتــهــا في 
ســــوق الــســيــاحــة فـــي الـــكـــاريـــبـــي فـــي الــعــقــد 
في  الكبيرة  لاستثمارات  ونتيجة  األخير. 
استمرار  السياحية، يتوقع  التحتية  البنية 
معدل النمو، حيث يفوق عدد السياح الذين 

يزورون كوبا سنويًا مليوني سائح.

واشنطن ـ العربي الجديد

تقدمت  مجموعة صينية بعرض لشراء شركة »ستاروود«، 
كــبــرى شــركــات الــفــنــادق فــي الــواليــات املــتــحــدة الــتــي تملك 
مجموعة فنادق شيراتون وعدة عامات تجارية فندقية. 
وبحسب تقارير أميركية تقدمت شركة آن بانغ الصينية 
لــلــتــأمــن لــشــراء املــجــمــوعــة مــقــابــل 13 مــلــيــار دوالر. وهــي 
ــنــــدق« وولــــــدرف  ــام 2014 فــ ــ ــة الـــتـــي تــمــلــكــت فــــي عـ الـــشـــركـ
اســتــوريــا« فــي نيويورك الــذي يعد مــن  أفخم الفنادق في 
الواليات  لرؤساء  الرئيسي  النزل  ويعد  املتحدة  الــواليــات 
املــتــحــدة فـــي فــتــرة انــعــقــاد االجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــأمــم 
في  وقتها عاصفة سياسية  الصفقة  أثــارت  وقــد  املتحدة. 
أميركا اضطرت الرئيس بــاراك أوباما لتغيير مقر إقامته 
خال العام املاضي أثناء حضوره اجتماعات األمم املتحدة 
ــتــــاروود ســلــســلــة فــنــادق  فـــي نـــيـــويـــورك. وتــمــلــك شـــركـــة ســ
شــيــراتــون فــي أميركا وبــاقــي أنــحــاء الــعــالــم. وكــانــت شركة 

ماريوت للفنادق قد تقدمت بعرض لشراء ستاروود ولكن 
مصادر رجحت  أن العرض الذي قدمته الشركة الصينية 
هــو الـــذي ســيــفــوز فــي الــنــهــايــة بصفقة فــنــادق ســتــاروود. 
ستتملك  التي  الصينية  التأمينات  شركة  تصبح   وربما 
ــي الــســيــاحــة خــال  ــــاروود، كـــبـــرى الـــاعـــبـــن فـ ــتـ ــ فـــنـــادق سـ
إذا اكتملت هذه الصفقة. حيث تتفاوض  املقبلة  السنوات 
شـــركـــة ســــتــــاروود مـــع الــحــكــومــة الــكــوبــيــة عــلــى عــــدد من 

املشاريع السياحية والفندقية. 
وقد زار كوبا مليونا سائح خال العام املاضي، معظمهم 
 قــدره 

ً
مــن أميركا وكــنــدا واالتــحــاد األوروبــــي، مما در دخــا

2.1 مليار دوالر. وأدى النمو السريع لقطاع السياحة خال 
الــفــتــرة الــخــاصــة إلـــى انــعــكــاســات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
واســعــة فــي كــوبــا، وإلــــى تــكــهــنــات عــن ظــهــور اقــتــصــاد ذي 
مــســتــويــن كــمــا جـــذب قــطــاع الــســيــاحــة الــطــبــيــة اآلالف من 
أوروبا وأميركا الاتينية وكندا والواليات املتحدة كل عام. 

وسيكون كل ذلك في صالح شركة ستاروود. 

االنفتاح الكوبي

حديقة لوجستية 
لتسريع تجارة بكين وبرلين

)Getty( كوبا تعول على السياحة في إنعاش االقتصاد

)Getty( فنادق شيراتون قد تصبح قريبًا ماركة صينية

)Getty(2014 شركة آن بانغ اشترت فندق وولدورف استوريا في عام

)Getty( جانب من النجوم في أحد فنادق ستاروود بأميركا )Getty( الرئيس اإليراني حسن روحاني
المستشارة األلمانية محاطة بالصينيين 

)Getty( في زيارتها العام الماضي لبكين

)Getty( عامل في منجم فحم بالصين

اعتمدت كوبا اعتماًدا 
كبيًرا على التجارة مع 

االتحاد السوفييتي

كــمــا يــبــلــغ مــتــوســط املـــعـــاش الـــتـــقـــاعـــدي 9 
دوالرات أميركية في الشهر.

اعتمدت كوبا اعتماًدا كبيًرا على التجارة مع 
االتحاد السوفييتي، لكن الدعم السوفييتي، 
بـــــدأ يـــجـــف فــــي أواخـــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. قــبــل 
كوبا  اعتمدت  السوفييتي،  االتــحــاد  انهيار 
على موسكو لــوصــول صــادراتــهــا لــأســواق 
املحمية وعلى املساعدات الكبيرة. أدى غياب 
ــات عـــن االقـــتـــصـــاد الــكــوبــي إلــى  ــانــ ــذه اإلعــ هــ
دخوله في كساد اقتصادي سريع، عرف في 
كوبا بالفترة الخاصة. في عام 1992، شددت 
التجاري، على أمل  الواليات املتحدة الحظر 
أن يحدث تحّول ديمقراطي كالذي حدث في 

أوروبا الشرقية.
مثل بعض الدول األخرى الشيوعية وما بعد 

هافانا تعول 
على السياحة 

وزيادة االستثمارات 
األميركية

فــــي إطــــــار ســعــيــهــا لــتــســريــح مــايــن 
الــعــامــلــن بــشــركــات الــفــحــم والــصــلــب 
املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، تــخــطــط الــســلــطــات 
الصينية لتحويل العمالة الزائدة إلى 
قطاعات الزراعة والغابات والخدمات 

العامة.
وقــــــد يـــبـــقـــي ذلــــــك مـــــعـــــدالت الـــبـــطـــالـــة 
تحت السيطرة، إال أن هذه القطاعات 
تــدفــع أجـــورا أقــل بشكل عـــام، وهــو ما 
املعيشة  تراجعا في مستويات  يعني 
وانــخــفــاضــا فــي الـــقـــدرة عــلــى اإلنــفــاق 

وربما زيادة االستياء.
وأكــــــــــد قــــــــــادة الـــــصـــــن فــــــي الـــجـــلـــســـة 
الهيكلة  إعـــادة  أن  للبرملان،  السنوية 
ــص من 

ّ
الــكــبــيــرة لــاقــتــصــاد، والــتــخــل

يعنيان  ال  الــزائــدة  الصناعية  الطاقة 
في املقابل ارتفاعا كبيرا في معدالت 
الــبــطــالــة. وخــصــصــت الــحــكــومــة 100 

لنقل  دوالر(  مــلــيــار   15( يــــوان  مــلــيــار 
وتدريب العمال الحكومين على مدى 
عامن، لكن في ظل تسريح ما يصل 
إلى 6 ماين عامل في شركات الفحم 
والصلب، فــإن تلك األمــوال تبدو غير 

كافية لتحقيق هدف الحكومة.
وقال رين قوي تشنغ )54 عاما(، الذي 
كــــان يــعــمــل فـــي مــجــمــوعــة لــونــغــمــاي، 
بإقليم  الفحم  الستخراج  شركة  أكبر 
الصناعية  املنطقة  فــي  هيلونغيانغ 
بــشــمــال شــــرق الـــصـــن ملـــا يـــزيـــد على 
30 عاما وترك العمل في أواخــر العام 
املاضي ألسباب صحية: »تغيير املهن 

ليس أمرا سها«. 
ــارات املـــتـــاحـــة أمــامــه  ــيـ ــع أن الـــخـ ــابـ وتـ
العمال اآلخرين مقصورة على  وأمــام 

أعمال تدفع أجورا أقل. 
)رويترز(

قـــدم أكــبــر مــســؤولــن إيــرانــيــن رؤيــتــن 
كلمتيهما  فــي  لاقتصاد  متناقضتن 
الــجــديــدة،  الــفــارســيــة  الــســنــة  بمناسبة 
ــد، فــقــد دعـــا املـــرشـــد األعــلــى  ــ أمـــس األحـ
ــئـــي إلــــــى االعــــتــــمــــاد عــلــى  ــنـ ــامـ عـــلـــي خـ
ــيـــس حــســن  ــرئـ ــث الـ ــفـــس، بــيــنــمــا حــ ــنـ الـ

روحاني على التعاون مع العالم.
النيروز  وفي كلمتيهما بمناسبة عيد 
ــارس/آذار،  )الــربــيــع( الــذي يــوافــق 21 مــ
تذكر خامنئي وروحاني العام املاضي 
ــع الــقــوى  ــا مـ ــذي شــهــد اتـــفـــاقـــا نـــوويـ ــ الـ
العاملية في يوليو/تموز، تم بمقتضاه 
رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني 

من العام الحالي 2016.
وقـــال روحــانــي فــي الــيــوم األول للسنة 
الفارسية 1395 »أنا على ثقة من أنه عن 

داخل  املــبــذول  والجهد  التعاون  طريق 
اء مع العالم، فإن 

ّ
الدولة والتواصل البن

بمقدور اقتصادنا االزدهار والتطور«.
سنة   1395 سنة  خامنئي  أعلن  بينما 
والتطبيق«.  العمل  املقاومة:  »اقتصاد 
وقـــال إن على إيـــران أن تــأخــذ خطوات 
للحد من تأثرها بخطط »األعـــداء« في 
إشارة إلى الواليات املتحدة وحلفائها.
وتـــســـلـــط الــــرســــالــــتــــان املـــتـــنـــاقـــضـــتـــان 
املسؤولن  بــن  الخافات  على  الــضــوء 
ــلـــذيـــن يـــلـــتـــزم كــــل مــنــهــمــا  الــكــبــيــريــن الـ
لكن  اإلسامية«  »الجمهورية  بمبادئ 
مــع أفــكــار متباينة عــن سبل االنــخــراط 
فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي وبــشــكــل خــاص 

مع القوى الغربية.
)رويترز(

تحويل عمال الفحم 
للزراعة بالصين

تناقضات إيرانية 
حول مصير االقتصاد

مال وسياسة

في  الحالية  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  زيارة  على  الكوبيون  يعول 
األميركية  االستثمارات  االقتصادي وزيادة حجم  االنفتاح  دفع عجلة  
في كوبا، حيث ال تسمح السلطات الكوبية لرأس المال األجنبي بتملك 

حصة تفوق 50% من الشركات الكوبية

النظام  دعم  في  رئيسيًا  دورًا  شافيز  هوغو  الفنزويلي  الرئيس  لعب 
الشيوعية  اإلمــبــراطــويــة  تفكك  أعــقــاب  فــي  كوبا  فــي  االشــتــراكــي 
كوبا  مــد  فــقــد  الــســوفــيــيــتــيــة، 
يوميًا،  برميل  ألــف   80 بــحــوالــى 
من   30 عــلــى   الــحــصــول  مقابل 
ثم  الكوبيين.  واألطباء   المدرسين 
إلى  النفطي  الدعم  ارتفع  حجم 
هذا  ولــوال  حاليًا.  برميل  ألف   100
الدعم لوجدت الحكومة الكوبية 
ــول على  ــص ــح ال ــة فـــي  صــعــوب
إن  حيث  الوقود،  لشراء  الدوالرات 

صادراتها ضعيفة جدًا. 

شافيز والدعم النفطي

االقتصاد في صور

الصين تمتلك أكبر الفنادق األميركية
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بشرى المقطري

ال يمكن التنبؤ بمسار األحداث في اليمن 
ــئـــة، بــحــيــث يــمــكــن  ــفـــاجـ وانـــعـــطـــافـــاتـــهـــا املـ
الستشكاف  عليها،  والــبــنــاء  بــهــا،  التكهن 
ســيــنــاريــوهــات مــســتــقــبــلــيــة، ومــثــلــمــا كــان 
سقوط العاصمة صنعاء على يد مليشيات 
الحوثي والقوات التابعة للرئيس السابق، 
علي عبدالله صالح، قبل أكثر من عام، ثم 
التحالف  لقوات  العسكرية  العمليات  بدء 
السعودية في 26 مارس/ العربي بقيادة 

آذار املـــاضـــي، حــدثــن مــفــاجــئــن وفــارقــن 
عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي واإلقــلــيــمــي، وعلى 
الرغم من اعتبار بعضهم أن الحدث األول 
يــتــوقــع املحللون  لــم  لــلــثــانــي،  كـــان مسببا 
ــي ســـيـــاق الـــتـــحـــوالت  حــــــدوث كــلــيــهــمــا. فــ
الغريبة ملسارات األحداث في اليمن، يأتي 
لــقــاء وفـــد جــمــاعــة الــحــوثــي مــع مسؤولن 
سعودين، بعد مــا يــقــارب الــعــام منذ بدء 
ــة، لـــيـــس فـــقـــط حـــدثـــا مــلــفــتــا فــي  ــفـ الـــعـــاصـ
فجائيته، بــل وفـــي تــداعــيــاتــه عــلــى األزمـــة 

والحرب في اليمن. 
للمتابع  انطباعا  علب  منفذ  لــقــاء  يعطي 
بأنه لم يكن لقاء منظما، نتج عن مشاورات 
معمقة، وقناعة مبدئية لدى الطرفن، في 
وقـــف الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، بــل يــبــدو لقاء 
ارتــجــالــيــا مــربــكــا، أســهــم فــي جــدل إعالمي 
إلمكانية  متحمسن  بــن  كبير  وسياسي 
إنهاء  تــســّرع  قــد  نــجــاح تسوية سياسية، 
الـــحـــرب، ومــشــّكــكــيــن فـــي نـــوايـــا الــحــوثــي، 

وليد البني

هــل يــخــدم الــحــظ طاغية دمــشــق الــى هذا 
الــحــد، أم هــنــاك مــن يخطط لكل مــا جرى 
ويجري، حتى يبقى نظام األسد متحّكما 
تدميرها  يتم  ريثما  وشعبها،  بــســوريــة 

وتشريد شعبها وتفتيت املنطقة؟ 
مـــا إن خــــرج الـــســـوريـــون كــاســريــن جـــدار 
ــذي بــنــاه الــطــاغــيــة األب، منذ  الــصــمــت الــ
انقالبه عام 1970، واستمر بقوة العطالة  
الــوريــث حتى عــام 2011، وبعد  فــي عهد 
أن أصــــــّروا عــلــى عــــدم الــتــوقــف قــبــل نيل 
الذي  الــرصــاص  الرغم من  حريتهم، على 
ــه الـــطـــاغـــيـــة تــحــركــهــم الــســلــمــي،  واجــــــه بــ
حتى ظهر شبح القاعدة وداعش، بعد أن 
القاعدة ورفــاق  النظام عن عناصر  أفــرج 
ــن ســجــونــه،  أبـــــو مــصــعــب الــــــزرقــــــاوي  مــ
هذه  لتبدأ  تحركاتهم،  عــن  النظر   

َّ
وغــض

فظاعاتها  ارتكاب  التكفيرية  التنظيمات 
والــــدعــــوة الــــى إقـــامـــة الــخــالفــة واإلمــــــارة، 
ــا سببته  ــرة كـــل مـــن ال يــتــبــعــهــا، ومــ

ّ
مــكــف

مــن رعــب ملعظم  الــســوريــن بعد مشاهد 
ــبــــي والــــــرجــــــم والــــجــــلــــد والــــــــــرؤوس  الــــســ
املــقــطــوعــة، األمـــر الـــذي اســتــغــلــه الطاغية 

واملافيا التي يقودها لتحقيق هدفن:
إبــــعــــاد ســــوريــــن كـــثـــيـــريـــن عــــن الــــثــــورة، 
ــوفـــا مــــن بــديــل  ــيـــاد خـ ــى الـــحـ ــ ودفـــعـــهـــم إلـ
ــا إلـــى  ــاديــ ــيــ أســـــــــوأ، أو دفــــــع مـــــن كــــــان حــ
تــفــضــيــل بــقــاء االســـتـــبـــداد والــفــســاد على 
دمـــويـــة عـــقـــول أتـــبـــاع دولـــتـــي الـــبـــغـــدادي 
والجوالني وظالميتها. وتخويف بعض 
الدول اإلقليمية والــرأي العام الدولي من 
جــت آلة النظام وحلفائه  بديل كارثي، روَّ
ــة، فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، أنـــه  ــيــ اإلعــــالمــ
ــاعــــدة لـــإرهـــاب  ــة قــ ســيــجــعــل مــــن ســــوريــ
استقرار  لزعزعة  وبــؤرة ظالمية  الدولي، 
املــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وهــــو مـــا نــجــحــت في 

ترويجه إلى حد كبير. 
لـــم يــكــد الـــعـــالـــم والــكــثــيــر مـــن الــســوريــن 
ويكتشفون  داعــــش،  صــدمــة  يستوعبون 
ــام وتــــواطــــئــــه فــي  ــظــ ــنــ مــــــدى مـــصـــلـــحـــة الــ
تسهيل وجودها، حتى أخرج لنا الحاوي 

محمد أبو رمان

ــيــــركــــي،  تـــســـتـــحـــق مـــقـــالـــة الـــصـــحـــافـــي األمــ
جــيــفــري غـــولـــدبـــيـــرغ، املـــطـــولـــة عـــن عــقــيــدة 
أوباما، ونشرتها  بــاراك  األميركي  الرئيس 
مجلة األتالنتيك أخيرًا، وتتضمن مقابالت 
ــع أوبـــــامـــــا، اهـــتـــمـــامـــا بــحــثــيــا وإعـــالمـــيـــا  مــ
ها تضعنا أمام 

ّ
وسياسيا عربيا كبيرًا، ألن

ــٍد لــلــمــواقــف  ــرٍب شـــديـ ــ ٍة مــعــّمــقــة عـــن قـ قــــــراء
ــلـــجـــة أو املــتــلــبــســة  ــيـــر املـــدبـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، غـ
اإلدارة  ملــواقــف  بغطاء دبــلــومــاســي خـــادع، 
األمـــيـــركـــيـــة، ومــعــهــا املـــنـــاظـــرات الــداخــلــيــة 
فــي مــراكــز الــتــفــكــيــر األمــيــركــي عــن املنطقة 
ومصائرها  الــراهــنــة  وأوضــاعــهــا  العربية، 

املتوقعة في ضوء املتغيرات الحالية.
ثــّمــة نــقــاط مــهــمــة، مــن الـــضـــروري وضعها 
فـــي ســيــاق الــحــديــث عـــن هـــذه املـــقـــاربـــة، ثم 
ــيـــة، فــيــمــا إذا  ــثــــر أهـــمـ ــرح الــــســــؤال األكــ ــطـ نـ
كانت هذه عقيدة أوباما وحــده، شخصيا، 
الــــذي ســيــغــادر بــعــد تــســعــة شــهــور الــبــيــت 
ــتــــوى عــــام  ــلــــى مــــســ ــتــــى عــ األبــــــيــــــض، أو حــ
هذا  تتجاوز  ــهــا 

ّ
أن أم  الديمقراطي،  الــحــزب 

ــاط الــســيــاســيــة األوســــع،  ــ اإلطــــار إلـــى األوسـ
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة؟. بـــدا الــشــرق 
 »قيد 

ً
األوسط، في مقالة غولدبيرغ، منطقة

الــتــفــكــك«، وال يــمــكــن إصــالحــهــا، ولـــم تــعــّد 
أولوية في استراتيجية الرئيس أوباما، إذ 
األهمية األولــى اليوم آلسيا والتنافس مع 
القوى الصاعدة هناك، في الصن والهند. 
ــهــا 

ّ
أمـــا مــنــطــقــتــنــا، فـــبـــداًل مـــن تــعــريــفــهــا بــأن

املصدر الرئيس للطاقة التي تزّود أميركا، 
وبعد اكتشافات النفط، وتزايد التفكير في 
الطاقة املتجّددة واملصادر األخرى للطاقة، 
أصـــبـــح ُيــنــظــر إلــيــهــا مـــصـــدرًا لـــشـــيء آخــر 

للغرب، هو »القاعدة« و»داعش«! 
 ملموسا 

ً
وقد مثلت »داعش« ألوباما دليال

 الشرق األوسط غير قابل لإصالح 
ّ
على أن

املــطــلــوب، وبــالــتــالــي، هــو مستنقع ملــن أراد 
ــّرر أوبـــامـــا مخالفة  أن يــغــرق فــيــه. لــذلــك، قــ
 األحمر الذي 

ّ
آراء مستشاريه، ومسح الخط

ر الرئيس 
ّ
قّرره هو نفسه، عندما كان قد حذ

ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــار األســـــــــد، مـ ــشــ الــــــســــــوري، بــ
الوساطة  على  فوافق  الكيماوية،  األسلحة 
الـــــروســـــيـــــة، وانــــتــــهــــى األمــــــــر إلـــــــى تــفــكــيــك 
الـــســـالح الـــكـــيـــمـــاوي، مـــا يـــخـــدم إســـرائـــيـــل، 
ق نتيجة مهمة ألوبــامــا، من دون أن 

ّ
ويحق

املتحدة  الــواليــات  »هيبة  عــن  كثيرًا  يــســأل 
بخطوط  ــقــة 

ّ
املــتــعــل وسمعتها  األمــيــركــيــة« 

ــراء جــرفــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري، عــنــدمــا  ــمـ حـ
استخدم السالح الكيماوي في الغوطة.

ق مارتن أنديك، أحد أبرز االستراتيجين 
ّ
عل

ــاحـــب نــظــريــة »االحــــتــــواء  األمــيــركــيــن وصـ
املـــزدوج« )ضــد إيــران وعــراق صــدام حسن 
نظام  »نهاية  مقاله  فــي  التسعينيات(  فــي 
الهيمنة األميركية في الشرق األوسط« في 
 30 أغسطس/ 

ّ
مجلة األتالنتيك نفسها بأن

آب )الــيــوم الـــذي بــلــع فــيــه أوبــامــا خطوطه 
الــحــمــراء( بمثابة الــيــوم الـــذي خــرجــت فيه 
الهيمنة  الــشــرق األوســـط مــن تحت  منطقة 
األمـــيـــركـــيـــة، بــوصــفــهــا الـــقـــوة الـــكـــبـــرى في 

املنطقة خمسة عقود.
ــم يــقــتــصــر مـــنـــظـــور أوبــــامــــا إلـــــى الـــشـــرق  لــ
 قيد التفكك، لم تعّد 

ً
األوسط بوصفه منطقة

األمــيــركــيــة،  لالستراتيجية  أولــويــة  تشكل 
وال مركز املصالح الحيوية لها في العالم، 
ــا تـــغـــّيـــرت تـــحـــالـــفـــات أمـــيـــركـــا فــي  بــــل أيـــضـ
تنظر  اإلدارة  فأصبحت  الــعــربــيــة،  املنطقة 
ـــرب، بــوصــفــهــم  ــعــ ــ ــنـــة الـ ــفـــاء الـــسـ ــلـ ــى الـــحـ ــ إلــ
مصدر املشكالت واألزمــات في املنطقة، بل 
املباشر، بسبب سياساتهم عن  واملــســؤول 
صــعــود املــنــظــمــات الــراديــكــالــيــة الــجــهــاديــة، 
وإلـــــى إيــــــران بــوصــفــهــا الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة 

ياسر علي

شلل  من  بحالة  الفلسطينية  القضية  تمّر 
وجمود تاريخي، احتشدت له أسباب دولية 
ــدة،  ــديـ وإقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة وشــخــصــيــة عـ
أدخلتها في حالة من الستاتيكو السلبي، 
كانتفاضة  كبيرة،  أحــداث  تعد تحّركها  لم 
القدس، ولم تجد لها شخصيات تاريخية، 
بتغيير  الستاتيكو  تكسر  عــرفــات،  كياسر 

دراماتيكي، سلبا أم إيجابا.
أعــلــنــت الـــواليـــات املــتــحــدة تــجــمــيــد عملية 
قــادهــا وزيــر الخارجية جون  التي  الــســالم 
كيري، وجــال في املنطقة، من أجــل تسوية 
ــت 

ّ
مـــقـــبـــولـــة، لــكــنــه أعـــلـــن عـــجـــزه أمــــــام تــعــن

األمـــيـــركـــي  ــزال  ــ ــتـ ــ االعـ مــــن  نــتــنــيــاهــو. وزاد 
املـــوســـم االنـــتـــخـــابـــي الـــــذي ال يــتــحــّمــل أيــة 
سقطاٍت سياسيٍة من هنا أو هناك. ويبدو 
أن الدب الروسي دخل في حالة تحٍد صلبة 
بــاراك أوبــامــا، غير الجريئة على  مع إدارة 
دخول تحديات ميدانية. وبالتالي، دخلت 
األولـــى،  للمرة  الــروســيــة،  العسكرية  الــقــوة 
فـــي الــــحــــراك الــجــيــوســيــاســي فـــي املــنــطــقــة، 
األخــرى،  الدولية  القوى  عن صعود   

ً
فضال

وجهات  اخــتــالف  مــع  املترافقة  وتأثيراتها 
الـــنـــظـــر بــيــنــهــا. وبــــذلــــك لــــم تـــعـــد الــــواليــــات 

املتحدة الالعب الوحيد في املنطقة.
ــتـــأثـــر الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إقـــلـــيـــمـــيـــا، تـ
بـــالـــحـــراك الــعــربــي واإلســــالمــــي، وبــمــرحــلــة 
املــنــطــقــة )فـــي مئوية  الــخــرائــط فــي  تشكيل 
ــكـــو(، حـــيـــث يـــبـــدو أن األزمـــــة  ــيـ ســـايـــكـــس بـ
السورية تقترب من خواتيمها، وأن الجميع 
، وينتظرون وضوح 

ّ
الــحــل  من 

ً
يريد حصة

الصورة. لكن الوضع األخطر ضغط النظام 
املــصــري املــدعــوم مــن دول حليفة فــي عــدة 
املفاوضات  على  الضغط  منها  اتــجــاهــات، 
ه دولة االحتالل 

ّ
التركية اإلسرائيلية، وحث

ــول بـــتـــخـــفـــيـــف الـــحـــصـــار  ـــبــ ــقـ ــدم الــ ــ ــ عــــلــــى عـ
ــزة، وهــــي مــعــركــة يــعــتــبــرهــا الــنــظــام  ــ عـــن غـ
)كحديقة  أن تكون غزة  جوهرية، ويرفض 
خلفية يراها منطلقا إخوانيا للعمل ضده( 
مــرتــاحــة. بل  أو حتى  غــيــره،  منفتحة على 
بات التشديد على معبر رفح املصري أسوأ 
مــنــه عــلــى مــعــبــر إيـــريـــز الــتــابــع لــالحــتــالل. 
 عن خالفه الواضح مع تركيا. ويأتي 

ً
فضال

تعين أحــمــد أبــو الــغــيــط، أحــد رمـــوز نظام 
الــدول  لجامعة  أمينا عاما  مــبــارك،  حسني 
ــة، أحـــــد تـــجـــلـــيـــات تـــحـــدي الــنــظــام  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
كفكرة،  واملقاومة  العربي،  الربيع  املصري 
. وإمعانا في مماألة دولة 

ً
قبل أن تكون فعال

االحتالل اإلسرائيلي.
والــجــمــود،  الــشــلــل  أســبــاب  تتجلى  محليا، 
في فشل عملية التسوية واقتصارها على 

وآخــــــريــــــن يــــرفــــضــــون فــــكــــرة الـــــســـــالم مــن 
األساس، ملا قد يسببه لهم ذلك من خسارٍة 
شــخــصــيــٍة وإضــــــــرار بــمــصــالــحــهــم؛ امــتــد 
ــاك إلــى أعــلــى املــســتــويــات؛ رشــح ذلك  اإلربــ
من جماعة  لقيادات  في تصريحاٍت  جليا 
الحوثي ومسؤولن سعودين عن طبيعة 
قــال الحوثيون  اللقاء وأهــدافــه، ففي حــن 
إنه كان نتيجة مشاورات سياسية سرية 
ســابــقــة، جــمــعــتــهــم مـــع الـــســـعـــوديـــن، جــاء 
بيان التحالف حول اللقاء مختلفا، سواء 
مــن حيث طبيعة املــشــاركــن فــي الــلــقــاء أو 
أفــاد بأنه كــان بن  دوافــعــه السياسية، إذ 
شخصياٍت قبليٍة يمنيٍة إليجاد حالة من 
السعودية،  اليمنية  الحدود  على  التهدئة 
ــال  ــٍة إلدخــ ــيـ ــى االتــــفــــاق عــلــى آلـ ــهـــدف إلــ ويـ
الــحــدوديــة،  لــلــقــرى اليمنية  مـــواد إغــاثــيــة 
وتسليم األسير السعودي، جابر الكعبي، 
يمنين،  أشــخــاص  ســبــعــة  تسليم  مــقــابــل 
ــم الــقــبــض عــلــيــهــم بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود  تـ
الــســعــوديــة، كــمــا رحـــب الــبــيــان بــاســتــمــرار 
حالة التهدئة والوصول إلى حل سياسي 

لألزمة اليمنية. 
طبيعته  بشأن  التحليالت  اختلفت  مهما 
ــــب لــــقــــاء  ــــسـ ــتـ ــ ــة، اكـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ودوافـــــــــعـــــــــه الــــحــ
الــخــصــمــن الـــلـــدوديـــن أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، إذ 
أكـــد عــلــى حـــدوث خــلــخــلــٍة، حــتــى لــو كانت 
لــكــن، ال يمكن  الـــحـــرب.  شكلية فــي جــبــهــة 
لتحقيق ســالم مستقبلي  مــؤشــرًا  تــه  قــراء
عــام من  أن تعقيدات  ذلــك  ــم،  حقيقي ودائــ
الـــحـــرب أحـــدثـــت واقـــعـــا وقـــــوى ســيــاســيــة 

أن السياق الذي تم فيه اللقاء السعودي/ 
الحوثي لم يكن في إطــار تهدئة ميدانية، 
ووقف العمليات الحربية، وبناء الثقة بن 
أطـــراف الــصــراع، ذلــك أن الــحــرب الداخلية 
مــســتــمــرة بوتيرتها  تــــزال  ال  والــخــارجــيــة 
الــرتــيــبــة نــفــســهــا، حــيــث تــــدور املـــعـــارك في 
مـــدن املــواجــهــات نفسها فــي تــعــز ومـــأرب 
والبيضاء وكرش، و»نهم« شرقي صنعاء 
أخــيــرًا، واســتــمــر الــســيــاق الــحــربــي بــن كــرٍّ 
وفرٍّ بن مليشيات الحوثي وقوات صالح 
من  املدعومة  املسلحة  واملقاومة  جهة  من 
الــتــحــالــف مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــع تــصــاعــد 
ــرة الـــــغـــــارات الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى املــــدن  ــيــ وتــ
الــيــمــنــيــة، كــمــا لـــم يــتــم الــلــقــاء الــســعــودي/ 

الــحــوثــي وفـــق تــغــيــيــر يــذكــر فـــي مــوازيــن 
القوى لصالح أيٍّ من أطراف الحرب.  

لم تكن هناك تحوالت في املسار السياسي 
ــــي األزمـــــــــة الــيــمــنــيــة،   فـ

ً
ــة ــ ــراجـ ــ ــفـ ــ تـــحـــقـــق انـ

فـــقـــد ُجــــمــــدت الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــنــذ 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، وفــشــل 
ولد  إسماعيل  األمــمــي،  املبعوث  مساعي 
الشيخ، في عقد جولة ثالثة للمشاورات، 
ــح الـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــ ــالـ ــ ــيـــجـــة رفـــــــض صـ ــتـ نـ
الحكومة اليمنية، وعدم تنفيذ مليشيات 
املتفق عليها في  الثقة  إجـــراءات  الحوثي 
»جنيف2«، سواء في اإلفراج عن املعتقلن 
اليمنين، أو رفع الحصار عن مدينة تعز. 
التوتر  اإلقليمي، تصاعد  الصعيد  وعلى 
فــــي الـــعـــالقـــات بــــن إيـــــــران والـــســـعـــوديـــة، 
بعد  اللبنانية،  الساحة  إلــى  أخيرًا  وامتد 
تــصــنــيــف الــســعــوديــة حــــزب الـــلـــه منظمة 
إرهـــابـــيـــة، ووقــــف املـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
بتحويلها  والتلويح  اللبناني،  للجيش 
إلـــى الــجــيــش الــيــمــنــي، مــا دفـــع املستشار 
العسكري اإليراني للرد بأن بالده تدرس 
إلــى اليمن، وهو  إرســال خبراء عسكرين 
ما يؤكد أن الحليف االقليمي ال يريد، بأي 
شــكــل، انــعــقــاد تــســويــة ســيــاســيــة للحرب 
في اليمن، فحتى لو لم يساعد الحوثين 
ــــرب، فـــــإن إيـــــران  ــــحـ ــي الـ بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــ
حريصة على إبقاء الحوثي عصا غليظة 

في وجهة السعودية. 
أطــراف الصراع  التفاؤل بجدية  املبكر  من 
الــيــمــنــيــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي االتــــفــــاق حـــول 

تسوية سياسية، وإنهاء الحرب، إال أن ما 
اثبته لقاء منفذ علب أن جماعة الحوثي، 
وكـــذلـــك صـــالـــح، الـــلـــذيـــن يـــخـــوضـــان، منذ 
أكــثــر مــن عـــام، حــربــا ضــد اليمنين، ليس 
لديهم اعتراض على التفاوض املباشر مع 
السعودية، وبناء جسور سالم مع العدو، 
بحسب تعبير اإلعالم الحربي التابع لهما، 
لكنهما يــرفــضــان، فــي املــقــابــل، الــتــفــاوض 
ربه  عبد  الرئيس  اليمنين:  إخــوانــهــم  مــع 
اليمنية، كما  والــحــكــومــة  هـــادي  مــنــصــور 
لهما ليست  بالنسبة  السعودية  أن  يثبت 
أفضل من إيــران. وفــي هــذا السياق، يمكن 
فهم تصريح أبو مالك الفيشي، أحد القادة 
الحوثين، كما يثبت استعداد السعودية 
للتفاوض مع الحوثي، وأن املهم بالنسبة 
ــة وتـــحـــريـــر  ــيــ ــرعــ ــشــ ــيــــس إعـــــــــــادة الــ ــا لــ ــهــ لــ
الحوثي  مليشيات  مــن  اليمنية  األراضـــي 
ــالــــح، بـــل تـــأمـــن حــــدودهــــا، وهـــــذا ما  وصــ
السعودي،  العسكري  املستشار  عنه  عّبر 
أحمد عسيري، حيث صــّرح إن السعودية 
ومكون  كمليشيات  الحوثين  بــن  تــفــّرق 

سياسي. 
ال حرب دائمة، وال سالم مستحيل، يقول 
بــعــض الــيــمــنــيــن املــتــفــائــلــن بــــأي بــــادرة 
الختراق جبهة الحرب املستمرة منذ عام، 
حــتــى لـــو أن هـــذه الـــبـــادرة لـــن تــصــمــد في 
واقع أكثر رعبا من كل األماني، واقع ليس 
فيه سوى الصقور التي أتخمتها الحرب، 

وتريد استمرارها أطول وقت ممكن. 
)كاتبة يمنية( 

 
ً
متمثال جــديــدًا،  شبحا  للطاغية  الحامي 

وكانتوناته  ومليشياته  مسلم  بــصــالــح 
ومشروعه التقسيمي لسورية.

من املعروف، ومنذ الثمانينيات، أن حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وفـــرعـــه الـــســـوري 
االتــحــاد الــديــمــقــراطــي، هــم حــلــفــاء قديما 
وحـــديـــثـــا لــلــطــاغــيــن، األب واالبـــــــن. وقــد 
ــتـــابـــعـــة لــهــمــا  اســـتـــطـــاعـــت املـــلـــيـــشـــيـــات الـ
السيطرة على أجزاء من الجزيرة السورية 
بالقوة، وبدعم واضح ومعلن من النظام 
فـــي دمـــشـــق، بــيــنــمــا شــكــل هـــجـــوم داعـــش 
على أهلنا فــي كــوبــانــي، والــفــظــائــع التي 
ارتكبتها هناك، حافزًا العتماد التحالف 
الغربي على هذه املليشيات، لطرد داعش 
ــن كـــوبـــانـــي، وهــزيــمــتــهــا، بــاالســتــعــانــة  مـ
سكان  ومساعدة  غربية،  جوية  بتغطية 
كــانــوا خائفن مــن داعــش  الــذيــن  املنطقة 

وفظائعها. 
الــروســي  اآلن، وبــعــد االنــســحــاب الجزئي 
مــــن ســــوريــــة والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة الــتــي 
التوصل  لتسهيل  الــنــظــام  عــلــى  ـــمـــاَرس 

ُ
ت

ــاســـي، والــــرغــــبــــة الــشــعــبــيــة  ــيـ ــل سـ إلـــــى حــ
السورية في الخالص من الحرب والنظام 
وداعــش معا، يخرج علينا صالح مسلم 
إعالن  في  املتمثل  التقسيمي،  بمشروعه 
مليشياته  عليها  تسيطر  الــتــي  املــنــاطــق 
أربعة  من  فيدرالية  السوري،  الشمال  في 
قــد يدفع  الــذي  األمــر  بقيادته،  كانتونات 
ــلـــك املـــنـــاطـــق إلـــى  كـــثـــيـــريـــن مــــن ســــكــــان تـ
الــتــحــالــف مـــع الـــنـــظـــام، أو حــتــى داعــــش، 
خــــوفــــا مــــن شــوفــيــنــيــة هـــــذه املــلــيــشــيــات 
وتـــطـــرفـــهـــا، واســــتــــمــــرارهــــا فــــي عــمــلــيــات 

التطهير العرقي ضد السكان العرب. 
لــم يــتــأخــر الــنــظــام فــي إعـــالن رفــضــه هــذا 
اإلعالن، وتقديم نفسه للسورين، والدول 
اإلقليمية الرافضة فكرة التقسيم، حاميا 
لـــوحـــدة ســـوريـــة، تــمــامــا كــمــا قــــدم نفسه 
في  العلمانية  والــدولــة  لألقليات  حاميا 

وجه داعش والقاعدة.
ــــع  ــــواسـ ــــدر الـــــرفـــــض الــــــســــــوري الـ ــــصـ ال يـ
الديمقراطي  االتــحــاد  مليشيات  لخطوة 
عـــن رفــــض الــحــكــم الـــالمـــركـــزي، أو حتى 

الــصــاعــدة الــتــي يــمــكــن الــتــحــالــف مــعــهــا أو 
التفاهم )بالحّد األدنى( ملواجهة املشكالت 

واألزمات املختلفة. 
ــار، صــدمــت الــفــجــاجــة في  ــ  ضــمــن هـــذا اإلطـ
كثيرين،  مراقبن  للسعودية  أوبــامــا  رؤيــة 
اســتــغــربــوا هـــذا املـــوقـــف الـــحـــاّد إلـــى درجـــة 
ــيــــس الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  يـــصـــف فـــيـــهـــا رئــ
تسّمى  »التي  ها 

ّ
بأن السعودية  مع  العالقة 

حليفا لنا«، فاملسكوت عنه في هذا النص، 
 اإلدارة األميركية 

ّ
ويكاد يكون مفضوحا، أن

لم تعّد تعتبر السعودية حليفا، إاّل ألسباب 
بــراغــمــاتــيــة آنــيــة، لــكــن عــلــى املــــدى البعيد، 
ها 

ّ
أن  النظرة إلى السعودية تتمثل في 

ّ
فإن

وشكا  للعالم،  والوهابية  للسلفية  مصدر 
ها املسؤولة 

ّ
أوباما نفسه لغولدبيرغ من أن

ــن الـــــوّهـــــابـــــي« الــــــــذي اجـــتـــاح  ــ ــدّيـ ــ ــتـ ــ ــن »الـ ــ عـ
أندونسيا في العقود األخيرة.

ــــدول  ــة الــســعــوديــة والـ ــ يـــرفـــض أوبـــامـــا رؤيـ
ــل  ــيــ ــرائــ أو إســ إيـــــــــــران  ــيـــل  ــمـ تـــحـ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
املنطقة  فــي  البنيوية  املشكالت  مسؤولية 
 
ّ
أن النقيض من ذلــك،  العربية. ويــرى، على 

الــداخــلــيــة وســـوء إدارة الحكم في  األزمــــات 
هــــذه الـــــدول الــعــربــيــة الــســنــيــة هـــو الــســبــب 
الــرئــيــس املــســؤول عــن مشكالتها وأزمـــات 
 الــحــل لــيــس فــي الـــدخـــول في 

ّ
املــنــطــقــة. وأن

ــران، بــل فــي تقاسم  ــ صــــدام مــصــيــري مــع إيـ
األدوار والنفوذ في ترسيم مستقبل منطقة 

الشرق األوسط.
ــا،  ــيـ ــربـ ــا عـ ــبـ واجـــــهـــــت رؤيـــــــــة أوبــــــامــــــا غـــضـ
وسخطا من الحلفاء واألصدقاء املفترضن 
برت، في 

ُ
للواليات املتحدة األميركية، واعت

أوســـاط سياسية وإعــالمــيــة، وقــاحــة وغير 
دبــلــومــاســيــة، وقـــرأنـــا ردودًا، وفـــي أحــيــان 
شتائم ضد الرئيس األميركي، ضمن حملة 
ردود الفعل املصدومة مما جاء فيها. لكن، 
فــي نهاية الــيــوم، لــم يخرج مــا قاله أوباما 
عن دائرة القول الحقيقي الصادق الصريح، 
غير املراوغ، في رؤية دوائر التفكير والقرار 
ــن لـــلـــســـيـــاســـات  ــطــ ــنــ ــة فـــــي واشــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ومستقبلها.  املــنــطــقــة  وألوضـــــاع  الــعــربــيــة 
لـــذلـــك، يــمــكــن أن تــتــغــيــر هــــذه الــســيــاســات 
تــجــاه مــلــف مــن ملفات  تكتيكيا أو جــزئــيــا 
املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي املـــســـتـــقـــبـــل، لــكــنــهــا 
أوباما، وال هي عقدته،  ليست فقط عقيدة 
الــقــول( بل هي نتائج  كما يحلو لبعضهم 
نــقــاشــات ومـــنـــاظـــرات وتـــطـــورات فـــي رؤيـــة 
الرئيس  منذ  املتعاقبة،  األميركية  اإلدارات 
جــورج بــوش االبــن، أي اإلدارة الجمهورية 
واملــحــافــظــن الـــجـــدد، وصـــــواًل إلــــى أوبــامــا 

نفسه. 
الرؤية األميركية  تناولُت، سابقا، تحوالت 
تجاه املنطقة العربية، والسعودية تحديدًا، 
الضخمة  واملــراجــعــات  بالنظريات  وذّكـــرت 
التي خرجت في دوائر التفكير والبحث في 
واشنطن، غداة أحداث »11 سبتمبر« 2001، 
وأخذت تتدحرج مثل كرة الثلج، في إعادة 
املنطقة  فــي  األميركية  السياسات  تعريف 
العقود  فــي  التاريخية  واألخــطــاء  ونقدها، 
السنية  العربية  األنظمة  السابقة، في دعم 
األتـــوقـــراطـــيـــة، مـــا نــقــل األزمـــــة مـــن الـــداخـــل 
ــد الـــخـــبـــراء  ــ ــول أحـ ــ ــارج، وأذكـــــــر قـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ إلـ
ــعـــد مــــّدة  ــيـــن األمـــيـــركـــيـــن بـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
قصيرة من أحــداث سبتمبر لــي: لو هنالك 
بن  أسامة  لكان  السعودية  في  ديمقراطية 
الدن نائبا معارضا في البرملان السعودي، 
ه 

ّ
فــي األردن، لكن أبــو زنــط  املنعم  مثل عبد 

لن يخرج إلى أفغانستان ليهدد مصالحنا.
ــقـــاربـــة األمــيــركــة  تــغــيــر جـــوهـــر الــــرؤيــــة- املـ
انقلبت  ثــم  ــداث،  ــ األحـ تــلــك  بــعــد  للسعودية 
العربي،  الربيع  أحـــداث  مــع  الــرؤيــة نفسها 
 2013  -2001 ــنـــذ  مـ ــيــــركــــيــــون  األمــ وجــــــــّرب 
ــديـــدة، ففي  نــظــريــات ومـــقـــاربـــات كــثــيــرة جـ

الــتــنــســيــق األمــنــي الــــذي ُيــعــتــبــر شــوكــة في 
خـــاصـــرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، خصوصا 
يــؤكــد عليه  الــقــدس.  انتفاضة  اشتعال  مــع 
وقواها  الفلسطينية  السلطة  رجــال  دائــمــا 
األمــنــيــة، ومــنــهــا تــصــريــح مــديــر املــخــابــرات 
العامة، اللواء ماجد فرج، عن إفشال مائتي 
عملية ضــد االحــتــالل. كما أن حــصــار غزة 
واملـــقـــاومـــة يــجــعــلــهــمــا مــنــشــغــلــتــن عـــن أي 
تــحــريــٍك ملــصــلــحــة فـــك الــحــصــار الــــذي ُيــعــّد 
ُيـــضـــاف إلــى  األقــــــوى عــلــيــهــمــا حــتــى اآلن. 
ـــر مـــفـــاوضـــات املـــصـــالـــحـــة الــتــي 

ّ
ذلــــــك، تـــعـــث

تـــحـــركـــت قـــبـــل شـــهـــر عـــلـــى خــلــفــيــة اقـــتـــراح 
 مشكلة 

ّ
تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل

املــوظــفــن فــي غـــزة. يسير كــل ذلــك الجمود 
املحلي على إيقاع االنتظار، انتظار الحركة 
الــبــطــيــئــة لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس. وانتظار مرحلة ما بعد عباس التي 
أصــبــحــت هــاجــســا يــشــغــل أركـــــان الــســلــطــة، 
ويتفاعل  فــتــح،  وحــركــة  التحرير  ومنظمة 
بالتأثيرات اإلقليمية والدولية املحيطة به.

على  اآلن  الفلسطينية  القضية  تقف  إذن، 
رصـــيـــف االنـــتـــظـــار والـــجـــمـــود، فـــي انــتــظــار 
ــــي أو  ــا بـــنـــشـــاط دولــ ــ ــ تــــحــــّرك املــســتــنــقــع، إّم
املنطقة، ويخرجها من  أزمــة  إقليمي، يحل 
عــنــق الـــزجـــاجـــة، وتــتــحــّرك الــقــضــيــة ضمن 
 من 

ٌ
حــزمــة واحـــدة للحل. أو أن تــرمــي جــهــة

خارج هذه الحزمة حجرًا في املستنقع، مثل 
حــرٍب قريبة، وهــذا ما نــراه بعيدًا بحساب 
مصلحة الجهات املتحاربة. أو كحركة غير 
ــادرات الــخــارجــيــة  ــبــ عـــاديـــة عــلــى طــريــقــة املــ
عرفات..  ياسر  الراحل  للرئيس  والداخلية 
أما الحركة البطيئة شبه املشلولة للرئيس 
عباس فهي أحد أسباب الستاتيكو القائم.

نــحــن أمـــــام مــرحــلــة تــاريــخــيــة ومــفــصــلــيــة، 
تقتضي رفض هذا الجمود، وإيجاد الحل 
األولــى:  أساسيتن.  الداخل، بخطوتن  من 
 على حمل 

ً
أن تكون القوى الرئيسية قادرة

ب 
ّ
املــســؤولــيــة وقــيــادة املــرحــلــة، وهـــذا يتطل

تـــوّحـــد حـــركـــة فــتــح مـــن جـــديـــد، بــعــيــدًا عن 
التشرذم وصراعات الوراثة الداخلية، فقوة 
فتح وضعفها يؤثران تأثيرًا مباشرًا على 
تــؤدي  أن  والــثــانــيــة:  الفلسطينية.  القضية 
هــذه الــوحــدة إلــى مصالحٍة داخــلــيــٍة جدّية 
بالتغّيرات   

ً
مرتبطة ليست  استراتيجية، 

اإلقليمية أو الدولية، بعيدًا عن الصراعات 
الداخلية ومــراكــز الــقــوى. وال بـــّد، هــنــا، من 
ــراط كــــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــخــ انــ
ال  الـــذي  كالتانغو  ليست  فهي  املــصــالــحــة، 
بل  الفصائل،  تقول  كما  بشريكن،  إال  يتم 
جهد  تــحــتــاج  الــتــي  الفلسطينية  كــالــدبــكــة 

الجميع صفا واحدًا، وكتفا بكتف.
)كاتب فلسطيني(

تناهض الــســالم، ومــن ثــم ال بــد مــن قــراءة 
هــذا الــلــقــاء فــي ضــوء هــذا الــواقــع، وضمن 
جــمــلــٍة مــن املــعــطــيــات املــيــدانــيــة الــتــي تبدأ 
من موقف طرفي تحالف الحرب الداخلية، 
أي الــحــوثــي وصـــالـــح، ولــيــس بــمــعــزل عن 
املسارات السياسية والعسكرية في اليمن 
تصاعد  خصوصا  االقليمية،  والسياقات 
الــصــراع بــن الــســعــوديــة وإيــــران، الحليف 

اإلقليمي لجماعة الحوثي. 
اعتبر حزب املؤتمر الشعبي العام أن اللقاء 
فــي إطــار توجيهات صالح بضرورة  أتــى 
الـــتـــفـــاوض املــبــاشــر مـــع الــســعــويــة، إال أن 
هــــذا الــتــصــريــح ال يــعــكــس الــحــقــيــقــة، فقد 
يشمل  ولــم  الحوثين،  على  الوفد  اقتصر 
ــــزب املـــؤتـــمـــر،  ــالـــح وحــ ــا مــــن مــمــثــلــي صـ ــ أيـ
وهــو مــا دفــع محللن إلــى اعــتــبــاره إجـــراًء 
انـــفـــراديـــا مـــن الــحــوثــيــن، بــهــدف اســتــبــاق 
أي ترتيب سياسي لصالح مع السعودية 
ز ذلــك 

ّ
ــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة األخـــــــرى، وعــــــز والــ

تبادل االتهامات بن قواعد حزب املؤتمر 
والحوثين في وسائل اإلعالم، بينما رأى 
آخـــرون أن الــلــقــاء تــم بتنسيق بــن صالح 
وجماعة الحوثي، للضغط على السعودية 
الدولي، وإذ ال يمكن الجزم  أمــام املجتمع 
فـــي صــحــة هــــذه الــتــحــلــيــالت املــتــضــاربــة، 
في  األخــيــرة  بالتطورات  ربطها  مــع  حتى 
تفاقم  على   

ً
دليال باعتبارها  تعز،  معارك 

الــخــالف داخـــل تــحــالــف صــالــح والــحــوثــي 
بعد هذا اللقاء. 

بــعــيــدًا عــن الــتــحــلــيــالت املــتــضــاربــة، مؤكد 

النظام الفيدرالي طريقة قد تكون مقبولة 
الــــدولــــة  إلدارة  ــريـــن  ــيـ ــثـ كـ ســـــوريـــــن  مـــــن 
السورية الواحدة، وضمان حقوق جميع 
مكوناتها، بل هو رفض فكرة الكانتونات 
ــام مــشــروع  الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة الـــتـــي قــ
مسلم على أساسها، ورفــض فكرة فرض 
على  بالقوة  السورية  الــدولــة  نظام  شكل 
ــاع األســـالـــيـــب  ــبــ اتــ ــن دون  ــوريــــن، مــ ــســ الــ
ــا يــنــاســبــهــم،  ــار مــ ــيـ ــتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الخـ
فبعد مــحــاوالت الــبــغــدادي فـــرض دولــتــه 
اإلسالمية، والجوالني إمارته اإلسالمية، 
الوراثية،  املافيوية  دولــتــه  األســد  وبــشــار 
يأتي صالح مسلم ليحاول فرض نظامه 
السالح  بقوة  السورين،  الكانتوني على 

والقهر. 
شكل ما قامت به مليشيات مسلم ضربة 
ــاء في  أخـــرى لــلــثــورة الــســوريــة، وصـــب املـ
طاحونة نظام الطاغية في دمشق، وأساء 
لــفــكــرة الــنــظــام الــالمــركــزي أو الــفــيــدرالــي 
ــان الــســوريــن. والــخــشــيــة أن يتم  فــي أذهــ
عربية،  كــرديــة  فتنة  إلحـــداث  استغاللها 
بــعــدمــا نــجــح نــظــام املــاللــي فــي إيــــران مع 
والجوالني  والــبــغــدادي  الله  نصر  حسن 
والرايات السود في إحداث فتنة طائفية، 
ســاهــمــت فــي حـــرف الــثــورة الــســوريــة عن 
مــســارهــا، وســـاعـــدت الــنــظــام عــلــى الــبــقــاء 
الستكمال  تدمير ما لم يتم تدميره بعد. 
)كاتب سوري( 

بمبادرة  بــوش  إدارة  2005، خــرجــت  الــعــام 
أعـــلـــنـــتـــهـــا وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
األوســط  »الشرق  رايــس،   آنذاك،كوندوليزا 
الديمقراطية  نشر  تتضمن  التي  الكبير«، 
بوصفها السالح الناجع ضد اإلرهــاب، ثم 
الشرق األوسط املوّسع، ونظريات الفوضى 
قة التي حاولت التخفيف من مخاوف 

ّ
الخال

أوساط سياسية أميركية من انهيار النظام 
الرسمي العربي لصالح أنظمة جديدة ذات 
العربي،  الربيع  طابع إسالمي. والحقا مع 
حــاولــت إدارة أوبــامــا اخــتــبــار نــتــائــج هــذه 
ــي عـــن حــلــفــائــهــا مثل 

ّ
ــيـــارات، بــالــتــخــل االنـــهـ

حــســنــي مـــبـــارك وزيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، 
واملساهمة في إسقاط معمر القذافي، ودعم 

إسقاط بشار األسد.
ق 

ّ
يــقــول مــارتــن إنــديــك فــي مقالته الــتــي عل

 انهيار نظام 
ّ
فيها على مقالة غولديبرغ إن

الهيمنة األميركية في الشرق األوســط بدأ 
التخلي عن أحد أعمدة هذه السياسة،  مع 
ــري حــســنــي مـــبـــارك.  وهـــــو الـــرئـــيـــس املــــصــ
 
ّ
لــكــن، وفــقــا لغولديبرغ وإنــديــك كــذلــك، فــإن

ل بحادثة مقتل السفير 
ّ
املنعطف اآلخر تمث

ودبلوماسين  ستيفينز،  جــون  األميركي، 
آخــريــن، فــي بــنــغــازي فــي سبتمبر/ أيــلــول 
2012، إذ بدأت األصوات التي تطالب بدعم 
الــتــغــيــيــر نــحــو الــديــمــقــراطــيــة بــالــتــراجــع، 
ــة أكـــثـــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــت الــــســــيــــاســــة األمــ ــحــ ــبــ وأصــ
فدعم  الكلية،  الــرؤيــة  صعيد  على  ارتــبــاكــا 
»الــقــاعــدة«، فيما  إلــى صعود  األنظمة أدى 
لــم يـــأت التغيير بــالــديــمــقــراطــيــة، بــقــدر ما 
أتــــاح املـــجـــال كــذلــك لــلــحــركــات اإلســالمــيــة، 
بألوانها املختلفة، الحتالل الفراغ! ثم جاء 
ليعزز  في مصر الحقا  العسكري  االنقالب 
مــن الــقــنــاعــة بــعــدم وجــــود تــصــّور أمــيــركــي 
واضــــح، فــي تــقــريــر املــطــلــوب، دعـــم الــوضــع 
يطالب  كــان  )كما  التغيير  واحــتــواء  القائم 
الحلفاء املحافظون العرب( أم دعم التغيير 
ــــول فــــي عـــهـــد الـــفـــوضـــى الـــخـــالقـــة،  ــدخــ ــ والــ
ــا كـــــان يــعــنــي عـــــدم وجــــــود »ضـــمـــانـــات«  مــ
 الرئيس أوباما 

ّ
للمصالح األميركية. إاّل أن

اختار أن يتعامل مع املنطقة بصورة أكثر 
ي عنها بوصفها منطقة 

ّ
، عبر التخل

ً
جذرية

أســـاســـيـــة فـــي املـــصـــالـــح األمـــيـــركـــيـــة، وأخـــذ 
نفسا عميقا، بعدما أنهى القلق من السالح 
الــنــووي اإليـــرانـــي، وتــأّكــد مــن أن إســرائــيــل 
فــي وضـــع آمـــن نسبيا الــيــوم، بــعــد انفجار 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة الــعــربــيــة. ســـواء أتــى 
ديمقراطي أو جمهوري إلى البيت األبيض، 
 النتائج التي وصل إليها أوباما لم تكن 

ّ
فإن

عــابــرة أو مــجــرد مــوقــف شخصي، بــل هي، 
ــــاع  أواًل، انــعــكــاس ملـــا وصـــلـــت إلـــيـــه األوضـ
فالسياسة  الــعــربــيــة،  املــنــطــقــة  فــي  الفعلية 
تصطدم  وال  براغماتية،  عموما  األميركية 
بالواقع، وثانيا هي )عقيدة أوباما( نتيجة 
ــر  ــ مـــنـــاظـــرات ونـــقـــاشـــات مــعــّمــقــة فــــي داوئـ
واشنطن،  في  والسياسة  والتفكير  البحث 
أمــام خالصاٍت استراتيجيٍة  نا 

ّ
أن ما يعني 

حول مصير املنطقة ومستقبلها.
)كاتب أردني(

اليمن... اختراق جبهة الحرب

كانتونات صالح مسلم

ال تغضبوا... أخَبَركم أوباما الحقيقة

فلسطين تنتظر

لم يكن سياق اللقاء 
السعودي/ الحوثي 

في إطار تهدئة 
ميدانية ووقف 
العمليات الحربية

شكل ما قامت به 
مليشيات مسلم 

ضربة أخرى للثورة 
السورية

النتائج التي وصل 
إليها أوباما لم تكن 

موقفًا شخصيا

آراء

معن البياري

تــحــاول الــتــعــّرف إلــى نصف الــكــأس املليان فــي الــظــرف املــصــري الــراهــن. تجول في 
رداءة  عن  أفهامك  في  مّما  فًا 

ّ
متخف نصت 

ُ
ت في فضائيات مصرية،  برامج حوارية 

النظام الحاكم ونقصان مشروعيته. تطالع مقاالت في جرائد متنوعة األهواء. تقرأ 
الفتاح  التواصل االجتماعي ألصدقاء ومعارف في ضفة عبد  في صفحات مواقع 
السيسي عن بلدهم. تفعل ذلك، لعلك تقع على ما تحتاجه ملعرفٍة أوفى عن املشهد 
الــعــام هــنــاك فــي قضايا معيشية  الــنــقــاش  الــعــام هــنــاك. تــســّرك بعض الحيوية فــي 
وسياسية وأمنية، وتلحظ منسوبًا من حرية التعبير عن الرأي له حّيزه املنظور في 
نقد الحكومة وأجهزتها وأدائها، بل وفي »مّس« الرئيس، أحيانًا، بتذكيره بمسؤولياته 
في غير مسألٍة وقضيٍة، ولكن على أرضية توافق املشاركني في هذا كله على التسليم 
املكّونات  لغير  بأنه ال مطرح  وكذلك  الــعــام،  الشأن  بـــإدارة  يونيو«   30« دولــة  بأهلية 
الظاهرة في صدارة التداول اإلعالمي واألداء الحكومي في الجدل واألخذ والرد، وفي 
النقد واالنتقاد، أما غيرهم فهم إرهابيون أو مرتبطون بدوائر التآمر الخارجي. وال 
يتم اقتراٌب من قضايا االحتجاز االعتباطية في السجون، وكذا مسألة التعذيب في 
املعتقالت، إال إذا خّصت هذه وتلك أفرادًا أو حاالت خارج من يستحقون االحتجاز 
واالختطاف والتعذيب، أي من غير اإلخــوان املسلمني، بكل استسهال واستخفاف، 

من دون اكتراٍث بالعامل الحقوقي في أمرهم. 
الــكــأس املــلــيــان، بــل إنــك تــزداد  ال تيّسر لــك هــذه التجربة مـــرادك، أي معرفة نصف 
الحواف، وال شيء فيه يعتّد به، وكان  الكأس كله فــارغ، بل ومكسور  يقينًا من أن 
الضجر قد أصابك به الضخ الكثيف لألخبار عن ذلك الشخص التلفزيوني البغيض، 
أبوظبي، بعد أن كان  الالجئ اآلن في  الوزير  وصــّيــروه نائبًا، ثم خلعوه، وعــن ذلــك 
نصت إليها من حيث مكانها، 

ُ
حارسًا لعدالٍة مفقودة. ظننت أن ثّمة أخبارًا أخرى ت

الذي  املــذكــوران، معطوفًا إليهما املوظف  الــذي تسّبب به  تجعلك تتعافى من الطنني 
الــدول العربية. مؤكد أن في مصر أخبار أخرى  عّينه السيسي أمينًا عامًا لجامعة 
، ومستقبلها الزاهر املرتقب مثال 

ً
عن غير هؤالء وأمثالهم، عن حاضرها الواعد مثال

 غير هّينة، زادها أن اإلرهاب 
ٌ
ها، فأصابتك خيبة

ّ
آخر، سعيت إلى معرفتها من مظان

الذي يستهدف عساكر مصريني في سيناء وجوارها ما زال على وتيرته املرذولة، 
فقد قضى، أول من أمس، 18 ضابطًا ومجندًا في استهداٍف لهم في العريش. وكان 
الظن أن رئيس املخابرات الحربية السابق، والذي يقيم في قصر الرئاسة اآلن، مفّوض 

شعبيًا بالقتال ضد اإلرهاب، وأنه وعد بهزيمته. 
هو عنواٌن وحيد ظاهر هناك في مصر، إنه فشل نظام »30 يونيو« في كل امللفات، 
األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة. سمعته دولــيــًا فــي الــقــاع، ال بفعل مــؤامــرات 
»اإلخوان« وأحابيلهم، على ما يستطيب إعالم مريض القول والتحليل. وقد اجترحت 
»األهــرام« كشفًا غير مسبوق، عندما عنونت، قبل أيــام، تقريرها عن بيان للبرملان 
األوروبــي بشأن بؤس حال حقوق اإلنسان في مصر أن هذا البرملان »وقــع في فخ 
أهلية  منظماٌت  نشرتها  حقائق  البيان  ُيخالف  ولــم   .)!( لــإخــوان«  الــدولــي  التنظيم 
البوليسية الحاكمة عن اقترافها. أما  التي ال تتوقف السلطة  الفظائع  ق 

ّ
مصرية توث

سمعة هذا النظام لدى القطاعات األوسع بني مواطنيه، فهو الفشل املضاعف، بعد أن 
أنه ليس في وسع مهرجانات  السلطة وأذرعها، األمنية واإلعالمية،  أفهام  غاب عن 
األسعار  ارتــفــاع  جنون  أن  ومنها  املشهودة،  املعاناة  تخفي  أن  والتصفيق  التطبيل 
ال يكبحه شيء، وأن الرئيس الذي لم يطرح برنامجًا إّبان حملة ترشحه النتخابات 
الرئاسة )؟( يبدع في طرائق التسّول من املصريني، فيطلب منهم التبّرع بجنيه صباح 
 جدال أكاديميًا، ألن 

ً
كل يوم.  صار اعتبار الذي جرى يوم 30 يونيو انقالبًا أم ثورة

األهم من مسألة من يحكم هو كيف يحكم. والظاهر أنه ال منجز للسلطة التي انبعثت، 
بعد مساء ذلك النهار، سوى الفشل، أمنًا واقتصادًا وسياسة، وحضورًا في العالم. 
وما على املواطن املصري إال أن يحمد الله، ألن بلده ليست في حال سورية والعراق. 
هذا هو منجز السيسي في النصف املآلن من الكأس، ُيتعبك البحث عنه فيما هو 

قّدام عينيك. 

حكيم عنكر

الهجوم«، ولعب حزمة ما يملكه  للدفاع  أن يلعب منطق »خير وسيلة  املغرب  اختار 
الورقة تلو األخرى، وفي وقت وجيز ومتعاقب، وهو أمر لم يحدث حتى في مفاصل 
أخرى من تطورات ملف الصحراء. وإذا كان من حسنة لهذه املنازلة الدبلوماسية مع 
مؤسسة األمانة العامة لألمم املتحدة، فهي الدفع بوجه جديد في الدبلوماسية املغربية، 
وجه شاب وحيوي، ويقول املقربون منه وأصدقاؤه في مكاتب وزارة الخارجية في 
الرباط، إنه على درجة عالية من النباهة والتمكن، واشتغل سنوات في منصب »الكتابة 
العامة«)السكرتارية( قريبًا من امللفات الكبرى، وعلى علم بكل تفاصيل امللفات الراقدة 
في »الخارجية«، والتي تشكل اهتمام الدولة املغربية. يتعلق األمر بالوزير املنتدب في 
الخارجية، ناصر بوريطة، الذي كان إلى وقت قريب كاتبًا عامًا في وزارة تعتبر حقيقة 
من وزارات السيادة، والتي على الرغم من أن من يقودها صاحب لون سياسي، صالح 
الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، فإن الفريق الحكومي الذي يقوده 
عبد اإلله بنكيران يعلم، حق العلم، أن هذا القطاع حساس، وخليته الفعلية موجودة 
في الهيئة االستشارية التي تضم وزيرين سابقني في الخارجية، هما الطيب الفاسي 

الفهري، مستشار امللك، ويوسف العمراني، املكلف بمهمة في القصر. 
إضافة إلى املستشار امللكي، فؤاد عالي الهمة الذي يجمع بني يديه كل امللفات الحساسة. 
وليس غاربا عن البال أن الهمة، الذي يوصف بكونه مستشار امللك وصديقه، هو من 
البروتوكولي الخاص بزيارة امللك  أشرف شخصيا، قبل أشهر، على تهيئة الجانب 
محمد السادس إلى موسكو، األسبوع املاضي، وبالتالي، هو من أعطى لها تلك املالمح 
العملية واملثمرة، والتي جاءت متواقتة مع تطورات ملف الصحراء. ومن املؤكد جدًا 
الخارجية، ومــن يمسك بملف الصحراء  الحكم وذراعــهــا في  الحلقة الضيقة في  أن 
املغربية، كانوا على علم بالتطورات التي ستحصل على مدى األشهر الالحقة. لذلك، 

جهزوا لها خير تجهيز على مستويني:
الــذي انتظم بسرعة فائقة عبر مسيرتني، واحــدة وطنية في  الــرد الشعبي،  مستوى 
الرباط كانت مليونية، وثانية في العيون معقل الصحراء، كانت جهوية، وجاءت ردا 
من الصحراويني أنفسهم، أمام أعني موظفي بعثة املينورسو العسكرية لألمم املتحدة، 
والذين كانت الدهشة تغزوهم، وهم يتلقون قرارات ترابية من املغرب بمغادرة البالد 
في أسرع وقت. مستوى الرد الرسمي، فألول مرة يوّجه املغرب تهمة بعدم الحياد إلى 
رأس الهيئة األممية الذي تدخل بشكل سافر في النزاع، ووصف املغرب بـ »املحتل« 
للصحراء، بعدما كان في السابق يسجل مالحظات خاصة على أداء مبعوثي األمني 
العام، وكــأن املغرب يؤكد بذلك أن خالفه ليس شخصيا مع موظفي بــان كي مون، 
بل مع مؤسسة األمني العام نفسها التي تحاول أن تدفع بمقترحات خارج مسارات 

التفاوض املعروفة واملقّررة وفق أجندة مرسومة سلفا بني أطراف النزاع.
التي  الدبلوماسي املغربي، لم يكن معهودًا في السنوات  وهــذا تطور كبير في األداء 
مضت، فقد كان املغرب، في السابق، يطرح مقترحاته، ويعتمد على أصدقائه في األمم 
املتحدة ومجلس األمن، ولوبي تحريك معروف سلفا، والعمل على التجديد كل مرة 
لبعثة األمم املتحدة في الصحراء)املينورسو(، والتي تقوم بمهام املراقبة ال غير، في 
ظل وقف إطالق النار الساري منذ 1991. يخرج املغرب، اليوم، من سياسة االنكماش، 
ويتولى امللك شخصيا إدارة امللف على املستوى الدولي، معتمدا على أسلوب جديد 
في تسويق الحل الــذي يطرحه املغرب، قوامه التأزيم مع الطرف املشرف على امللف 
)األمم املتحدة( للعودة إلى مسارات التفاوض األصلية أكثر جدية، والتعامل مع املقترح 
املغربي الخاص بالحكم الذاتي بما يكفي اإلنصات الواجب ملقترح واقعي وعملي. قال 
بوريطة،  ناصر  الجديد،  الدبلوماسي  للوجه  في خطاب  جــاءت  والتي  كلمته،  املغرب 
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة ومبعوثه الخاص  حينما قــال »مــهــة التسهيل املــنــوطــة بــاألمــني 
تحكمها املحددات واملقررات املوضوعة من مجلس األمن. وفي هذا السياق، ال يمكن 

للمغرب أن يقبل أي تجاوز لهذه املحّددات«.

سامح راشد

شهدت ثورة 25 يناير محطات تاريخية لم تحظ، حتى اآلن، بما تستحق من تحليل 
واهتمام. وصار معتادًا أن تتعّرض أحداث الثورة وتطوراتها لتجاهل رسمي، وتعتيم 
إعالمي، لكي ينساها الشعب وتضيع معاملها من ذاكرة الوطن. فبعد خمس سنوات 
من الثورة، باتت ذكرى »19 مارس« تمر يومًا عاديًا، كأنه ليس ذلك اليوم التاريخي 
الشعبية  املشاركة  فــي حجم  لــه   

ً
مثيال تشهد مصر  لــم  ربما  استفتاًء،  الــذي شهد 

فبعد  يناير،  لثورة  السياسي  املسار  حــّدد  الــذي  الشهير  االستفتاء  إنــه  ونوعيتها. 
الــصــادر فــي 13 فبراير/  الــدســتــوري  لــإعــالن  العمل بدستور 1971، وفــقــًا  إيــقــاف 
شباط 2011، انتقى املجلس العسكري بضع مواد من الدستور نفسه، وأدخل عليها 
تعديالٍت، وأضاف إليها مواد أخرى مستحدثة، ودعا املواطنني لالستفتاء عليها في 

19 مارس.  
أيضًا  لكن،  للتغيير.  فقط  ليس  وتعطشه،  املصري،  الشعب  رغبة  تجّسدت  يومئذ، 
الحاضر. ال بد من تأمل  للمشاركة واإلسهام في بناء املستقبل، واإلمساك بزمام 
الــيــوم، فقد حمل مــغــزًى عميقًا حــاول بعضهم تشويهه،  املشهد املــصــري فــي ذلــك 
والتشويش عليه الحقًا، إنه مشهد الصفوف الطويلة املمتدة مئات األمتار خارج لجان 
االستفتاء. وفي كثير منها، طال الوقوف ساعات تخللها سقوط املطر. وعلى الرغم 
من ذلك، لم تتفكك الصفوف، وتمّسك الوقوف بحقهم في توصيل أصواتهم، وإعالن 
وافتقاد  النزاهة  التزوير وغياب  يقتلها  ، كاد 

ً
إيجابية املشهد  اختيارهم. عكس ذلك 

الثقة في استفتاءات عهد حسني مبارك وانتخاباته. لم يكن »19 مارس« استثناء، 
فقد أكدته أربعة استحقاقات أخرى )انتخابات شعب وشورى ورئاسة ثم استفتاء 
دستور 2012 (. بل ليس األمر مقصورًا على ما بعد 25 يناير، ويمكن الرجوع، في 
ذلك، إلى نسب املشاركة وتركيبة الناخبني واتجاهات التصويت في استحقاقات ما 
قبل 1952. في ذلك دليل دامغ على أن املصريني، شأن كل شعوب الدنيا، يستحقون 
امتالك قرارهم. وليس كما ادعى عليهم بعضهم بأنهم غير مؤهلني للديمقراطية. أو 
م 

ّ
كما قال أحدهم متفلسفًا، إن وقتها لم يحن بعد. الديمقراطية آليات وقواعد تنظ

اختيار الشعب ملمثليه وحكامه. وال يوجد شعب جدير باالختيار، وآخر ال يستحق 
حرية القرار، لكن توجد شعوب تتنازل عن حقها، وتمنح ثقتها لساسة ُيضللونها، 

فممارسة الحق هي سبيل تطويره وتجويده وليس العكس.
إال أن »19 مــــارس« لــم يــكــن خــيــرًا كــلــه، فــقــد نــجــح اإلســالمــيــون )أخـــوانـــًا وسلفيني 
وغيرهما( بمباركة )بل بمشاركٍة( من املجلس العسكري، في تحويل االستفتاء على 
 
ً
( إلى مزاٍد لدخول الجنة، ومزايدة

ً
تعديالت ومواد )بعضها لم يكن ضروريًا أصال

 لالستفتاء عليها. وهكذا، 
ً
على قيمة وقدسية »الشريعة« التي لم تكن مطروحة أصال

أو كفره. وخلف  املــرء  »نعم« مقياسًا لإيمان، بل ومحك إســالم  بـ التصويت  صــار 
هذه الواجهة األيديولوجية، جرت عملية تفخيخ محكمة ملراحل واستحقاقات ما بعد 
الشعب،  إرادة  العمل على وضع نظام سياسي جديد، يعكس   من 

ً
25 يناير. وبــدال

، تم السير عكس 
ً
ويؤسس لديمقراطية حقيقية ودولة حديثة، بصياغة الدستور أوال

االتجاه املنطقي، وضد طبيعة األشياء، لتتكرس الفجوة بني شركاء الثورة، تمهيدًا 
من  أن  والغريب  جميعًا.  عليهم  الحقًا  والقضاء  حــدة،  على  منهم  بكل  لالستفراد 
انتقدوا بشدة التحالف الديني- العسكري في »19 مارس« وما بعده، ضد بقية القوى 
 عن »اإلخوان« 

ً
والتيارات، هم أنفسهم الذين تحالفت معهم املؤسسة العسكرية بديال

التحالف وظيفيًا مؤقتًا، وحماس  كــان  املرحلتني،  وفــي  بعده.  ومــا  يونيو«   30« في 
الحالتني هي  أما أحــالم املصريني ومطالبهم ففي  أو غضبه غطاء وذريعة.  الشعب 
الضحية. »19 مارس« ذكرى مهمة لالعتبار والتعلم، حتى إذا استعادت ثورة يناير 
مسارها، ال يكّرر أصحاُبها أخطاءهم. وليستحضر املصريون من هذا اليوم األمل 

واالصطفاف، وليس املزايدة والخالف.

نصف الكأس المصري المآلن عن ناصر بوريطة

في ذكرى »19 مارس«
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الحكايــة،  وُمبتــدأ  القصــة  أصــل  ِعـــز، 
َ
ت

بمفرداتها التي ال تنتهي، وبتفاصيلها 
د،  ، حكاية إبداع ثوريٍّ ُمتجدِّ

ّ
َمل

ُ
التي ال ت

قد، كانــت، والتزال، 
َّ
وُعنفــواُن شــباب ُمت

 ثــورة 1948، التــي 
ُ
نواتــه وُمنطلقــه منــذ

التــي  و1962  يحيــى،  اإلمــام  أطاحــت 
أطاحــت ولــده اإلمام أحمد، وحتى2011 
التــي أطاحــت علي عبــد الله صالح، الذي 
ارتــدى عَبــاَءة الجمهوريــة، وتحتهــا ظل 
 33 والُســالة  اإلمامــة  قميــص  ُيخفــي 
عامًا، فقد تمكنت من َدْحر تلك الكاب 
الشــاردة مــن على مشــارفها، وطردتها 

خارج أسوراها.
لــُت فــي األيــام املاضيــة فــي شــوارع  تجوَّ
مدينة تعز، وخصوصًا التي جثَم فيها 
الُغزاة أشــهر طويلة في الجبهة الغربية، 
بــدًءًا  وَعْرضــًا،   

ً
طــوال فيهــا  وَســَرْحُت 

وبئــر  الَحِصــب  فشــارع  ــرور 
ُ
امل بجولــة 

 ، ْيِ
َ
َباشــا، ومرورًا بالثاثي وســّد الَجَبل

كانــت  الضبــاب،  وادي  إلــى   
ً
وصــوال

نني مع ُجموع الناس كأم 
ُ

األرُض تحض
بعــد  بأبنائهــا  تحتفــي  وكأنهــا  رؤوم، 

طول غياب.
وكان  األصدقــاء،  بعــض  برفقــة  كنــُت 
الجو شديد الحرارة، فربيع تعز استوى 
بائــع  كان  الســخونة،  فــي  مــع صيفهــا 
ح إلينا ببعض قطع الثلج طالبًا  الثلج يلوِّ
منــا الشــراء، َبــَدْت أشــعة الشــمس وهــي 
ــات  عانــق تلــك القطــع الثلجيــة، مثــل حبَّ

ُ
ت

لؤلــؤ تناثــر في الفضاء، وتتراقص أمام 

أعيينــا، كنغمــات موســيقى تتمايــل في 
الهــواء، كانــت فرحتنــا ال توصــف بتلــك 
القطــع الثلجيــة التــي باتــت فــي متنــاول 
اليــد بــي عشــية وضحاهــا، وهــي التــي 
ســاوي 

ُ
كانــت، قبــل أيــام قائــل ربمــا، ت

وزنها ذهبًا.
أكتــب مــن  ُمبالغــًا، فأنــا  ال تحســبوني 
فــي  دقيقــة  كل  عشــُت  ُمعانــاة،  قلــب 
 
َّ
تفاصيلهــا مــع صغــاري الذيــن أبــوا إال
مــود  الصُّ ــة  قصَّ مــن  جــزءًا  يكونــوا  أن 
االستثنائي، ملدينتهم االستثنائية تعز، 
 أول يــوم لهــذه الحــرب اللعينــة التــي 

ُ
منــذ

َزق السياسيي لها نهاية على 
َ
ال ُيريد ن

مــا يبــدو حتى اللحظة، والتي ســتدّونها 
ذاكرة األجيال حتمًا، وســتحكيها كتب 
التاريــخ قطعــًا. كاَن جبــل وادي َهــاِرْب 
شــامخًا  تعــز«  »غــرب  االســتراتيجي 
ــَراَءى لــي 

َ
ُيعانــق الســماء كعادتــه، وقــد ت

ــب بعينيــه حركة 
ُ
مثــل أســد رابــض، يرق

كل داخــل إلــى املدينة وخــارج منها، من 
مختلف االتجاهات، فعندما تعتلي قمة 
ذاك الجبل املهم، وتقف باتجاه املشرق، 
، من بديع املشــهد 

ً
صاب بالذهول، أوال

ُ
ت

وجمــال املنظــر، وتِحــسُّ بأنك تســتطيع 
احتضان املدينة بأسرها في يديك.

تبدو كامل املدينة أمامك بوضوح حتى 
الَحْوَبان، فيما لو أخفضت عينيك نحو 
ــْيِ 

َ
، ســيصبح ســدَّ الَجَبل

ً
األســفل قليــا

ْد  َبــدُّ
َّ
 ووادي الت

َ
ْهــَرة

ُّ
تحتــك، ومناطــق الظ

بنظــرك  ــَت 
ْ
ِمل وإن  أمامــك،  والثاثــي 

فســترى  شــرق  جنــوب  باتجــاه   
ً
قليــا

كليــة الطــب ومبانــي الجامعــة عــن ُبعــد، 
َبــاب 

َّ
الض فــوادي  جنوبــًا  يمينــك  أمــا 

وحدائــق الصالــح، وإلــى الجنوب الغربي 
مدينــة  وخــط  واأللــواح  َجاِفــي 

َ
امل وادي 

ْرَبــة، وعــن يســارك إلــى الشــمال، يقــع 
ُّ
الت

طــل علــى شــارع 
ُ
ُمعســكر اللــواء 35، امل

الثاثــي  وعلــى   ،
ً
شــماال الخمســي 

للتحالــف  هدفــًا  كان  والــذي  جنوبــًا، 
خلفــك  ومــن  املاضيــة،  الشــهور  طــوال 
ومناطــق  َمــَدَراْت  وادي  بوضــوح  تــرى 
والَحْيَمــة  ــَراِنَية 

ْ
وِكش وُمِنْيــف  َران 

ْ
ِحــذ

بْيِعــي، وإمبراطوريات هائل ســعيد  والرُّ
والشــيباني، وخــط الحديــدة، ثــم مــرورًا 
مدينــة  إلــى   

ً
ووصــوال  ،

َ
َهْجــَدة بمدينــة 

ا على ساحل البحر األحمر.
َ
خ

َ
امل

تكفيــَك نظــرة واحــدة مــن بعيــد، صــوب 
فــي  أســهبُت  الــذي  األشــم،  الجبــل  ذاك 
الحديث عنه ألهميته في الحرب الراهنة، 
قمتــه  باعتــاء  يومــًا  شــُرفُت  وألننــي 
علــى ُوُعورتــه، لتــدرك معهــا كل معانــي 
الكبريــاء والُغرور، ملدينتي االســتثنائية 
التــي  املدينــة  تلــك  عنهــا،  ث  أتحــدَّ التــي 
باالنتمــاء  إحساســك  ُد  ُمجــرَّ ُيشــعرك 
إليهــا، بأنــك أصبحــَت إنســانًا مغــرورًا، 
وأعنــي بالغــرور ذاك الــذي ُيمتــدُح فيــه 
 بــه 

ُ
الرجــال، حــي يكــون ســاحا ُيغــاظ

م، 
َّ
، أمــا الغرور بصفــة الذ

َّ
العــدو ليــس إال

فا وجود له بقاموس مدينتي قطعًا.
حبيب العزي )اليمن(

يخطــئ كثيــرًا مــن ال يــزال يعــّول علــى 
عبــاءة  تحــت  مــن  تخــرج  أن  إمكانيــة 
النظام الرســمي العربي، بكل مكّوناته، 
فائــدة حقيقيــة فيمــا يخــص القضيــة 
الفلســطينية، أو غيرهــا مــن القضايــا 
العربيــة، أي فائــدة تعــود علــى قضايــا 
إنســانها  وعلــى  جــذري،  بحــل  األمــة 
وأولوياتــه،  احتياجاتــه  يلبــي  بمــا 
قات حرّيته وكرامته، 

ّ
وخصوصًا متعل

 على استمرار حالة االنحدار 
ّ

وليس أدل
لهــذا النظــام من تعيــي أحمد أبو الغيط 

أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.
إلــى  وفــي هــذا الســياق، ينبغــي النظــر 
أخيــرًا،  حمــاس،  حركــة  وفــد  زيــارة 
للقاهــرة ثــم لغيرهــا مــن الــدول العربية، 
بحــّد  الزيــارة،  إن  القــول  مجــرد  إن  إذ 
ذاتهــا، تعــد اختراقــًا لجــدار القطيعة مع 
نظــام السيســي، ال ينطــوي علــى قيمــة 
حقيقيــة، فاملهــم هــو النتائــج املتحصلة 
مــن الزيــارة أو الجولــة وليــس حدوثهــا 
 
ً
حركــة أن  خصوصــًا  ذاتــه،  بحــد 
بــوزن حمــاس تقــود مشــروع املقاومــة 
تحظــى  أن  ُيفتــرض  فلســطي  فــي 
باملكانــة التــي تســتحقها فــي األوســاط 
مــع  املتوازيــة  أي  العربيــة،  الرســمية 
وصونهــا  املقاومــة،  إنجازاتهــا  حجــم 
أن  ال  الفلســطينية،  القضيــة  ثوابــت 
»حمــاس«  علــى  محســوبون  يتصــّور 
العربــي  الرســمي  النظــام  ســماح  أن 
للحركــة بالتقــارب معــه أو لقــاء بعــض 

مكّوناتــه رافعــة للحركــة أو ملشــروعها. 
علــى  املتهــرئ  الرســمي  النظــام  فهــذا 
فــي  ســيظل  واإلنجــاز  الفعــل  صعيــد 
حاجة ألن يحّسن عاقاته مع حركات 
التحرر في فلســطي وغيرها لتحسي 
حظوظــه، وتعديــل نظــرة شــعوبه إليــه، 
وليــس العكــس. ومــع ذلــك، ثّمــة وقائــع 
تشي بأن التفاؤل بما بعد هذا االنفتاح 
علــى  والشــكلي(  )الجزئــي  العربــي 
حمــاس، ينبغــي أال يبعــث علــى تفــاؤل 
عات مبالغ فيها، فلو كان 

ّ
مطلق، أو توق

 للحــدوث، لحصل 
ً
شــيء مــن ذلــك قابا

عشــية الحــرب على غــزة 2009/2008، 
غــزة،  ألجــل  عربيــة  قمــة  ُعقــدت  حــي 
مــرة  ألول  حمــاس  فيهــا  وشــاركت 
رســمي،  بوفــد  أيضــا(  مــرة  )وآخــر 
يمثــل رأس هرمهــا السياســي. ولكــن، 
مــاذا كانــت النتيجــة؟ ال شــيء يتعلــق 
برفــع حصــار غــزة أو دعــم املقاومــة أو 
تأكيــد شــرعّيتها، كل مــا فــي األمــر أن 
ســخونة الدم وقتها فرضت شــيئًا من 
الحيــاء علــى السياســات الدبلوماســية 
الرسمية، في وقت لم تكن هناك ثورات 
قــد حصلــت، وال تغّيــرات اعتــرت بنيان 
بعــض هــذه األنظمة. لذلك، ليس منتظرًا 
اآلن، وبعــد هــذا التــردي الكبير في واقع 
األمــة السياســي، أن تنتــج هــذه الحالــة 
نهوضًا في االهتمام بقضية فلسطي، 
أن  ذلــك  املقاومــة،  مســار  قلبهــا  وفــي 
الــذي  املعيــار  باتــت  األمنيــة  الهواجــس 

تتعامــل وفقه منظومة األنظمة العربية، 
مصلحــة  مــن  منطلــق  معيــار  وهــو 
وحيــدة، تتمثــل فــي الحــرص علــى كل 
مســيطرة  يبقيهــا  أن  شــأنه  مــن  مــا 
أن  يبــدو  وال  بالتغييــر،  مهــددة  وغيــر 
املتفاقمــة  الداخليــة  بعضهــا  أزمــات 
)مثــل مصــر( يمكــن أن تدفعهــا نحــو 
تغّيــراٍت تطــال سياســاتها األساســية، 
ألنها، في املقام األول، ليســت مســتعدة 
الســتعداء النظــام الدولــي، ســواء ألجــل 
القضيــة  مســتقبل  ألجــل  أو  حمــاس، 
الفلســطينية عموما. ولهــذا، يبدو دائمًا 
مــن املهــم عدم اإلســراف في البناء على 
عــات تنطلــق من تحليــات رغائبية 

ّ
توق

للمشــهدين، املحلي واإلقليمي، حتى ال 
 مرة، بل 

ّ
تكون النتائج صادمة، كما كل

 خطوة وفق مقاســها 
ّ

ينبغي تقدير كل
لــو كانــت  املتوّهــم، حتــى  الحقيقــي، ال 
افتــراق  وفيهــا  واســعة،  الخطــوة  تلــك 
 بعض ما 

ّ
واضــح عــن ســابقاتها، ولعــل

كان بمثابــة )يقينّيــات( ثم جرفها تيار 
الحقائق املتحّصل بفعل موجة الثورات 
مفاهيــم  مــن  أسســته  ومــا  املضــادة، 
وسياســات، يحيلنا إلى ضرورة النظر 
فــي اليقينيــات الجديدة، ولكــن من دون 
تقديس أو اســتخفاف، واألهم من دون 
تعويــل علــى جملــة مــن األوهــام، ُيتقــن 
بعض السياسيي تجميلها وتزييفها، 

ووضعها في سياقاٍت خاطئة.
لمى خاطر )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

املواجهــات  فــي  العســكرية  العمليــة  انتهــت 
املدينــة  ومللمــت  بنقــردان،  فــي  إرهابيــن  مــع 
التونســية جراحهــا، ودفنــت شــهداءها، علــى 
الرغــم مــن اســتمرار عمليــات املداهمــات التــي 
املشــتبه  وبيــوت  الســاح،  مخــازن  طاولــت 
مــن  متقطعــة،  اشــتباكاٍت  انــدالع  مــع  فيهــم، 
حــن إلــى آخــر، بــن قــوات األمــن والعناصــر 
اإلرهابيــة. ومــع ذلــك، ظلــت بعــض الحقائــق 
تنجلــي  ودوافعهــم  املنفذيــن  هويــة  بشــأن 
املعلومــات،  شــّح  مــن  الرغــم  علــى  تدريجيــا، 
والتحاليــل  الجثــث  تشــريح  بعــد  خصوصــا 
جلهــم  أن  بــان  إذ  أنجــزت،  التــي  الجينيــة 
نفســها،  املدينــة  أبنــاء  مــن  بــل  تونســيون، 
علــى  قــرى ومحافظــات،  مــن  مــا جاورهــا  أو 
والقصريــن.  والقيــروان  بوزيــد  ســيدي  غــرار 
ومــع ذلــك، فــإن التخمينــات التــي تــدور حــول 
وارتكبــت  تآمــرت  التــي  واألطــراف  الدوافــع 
حــول  تــدور  وهــي  غامضــة،  الجريمــة  هــذه 
فرضيتن كبرين: األولى تفيد بأن املجموعة 
كانــت تنــوي إعــان إمــارة داعشــية، مــا إن يتم 
االســتياء علــى املدينــة، فــي حــن أن الثانيــة 
تدور حول رغبة املجموعة في إجراء اختباٍر، 
ولــو كان داميــا وعســيرا حــول قــدرة القــوات 
األمنية والعســكرية التونســية على املواجهة 
موقــف  امتحــان  جانــب  إلــى  وجهوزيتهــا، 
السكان املحلين، في ظل انتشار أفكار غائمة 

بدر اإلبراهيم

مــن أبــرز تبريــرات اإلدارة األميركيــة لاتفــاق 
لبــروز  أنــه يعطــي فرصــة  إيــران  مــع  النــووي 
السياســية  الحيــاة  فــي  اعتــدااًل  أكثــر  تيــاٍر 
اإليرانيــة، مــا يجعــل هــذا الصعــود جنبــا إلــى 
جنــب مــع االنفتــاح االقتصــادي علــى طهــران، 
للغــرب  املعاديــن  الراديكاليــن  للجــم   

ً
وســيلة

داخــل النظــام اإليرانــي، بمــا يغّيــر مــن طبيعــة 
هذا النظام ليصبح أقرب للغرب. من هنا، جاء 
تســليط الضــوء بشــكل مكثف علــى انتخابات 
البرملــان اإليرانــي، أخيــرًا فــي وســائل اإلعــام 
األميركيــة والغربيــة، وتحليــل مــا أفرزتــه مــن 
نتائج، في محاولٍة الكتشاف التأثيرات اآلنية 
لاتفاق النووي على وضع التيار اإلصاحي 
وقــد  اإليرانيــة،  السياســية  املعادلــة  ضمــن 
احتفــت مقــاالت وتقارير في الصحف الغربية 
بفوز اإلصاحين بمقاعد البرملان في طهران 
تحديــدًا، لكــن االنتخابــات ليســت فــي طهــران 
اإلصاحيــن  ليســوا  فــازوا  والذيــن  فقــط، 
املتعارف على تســميتهم بهذا االســم، أي أنهم 

ليسوا بالضرورة أنصار الثورة الخضراء.
إيــران صعــوده  فــي  التيــار اإلصاحــي  عــرف 
الكبيــر مــع انتخــاب الرئيــس محمــد خاتمــي 
عام 1997، وحصوله على تأييد شعبي كبير، 
مّكنــه أيضــا مــن الفــوز بواليــة رئاســية ثانيــة. 
ر هذا التيار اإلصاحي عن رغبٍة في تجديد  عبَّ

حول تبّرمهم من الستار الترابي العازل الذي 
ضّيــق عليهــم معاشــهم، وهم الذين يعيشــون 
علــى اقتصــاد التهريــب إلــى حــد كبيــر. وربما 
ذلــك مــا يفّســر  الشــائعتن الكبيرتــن اللتــن 
ظلتا تترّددان في الوقت نفسه، على الرغم من 
تعارضهمــا تعارضــا مطلقــا: تقــول األولى إن 
الهجــوم اإلرهابــي تــم بالتعــاون مــع بارونات 
التهريــب الذيــن تضــّرروا كثيــرًا، كمــا أشــرنا 
سابقا، من الستار الترابي العازل الذي أتّمت 
السلطات التونسية إنجازه في األيام القليلة 
كلــم   250 مــن  أكثــر  علــى  واملمتــد  املاضيــة، 
مــن الحــدود التونســية الليبيــة. أمــا الثانيــة 
أعلمــوا   مــن  هــم  املهربــن  بعــض  إن  فتقــول 
الســلطات األمنية، في اللحظات األخيرة، بما 
ــب املدينــة 

ّ
جــد، وذلــك مــا قلــل الخســائر، وجن

والبــاد عمومــا كارثــة. للمهربــن صورتــان، 
اإلرهابــي«  »املهــرب  إلحداهمــا:  الغلبــة  ُيــراد 

و»املهرب الوطني«.
ال تهمنــا صحــة اإلشــاعات أو بطانهــا، فذلك 
آخر ما يعني الباحثن، فعاقة الدال باملدلول 
فــي اإلشــاعة تقــع خارجها، أي فــي مكان آخر، 
هــو الســياق وحاجاتــه الضمنيــة، ناهيــك عــن 
القوى التي تقف وراءها. وتخفي الشــائعتان 
أطروحتــن متنازعتــن حــول عاقــة التهريب 
باإلرهــاب. تقــول األولــى إن التهريــب نشــاط 
ألن  اإلرهــاب،  عــن  تمامــا  مســتقل  اقتصــادي 
مصالــح القائمــن عليــه مختلفــة علــى األقــل، 
فهــؤالء تاريخيــا نشــطوا أساســا فــي مجــال 

نظــام الجمهوريــة اإلســامية وتطويره، وقّدم 
أبــرز رمــوزه أنفســهم بوصفهــم أبنــاء الثــورة 
اإلسامية، والحريصن على منجزاتها، وهو 
مــا ال يتعــارض برأيهــم مع الســعي نحو مزيٍد 
مــن االنفتــاح داخليــا وخارجيــا، تحــت ســقف 

ثوابت النظام األساسية. 
ليضــم  واســعا،  كان  التيــار  هــذا  أن  بيــد 
انفتاحهــا  درجــة  فــي  مختلفــة  شــخصياٍت 
يعــد  ممــا  موقفهــا  فــي  كمــا  »اعتدالهــا«،  أو 
مــن  حملــة  بــدأت  وهنــا،  النظــام.  ثوابــت  مــن 
املحافظــن وحــّراس النظــام التقليديــن ضــد 
 
ً
هــذا التيــار، بســبب التوجــس مــن كونــه رافعــة
مــن  بالكامــل  للنظــام  معارضــٍة  ملجموعــاٍت 
اليســارين والليبرالين، وألشخاٍص يسعون 
إلــى ضــرب عقيــدة النظــام املعاديــة للغــرب في 
الصميــم، واســتبدالها بعاقــاٍت وديــٍة تضّيــع 
استقال إيران، وهكذا شن املحافظون حربهم 
فــي واليــة خاتمــي  بالــذات  التيــار،  علــى هــذا 
الثانيــة، مــا جعلــه يتراجــع كثيــرًا تحــت وطــأة 
انتخابــات  إلــى  وصــواًل  املتتاليــة،  الضربــات 
عــام 2009، ومــا تاهــا مــن أحــداث، بعــد اتهــام 
االنتخابــات  بتزويــر  للنظــام  اإلصاحيــن 
لصالــح الرئيــس أحمدي نجاد، منعا لوصول 
موســوي،  ميــر حســن  اإلصاحيــن،  مرشــح 

إلى الرئاسة.
شــريحة  بــرزت   ،2009 عــام  احتجاجــات  فــي 
مــن اإليرانيــن الســاخطن علــى نهــج أحمــدي 

والتهريــب  اإلرهــاب  ثنائيــة  فــإن  أخــرى،  عــن 
هــذه  قــد تمنحنــا، نحــن الباحثــن، مفاتيــح 
خصوصــا،  بنقــردان  فــي  حصــل  مــا  لفهــم 
فهــي درس بيداغوجــي نموذجــي لفــك شــفرة 
تلــك العاقــة امللتبســة، كمــا قــد تعيننــا أيضــا 
فهــذه  أواًل«،  »بنقــردان  اختيــار   فهــم  علــى 
خــاف  علــى  التخوميــة،  الحدوديــة  املدينــة 
التبــادل  مدينــة  هــي  املســبقة،  التصــورات 
والســلع وحتــى  البشــر  يشــمل  الــذي  املكثــف 
األفــكار، فمنســوب الســيولة املختلفــة مرتفــع 
إلــى حــد الــدوار. ويتيــح ذلــك  أقصــى درجــات 
التحرك والجوالن، وســتكون عمليات مراقبة 
الســيولة ذات كلفــة مرتفعــة، فمــا بالنــا  تلــك 
هــذه  تعيــش  منعهــا.  محاولــة  تصورنــا  لــو 
املدينــة، فــي جــزء كبيــر منهــا، علــى التهريــب، 
وقــد تضــّررت كثيــرًا، فــي الســنوات األخيــرة، 

املحافظن املتشددين على مقاعد البرملان في 
هذه الدورة.

فــي  وروحانــي  رفســنجاني  تيــار  جمــع 
االنتخابــات البرملانيــة، أخيــرًا، مجموعــة مــن 
املحافظن البراغماتين، املعروفن باعتدالهم 
وقربهم من دوائر القرار في النظام، وتحديدًا 
مــن املرشــد األعلــى، علي خامنئــي، إضافة إلى 
محســوبن علــى خــط الرئيــس خاتمــي، وقــد 
فــاز  التيــار مقاعــد طهــران، كمــا  اكتســح هــذا 
بعــدد مهــم مــن مقاعــد مجلــس الخبــراء الــذي 
تقــع فــي دائــرة مهامــه اختيــار املرشــد األعلــى 
ومراقبــة أدائــه، لكــن هــذا ال يعنــي تغييــرًا فــي 
ألن  اإلصاحيــن،  لصالــح  القــوى  موازيــن 
املتعــارف  اإلصاحــي  هــو  ليــس  التيــار  هــذا 
عليــه، بــل هــو خليــط بوجــه محافــظ، كمــا أن 
التيــار املحافــظ »املتشــدد« حصــل علــى عــدد 

جّراء غلق معبر راس جدير املتكّرر، سواء من 
الســلطات التونســية ألســباب أمنيــة، تتعلــق 
بتصاعــد العمليــات اإلرهابيــة التــي توّرطــت 
فيها عناصر متحّصنة في التراب الليبي،  أو 
من األهالي، احتجاجا على اعتقال الســلطات 
الليبيــة تونســين، أو منعهــم عبور الســلع أو 

فرض إتاوات مرتفعة عليها.
أخــرى.  حســاب  علــى  ألطروحــٍة  ننتصــر  لــن 
ولكــن،  نعتقــد أن اإلرهابيــن، وهــم يخططــون 
لهجومهــم علــى مدينــة بنقــردان، قد اســتندوا 
أن  إمــا  املهّربــن،  مــن  رهــٍط  إلــى  لوجســتيا 
ضمــن  داخلهــم  تنظيميــا  جناحــا  يكونــوا 
فــي  معروفــا  بــات  للعمــل«  دقيــق  »تقســيم 
االحتطــاب  غــرار  علــى  اإلرهابيــة،  الشــبكات 
أن  أو  إلــخ،   .. والقتــال  واالنتــداب  واإلرشــاد 
خدمــاٍت  قّدمــوا  محترفــن،  مهّربــن  يكونــوا 
مدفوعــة األجــر، غيــر أن خيبــة هــذه املجموعــة 
التــي قتــل جــل عناصرهــا أتــت حــن رفضتهــم 
املدينــة بشــكل حاســم، بــل قاومتهــم بضــراوة، 
فبنقردان، وإن ضمت  خايا نائمة، لم تشــكل 
 لهــم. لقــد تبخــرت مشــاعر التذمر من 

ً
حاضنــة

غلق املعبر، ما إن بان لهم أن »داعش« بينهم. 
ليست بنقردان، وهي مدينة التخوم، »سيبة« 
حتى تقضمها داعش. قال مبروك موفق، والد 
شــهيدة  بنقردان ســارة، وهو شــبه األمي، في 
ألســن الحكمــاء  باغــٍة تعجــز عــن صياغتهــا 

»بادي قبل أوالدي، ووطني قبل بطني«.
)باحث تونسي ووزير تونسي سابق(

وبانتظــار  طهــران.  خــارج  املقاعــد  مــن  مهــم 
إعــان النتائــج الرســمية، بعد الجولــة الثانية 
التــي لــم تبــدأ بعــد، يمكــن القــول إن روحانــي 
ورفسنجاني حققا انتصارات مهمة، من دون 
أن يعنــي ذلــك أنهمــا يضمنــان ســيطرة كاملــة 

على البرملان أو مجلس الخبراء.
لعبــة  ليديــر  عــاد  األعلــى  املرشــد  أن  األهــم   
التوازنــات. ولكــن، بــن محافظــن براغماتيــن 
مجموعــات  وداخلهمــا  متشــددين،  وآخريــن 
تــراوح بــن اليمــن واليســار، ليتشــكل مشــهٌد 
النظــام،  بســقف  ومضبــوط  أكثــر،  متنــوع 
االتفــاق  بعــد  مــا  املرشــد  ثوابــت  وضمــن 
»لبرلــة«  فــي  بعيــدًا  الذهــاب  حيــث  النــووي، 
االقتصــاد غيــر مســموح، والدفــاع عــن هويــة 
الجمهوريــة اإلســامية، وموقعهــا الحالي في 
املعادلــة اإلقليميــة، وموقفها مــن الغرب، أموٌر 

ضرورية.
يــؤدي تيــار رفســنجاني وروحاني دورًا مهما 
فــي تجديــد شــرعية النظــام، باحتــواء جمهور 
اإلصاحيــن، عبــر الظهــور بوجــه إصاحــي 
وربمــا  املحافــظ،  النهــج  علــى  اإلبقــاء  مــع 
يكــون هــذا مريحــا أكثــر لحــّراس النظــام، لكــن 
التعويــل األميركــي والغربــي ال يتوقــف علــى 
هذه املرحلة، وهذه االنتخابات، والرهان على 
انفتاح إيران االقتصادي وتأثيراته اجتماعيا 

وثقافيا، وتاليا سياسيا، ما زال قائما.
)كاتب سعودي(

الســلع املدعومــة فــي ليبيــا، علــى غــرار املــواد 
الغذائيــة واملنتوجــات اإللكترونيــة واألدوات 
املنزلية واألثاث، وحتى وسائل النقل الثقيلة، 
والجّرافــات  الفاحيــة  الجــّرارات  غــرار  علــى 
وغيرهــا. وظلــت أنشــطتهم تتوســع، مــن دون 
ومخــدرات  ســاح  مــن  املمنوعــات  تشــمل  أن 
إلــخ. ومــا وقــع مــن  تقاطعاٍت نــادرٍة، إنما كان 
علــى  ســبيل اإلكراهــات املوضوعيــة، وإن مــا 
يحــدث أحيانــا مــن »هجــرة« بعــض املهربــن 
إلــى اإلرهــاب، إنمــا هــي أيضا هجــرات فردية، 
)أخــاق(  »إيتيقــا«  عــن  موضوعيــا  تعّبــر  ال 
فارتمــاء   األصيلــة،  ثقافتهــم  وال  املهّربــن، 
بعــض املهّربــن في أحضان شــبكات اإلرهاب 
بعــض  انتمــاء  غــرار  علــى  فرديــا  أمــرًا  يظــل 
املدرســن أو األطبــاء أو املهندســن وغيرهــم 
أصحــاب  زعــم  حســب  املهــن،  أصحــاب  مــن 

األطروحة األولى.
أمــا األطروحــة الثانيــة فتنزع عــن املهّربن أي 
»إيتيقا« وتجعلهم تجار ممنوعات، ال تهمهم 
طبيعــة مــا يهّربــون، وال مصالــح البــاد، إنما 
ما يهمهم، حصريا، هو ما يجنون من أرباح،  
وهم مســتعدون لبيع املائكة إلى الشــياطن، 
لــو كان ذلــك مربحــا، وبأقــل الخســائر األمنية 
بهــذا  ينمــو  أن  لإلرهــاب  كان  فمــا  املمكنــة، 
الجماعــات  تلقتــه  الــذي  الدعــم  لــوال  الشــكل، 
اإلرهابيــة من عصابــات التهريب التي ضمت 
إلى أنشطتها، في السنوات التي تلت الثورة، 
عــن ترجيــح فرضيــة  الســاح. بعيــدًا  تجــارة 

اجتماعيــة  تغييــرات  فــي  والراغبــن  نجــاد، 
هــذه  وتمثلــت  انفتاحــا،  أكثــر  واقتصاديــة 
الشــريحة بشــكل أساســي بكثيريــن مــن أبنــاء 
املــدن  فــي  والبرجوازيــن  الوســطى  الطبقــة 
الكبــرى، فيمــا كان أبنــاء الطبقــات األقــل وأهل 
نجــاد،  إلــى  أميــل  الصغيــرة  واملــدن  األريــاف 
أدت  املحافظــة.  اتجاهاتهــم  مــع  انســجاما 
األحداث إلى خيبة أمل عند الجمهور املناصر 
اإلصاحيــن  دفــع  وهــذا  اإلصاحــي،  للتيــار 
إلى مقاطعة االنتخابات البرملانية عام 2012، 
لجمهــور  احتــواء  بعمليــة  قــام  النظــام  لكــن 
اإلصاحيــن، بــدءًا مــن االنتخابــات الرئاســية 

عام 2013.
جــاء فــوز الرئيــس حســن روحاني مــن الجولة 
ثــاث  قبــل  الرئاســة،  انتخابــات  فــي  األولــى 
اإلصاحيــن  جمهــور  ثقــة  ليعيــد  ســنوات، 
إلــى حــد كبيــر بالنظــام السياســي والعمليــة 
خيــارًا  روحانــي  ــل 

ّ
ومث االنتخابيــة، 

مؤيــدي  مــن  كبيــر  لقطــاٍع  بالنســبة  معقــواًل 
إلــى شــريحٍة مهمــٍة  اإلصاحيــن، باإلضافــة 
انتخابــه  ليعلــن  املحافظــن،  الناخبــن  مــن 
صعــود تياٍر محافظ يتســم باالعتدال، يشــكل 
خليطــا بــن أفــكار إصاحيــٍة ونهــٍج محافــظ، 
ويحاول اســتيعاب جمهور التيار اإلصاحي 
املتضعضــع، بفعــل ضربات النظام عام 2009، 
ويقــوده روحاني والرئيس الســابق، هاشــمي 
بقــوة  التيــار  هــذا  وينافــس  رفســنجاني، 

»بنقردان أوًال«: عالقة اإلرهاب بالتهريب

محافظو إيران في ثياب اإلصالحيين

ثنائية اإلرهاب 
والتهريب قد تمنحنا، 
نحن الباحثين، مفاتيح 

لفهم ما حصل في 
بنقردان

يؤدي تيار 
رفسنجاني وروحاني 

دورًا مهمًا في 
تجديد شرعية النظام
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القاهرة ــ محمد كريم

 عيــد األّم هذا العام، على أمهات 
ّ

أليمــا، يحــل
 القابعن 

ّ
مصريــات كثيــرات وعلــى أبنائهــن

تنشــرها  ثــاث  رســائل  زنازينهــم.  فــي 
»العربي الجديد« في هذه املناسبة، على أمل أن يلتّم 
 
ّ
شــمل هــؤالء النســوة املفجوعــات وفلــذات أكبادهــن
قبل حلول الواحد والعشرين من مارس/آذار املقبل.

- الرسالة األولى -
الشــاب  املعتقــل  كتــب  النطــرون،  وادي  ســجن  مــن 
أيمن علي لوالدته بعد قرار املحكمة برفض الطعن 

وتأكيد الحكم عليه بالسجن 15 سنة...
» أمي. السام عليكم. أخبارك إيه؟

أســأل اللــه أن يربــط علــى قلبــك، ويثبتــك كمــا ثبــت 
أم موسى.

أنا مــش فاهــم حاجة من اللي حصل، كنــا متوقعــن 
إنــه يقبــل. بــس قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل. الحمــد للــه 

على كل حال.
أنــا مــش عــارف هصبــر علــى االبتــاء ده إزاي؟ بــس 
عــارف إن ربنــا لطيــف بعبــاده، وإنــه ال يكلــف نفســا 
خلصــت.  األســباب  كل  تتحمــل.  ومــا  وســعها  إال 
مفيش غير قدرة ربنا اللي باقية. كان نفســي أكمل 

في )هندسة( بس كده شكلها خاص!
الحمــد للــه إحنــا أحســن مــن نــاس كتيــر. علــى األقل 
بنشــوف بعض. في ناس محبوســة في باد تانية، 

وأهلها ميعرفوش عنها حاجة.
أمي، محدش اختار شكله، وال أهله، وال عيشته.

ونســلم  له  أمرنــا  فنفــوض  لنا.  اختار  اللي  ربنا 
لحكمــه، وندعــي إنــه يخفــف علينــا. وإن شــاء اللــه 

اللحظــة التــي أعــود فيهــا، ألنــه ال غنــى لــي أبــدًا عــن 
حضنكم الحنون وال عن ضمته الدافئة. وألن تكون 
تلــك اللحظــة التــي أتمناهــا بقــدر مــا أخشــاها. ألن 
تكــون اليــوم أفضــل مــن أن تكــون غــدًا، ألن الغــد لــن 

يحمل في ثيابه إال تعقيدًا أشد، وخوفا أشد.
وقــد تســألن اآلن فــي نفســك يا أمي: ملــاذا أكتب تلك 
بالتحديــد؟!  تــرى  يــا  منهــا  أريــد  ومــاذا  الكلمــات. 
واســمحي لي أن أجيب بنفســي. إنني أعيش لحظة 
ارتمائــي فــي حضنــك حــن أعــود. حينمــا تفتحــن 
ابتســامتك  تبتســمي  وأن  آخرهمــا،  عــن  ذراعيــك 
املشــرقة التــي تمــأ وجهــك الــذي ال يعلــم إال اللــه كم 

أشتاق إلى أن أتطلع في قسماته ومامحه.
أمــي التــي تعــودت أن تحملني ولــم أتعود أن أحملها 
أبدًا. أمي التي تعودت أن أراها تحملنا جميعا حتى 
وهــي مثقلــة بمــا ينــوء بــه العصبــة مــن أولــي القــوة. 
نعــم. أمــي التــي تعــودت منهــا أن تعطــي دون أراهــا 
فــي يــوم مــن األيــام تأخــذ. نعــم آن األوان أن نتبــادل 
األدوار. ولكن من يمأ عندي هذا املكان الذي يفيض 
بالرحمة واملحبة والحنان إذا نحن تبادلنا أدوارنا؟! 
مــن يمســح علــى شــعري فيصيبنــي فــي كل خصلــة 

بخدر النعاس الذي أشتاق إليه؟! اإلجابة: ال أحد!
ولســوف تظلــن يا أمــي معطاءة معطاءة. تفيضن 
علــى النــاس جميعــا بالعفــو والصفــح والتســامح 
وتبثــن  والشــهامة  والحنــان  والرحمــة  الجميــل 
فــي أوصالهــم القــوة حتــى يومــك األخيــر فــي هــذه 
الدنيــا. أســأل اللــه أن يبــارك لنا فــي عمرك وصحتك 
وأن يشــفيك وأن يريــك منــا جميعــا مــا تقر به عينك 
وترتاح إليه روحك ونفســك. فمن يمســح شعري إال 
أنــت. ومــن يربــت علــى كتفــي ويحمــل عنــي كل هــمٍّ 

سواك أنت يا أمي«.

وال  حاجــة،  معملتــش  إن  عــارف  وربنــا  هيخفــف. 
آذيت حد، وال في نيتي أأذي حده.. فده يكفيني«.

- الرسالة الثانية -
تروي ســندس جمال عن أخيها عمر جمال املعتقل 

في سجن العقرب...
اليــوم  طــرة  ســجون  مجمــع  طابــور  ملحمــة  »فــى 

أوقفتني سيدة وبلهفة سألتني
- إنتي داخلة العقرب يا بنتي؟

- أيوة يا حاجة.
- طــب هطلــب منــك طلب، ينفع تاخــدي الصورة دي 

توّريها للي داخلة ليه، لو شافو يقول!
- واللــه يــا حاجــة ممنــوع صــورة، وال ورقــة حتــى، 

بس قوليلي اسمه هسألك.
مــن  البدرشــن  مــن  فــوزي  صــاح  محمــد  اســمه   -
الجيــزة. لــو عرفتي مكانــه، قوليله أمك بتدور عليك 

من يوم ما روحت الدرس وما رجعتش!!
- إمتى الكام ده؟!

- من سنتن يا بنتي!
- سنتن!«.

- الرسالة الثالثة -
خطاب من الشــاعر الشــاب املعتقل هيثم زهدي إلى 

أمه...
»تتتابــع األيــام ويمــر اليــوم إثــر اليــوم والليلــة بعد 
الليلة. وأنا بعيد. وفي كل يوم يتتابع ومع كل ليلة 
تمر ال يزداد األمر بالنســبة لي إال تعقيدًا وال أزداد 
أنا اآلخر إال خوفا من ذلك اليوم الذي ســأعود فيه. 
وتمــر األيــام فيــزداد التعقيــد ويــزداد معــه الخــوف. 
غيــر أنــه ال بــد مــن تلــك اللحظــة. نعــم ال بــد مــن تلــك 

مجتمع
أعلن جهاز خفر السواحل الليبي، أمس األحد، إنقاذ نحو 600 مهاجر على منت أربعة قوارب كانوا 
يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا بطريقــة غيــر شــرعية، مشــيرًا إلــى أن خمســة مهاجريــن، مــن بينهم 
مت جثثهــم إلــى الهــال األحمــر الليبــي. وأوضــح 

ّ
أربــع نســاء، قضــوا خــال عمليــة اإلنقــاذ، وقــد ســل

املتحــدث باســم القــوات البحريــة الليبيــة، العقيــد أيوب قاســم، أنهــم أنقذوا 586 شــخصا، من بينهم 
 ثّمــة مفقودين آخرين 

ّ
، يحملــون بأكثرهــم جنســيات أفريقيــة وآســيوية. ُيذكر أن

ً
60 امــرأة و11 طفــا

)فرانس برس(  عددهم ما زال غير معروف.  
ّ
ُيعتقد أنهم توفوا، لكن

دعا املشــاركون في مؤتمر دولي حول »القنب الهندي واملخدرات« في مدينة طنجة )أقصى شــمال 
املغــرب(، األمــم املتحــدة إلــى اعتماد مقاربات جديدة في مجال مكافحة املخدرات، تقوم على احترام 
الحــق فــي التنميــة املســتدامة والصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان. وطالــب املشــاركون فــي املؤتمــر 
بإعــادة النظــر فــي السياســات املتبعــة فــي مجــال مكافحــة املخــدرات عبــر العالــم، داعــن إلــى توفيــر 
الدعــم والحمايــة ملدمنــي املخــدرات بــداًل مــن سياســة العقــاب والزجــر املعمــول بها حاليــا، من خال 
)األناضول( وضع وتنفيذ بدائل للتجريم واملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية.  

نداء طنجة: سياسات دولية جديدة لمحاربة المخدرات إنقاذ نحو 600 مهاجر ووفاة خمسة قبالة ليبيا

لندن ــ كاتيا يوسف

ســليب«،  »تــن  البحثــي  املشــروع  يســعى 
جامعــة  تقــوده  الــذي  املراهقــن،  نــوم  أي 
»أكســفورد« البريطانيــة، ويشــمل مراهقــي 
توفيــر معلومــات  إلــى  نحــو 100 مدرســة، 
يحتــاج  التــي  النــوم  ســاعات  عــدد  حــول 
إليهــا املراهق، ومســتوى الوعــي لديه حول 
مخاطــر الحرمان من النوم الكافي، وكيفية 

تأثير التكنولوجيا على حياته.
ا من الدورة، التي تستمر حتى  يقضي جزء
العاشــر  الصفــن  تاميــذ  وتشــمل   2017

والحــادي عشــر، بحضــور برنامج تعليمي 
علــى  الحصــول  مــن  التأّكــد  كيفيــة  يحــّدد 
نــوم جّيــد. وذلــك عــن طريــق االبتعــاد عــن 
أي نشــاط يعتمــد علــى الشاشــة فــي وقــت 
متأخــر مــن الليــل واتبــاع نظــام نــوم محــّدد 

قبل البرنامج التعليمي وبعده.
فرعيــة  مجموعــة  أيضــا  الــدورة  وتشــمل 
مــن 20 تلميــذًا مــن الصــف العاشــر، يضــع 
 واحــد منهــم جهازيــن فــي املعصــم ملــدة 

ّ
كل

يراقــب  نومهــم.  أنمــاط  لرصــد  أســبوعن، 
والليــل  النهــار  بــن  الضــوء  األجهــزة  أحــد 
ويراقــب  الشاشــة،  ضــوء  إلــى  باإلضافــة 

الثانــي نبضــات القلــب ونوعية النــوم التي 
يحظــى بهــا التلميــذ. والجهــازان مرتبطان 

 منهم.
ّ

بالهاتف الخاص بكل
عامــا(   15( دانــي  العاشــر  تلميــذة  تقــول 
معظــم  تمضــي  هــا 

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ

أوقاتهــا خــارج املدرســة علــى »إنســتغرام« 
أو »واتســاب« فــي التحــّدث إلــى أصدقائها. 
تعجــز عــن النــوم حــن تمضــي إلــى غرفتها 
علــى  يجــري  بمــا  الشــديد  قهــا 

ّ
تعل بســبب 

وســائل التواصــل االجتماعي ورغبتها في 
عدم تفويت أي أحداث أو أخبار جديدة.

ها اعتادت 
ّ
أّمــا شــانيل )16 عامــا(، فتقــول إن

الخلود إلى فراشــها عند الســاعة التاسعة، 
ها تبقى مستيقظة على هاتفها لساعة 

ّ
لكن

أو ســاعتن قبل أن يغلبها النعاس. تشــعر 
بالتعــب عنــد االســتيقاظ باكــرًا، كذلك تفقد 

قدرتها على التركيز في الصف.
مــن جهته، يقول األســتاذ في »أوكســفورد« 
يصــف  حــن  يغضــب  ــه 

ّ
إن فوســتر  راســل 

النــاس املراهقــن بالكســولن، ويســعى إلى 
العثــور علــى وســيلة تســاعدهم علــى النوم 
 36 % من تركيبتنا 

ّ
بشــكل أفضل. يتابع أن

البيولوجيــة تعتمــد علــى النــوم، ويحتــاج 
املراهقون إلى تسع ساعات من النوم.

 قلة النوم تؤثر في قدرة 
ّ
يوضح فوستر أن

الدمــاغ علــى معالجة املعلومــات، التي تبدأ 
 
ّ
باالنهيار بسرعة كبيرة. كذلك يلفت إلى أن
انخفــاض مســتوى ردود الفعــل العاطفيــة 
والتعاطف مع اآلخرين باإلضافة إلى امليل 
إلــى األعمــال الغبّيــة، يعودان إلــى قلة النوم 
ــة 

ّ
أيضــا. كذلــك، ثّمــة آثــار بعيــدة املــدى لقل

النــوم منهــا إضعــاف نظام املناعــة، وزيادة 
مســتوى االلتهابــات مــع حــاالت اضطــراب 
نــوم طويلــة األمــد. وقــد تؤدي إلــى اإلصابة 
ومــرض  الســرطان  مــرض  أنــواع  ببعــض 

القلب التاجي ومرض السكري.

ساعات النوم التي يحتاج إليها المراهقون

يوسف حاج علي

)إلى أم عبد الله في عيد األم(
يروون الكثير من القصص املشّوقة عنها.

يقولون إنها كانت جريئة منذ شبابها، فقد 
قّررت هي، املسيحية املارونية، الزواج بمسلم 

شيعي. مع ذلك، لم تمارس يومًا الطقوس 
والشعائر الدينية، ولم تطمئن لرجال الدين. 
آمنت أن اإليمان عاقة خاصة بي اإلنسان 

ورّبه فقط. عاقة ال تمّر بأي واسطة.
مت وخز اإلبر في الصليب 

ّ
يقولون إنها تعل

األحمر، وصارت بعد ذلك مرجعًا للكثير من 
املمرضات وماذًا للمرضى. كانت تقوم بذلك 

من دون مقابل.
يقولون إنها أرضعت ثاثة أطفال لم تتمكن 

أمهاتهم من إرضاعهم، فزاد عدد أبنائها 
ثاثة.

يقولون إن لسانها كان سليطًا بالحق، 
ال يسكت عن باطل حتى لو لم يصبها 

شخصيًا. يقولون إن الرجال كانوا يخشون 
ت هكذا حتى آخر أيامها.

ّ
غضبها. وقد ظل

يقولون إنها لقّوتها حملت مسدسًا ببكرة 
 طويلة. 

ً
في حقيبتها فترة

ع 
ّ
يقولون إنها خال الحرب األهلية، وتقط

الطرقات واملناطق، لم تتحّمل الوضع القائم 
وقّررت أن تتصّرف، على عادتها في هذه 

ت سيارة أجرة وانتقلت 
ّ
الظروف. استقل

بها إلى املنطقة الشرقية حيث اشترت 
عدة ربطات خبز وعادت بها إلى املنطقة 

ح من 
ّ
الغربية. أوقفها ميليشوي مسل

الشرقية وسألها عن الخبز املنقول. أراد أن 
يصادره كما يفعل عادة. فرفعت له بطاقة 
هويتها. أنا فانة الفانية، قالت. ويبدو أنه 

فوجئ بجرأتها، وعرف مسقط رأسها، 
فسمح لها باملرور.

أما على الحاجز اآلخر في القطاع الثاني 
من املدينة املقّسمة، فلم يصدق امليليشوي 

ح كيف تكسر سيدة حصارًا لم يتمكن 
ّ
املسل

هو أو غيره من فعله. عبرت بالخبز من 
منطقة إلى منطقة، ووّزعته على الجيران.

يقولون إنه في حادثة أخرى مشابهة 
خال الحرب، بلغها بأن حفيدين من 
أحفادها محاصران في مدرستهما 

حي. 
ّ
بسبب االشتباكات الدائرة بي املسل

وضعت منديلها على رأسها ومشت على 
ات الرصاص، من أجل 

ّ
قدميها، تحت زخ

إنقاذهما. غادرت البيت من دون أن تخبر 
أحدًا. وعندما وصلت إلى منطقة شديدة 

االشتباكات منعها حاجز للجيش من 
العبور. رفضت االمتثال. حملوها بالقوة 

إلى الشاحنة العسكرية وأعادوها إلى املنزل 
على وقع شتائمها.

ومع كل ذلك، يقولون إنها كانت تذوب بحب 
ل وردة 

ّ
أبنائها وأحفادها ونباتاتها. تدل

التوليب وتتحدث إلى شجرة الغاردينيا 
الصغيرة. تمسح على أوراقها بحنان كأنها 

شعر واحدة من بناتها. يقولون إن يدها 
كانت خضراء، هي التي لم تعرف القراءة 

والكتابة أبدًا. 
يقولون إنه في جنازتها أقفلت جميع 

محات املنطقة حزنًا خال مرور النعش 
أثناء التشييع. 

يقولون إن قلبها كان كبيرًا ويتسع الجميع، 
كقلب أم.

امرأة بيد خضراء

مزاج

االثنين 21 مارس / آذار 2016 م   12 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 567  السنة الثانية
Monday 21th March 2016

»كم أشتاق إلى أن أتطلع في قسمات وجهِك ومالمحِك« )فرانس برس(



أزمة  إلــى  الناس  سيعرض مئات املاليني من 
انعكست  والــخــســارة  الــربــح  مسألة  حقيقية. 
الــدول في مؤتمر األمــم املتحدة  على مواقف 
بشأن تغّير املناخ الذي انعقد في باريس بني 
ديسمبر/ و11  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   30
ممثلو  نــجــح  وإن  املـــاضـــيـــني،  األول  كـــانـــون 
ــــي لــلــتــصــدي  ــفـــاق دولـ ــرار اتـ ــ 195 بـــلـــدًا فـــي إقــ
لالحتباس الحراري. وأعلن رئيس قمة املناخ 
فابيوس  لـــوران  الفرنسي  الخارجية  ووزيـــر 
ي اتفاق باريس حول املناخ« الذي نّص 

ّ
»تبن

ــتـــبـــاس الـــحـــراري  ــتــــواء ظـــاهـــرة االحـ عــلــى احــ
ــرارة األرض دون درجــتــني  وإبـــقـــاء ارتـــفـــاع حــ
ــة الـــجـــهـــود لــجــعــل هــذا  ــلـ مــائــويــتــني ومـــواصـ

االرتفاع 1.5 درجة مائوية.
ــاق بـــــدا إيـــجـــابـــيـــا، وإن كــانــت  ــ ــفـ ــ عــــنــــوان االتـ
الــذي تريد.  التأجيل  قــد حصلت على  الـــدول 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، تــســعــى إلـــى وداع الــنــفــط، 
وهو ليس باألمر السهل، خصوصا بالنسبة 

إلى تلك التي تعتمد عليه بشكل كامل.
العاملية  في هذا السياق، يقول مدير الشبكة 
للمناخ وائل حميدان الذي شارك في مؤتمر 
يعّد  املؤتمر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  باريس 
 مشكلة تغّير املناخ، وإن لم 

ّ
خطوة مهمة لحل

ق جميع الحلول املطلوبة، مشيرًا إلى أن 
ّ
يحق

»هذا لم يكن هدفه«. ويوضح أنه »قّدم الرؤية 
الــتــي نــريــد تحقيقها بــاإلضــافــة إلــى اآللــيــة«، 
العمل على تطبيق هذه  أنــه يجب  إلــى  الفتا 
اآللية. يضيف أن الدول اتفقت على »الوصول 
إلــــى صــفــر انــبــعــاثــات لـــلـــغـــازات الــدفــيــئــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــالــي، عــلــى أال 
ــة  درجــ  1.5 األرض  حـــــــرارة  درجــــــة  ــتـــجـــاوز  تـ
مائوية، علما أن حرق الوقود األحفوري )نفط، 
غــــاز، فــحــم حـــجـــري( يــعــد املـــصـــدر األســاســي 
باريس  اتفاق  قال  الدفيئة. من هنا،  للغازات 
بــوجــوب االنتقال مــن الــوقــود األحــفــوري إلى 
الــطــاقــة املــتــجــددة مــع حــلــول منتصف الــقــرن، 
وهذا قرار سياسي كبير له تداعيات ضخمة 
على االقتصاد العاملي«. برأيه، اتفاق باريس 

هو »بداية نهاية عصر الوقود األحفوري«.
من جهته، يوضح الخبير البيئي ومستشار 
املــوقــع الــبــيــئــي »غــريــن آريــــا« نــاجــي قــديــح لـ 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بــعــد خــمــس ســنــوات 
املناخ،  حــول  كوبنهاغن  مؤتمر  انعقاد  على 
ق األهداف املرجوة، وخصوصا إقرار 

ّ
لم تتحق

اتــفــاقــيــة دولـــيـــة قــانــونــيــة مــلــزمــة تــحــدد آلــيــة 
تخفيض االنبعاثات إلى مستوى آمن، والذي 
كـــان قــبــل عـــام 1990«. ويــلــفــت إلـــى أن املــســار 
د ويتعلق بالتنمية االقتصادية للدول، 

ّ
»معق

ما يفّسر صعوبة التوافق بينها«.
ويــشــيــر قـــديـــح إلــــى أن مــؤتــمــر بـــاريـــس يــعــّد 
إلى  للتوصل  الدولية  للمفاوضات  استكمااًل 
اتـــفـــاق، انــطــالقــا مــن قــاعــدة تــاريــخــيــة قديمة 
ق بتوزيع املسؤوليات بني الدول الكبرى 

ّ
تتعل

ومــســاعــدتــهــا الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، مــوضــحــا أن 
»الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تاريخية 
فــي مــا يتعلق بــظــاهــرة الــتــغــّيــر املــنــاخــي. ما 
قبل مؤتمر باريس، طرحت الدول الصناعية 
أن  خصوصا  املشتركة،  املسؤولية  مــوضــوع 
ــــدول الــنــاشــئــة مــثــل الــصــني والــهــنــد  بــعــض الـ
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة أيــــضــــا فــــي هـــذا 

اإلطار«.
إذًا، وبحسب قديح، لم يحدد املؤتمر برنامجا 
كيفية  أو  واضـــحـــة  اســتــراتــيــجــيــة  أو  زمــنــيــا 
تــــوزيــــع املــــســــؤولــــيــــات وتـــمـــويـــل الـــصـــنـــدوق 
الــدول النامية. يتابع: »في  األخضر ملساعدة 
املــؤتــمــر، كــانــت ثــالثــة أصــــوات. األول يطالب 
 تتجاوز درجــة حــرارة األرض 1.5 درجة 

ّ
بــأال

مائوية، على أن يتحقق ذلك بحلول عام 2050. 
وجاء هذا الطرح من الدول األكثر تضررًا من 
)الجزر وغيرها على غرار  املناخ  جــّراء تغّير 
ــرح الــثــانــي  ــطـ الــفــلــبــني وبـــنـــغـــالديـــش(. أمــــا الـ
فهو أال تتجاوز حــرارة األرض ثالث درجات 
على  العمل  يــبــدأ  أن  على   ،2100 عــام  بحلول 
أن  إلــى  الفتا   ،»2020 عــام  االنبعاثات  خفض 
»عــددًا من الــدول العربية رفضت التخلي عن 
الوقود الحفوري، واعتمدت سياسة التشكيك 
قديح  ويوضح  املناخي«.  التغّير  ظاهرة  في 
ــرافــــض، طــغــى على  أن املـــوقـــف الـــســـعـــودي الــ
فاختارت  الثالثة،  الفئة  أمــا  العربي.  املــوقــف 

 وسطا بني 2050 و2100«.
ً
»حال

ويلفت قــديــح إلــى أن فــي األســبــوع األول من 
املــفــاوضــات، لــم يــتــوصــل املــشــاركــون إلـــى أي 

بيروت ــ ربى أبو عمو

ــة لـــيـــســـت قـــصـــيـــرة لـــحـــزم  ــافــ ــســ املــ
الــحــقــائــب واالنـــتـــقـــال إلــــى كــوكــب 
جــديــد وتــفــادي آثـــار تغّير املــنــاخ، 
 
ّ
ونظن العلماء  فــيــه. نسمع  حــيــاة  وجـــدت  إن 
أن مــا قــد يــحــدث هــو مــجــّرد تــهــويــل. نحسب 
أو  الـــحـــروب  أو  ــراض  ــ األمـ بــســبــب  أن نختفي 
الحوادث، وليس من جّراء انتقام الكوكب مّما 
فعله اإلنسان به على مدى السنوات املاضية. 
يــقــولــون إن دواًل وبـــشـــرًا قـــد يــخــتــفــون. وفــي 
مشهد آخر، لن يتمّكن الناس من التكّيف مع 
جميع التغّيرات املناخية. في النهاية، سوف 
 تزايد 

ّ
يغلبهم غضب الطبيعة. واليوم، في ظل

موجات الهجرة إلى الدول األكثر أمانا، رّبما 
يجدر باملهاجرين اختيار املناطق األقل تأثرًا 
من التغّير املناخي. وهــذا ليس تفكيرًا بعيد 
ارتفاعا  الــكــوكــب  اإلطــــالق. يشهد  املـــدى على 
فـــي درجــــــات الــــحــــرارة وذوبــــانــــا فـــي الــجــلــيــد 
وارتــفــاعــا فــي مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر وغيرها 
مـــن الـــظـــواهـــر، وبـــوتـــيـــرة أســــرع مـــن املــتــوقــع. 
هنا يتعزز الخوف، فجميع هذه العوامل هي 
بمثابة إعــالن واضــح بأننا نعيش التغّيرات 
في الوقت الراهن. وكما قالت الباحثة البيئية 
»املستقبل  »يــورونــيــوز«:  لقناة  كازينوف  آن 
ق بما نقوم به خالل السنوات املقبلة«، 

ّ
متعل

شر إلى أن هذا املستقبل يبدو قريبا 
ُ
وإن لم ت

جدًا.
ــفـــضـــاء  والـ ــران  ــيــ ــطــ الــ إدارة  رت 

ّ
حــــــــذ أخـــــيـــــرًا، 

األميركية »ناسا« من أن تغّير املناخ يساهم 
في زيادة درجات حرارة مسطحات البحيرات 
في العالم بسرعة، ما يهّدد بتدمير املنظومة 
البحيرات  أن  إلــى  الفــتــة  للبحيرات،  البيئية 
تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة يقّدر بـ 0.34 

درجة مائوية في املتوسط كل عشر سنوات.
بحسب عالم املحيطات والجيولوجي كولني 
ــاك رابـــحـــون  ــنـ ــكـــون هـ ــــوف يـ ســـمـــرهـــايـــس، سـ
وخـــاســـرون مــن جــــّراء تــغــّيــر املـــنـــاخ. يضيف: 
املناخ  تغّير  حول  العلمية  التوقعات  »تفتقر 
إلــى اليقني«. مع ذلــك، يتوقع »ازديـــاد هطول 
 من شــرق الصني وكولومبيا 

ّ
األمطار في كــل

ــفـــاف فــي  واإلكـــــــــــــوادور، فــــي حــــني يـــــــزداد الـــجـ
مــنــاطــق الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي وتــشــيــلــي وغـــرب 
الــصــني والــبــحــر املــتــوســط والــبــيــرو، كــل ذلــك 
بحلول عام 2100. أيضا، ثّمة توقعات متباينة 
حــول أفريقيا، من حــدوث جفاف في الشمال 
أخرى  أماكن  في  والجنوب، ورطوبة شديدة 
مــثــل كــيــنــيــا«. يــضــيــف أنـــنـــا قـــد نــشــهــد وفـــرة 
مــيــاه فــي املــنــاطــق املـــداريـــة الــرطــبــة واملــنــاطــق 
العالية، فيما  الــعــرض  الــواقــعــة على خــطــوط 
ستتناقص ويزداد الجفاف في املناطق على 
خــطــوط الـــعـــرض املــتــوســطــة واملــنــاطــق شبه 
ما  املنخفضة،  الــعــرض  خــطــوط  مــن  القاحلة 

الكوكب 
يالعب الوقت

اتفاق باريس 
بداية نهاية 

عصر الوقود 
األحفوري

التغيّر  الشكوك حول ظاهرة  قبل سنوات قليلة، كانت 
األمر،  اختلف  فقد  اليوم،  أما  قائمة.  تزال  ال  المناخي 
الدول  تعهدت  باريس،  في  الحاصلة.  التغيّرات  بدليل 
أن يداهمها  انتظار إعداد »الخطة« قبل  بالعمل، في 

الوقت

تتميز منطقة برج 
بوعريريج في الجزائر 

بتظاهرة يخرج فيها 
الناس جماعيًا إلى الحقول 

لالحتفال بـ»شاو ربيع«. 
يحظى هذا االحتفال 

بحماسة الشباب وكذلك 
كبار السن. يحيي الجميع 

طقوس العيد المليئة 
بالفرح

»شاو ربيع«... عرس األرض واإلنسان في الجزائر

نجحت ألمانيا في 
االعتماد على الطاقة 
المتجددة بنسبة %27

تغيّر المناخ يهّدد 
بتدمير المنظومة البيئية 
للبحيرات عبر رفع حرارتها

تتعدى كونها مناسبة 
للترفيه إذ خاللها يجدد 

العهد مع األرض

نساء العائلة يجتمعن 
في يوم يسبق االحتفال 

إلعداد المبرجة بكميات

1819
مجتمع

برج بوعريريج ـ عبد الرزاق بوكبة

ــعــّد منطقة بــرج بــوعــريــريــج بــوابــة الشرق 
ُ
ت

الجزائري. تتمتع بموقع جغرافي يتقاسمه 
الـــــعـــــرب واألمــــــــازيــــــــغ، وتـــتـــمـــيـــز بـــتـــظـــاهـــرة 
عليها.  حكرًا  تكون  تكاد  سنوية  احتفالية 
»شــاو ربــيــع«، أي  بـــ فأهل املنطقة يحتفلون 
املــوافــق فــي 21 مـــارس/ آذار،  مطلع الربيع، 

في ما يشبه احتفال اإليرانيني بالنوروز.
الحقول  إلـــى  بــاكــرًا  املنطقة  تــخــرج عــائــالت 
الخضراء،  واملساحات  والحدائق  والغابات 
مرددة أغنية توارثتها عن األجيال السابقة. 
ربعاني/  ربيع  »شــاو  األغنية:  مطلع  يقول 
ــام تــلــقــانــي/ فـــي الــفــيــالج الــفــوقــانــي«،  كـــل عـ
املزهر، ستجدني كل  الربيع  »أيها  ومعناه: 
عــام في الــدرب األعــلــى«، في ما يشكل وعدًا 
للربيع من اإلنسان البرايجي. هكذا يسمى 

ابن املنطقة.
مـــن هــنــا، يــقــول املــســتــشــار الــتــربــوي فـــارس 
ــه يمكن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لـــومـــاســـني لــــ

أهل  التظاهرة من خــالل شغف  فهم خلفية 
السنوي. هم  بالطبيعة في عرسها  املنطقة 
ولـــــدوا وتـــرعـــرعـــوا فـــي ســهــولــهــا وحــقــولــهــا 
عيشهم  لقمة  وكسبوا  وجبالها،  ووديانها 
»ال تختلف  نباتها وحيوانها. يضيف:  من 
ــــى شــــجــــرتــــه وفــــرســــه  ــ ــرايــــجــــي إلـ ــبــ نــــظــــرة الــ
ــوب الــحــفــاظ  ــ وحــقــلــه، لــجــهــة الــقــداســة ووجـ
عليها، عن نظرته إلى زوجته وأخته وأمه«. 
 تـــظـــاهـــرة »شـــاو 

ّ
بـــذلـــك، يــــرى لـــومـــاســـني أن

إلى  للترفيه  مناسبة  كونها  تتعدى  ربيع« 
األرض  مــع  العهد  لتجديد  مناسبة  كونها 
واالحتفاء بخيراتها وجمالياتها املختلفة. 
يختم: »ليس استعراض الفواكه والحلويات 
واألطــــبــــاق املــخــتــلــفــة بــاملــنــاســبــة إال وجــهــا 
ــه الــشــكــر واالمــتــنــان ألرض كريمة  مــن أوجــ

ومعطاء«.
من األكــالت التي يندر خلّو بيت منها قبل 
أيـــــام مـــن االحـــتـــفـــال وأخــــــرى بـــعـــده، حــلــوى 
املـــبـــرجـــة أو األبـــــــــراج. تــصــنــع مــــن الــســمــيــد 
والــــزيــــت أو الــســمــن والـــتـــمـــر املـــعـــجـــون، مع 

الـــورد.  قابليتها إلضــافــات أخـــرى مثل مــاء 
 

ّ
ــل تــــزدهــــر تــــجــــارة مـــــوادهـــــا األولـــــيـــــة فــــي كـ
ــل ثـــّمـــة مـــحـــالت غـــيـــر مــعــتــمــدة  ــــالت، بــ ــــحـ املـ
تنشأ باملناسبة لكثرة إقبال النساء عليها، 
خــصــوصــا كــبــيــرات الــســن الــلــواتــي يتعمدن 
اصطحاب حفيداتهن معهن. في هذا اإلطار 

االنتباه  يثير  ما  أكثر  االحتفال.  فهم قصة 
فـــي هــــذه املــــواكــــب الـــبـــشـــريـــة، وهــــي تقصد 
األطفال  املزهرة، منظر  الربيعية  املساحات 
وهــــم يــلــبــســون الـــجـــديـــد ويــحــمــلــون قــفــافــا 
صغيرة، تصنع إما من البالستيك أو سعف 
لتوضع  بالنخيل،  الشبيهة  الـــدوم  شــجــرة 
إلى  يضاف  والفواكه.  املبرجة  حلوى  فيها 
ذلـــك غــنــاء وزغـــاريـــد وألـــعـــاب فــروســيــة في 
ــذا يــمــنــح الــتــظــاهــرة   هـ

ّ
ــل بــعــض الــجــهــات. كـ

بـــعـــدًا فــنــيــا واجــتــمــاعــيــا، يــصــفــه املــســرحــي 
ربــيــع قــشــي، أحــد مؤسسي مــســرح الــشــارع 

في الجزائر، بأنه ملهم وثري بالطقوس.
 تظاهرة 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول قشي 

ــع« تـــدخـــل فــــي صــمــيــم غـــايـــات  ــيــ »شــــــاو ربــ
املــســرح: »فيها تتداخل األصـــوات واأللـــوان 
واألعــمــار والــشــرائــح، وتشترك فــي هاجس 
ــد هــو الــفــرح بــالــربــيــع بــاعــتــبــاره فصل  واحـ
ــذا بـــديـــعـــا ويــنــطــلــق مــن  ــ ــيـــس هـ الـــعـــطـــاء. ألـ
فــلــســفــة تــحــتــاجــهــا املـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
ــيـــأس؟«. يــضــيــف: »حـــني كــان  الــغــارقــة فــي الـ

فــي تسعينيات  الــنــفــوس  اإلرهــــاب يحصد 
الــقــرن املـــاضـــي، كــنــا نــخــرج فــي شـــاو ربيع 

لنتحداه بإعالن الوالء للحياة والفرح«.
 الــتــظــاهــرة لـــم تشهد 

ّ
مـــا يــثــيــر االنــتــبــاه أن

مــا شــهــدتــه الـــعـــادات والــتــقــالــيــد والــطــقــوس 
والتظاهرات املوروثة، من تراجع وانحسار، 
بــفــعــل خـــفـــوت حــمــاســة األجــــيــــال الــجــديــدة 
الشباب  زالــت تحظى بحماسة  مــا  بــل  لها، 
عــامــا بــعــد آخـــر. عــن هـــذا يــقــول أســتــاذ علم 
حواسني  سليمان  املنطقة  وابـــن  االجــتــمــاع 
إلى  الــجــديــد«: »هــو طقس قريب  »العربي  لـ
ميل الــنــاس إلــى الــفــرح والــتــعــارف وتجاوز 

حياة الجدران في املدينة«. 
التظاهرة من طقوس  تتضمنه  »ما  يتابع: 
وتوفره من متعة، وسط الطبيعة الخالبة، 
التصوير،  ملــمــارســة  فــرصــة  الــشــبــاب  يمنح 
ومشاركة اللحظة مع أصدقائهم في مواقع 
التواصل االجتماعي. لذلك، باتوا ينتظرون 
مناسبات  فــي  يجدونه  ال  بشغف  املناسبة 

تراثية أخرى«.

العناصر:  أم السعد من بلدة  الحاجة  تقول 
املبرجة  بإعداد  العناية  على  بناتي  »رّبيت 
في شــاو ربيع. واليوم أرافــق حفيداتي إلى 

السوق ليتشّربن العادة«.
»العربي الجديد«  تكشف الحاجة أم السعد لـ
 نساء العائلة يجتمعن في يوم يسبق 

ّ
عن أن

االحــتــفــال إلعــــداد املــبــرجــة، بــكــمــيــات كبيرة 
تــكــفــي أفـــــراد األســـــرة والـــضـــيـــوف مـــع كمية 
لإلهداء. تضيف: »إذا كان أحد شباب األسرة 
 ترك كمية له من 

ّ
في الخدمة العسكرية، فإن

الــواجــبــات املــقــدســة. كــذلــك الــحــال إن كانت 
شابة مخطوبة ألحــد شباب األســـرة. ويعّد 

ذلك من اإلشارات الدالة على الخير«.
عــنّي حديثا   واليا 

ّ
أن املتداولة  الطرائف  من 

مــن منطقة  إليها  آتيا  بــرج بوعريريج،  فــي 
خارجني  السكان  مــن  اآلالف  شاهد  بعيدة، 
 
ّ
 أن

ّ
ــان زمـــن إرهـــــاب، فــظــن إلـــى الــحــقــول، وكــ

هـــنـــاك هــجــومــا لــلــجــمــاعــات املــســلــحــة على 
املدينة دفع بالسكان إلى الهروب، فما كان 
ومنه  العسكري،  بالقائد  اتصل  أن  إال  منه 

اتـــفـــاق. كـــان هــّمــهــم الــتــوصــل إلـــى نتيجة مع 
تأجيل. وحني كانت تميل الكفة لصالح الطرح 
األول، تسارع الصني إلى مساندة العرب، إلى 
االتحاد  املتحدة ودول  الــواليــات  أن اصطفت 
األوروبي إلى جانب الدول املتضررة، وأطلق 
عليها اسم مجموعة املائة. في املحّصلة، جاء 
االتفاق مناسبا للجميع، في ظل وجــود نية 

بتأجيل العمل شرط االلتزام بالوعود.
مــــن هــــنــــا، يـــصـــف قــــديــــح مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس بـــ 
»اإلنجاز الناقص« في ظل عدم وجود قرارات 
بالوعود.  االلــتــزام  على  االتفاق  غير  إلزامية، 
من جهة أخــرى، يــرى أن إقــرار إعــادة التقييم 

كل خمس سنوات أمر إيجابي. 
ــاذا عــن املــســتــقــبــل الــــذي يــنــتــظــرنــا فــي حــال  مــ
عدم التزام الدول بتعهداتها؟ يقول قديح إن 
العلماء يتحدثون عن أحداث تتجاوز قدراتنا 
عــلــى الـــتـــوقـــع. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــشــيــر إلــى 
مبادرات ناجحة في عدد من الدول، على غرار 
الطاقة  التي تعتمد بنسبة 27% على  أملانيا 
املتجددة، فيما أعلنت الهند أنها تعمل على 
الــوصــول إلــى نسبة 40% مــن االعــتــمــاد على 
إننا »نلعب  يتابع  الطاقة بحلول عام 2040. 
، وخصوصا إذا 

ً
مع الوقت«، وإن بدا متفائال
أقرت خطة للعمل عام 2030. 

بشكل عام، ثّمة مناطق مهددة بالغرق إذا ما 
ارتــفــع مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر، فيما ستعاني 
مــنــطــقــة الــبــحــر املـــتـــوســـط مـــن الـــجـــفـــاف، عــدا 
وموجات  والفيضانات  األعاصير  زيــادة  عن 

الصقيع، ما سيؤثر على املــزروعــات ويــؤدي 
إلى انتشار األمراض.  

فــي املــقــابــل، يــشــرح حــمــيــدان إلـــى أنـــه بهدف 
إبقاء حرارة األرض 1.5 درجة مائوية، علينا 
الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف 
35 عاما الستبدال  لدينا  أن  ما يعني  القرن، 
قطاع إنــتــاج الطاقة، وهــذا وقــت قصير جــدًا. 
بــنــاء أي معمل يعمل  لــن نستطيع  بــالــتــالــي، 
على الوقود األحفوري بحلول عام 2030، أو 

استغالل أي حقل نفطي.
 وهـــو يــلــفــت إلـــى أن 

ً
يــبــدو حــمــيــدان مــتــفــائــال

دواًل عديدة تدرك الخطر الذي يهدد الكوكب. 
اتفاق يقضي  إلى  التوصل  »استطعنا  لذلك، 
ــي عــن الـــوقـــود األحـــفـــوري الــــذي يعّد 

ّ
بــالــتــخــل

ــاملـــي، وســـبـــب الـــثـــورة  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ مـــحـــرك االقـ
الــصــنــاعــيــة«. فــي املــقــابــل، يــلــفــت إلـــى أن ثّمة 
ــتـــمـــعـــات،  ــيــــة لـــــــدى املـــجـ ــتــــوعــ ــا فـــــي الــ ــقــــصــ »نــ
خصوصا أن آثار تغّير املناخ ليست مباشرة 
لم  وإن  البشري«.  بالسلوك  ربطها  ويصعب 
نفعل شيئا على اإلطالق، وهذا أمر غير وارد 
فـــي ظـــل وجــــود آالف املــــبــــادرات حـــول الــعــالــم 
لتخفيض االنبعاثات الدفيئة، على حد قول 
حــمــيــدان، ســيــؤدي تــغــّيــر املــنــاخ إلـــى انــهــيــار 
ــال ارتــفــعــت  ــ ــاد الـــبـــشـــري )أي فــــي حـ ــتـــصـ االقـ
حــــرارة األرض إلـــى أكــثــر مــن أربــــع درجــــات(، 
ــراض نـــحـــو نـــصـــف الـــكـــائـــنـــات بــحــلــول  ــ ــقـ ــ وانـ
االقتصادية  املــوارد  القرن، وانهيار  منتصف 
الــبــحــريــة بــحــلــول عـــام 2050، وخــســارة نحو 

40% مـــن إنـــتـــاج الــحــبــوب، وزيـــــادة الــحــروب 
لتأمني املياه والغذاء. 

تجدر اإلشـــارة إلــى أن الــدول التي ستتضرر 
أكثر هي تلك الجزر الصغيرة التي قد تختفي 
تتبعها  القرن،  نهاية  في  البحر  تحت سطح 
الـــدول التي لديها مـــوارد مــحــدودة مــن املياه 
العذبة، أو تستورد معظم مواردها الغذائية. 
إلـــى ذلــــك، يــتــحــدث حــمــيــدان عــن الــــدول التي 
تعتمد على الطاقة املتجددة، خصوصا الدول 
تبنت  الــتــي  وفــرنــســا  وأملــانــيــا  االسكندنافية 
خيار الطاقة املتجددة بنسبة مائة في املائة. 
يضيف أن دواًل نامية، أيضا، بدأت تأخذ دورًا 
ريــاديــا أيــضــا، مثل املــغــرب وجــنــوب أفريقيا 
والصني، وحتى دول صغيرة مثل جزر الكوك. 
يضيف أن معظم الدول العربية تبنت أهدافا 
للحد من االنبعاثات، لكن الخطر يتمثل في 
الــدول العربية على النفط في  اعتماد بعض 
اقتصادها، وباألخص دول األوبيك. وهذه لم 
 حتى اليوم، وإن كانت قد 

ً
تنب اقتصادًا بديال

أبدت استعدادها لتنويع اقتصادها.
الــســيــاســيــة  »اإلرادة  أن  حـــمـــيـــدان  يـــتـــابـــع 
والشعبية لم تلتِق مع توقعاتنا بعد. على 
تريد  بــلــدان غير نفطية  ثــّمــة  املــثــال،  سبيل 
على  املحتملة  النفطية  مــواردهــا  اســتــغــالل 
غـــرار لــبــنــان. لكنه يــخــدع نفسه. الــعــالــم في 
طريقه إلى التخلي عن الوقود األحفوري، في 
الوقت الذي يتجه لبنان إليه، كاالستثمار في 
صناعة الحجر مع نهاية العصر الحجري«. 

ــان بــيــيــر دوديــــو واضــحــا في  ــدا الــعــالــم جـ بـ
حديثه إلى قناة »يورونيوز«، إذ قال: »اآلن، 
في عام 2015، نحن أمام مسؤولياتنا. هذه 
يبذلون  العلماء  جــدًا.  واضحة  املسؤوليات 
قصارى جهدهم وبصدق كبير للتشخيص، 
ــاء بـــالـــقـــرب مــــن ســــريــــر املــــريــــض«.  ــبــ ــاألطــ كــ
ببساطة، أعلن أن الكوكب يحتضر وإن كان 
ثــّمــة أمـــل بــالــشــفــاء، ولــيــس بــالــدعــاء وحـــده. 
»املالحظات  فقالت:  كازناف  آني  العاملة  أما 
كــلــهــا تــشــيــر إلـــى أن املــنــاخ يــتــغــّيــر. الــســؤال 
املهم هو: هل ثّمة خشية من حــدوث تغيير 
 مفاجئ في العقود املقبلة؟ هنا، ال نستطيع 

اإلجابة حقا«.

شخابيطتحقيق

أورنيال عنتر

كثير من املأساة حدث بالفعل. قليل مما بقي منها، لن نبكي عليه. 
، لم يعد من فسحة 

ً
النفايات في شوارع املدينة وحدها تكفي. أصال

ألي شيء غيرها. لألفاعي الكبيرة واملخيفة فسحة. إن صّح الخبر 
عنها أو لم يصّح، املدينة تعج باألفاعي. لكن هذا خبر قديم. أقدم من 
ى من املأساة، بدمع 

ّ
النفايات بكثير. في النهاية، ربما نبكي على ما تبق

أو بغير دمع. األخبار سوف تنشر يوميًا، بورق أو بغير ورق. لكن 
 أو لم يحدث، 

ً
تلك مسألة أخرى، واألمر مختلف طبعًا. إن حدث فعال

احتمال كهذا االحتمال كاف لكتابة نص كهذا النص. يوم 15 مارس/
آذار الجاري، دارت املأساة باتجاه الحبر الذي وثقها وما زال منذ ثالث 
وأربعني سنة على األقل. عدد من الصحف اللبنانّية يطاردها شبح 

اإلقفال، أو التوقف عن الصدور ورقيًا بأحسن األحوال.
لم أكن أعلم قبل أن تخبرني صديقتي جــودي، بأّن أول جريدة في 
لبنان صــدرت فــي طرابلس. الــيــوم وبعد ســنــوات، مــا زلــت أجــد في 
أّن أول مقال نشر لي كــان في  الرومنسية. أذكــر  الفكرة شيئًا من 
ا قد أنشأنا مع أصدقاء قدامى ملحقا شبابيا 

ّ
جريدة طرابلسية. كن

الشعر  ونكتب  ر 
ّ
ونفك ونعّمر  ونبني  نخطط  ا 

ّ
كن محلية.  لجريدة 

ونحن لسنا شعراء. كنت أتغّيب عن املدرسة، بمباركة أمي التي كانت 
إلــى بحر  إلــى مقهى نجتمع فيه قبل أن نتوّجه  توصلني بنفسها 
بألفني.  ن سجائر 

ّ
لبنانية وندخ ليرة  بألف  املينا. نشرب نسكافيه 

ننفث الدخان في الهواء ونقول إّن ال فائدة من األدب.  وعندما يصدر 
»عددنا«، نفرح ونبني مجددًا ونخبئ لبعضنا بعضًا أعدادًا نحسب 
أنها ستكون ألرشيفنا حجر األساس. توّسع األرشيف، لكنه تفّرق 
ا أرشيفه الخاص. لكن 

ّ
أيضًا. امللحق بالكاد انطلق، ثم أصبح لكل من

طريق صديقتي وطريقي لطاملا تقاطعا: أن ُينشر مقال لي ومقال 
لها في اليوم نفسه والصحيفة نفسها والصفحة نفسها بعد وقت. 
الكلمات تجمعنا أينما كنا، عبر الهاتف أو من خالل صديق مشترك 

أو بالتخاطر. لكن الورق يضعنا جنبًا إلى جنب.
ا قرأت املقالة عن أزمة الصحف اللبنانية، لم أستطع إال أن أتشارك 

ّ
مل

واتساب  األخير على  إلى حديثنا  أعــود  الحزن وصديقتي عبيدة. 
قبل بضع ساعات. ألقي نظرة على صورة البروفايل: مكّعب أبيض 
بالكامل، وعند زاوية رسم طائرة صغيرة. أرسل لها الرابط وال أقرأ 
النص. العنوان يقول األساسي. أكتب لها أّن هذا خبر بشع، وأّن كل 
ر في الهجرة وال في 

ّ
ني ال أفك

ّ
شيء أصبح بشعًا. وعلى الرغم من أن

السفر، أضيف: »في أوقات كهذه األوقات تحديدًا، أشعر بأّن الرحيل 
ه ال يجوز أيضًا«. أتفقد هاتفي 

ّ
عيب. لكن االختناق وسط هذا كل

كتبتها  عبيدة  من  فيسبوك  على  رسالة  أجــد  التالي،  الصباح  في 
الــيــوم«. صورتها  قــّصــة  مــن  »كتير مخنوقة  الــلــيــل:  بعد منتصف 
للبروفايل هنا تبّدلت، لم تعد صورتي معها في مقهى في ميدان 
إهدن، بل أخرى ال يظهر وجهانا فيها: مكّعب أبيض آخر يزّينه رمز 

يعود إلى إحدى الجرائد »املطاردة«.

صور ـ انتصار الدنان

ــة، نــزح  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ ــداد الـــسـ ــتــ عــلــى امــ
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــني إلــــى لــبــنــان. بني 
ــؤالء أطـــفـــال كـــان لــلــحــرب تــأثــيــر كبير  هــ
 

ّ
عـــلـــيـــهـــم. ال يــــعــــرف بــعــضــهــم مـــــــاذا حـــل
بـــآبـــائـــهـــم، وإذا مـــا كـــانـــوا قـــد قــتــلــوا أو 
ــدوا  ــ ــا، وجـ اعـــتـــقـــلـــوا أو غـــيـــر ذلــــــك. أيــــضــ
أنــفــســهــم يـــهـــربـــون مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــر، 
فيما اضطر البعض للعمل لتأمني لقمة 
أمــاكــن نزوحهم. تغير شكل  فــي  العيش 

املستقبل تماما بالنسبة إليهم.   
في لبنان، كثيرًا ما تلتقي بأطفال صغار 
وغيرها  البسكويت  أو  العلكة  يبيعون 
بعدما نزحوا وعائالتهم  الطرقات  على 
ا عن األمــان. 

ً
من سورية إلى لبنان، بحث

فــقــدوا طفولتهم خــالل بحثهم  أنــهــم  إال 
عن عمل. 

هـــم ثــالثــة أطـــفـــال يــبــيــعــون الــعــلــكــة على 
الكورنيش البحري جنوب مدينة صور 
)جنوب لبنان(. يسيرون جنبا إلى جنب، 
ــلـــمـــارة. ال تــتــجــاوز  ويــبــيــعــون الــعــلــكــة لـ
أعمارهم الـ 12 عاما. مع ذلك، ال يترّددون 
اشتراها  علبة  مــن  السجائر  سحب  فــي 
ــراء بيعه الــعــلــكــة. بــعــدمــا كــان  أحــدهــم جـ
العلكة ملساعدة  يبيعون  األطفال  هــؤالء 
األساسية،  املــصــاريــف  تأمني  فــي  أهلهم 

صاروا يجمعون املال لشراء السجائر.
أحد هؤالء الصبية كان يضع السيجارة 
في فمه، ويبدو وكأنه رجل ناضج. ليس 
ــر تــســلــيــة بــالــنــســبــة إلــيــه فـــي الــوقــت  األمــ
الحالي. على مــا يــبــدو، ال ينوي االقــالع 
عنها. هم خليل ومحمد وحسن، وكانوا 
ــا مــــن الـــحـــرب  قــــد قــــدمــــوا مــــن حـــلـــب هـــربـ
التي جعلتهم يخسرون كل شيء. فقدوا 
بيوتهم وآبـــاءهـــم وطــفــولــتــهــم. وصـــارت 
السجائر بالنسبة إليها بمثابة متنفس، 

هم الذين ال يجدون وقتا حتى للعب. 
يــقــول خــلــيــل: »هــربــنــا مـــن حــلــب بــعــدمــا 
ــــدي. لـــم نعد  ــصــف مــنــزلــنــا وتـــوفـــي والــ

ُ
ق

نملك شيئا في حلب. اضطررت وعائلتي 
املؤلفة من والدتي وأخوتي للمجيء إلى 
لــبــنــان. وكــونــي األكــبــر ســنــا، ولــيــس لنا 
معيل بعد وفاة والدي، اضطررت للعمل. 
لكن األمـــر ليس بــهــذه الــســهــولــة. بحثت 
 من دون أن أجد أي عمل، فاخترت 

ً
طويال

بــيــع الــعــلــكــة عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري. 

هــــنــــاك تــــعــــرفــــت عــــلــــى مـــحـــمـــد وحــــســــن، 
وصرنا نبيع العلكة مع بعضنا بعضا. 
ــع الــــوقــــت، فـــكـــرت بـــالـــتـــدخـــني تــشــّبــهــا  مــ
ــــن عــلــبــة خــالل  بــالــكــبــار«. يــضــيــف: »أدخـ
الــنــهــار، وال أفكر بــاإلقــالع عــن التدخني. 
عــنــدمــا أدخــــن، أشــعــر وكــأنــنــي فــي عالم 
آخر. أتحول إلى رجل حقيقي. وأنا كذلك 

 ألهلي«.
ً
بمجرد أنني صرت معيال

مــحــمــد وحــســن نــزحــا إلـــى لــبــنــان أيــضــا 
الــقــصــف فــي مدينتهما حلب.  هــربــا مــن 
ال يعرفان شيئا عن والديهما حتى اآلن. 
ال يــعــرفــان إن مــاتــا أم مــا زاال عــلــى قيد 
الحياة. األكيد أنهما في عداد املفقودين.

يروي محمد )12 عاما( قصة هروبه من 
حلب. بعدما فقد والــده واقتاده أحدهم 
وعائلته،  يعرفها  ال  مجهولة  جهة  إلــى 
وفــــقــــدوا األمـــــــان، اضــــطــــروا لـــلـــنـــزوح من 
حــلــب إلـــى لــبــنــان، واســتــقــروا فــي مدينة 
صــور. من هذا املكان، بدأ حياة جديدة، 
وصـــــار يــبــيــع الــعــلــكــة عــلــى الــكــورنــيــش 
الــبــحــري. هــو أيضا بــدأ التدخني بهدف 
ــذا األمــــر  ــ ــار هـ ــ ــا، وصــ ــنـ تــقــلــيــد األكــــبــــر سـ
بمثابة هروب من قساوة الدنيا غير آبه 
بصحته. يقول: »أنا كبير جدًا، والتدخني 

ال يــــؤذي الـــكـــبـــار«. ال يــعــرف حــســن )11 
 ما يذكره أنه 

ّ
عاما( شيئا عن والــده. كل

خرج إلى عمله ولم يعد حتى اليوم، وقد 
مر على غيابه ثالث سنوات. بعد فقدانه 
بوقت قصير، خافت والدته من البقاء في 
حلب، وقررت النزوح إلى لبنان. قصدوا 
مدينة صور واضطر إلى العمل ملساعدة 
والـــدتـــه فــي تــأمــني احــتــيــاجــات الــعــائــلــة، 
الفـــتـــا إلــــى أن الــجــمــعــيــات ال تــســاعــدهــم 
بما فيه الكفاية لناحية تأمني الطعام أو 
املالبس أو حتى املسكن املالئم. يضيف: 
»لــم أستطع االلــتــحــاق بــاملــدرســة بسبب 
الــحــاجــة املــاديــة. لــذلــك، قـــررت العمل في 
البحري  الكورنيش  وعلى  العلكة«.  بيع 
نفسه، تــعــّرف إلــى محمد وخــلــيــل، وبــدأ 
التدخني علما أنه يدرك جيدًا أن عائلته 
ــال. يــقــول : »أتــعــب كثيرًا  تــحــتــاج إلـــى املــ
ــوال الــنــهــار خـــالل الــعــمــل. أســعــى إلــى  طــ
بــيــع الــعــلــكــة لــتــأمــني مــصــاريــف عائلتي 
األســـــاســـــيـــــة. أشــــعــــر بــــأنــــنــــي تــــجــــاوزت 
عــمــري بــســنــوات. لكنني أتــمــنــى الــعــودة 
إلــى سورية وألتقي بــوالــدي وأعــود إلى 
مدرستي. أشتاق إلى الحياة هناك، فقد 

كان كل شيء مختلفا«. 

بدمع أو بغير دمع

كل شيء كان مختلفًا

يجمعان المال لشراء السجائر )رسم: أنس عوض(

الجميع يخرج 
الستقبال الربيع 

)العربي الجديد(

الفيضانات ال ترحم الفيليبين )نويل سيليس/فرانس برس(
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــابــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــتــــخــ تـــحـــمـــل االنــ
ــة فــــــي املـــــــغـــــــرب، واملـــــزمـــــع  ــلــ ــبــ ــقــ املــ
إجــــــــراؤهــــــــا فــــــي شــــهــــر أكــــتــــوبــــر/ 
إمكانية  الــجــاريــة،  الــســنــة  مــن  األول  تــشــريــن 
إعــادة تشكيل  حصول تــحــوالٍت مهمٍة لجهة 
املــشــهــد الــســيــاســي املــغــربــي، وتــحــديــد أوزان 
إليها  وينظر  فيه.  الفاعلة  السياسية  القوى 
بوصفها  بخاصة  واملعاصرة  األصالة  حــزب 
ينتقل  أن  إلــى  يطمح  فمن خاللها  مصيرية؛ 
ليصبح حــزب السلطة، فــي حــن يــأمــل حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فـــي تــعــزيــز مــواقــعــه فيها 
بالحصول على واليــٍة  بوصفه حــزب سلطة، 
ــزاٌب تاريخية  جــديــدة، فــي حــن تــتــوجــس أحــ
أن تلقي هـــذه االنــتــخــابــات بــهــا خـــارج حلبة 

املنافسة. 
مجااًل  املقبلة  البرملانية  االنتخابات  وتمّثل 
لــــصــــراٍع ســـيـــاســـي مـــفـــتـــوح، فــــي حــــن تــغــيــب 
االقتصادية؛  البرامج  حــول  النقاشات  عنها 
األحــــزاب مــن حيث  بــن  إذ ال تظهر تباينات 
الرؤى الكلية لالقتصاد املغربي، ذي التوجه 
الـــلـــيـــبـــرالـــي. وإذا كــــان أغـــلـــب األحـــــــزاب الـــذي 
الجرأة  إلــى  يفتقر  املاضي  في  السلطة  توّلى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــافـــيـــة، لـــلـــقـــيـــام بـــإصـــالحـــات 
اقتصادية ضرورية، وفي مقدمتها منظومة 
الـــدعـــم الــحــكــومــي لــلــســلــع، وإصــــــالح أنــظــمــة 
ــار الــــطــــاقــــة، مـــخـــافـــة فـــقـــدان  ــ ــعـ ــ الـــتـــقـــاعـــد وأسـ
الحكومية  فالتجربة  االنتخابية،  األصـــوات 

الحالية تصّدت لهذه املهمة.

سلوك األحزاب على أبواب االنتخابات
ــرة إلـــى  ــيـ ــبـ ــكـ تـــنـــظـــر األحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــا  ــ ــات الـــبـــرملـــانـــيـــة املــقــبــلــة مــــن زوايـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
متباينة، تعكس مخاوفها من التحوالت التي 
ــا  ــ ســـوف تــرافــقــهــا، وتـــمـــّس أوزانـــهـــا وأدوارهــ
ــي املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة. ويـــنـــحـــصـــر الــتــنــافــس  فــ
األكثر  الحزبن  بن  االنتخابات  بهذه  للفوز 
تأثيرًا سياسيًا؛ وهما »األصالة واملعاصرة« 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، فـــي حـــن تــتــضــاءل  ــدالــ ــعــ و»الــ
حــظــوظ األحــــــزاب األخــــــرى، مــثــل االســتــقــالل، 
والــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي لـــــــأحـــــــرار، واالتـــــحـــــاد 
ــة، والـــتـــقـــدم  ــيـ ــبـ ــعـ ــقــــوات الـــشـ ــلــ ــي لــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
واالشتراكية، والحركة الشعبية، والتي يبقى 
هدفها األساسي ضمان أفضل تمثيل ممكن 
التحالف مع  مــن خــالل  املقبلة،  الحكومة  فــي 

الحزب الفائز. 
يــدرك حــزب األصالة واملعاصرة الــذي ُيعرف 
 االنتخابات 

ّ
بقربه من القصر، نشأًة ورؤيًة، أن

وال  السياسي،  تــقــّرر مستقبله  ســوف  املقبلة 
يــريــد االكــتــفــاء بــكــونــه شــريــكــًا فـــي الــحــكــومــة 
املــقــبــلــة فــقــط، بـــل يــطــرح نــفــســه بـــديـــاًل لــحــزب 
ويسعى  الحكومة.  لرئاسة  والتنمية  العدالة 
ــــن مـــشـــروع  ــــن، أخـــــيـــــرًا، عـ ــلـ ــ ــــزب الـــــــذي أعـ ــــحـ الـ
مواجهة اإلسالمين، إلى الحيلولة دون فوز 
خصمه، حزب العدالة والتنمية الذي يتحول 
بالتدريج إلى »حزب ملكي بنَفٍس إصالحي«، 
ــات والــــــخــــــبــــــرات الـــتـــي  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مــــــن خــــــــالل املــ
السلطة. ويوظف  مزاولة  أثناء  في  يكتسبها 
إمكاناته،  كامل  واملعاصرة« حاليًا  »األصالة 
إلربــــاك حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، فــي األشــهــر 
من  مــخــاوف  وتــحــّركــه  لالنتخابات،  املتبقية 
نــشــوء تــحــالــفــاٍت قــد يــدفــع صــوبــهــا »الــعــدالــة 

والتنمية«، تمدد بقاءه في املعارضة.
ــا حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فــيــمــّثــل الــفــوز  ــ أّمـ
ــبـــة إلـــيـــه  ــنـــسـ ــالـ فـــــي االنــــتــــخــــابــــات املـــقـــبـــلـــة بـ
فـــرصـــًة ال يــســتــطــيــع الــتــفــريــط فــيــهــا، لجني 
ثـــمـــار إصــــالحــــاٍت اقـــتـــصـــاديـــٍة، أقــــــدَم عليها 
فــي الــســنــوات املــاضــيــة، وتــحــّمــل جـــزءًا كبيرًا 
ــًا لـــنـــجـــاعـــة الــخــطــة  ــاتــ ــبــ مــــن مـــخـــاطـــرهـــا، وإثــ
أيضًا، وامتحانًا  فيها  التي سار  اإلصالحية 
لقدرة نموذجه على االستمرار Durability في 
مرجعية  ذات  أحــــزاٌب  فيها  تــعــّرضــت  منطقٍة 
أطــاحــت بعضها،  لــهــزاٍت  )إســالمــيــة(  مماثلة 
وأقصت أخرى. وفي إدارته الفترة التي تسبق 
االنتخابات، يحاول الحزب عدم االنجرار إلى 
ثنائية االستقطاب حول الهوية التي يسعى 
إليها خصمه، حزب األصالة واملعاصرة. وما 
زال جــزٌء مــن مــخــاوف الــحــزب مرتبطًا بمدى 
تـــطـــور مـــوقـــف املـــخـــزن وجـــهـــاز الــــدولــــة مــنــه، 
املقبلة  االنتخابات  في  السياسية  ورهاناته 
 خسارته سوف تطيح 

ّ
من ناحية، في حن أن

مــكــتــســبــاٍت عـــمـــَل الـــحـــزب عــلــى تــثــبــيــتــهــا في 
السنوات املاضية، من ناحية أخرى.

ــقــــالل حــــزَبــــي الـــعـــدالـــة  ــتــ يـــنـــافـــس حـــــزب االســ
وقــد تضّرر  واملعاصرة.  والتنمية، واألصــالــة 
ــة  ــالـ كــثــيــرًا مـــن اصــطــفــافــه إلــــى جـــانـــب »األصـ
»العدالة والتنمية«،  واملعاصرة« سابًقا ضد 
ولــــم يـــربـــح مـــواقـــع كــثــيــرة اســـتـــحـــوذ عليها 
االنتخابات  عقب  واملعاصرة،  األصالة  حــزب 
املحلية والــجــهــويــة األخـــيـــرة. وقـــد دفــعــه ذلــك 
وإعــادة  والتنمية«،  »العدالة  مع  التهدئة  إلى 
واملعاصرة«،  »األصــالــة  عن  بعيًدا  التموضع 
وتـــوجـــيـــه بـــوصـــلـــتـــه نـــحـــو تـــأكـــيـــد حـــضـــوره 

مشاركًا في الحكومة املقبلة، ألّنه ال يستطيع 
الــبــقــاء فــي مــقــاعــد املــعــارضــة ســنــواٍت أخـــرى، 
نظرًا لتركيبته االجتماعية، وفلسفة وجوده 

الدولتية.   
الذي  الوطني لأحرار  التجمع  ويــدرك حــزب 
العدالة  حــزب  السياسية،  بــمــنــاوراتــه  يــرهــق، 
الحكومي،  االئتالف  داخــل  والتنمية، شريكه 
 نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة والــجــهــويــة 

ّ
أن

أّنــه  إلـــى  فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي تشير 
سوف يحصل على نتائج أقل في انتخابات 
الــبــرملــان. ويــعــرف الــحــزب الـــذي يصف نفسه 
أهمية وجوده  التحالفات  لعبة  في  بالبراعة 
وضٍع  في  لكّنه  املقبلة،  الحكومة  في  شريًكا 
صعب؛ فهو يدرك، من ناحية، تكلفة مجاراته 
العدالة  واملعاصرة ضد حزب  األصالة  حزب 
 وجود 

ّ
والتنمية، ويدرك، في الوقت نفسه، أن

ــارًا مــتــاحــًا  ــ ــيـ ــ حــــــزب االســــتــــقــــالل بـــوصـــفـــه خـ
للتحالف في الفترة املقبلة، يحرمه الكثير من 
العدالة والتنمية،  املناورة ضد حزب  هامش 

في حال فوز األخير.
ــار، تــمــّثــل  ــســ ــيــ ــي مــــا يــتــعــلــق بـــــأحـــــزاب الــ ــ وفــ
لحزب  وجــوديــًا  هاجسًا  املقبلة  االنــتــخــابــات 
االتحاد االشتراكي، وتمّس مستقبله وشكله 
التاريخي؛ بحيث تتزايد احتماالت أن تقذف 
بـــه االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة بــعــيــًدا عـــن صــفــوف 
ــاًء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــبـــرى املـــتـــنـــافـــســـة. وبـ ــكـ األحـــــــــزاب الـ
مؤشرات انتخابات سبتمبر/ أيلول األخيرة، 
البرملان  انتخابات   

ّ
أن الحالية  قيادته  تــدرك 

سوف تضعه في موقٍع أضعف مّما كان عليه 
فــي الــســابــق.  أّمــا حــزب التقدم واالشتراكية، 
ــة مــع  ــربـــحـ ــاع تـــقـــويـــة عـــالقـــتـــه املـ ــطـ ــتـ فـــقـــد اسـ
وتــبــّدد تجربته في  والتنمية.  الــعــدالــة  حــزب 
ــنـــوات املـــاضـــيـــة مــخــاوفــه  الــحــكــومــة فـــي الـــسـ
بخصوص وضعه في االنتخابات املقبلة، في 
حال فوز حزب العدالة والتنمية. في املقابل، 
في حال فوز حزب األصالة واملعاصرة، سوف 
يكون أحد الخاسرين الكبار. وال يتوقع حزب 
في  أفضل  نتائَج  أن يحقق  الشعبية  الحركة 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، تــحــّســن وضـــعـــه، لــكــّنــه 
التحالفات  خــدمــة مختلف  فــي  نــفــســه  يــضــع 
ــاوف األحــــــزاب  ــخــ املـــمـــكـــنـــة، ولـــيـــســـت لـــديـــه مــ
وهدفه  التحالفات،  لعبة  تضّره  وال  الكبيرة، 

األساس املشاركة في الحكومة.

استثمار مساحات محدودة 
في السلطة للفوز 

داخــل  مــن  والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  يمتلك  ال 
 املـــفـــاتـــيـــح األســـاســـيـــة لــلــقــيــام 

ّ
ــل ــ الـــحـــكـــومـــة كـ

ــات الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــــالحـ ــــاإلصـ بـ
ــة، والــتــي  الــكــبــيــرة واملـــؤّثـــرة فــي مــســار الـــدولـ
وتعّد  فيها،  أســاســي  بـــدوٍر  القصر  يضطلع 
ــزءًا مــنــهــا. ومـــن أســـبـــاب الــتــعــّثــر  الــحــكــومــة جــ
األساسية في تحقيق إصالحاٍت أوســع، كان 
يؤمل أن تنّفذها حكومة »العدالة والتنمية«، 
مـــحـــدوديـــة مـــســـاحـــة اإلصـــــــالح املـــمـــكـــن الــتــي 
ــتـــحـــّرك مــــن خـــاللـــهـــا الــــحــــزب، ســــــواء داخــــل  يـ
الكلية،  الــحــكــم  منظومة  ضــمــن  أو  الــحــكــومــة 
 اإلصــالح لم يكن أولــويــًة، حتى 

ّ
خصوصًا أن

بالنسبة إلى شركائه في الحكومة، باستثناء 
بعضهم، مثل حزب التقدم واالشتراكية.

م، فقد طــرأ تغير مهم  وعــلــى الــرغــم مــّمــا تــقــدَّ
فـــي ســلــوك الـــدولـــة تــجــاه »اإلســـالمـــيـــن« في 
السنوات التي أعقبت احتجاجات عام 2011؛ 
فالفترة التي قضاها حزب العدالة والتنمية 
داخل السلطة أتاحت له االقتراب من مؤسسة 
ـــزاب املــعــارضــة،  الــحــكــم، األمـــر الـــذي أقــلــق أحـ
ــرة«،  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا »األصــــــالــــــة واملـ
الــدار،  التنافس صار داخــل   

ّ
أن الستشعارها 

وفي مربع السلطة نفسه، ال من خارجه. وقد 
ــــت ســـنـــوات الــحــكــومــة املــاضــيــة مــخــاوَف  أزالـ
مــســبــقــة، كــانــت لــلــمــؤســســة الــحــاكــمــة، تــجــاه 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وأبـــانـــت بــصــورة 
ــيـــة إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــايـــش مــــع الــضــيــف  أســـاسـ
حزب  املعطى  هــذا  ويمنح  عليها.  »الجديد« 
العدالة والتنمية فرصًا كبيرة إلدارة املرحلة 
املــقــبــلــة؛ إذ يـــدرك الــحــزب أّنـــه فــي حــاجــٍة إلــى 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي، وفـــي حــاجــة أكــبــر إلــى 
موقف مؤسسة القصر اإليجابي في التأثير 

في املشهد السياسي.  
من ناحية تأثير الرؤية السياسية في العالقة 
العدالة  امللكية، تتبّنى تجربة إصالحّيي  مع 
في  »اإلصـــالح  مقاربة  السلطة  فــي  والتنمية 
ظل االســتــقــرار«. وهــي مقاربٌة غير صدامية، 
باتت تشّكل محور املشهد السياسي املغربي. 
 الــخــيــارات الــتــي قد 

ّ
ولــذلــك، يلغي الــحــزب كــل

تــــؤدي إلــــى االصــــطــــدام بـــالـــدولـــة الــتــي تنظر 
بــحــذر شــديــد، وتتحكم  إلـــى إصــــالح نفسها 
ــيـــار  ــتــــج خـ ــاره األســـــــاســـــــي. وقـــــــد نــ ــ ــســ ــ ــــي مــ فــ
ٍة سياسية  ــراء ــ عـــدم مــصــادمــة الـــدولـــة، مـــن قــ
 عـــدم تــطــور املـــغـــرب في 

ّ
وتــاريــخــيــة، تـــرى أن

مرحلة ما بعد االستقالل كان نتيجة أساسية 
ــلـــصـــراع بــــن املـــؤســـســـة املــلــكــيــة واألحـــــــزاب  لـ
والتنمية«  »العدالة  يؤكد  ولذلك  السياسية. 
ضرورة تجّنب مثل هذا الصراع. وفي سعيه 
إلى اكتساب ثقة القصر، أصبح حزب العدالة 

والتنمية يبدو »ملكًيا أكثر من امللك«.
ويــمــكــن وصـــف حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، في 
الوقت الحالي، بأّنه »حزب املــدن« التي يدير 
أيــلــول  سبتمبر/  انــتــخــابــات  بــعــد  غالبيتها 
 وضــعــه املــتــقــدم في 

ّ
املـــاضـــي. وال شــك فــي أن

املدن يعّد إحدى األوراق الرابحة في صراعه 
االنتخابي املقبل؛ نظًرا ملا يتيحه من سهولة 
ــئـــات املـــجـــتـــمـــع. وســــوف  ــل مــــع فـ ــتـــواصـ فــــي الـ
يخوض الحزب انتخابات البرملان، من خالل 
مــا يــعــّده ورقــة رابــحــة مهمة، وهــي إنجازاته 
ــلــــى االســــتــــقــــرار  ــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــفــــاظ عــ عــ
ــادي. ومـــن  ــتــــصــ االجـــتـــمـــاعـــي واإلصــــــــالح االقــ
حــيــث املــعــطــيــات االقــتــصــاديــة، فــتــح جبهات 
جديدة تتطلب جرأة سياسية كبيرة للتعامل 
صناديق  مستقبل  مثل  حساسة،  ملفاٍت  مع 

التقاعد التي تمّس املجتمع بأكمله. 
ــّدرًا فـــي مــجــال  ــقــ ــًدا مــ ــيــ ويــمــتــلــك الـــحـــزب رصــ
االجتماعي، خصوصًا  األثــر  ذات  التغييرات، 

بـــإعـــادة هيكلة مــنــظــومــة دعــم  فــي مــا يتعلق 
ــيــــف الـــفـــوائـــض  ــوظــ الـــســـلـــع األســـــاســـــيـــــة، وتــ
الــنــاجــمــة عـــن إصــالحــهــا فـــي تــوســيــع دائــــرة 
أوســـع، ومن  لــشــرائــَح  الــخــدمــات االجتماعية 
فئات مختلفة. ويعّد ما تحقق على املستوى 
تــقــّوي حظوظ  التي  الــقــوة  نــقــاَط  االجتماعي 
الحزب للفوز في االنتخابات املقبلة، في ظل 
ــزاب، خصوصًا  ــ األحـ لــبــاقــي  املــتــواضــع  األداء 
التي سلكت املعارضة في السنوات األخيرة. 

على  الـــحـــزب مختلفًا  أداء  يــعــّد  املــقــابــل،  فـــي 
ــاســــي وإصــــــــالح  ــيــ ــســ ــتــــوى اإلصـــــــــــالح الــ ــســ مــ
املؤسسة األمنية وترجمة مضامن الدستور 
لــعــام 2011؛ فهو يخشى ولـــوج هذا  الــجــديــد 
الحكومة.  سلطة  عــن  عمليًا  الــخــارج  املــجــال 
ــــي الـــســـنـــوات  ــا تـــحـــقـــق، فـ ــ ويـــمـــكـــن وصــــــف مـ
املاضية التي تلت الحراك االجتماعي، بأّنه » 
إصالح الحد األدنى«؛ فقد أّثر منطق الصراع 

في أداء االئتالف الحكومي.

السيناريوهات الممكنة
هــنــالــك احــتــمــاالن قـــد تــفــرزهــمــا االنــتــخــابــات 
املــقــبــلــة، قــــوة أحـــدهـــمـــا وأرجـــحـــيـــتـــه بحسب 

الترتيب التالي:
حزب  بفوز  األول  الــراجــح  السيناريو  ل  يتمثَّ
حكومي  تحالف  وتشكيل  والتنمية،  العدالة 
بدأ يتضح بعض املؤشرات الدالة على شكله 
التغيرات  إلــى  بالنظر  وذلـــك  عــمــومــًا؛  املمكن 
ــتـــي يــعــرفــهــا املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي،  الـ
خــصــوصــًا الــتــمــوضــع الــجــديــد لـــحـــزٍب كبير 
ومؤّثر، مثل حزب االستقالل الذي بعثر أوراق 
بوضعها  للمعارضة،  السياسي  االصطفاف 
الــــذي كــــان فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة، والـــتـــي كــان 
محور حزب األصالة واملعاصرة واالستقالل 
واالتـــحـــاد االشــتــراكــي أســاســهــا، مــن نــاحــيــة. 
ناحية  من  والتنمية«،  »العدالة  فــوز  ويرجح 
أخرى، الحسابات واألرقام التي اتضحت في 
االنتخابات املحلية والجهوية في سبتمبر/ 
أيلول املاضي، والتي منحت الحزب أكبر عدد 
ل عليها وطنيًا،  املتحصَّ في نسبة األصــوات 
 حساب عدد األصــوات هو األقرب 

ّ
بخاصة أن

إلى املنطق الذي يمكن من خالله توّقع الفائز 
الحزب، سوف يتجه  املقبل. وفي حال نجاح 
تــفــكــيــره األســـاســـي إلــــى الــتــحــالــف مـــع حــزب 
االستقالل الذي سوف يفاوض، من دون شك، 
بــشــراســة على حصته فــي الــحــكــومــة، وحــزب 
التقدم واالشتراكية، مع االنفتاح على أحزاٍب 

أخرى، مثل الحركة الشعبية.
ــّثـــل الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي بــــفــــوز حـــزب  ويـــتـــمـ
األصالة واملعاصرة، وتشكيل حكومٍة يسيطر 
فيها حزب  يشاركه  املفاصل،  أهــم  على  فيها 
الــتــجــمــع الــوطــنــي لــــأحــــرار، حــلــيــفــه الــحــالــي 
فـــي الــــواقــــع، وإن كــــان شــريــكــًا فـــي الــحــكــومــة 
ــزاٍب أخــرى ضعيفة،  الحالية، إضــافــًة إلــى أحـ
مــثــل االتـــحـــاد االشـــتـــراكـــي الــــذي حــســم أمـــره، 
ــرة األخـــــيـــــرة، فــــي االصــــطــــفــــاف إلـــى  ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
جانب حزب األصالة واملعاصرة. وضمن هذا 
السيناريو، ُيعّد إشراك حزب االستقالل أمرًا 
 تجّنب البقاء في املعارضة 

ّ
ممكنا أيضًا، ألن

تــحــالــٍف حكوميٍّ  ألّي  مــتــاحــًا  الــحــزب  يجعل 
بغض النظر عّمن يقوده.

ويتيح نجاح هذا السيناريو تموضعًا جديدًا 
السيناريو  الدولة. وهو  للقوى املحافظة في 
بالنسبة  صعبة،  مقبلة  مرحلة  يعني  الـــذي 
إلـــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــــذي سيكون 

مستهدفًا، بغرض إضعافه.

صراع على إعادة تشكيل المشهد السياسي العام

انتخابات المغرب 
جدال مبكر وسيناريوهات ممكنة

تمثّل االنتخابات 
البرلمانية المقبلة مجاًال 
لصراٍع سياسي مفتوح، 

في حين تغيب عنها 
النقاشات حول البرامج 

االقتصادية

ال يمتلك حزب العدالة 
والتنمية من داخل 

الحكومة كّل المفاتيح 
األساسية للقيام 

باإلصالحات السياسية 
واالقتصادية الكبيرة 
والمؤثّرة في مسار 

الدولة

تتبنّى تجربة إصالحيّي 
العدالة والتنمية 

في السلطة مقاربة 
»اإلصالح في ظل 
االستقرار«. وهي 

مقاربٌة غير صدامية، 
باتت تشّكل محور 

المشهد السياسي 
المغربي

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تقدير الموقف التالي، بشأن االنتخابات التشريعية في المغرب، والمقرر إجراؤها 
فــي أكتوبر/ تشــرين األول المقبل، والتي بدأ الصراع السياســي بشــأنها مبكرًا، وال ســيما بين حزبي العدالــة والتنمية و»األصالة 

والمعاصرة«

البرلمان المغربي ينتظر مبكرًا خريطة سياسية جديدة في انتخابات أكتوبر 2016 )فرانس برس(

االشتراكي،  االتحاد  حزب  مستقبل  المقبلة  التشريعية  االنتخابات  تمس 
وشكله التاريخي؛ بحيث تتزايد احتماالت أن تقذف به االنتخابات المقبلة 
مؤشرات  على  وبناًء  المتنافسة.  الكبرى  األحــزاب  صفوف  عن  بعيًدا 
انتخابات سبتمبر/أيلول األخيرة، تدرك قيادته الحالية أّن انتخابات البرلمان 

سوف تضعه في موقٍع أضعف مّما كان عليه في السابق.

»االتحاد االشتراكي«
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MEDIA

تطبيقات التعارف... 
ضعف في الشخصية؟

تكريس العزلة... 
الشاشة خير صديق

»برانا« للتحفيز على الحركة

عمر قصقص

بهــذه  حياتــي«،  لحظــات  أجمــل  »أعيــش 
العبــارات تتكلــم الشــابة اللبنانية حلى، عن 
تجربتهــا مــع تطبيقــات التعــارف والــزواج 
حيــث إنهــا التقت بشــريك حياتها من خالل 
وتعتبرهــا  تثمنهــا  التــي  الطريقــة  هــذه 
لـــ  حديــث  فــي  حلــى،  وأوضحــت  طبيعيــة. 
»العربــي الجديــد«، قائلــة: »قمــت بتحميــل 
بمــن  التقــي  لكــي  التطبيقــات  مــن  العديــد 
الدينــي،  واإليمــان  األفــكار  معــي  يتشــارك 
وكانــت الطريقــة أســرع مــن العالقــات التــي 
بنــى علــى أرض الواقــع والتــي ال تناســب 

ُ
ت

فتاة خجولة مثلي«.
وفــي ظــل صعوبــة االختــالط بــن الجنســن 
اســتطاع  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  فــي 
عــادات  مــن  يتحــرروا  أن  العديــدون 
الــى  وتوجهــوا  املحافظــة،  مجتمعاتهــم 
التطبيقات املتخصصة بالتعارف والزواج، 
التــي مــن شــأنها مســاعدتهم علــى تخطــي 

فكرة الزواج املدبر. 
وبينمــا تكثــر تطبيقــات التعــارف والــزواج، 
ويختلــف اســتخدامها فــي الــدول العربّيــة، 
عتبــر 

ُ
ت التــي  التطبيقــات  مــن  عــدد  هنــاك 

العربــّي،  الجمهــور  اســتخدامًا عنــد  األكثــر 
 ،badoo »ســالمز« وتطبيــق  تطبيــق  بينهــا 
وتطبيــق   ،»JAUMO Flirt Chat«و
تطبيــق  إلــى  باإلضافــة  »Tinder«الشــهير، 
 Coffee Meets«و ،»Skout« وتطبيــق ،lovoo

.»Bagel
مــن  العديــد  تدفــع  التــي  األســباب  وعــن 
مستخدمي الهواتف الذكية للجوء إلى هذا 
النــوع مــن التطبيقات، اعتبــرت األخصائية 
»األفــراد  أن  النفــس غنــوة يونــس  فــي علــم 
هــم  التطبيقــات  هــذه  إلــى  يلجــؤون  الذيــن 
في الحقيقة يعانون من ضعف في أســلوب 
ذوو  أنهــم  أو  اآلخــر  الشــريك  مــع  التعامــل 
اجتماعيــن،  وغيــر  ضعيفــة  شــخصية 
فــي  اضطرابــات  مــن  بعضهــم  يعانــي  وقــد 
الــذي  املجتمــع  فــي  االجتماعيــة  العالقــات 

يعيشون فيه«.
تضيــف:  التطبيقــات  هــذه  فوائــد  وعــن 
»فــي بعــض األحيــان قــد يكــون اللجــوء إلــى 
التطبيقــات وســيلة جدّيــة  مــن  النــوع  هــذا 
للتعــارف واالرتبــاط فــي هــذا الزمــن، وذلــك 
للعديد من االعتبارات أبرزها الخجل وعدم 
القــدرة علــى التقــّرب مــن الجنــس اآلخر، عدا 
عــن العــادات االجتماعيــة التــي تمنــع الفتاة 
الــدول  فــي بعــض  الشــبان  التقــرب مــن  مــن 

العربية أو حتى فقدان األمل بالزواج«.
شــددت  التطبيقــات،  هــذه  مســاوئ  وعــن 
يونس على أن »هناك عددا قليال من األفراد 
الذيــن يدخلون على هذه التطبيقات بهدف 
جــدي وهــذا يؤثــر بطريقــة أو بأخــرى علــى 
الطــرف الثانــي. فالــزواج ليــس حديثــًا علــى 
اإلنترنــت مــن خلــف الشاشــة، فيمكــن للفــرد 
أن يلتقــط لنفســه صــورة جميلــة ويكون في 
الواقــع ليــس كذلــك«، مضيفــة »كمــا يطغــى 
املحادثــات  هــذه  علــى  األحيــان  أغلــب  فــي 
الكــذب أو التفخيــم ممــا يكــون عليــه الفــرد 
ا 

ً
في الواقع، كما أن هناك نســبة كبيرة أيض

التســلية  تدخــل هــذه التطبيقــات مــن أجــل 
فقط من باب كسر امللل وإضافة صداقات أو 
عالقات جديدة بغض النظر عن طبيعتها«.
تقــول  التطبيقــات  هــذه  عبــر  الــزواج  وعــن 
بــن  تفاهــم  هــو  الــزواج  »إن  يونــس: 
وتفاهــم  تناغــم  إلــى  ويحتــاج  الطرفــن، 
بحاجــة  فهــو  لذلــك  الصعــد،  جميــع  علــى 
ليســتمر  الطرفــان  بــه  يتمتــع  كبيــر  لوعــي 
بالفشــل،  فســيبوء  وإال  صحيحــة  بطريقــة 

منوعات
تصّدر وسم »اليوم_العالمي_للسعادة« تغريد

لوائح األكثر تداوًال حيث تشارك المغردون 
من خالله معاني السعادة واختالف وجهات 

النظر حولها بين دولة وأُخرى. وقال وسام 
»النوم الجيد والعميق بعدد ساعات كافية 

من أسباب الحصول على مزاج جيد وسعادة 
نفسية«. كما أُعيد نشر قول من أقوال جبران 

خليل جبران الشهير »من لم يصنع السعادة 
لنفسه لن يصنعها له اآلخرون«.

انتشر وسم »#Viajosola« في إسبانيا وعدد 
من الدول والذي يعني »أسافر وحدي« 

حيث عمدت آالف النساء إلى مشاركة 
صورهّن خالل السفر، عقب وفاة سائحتين 

أرجنتينيّتين في اإلكوادور بعد تعرّضهن 
لالعتداء والقتل. ودافع المغرّدون من خالل 

الوسم عن حق الفتيات بالسفر واستكشاف 
العالم كما يفعل الشبان، من دون الخوف 

من التعرض للقتل أو التحرش.

في الجزائر، كثر استخدام وسم »#شكيب_
خليل«، بعد عودة الوزير الجزائري األسبق 
للطاقة والمناجم إلى البالد حيث انقسم 

المغردون بين ساخر وساخط. وكتبت 
اإلعالمية الجزائرية ريم بلعالية »اللّصوص 
يعودون إلى موقع الجريمة مع مرتبة 

الشرف...#شكيب_خليل«. وقال حمزة 
»#عودة_شكيب_خليل رسالة لكل سارق اسرق 

ما شئت فلن تجد من يعترض«.

 نســتخدم التكنولوجيــا فــي 
ّ

لذلــك يجــب أال
تركيــب وتســيير حياتنــا بطريقــة خاطئــة، 
هــذه  أمــام  الكافــي  بالوعــي  نتحلــى  وأن 
 مكان حياتنا 

ّ
األهواء ألنها ال يمكن أن تحل

حيــث  الصحيحــة،  املباشــرة  اإلجتماعيــة 
خلــف  مــن  وليــس  مباشــرة  يتــم  التواصــل 

شاشة تخفي الكثير وراءها«.

رشا بخيت

يبــث  املحمــول  شــركات  إلحــدى  إعــالن  فــي 
بــن  التواصــل  قطــع  إلــى  ويهــدف  مؤخــرا، 
مــا  مــكان  فــي  النــاس، يظهــر شــاب منتظــرا 
يتعاقــب عليــه أشــخاص يتحدثــون معــه فــي 
بمــا  عابــئ  غيــر  رأســه  يهــز  وهــو  شــيء  أي 

»البطــل«  بحــث  اإلعــالن  وينتهــي  يقولــون، 
علــى شــحن اإلنترنــت بمبلــغ زهيــد بــدال مــن 
الكالم مع من حوله واالســتماع لهم. فجاجة 
اإلعــالن صدمــت املشــاهد، الذي انتقــد فكرته 
ورغــم  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
قســوة املشــهد الــذي عرضه اإلعــالن ودعوته 
الشــركة  أن  إال  مباشــر،  غيــر  بشــكل  للعزلــة 
املعلنة لم تكن لتقّدم ذلك اإلعالن الصادم لو 
لم يكن له صدى حقيقي في الشارع املصري. 
عــن  اليــوم  »البلــدي«  املقهــى  زبــون  اختلــف 
كان  املقهــى  فكــرة  اختــراع  فمنــذ  الســابق، 
الهدف الرئيسي منها والذي استمر لسنوات 
يطبق على أرض الواقع، هو التواصل، سواء 
كان مــع األصدقــاء أو األشــخاص الغرباء من 
مرتادي املقاهي، في حن أن املشــهد الســائد 
اليوم على املقاهي، هو جلوس مجموعة من 
األشــخاص مــع بعضهــم وكل منهــم مندمــج 
في هاتفه املحمول، وال يلتفت إلى الشخص 

الجالس بجواره. 
تعبيــرات العزلة انتشــرت فــي اآلونة األخيرة 
األماكــن  ألحــد  بســيط  وبرصــد  بكثــرة، 
الشعبية في منطقة دار السالم، نجد أن أكثر 
مــن 7 محــالت للتســالي، التــي تهــدف إلــى لــم 
العصائــر  مثــل محــالت  والتواصــل،  الشــمل 
ومقالي اللب والسوداني، تم تبديل نشاطها 
التجاري في أقل من 4 أشهر لتصبح محالت 

خاصة بالدعاية لإلنترنت واملحمول.
محــل  ســعيد، صاحــب  الرحمــن  عبــد  يؤكــد 
الســابق  محلــه  نشــاط  بــّدل  أنــه  محمــول، 
»عصيــر قصــب« إلــى محــل »موبايالت« بعد 
ــا »أبويــا كان 

ً
توقــف حالــه لســنوات، مضيف

ســنة   30 مــن  أكثــر  وبقالنــا  املحــل  صاحــب 
بنشتغل في عصير القصب، لكن حاله وقف، 
والناس بطلت تشرب عصير، بقالنا 5 سنن 
فــي الحــال ده، مفيــش دخــل خالــص، فقــررت 
أغيــر نشــاطه ملوبايــالت وإنترنــت، وده إللــي 
ماشــي اليومــن دول«، ويحكــي عبد الرحمن 
عــن زبــون »عصيــر القصــب« قائــال »مفيــش 
عصيــر  يشــرب  بيجــي  كان  لوحــده  واحــد 
قصــب إال نــادرا، دايمــا تبقــى عيلــة كاملة، أو 
مجموعــة أصحــاب بيجــوا يقفــوا ويشــربوا 
ويتابــع  بعــض«،  مــع  يهــزروا  أو  ويتكلمــوا 
»دلوقتــي الحــال إتغيــر، النــاس كلهــا قاعــدة 
علــى اإلنترنــت فــي التليفــون، مــش فاضيــن 
يبصوا في وش بعض، فقررت أساير املوجة 

وأقلبه محل تليفونات وإنترنت«.
ويحكــي عــم إســماعيل »قهوجــي« فــي أحــد 
املقاهــي »البلــدي« بمنطقــة دار الســالم، عــن 
التغيــر الــذي طــرأ علــى زبــون املقهــى، قائــال 
القهــوة دي،  فــي  باشــتغل  35 ســنة  »بقالــي 
وزبايني عارفهم باإلســم«، متابعا »الزباين 
كانــت بتيجــي زمــان تقابــل بعــض وتشــرب 
أي  فــي  ويتكلمــوا  قهــوة،  أو  شــاي  كبايــة 
حاجة وفي كل حاجة، سياسة وأوضاع بلد، 
وأحــوال معيشــة، ويلعبــوا طاولــة ودمينــو، 
بعــض  مــع  قاعديــن  إتنــن  تالقــي  وأحيانــا 
وبعد ربع ســاعة القعدة توســع وتالقي إتلم 
ويتناقشــوا  بيتكلمــوا  أنفــار   10 حواليهــم 
معاهم حتى لو ميعرفهومش«. وبابتســامة 
حزينــة يقــول »كل حاجــة دلوقتــي إتغيــرت، 
تعــرف  عايــزة  مــش  تكــون  مــا  زي  النــاس 
بعــض، تيجــي تالقــي الزبــون يطلــب كوبايــة 
إيــده،  فــي  إللــي  التليفــون  فــي  شــاي ووشــه 
حتــى مــش بيبــص يشــوف مــن إللــي بيخدم 
عليه«. ويضيف »املحمول والنت أكلوا دماغ 
النــاس خــالص، محــدش بقــى بيصبــح علــى 
التانــي، النــاس ماشــية فــي الشــارع ووشــها 
في املحمول، حتى كل املحالت إللي حوالينا 
قلبوا وغيروا نشاطهم وبقوا بيشتغلوا في 

املحمول والنت«.

محمد دنكر

في املتوســط، ُينفق اإلنســان العامل في 70% من الوظائف 
13 ساعة يوميًا وهو جالس. هذا النمط من الحياة يسمى 
بالحيــاة املســتقرة والتــي يمكن أن تســهم فــي مجموعة من 
املشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك ضعف القدرة على 
الوقــوف بطريقــة مســتقيمة، زيــادة خطــر اإلصابــة بمــرض 

السكري، السرطان والسكتة القلبية والقلق. 
وهنــاك مكاتــب خاصــة للحــد من مشــكلة الجلــوس الطويل 
وتطبيقــات للهواتــف الذكية للتذكير بضرورة الوقوف من 
وقت الى آخر، الى جانب إختراع جديد قد يساعد بطريقة 
الوقــوف  املشــكلة بطريقــة ال تجعــل  علــى مكافحــة  فّعالــة 
ارتــداؤه  هــو جهــاز رصــد يمكــن  »برانــا«  املتكــّرر خيــارًا.  
عبــر ربطــه بمالبــس املســتخدم. ويتتبــع الجهــاز الحركــة 
والتنفــس طــوال اليــوم، وهــو أيضــًا بمثابــة عــّداد لخطــى 
املســتخدم اليوميــة. فــي حــن أن الجهــاز ال يــزال في مرحلة 
التمويــل الجماعــي، فــإن حملــة بقيــادة »Indiegogo« قريبــة 
أن  املتوقــع  املســاهمن. ومــن  مــع  فــي تمويلــه  الهــدف  مــن 
ُيطلــق الجهــاز العــام املقبل بســعر 99 دوالرًا للقطعة. ويعّد 
التنفــس الجيــد، إلــى جانــب وضعيــة الجلــوس والوقــوف 
املتكرر من املفاتيح الهامة لصحة جيدة بحسب البحوث. 

س املســتخدم عالمــات التوتر 
ّ
ويكشــف برانــا مــن خالل تنف

تقنيــة  عبــر  الهاتــف  لُيعلــم  املضــر،  التراخــى  عالمــات  أو 
وضعيــة  تغييــر  ضــرورة  إلــى  تشــير  برســالة  البلوتــوث 
الجلوس لتصبح بشكل مستقيم وبالتالي لتنفس أعمق. 
وتذّكر ميزة داخلية املستخدمن بضرورة تحسن نوعية 
جلوســهم وتحســب عــدد وقوفهــم فــي كل نهــار لتكافأهــم 
معنويًا وتحفيزيًا في حال حّسنوا فيها. كما يقدم »برانا« 
تطبيقــًا علــى الهواتــف الذكية والذي يوفــر دورات تدريبية 
ملــدة دقيقتــن علــى شــكل لعبــة. وهــي كنايــة عــن منــاورة 
م املســتخدم 

ّ
رقميــة تتــم عــن طريق التحكــم بالنفس، ويتعل

مــن خاللهــا تدريجيــًا طرق دمج أنمــاط التنفس املفيدة في 
حياتــه اليوميــة. وبطبيعة الحال، هناك مالين التطبيقات 
املتاحــة فــي املتاجــر اإللكترونيــة و»برانــا« ليــس أّول جهاز 

يساعد بالوقوف وتحسن وضعية الجلوس. 
تحليــل  أداة  هــو  املثــال،  ســبيل  علــى   ،PostureZone
جلوســهم  طريقــة  لتحســن  معيــار  لوضــع  لأشــخاص 
لقيــاس  كجهــاز  الذكــي  التطبيــق  وُيســتخدم  ووقوفهــم. 
ومراجعــة حــركات املســتخدم وتعزيــز مــرات وقوفــه. ولعــل 
أفضــل مثــال علــى األجهــزة املحفــزة علــى الوقــوف، ســاعات 
فــي  املســتخدم  تســاعد  والتــي  الذكيــة  »آبــل« و»آندرويــد« 

تحسن لياقته البدنية.

تخفي الشاشة الكثير 
وراءها مما قد يفقد 

الزواج عنصر التفاهم

فقدان التواصل بين البشر 
بسبب الهواتف الذكية 

واضح في الشوارع

رصدتكنولوجيا

تطبيق
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سالم وألحان أحمد صبرة. وفي سنة 1940، 
املعطي  غنى سيد مصطفى من كلمات عبد 
حـــجـــازي وألــحــانــه أغــنــيــة »تــانــغــو الــربــيــع«. 

وغيرها العشرات من األغاني.

الصحافة كموثق 
أّول لكلمات األغاني

ــة الــتــي كــانــت دقيقة  ــ غــيــر أن ســجــالت اإلذاعـ
في وصف األغاني وتوقيت إذاعتها وأسماء 
بعد  عرفت  قــد  تكن  لــم  وملحنيها،  فيها 

ّ
مؤل

تقنية التسجيالت، فضاع معظم هذا التراث 
الفني الذي كان يقدم على الهواء مباشرة. وقد 
الفترة  لتلك  املصاحبة  الصحافة  استطاعت 

الــزمــنــيــة بــث بــعــض نــصــوص األغـــانـــي التي 
املــصــري«  »الـــراديـــو  اإلذاعــــة، فمجلة  قدمتها 
تنشر في 1941/4/19 نص أغنية عن الربيع 
من تأليف محمد عبد املنعم، وألحان رياض 

القاهرة ـ ياسر غريب

غـــنـــى املـــصـــريـــون لــفــصــل الــربــيــع 
ــة، لــكــن  ــلــ عـــلـــى مــــــدى قــــــــرون طــــويــ
الــغــنــاء لضعف  ضـــاع معظم هـــذا 
القديمة  األغــانــي  تحظ  فلم  التوثيق،  آلــيــات 
، أغــنــيــة فــريــد األطـــرش 

ً
بــمــا حظيت بـــه، مــثــال

 
ً
»آدي الربيع عاد من تاني«، سماًعا وتحليال

 
َ
 وسيلة

ُ
وأرشفة وترديًدا. فقد ظلت الشفاهّية

والغنائي،  املوسيقي  للتراث  األولــى  الحفظ 
حتى افتتحت اإلذاعة املصرية في 31 مايو/ 
أّيار عام 1934. ومن يومها؛ صارت سجالت 
اإلذاعــة ومكتبتها املقروءة هي املرجع األول 

لتوثيق بعض األعمال الغنائية آنذاك.
يرصد الدكتور نبيل حنفي، في كتابه »هكذا 
غـــنـــى املــــصــــريــــون« مـــجـــمـــوعـــة مــــن األغــــانــــي 
الــــنــــادرة واملـــبـــكـــرة الـــتـــي حــفــظــتــهــا ســجــالت 
اإلذاعة، مثل أغنية »الربيع« وهي من كلمات 
قاسم مظهر، وألحان إبراهيم شفيق وأغنية 
»بــن الــزهــور الــبــديــعــة«، مــن كلمات إبراهيم 
االتحاد  فرقة  غنتهما  وقــد  وألحانه،  شفيق 

املوسيقية سنة 1936.
وفــــي ســنــة 1939 قـــدمـــت اإلذاعـــــــة مــجــمــوعــة 
مـــن أغـــانـــي الــربــيــع، مــنــهــا اســكــتــش تمثيلي 
ــة فــي  ــــص ســـاعـ ــنـــوان »نـ غـــنـــائـــي فـــكـــاهـــي بـــعـ
الـــقـــنـــاطـــر«، مـــن تــألــيــف عـــزيـــز أحـــمـــد فهمي 
وســـيـــد مــصــطــفــى وتــلــحــن ســيــد مــصــطــفــى، 
مــن  كلمات محمد  الربيع«،  وأغنية »شمس 
الــتــابــعــي الــشــرابــي وألـــحـــان ســيــد مصطفى، 
وأغــنــيــة »عــلــى الــجــنــايــن يــالــلــه«، مــن تأليف 
سيد شاهن وألحان سيد مصطفى، وأغنية 
العزيز  النسيم«، من كلمات عبد  »أهــال بشم 

اشتهر الفنّان المصري، 
حاج علي، بأكل الزجاج 

وابتالع المسامير

غنّى محمد عبد الوهاب 
عام 1942 عن الربيع في 

فيلم »ممنوع الحب«

2223
منوعات

التي  الــســيــد،  الغني  عبد  وغــنــاء  السنباطي 
يــقــول مــطــلــعــهــا: »الــحــلــو فــتــح عــيــنــيــه/ نــوم 
الــهــنــا والــنــعــيــْم. يــا ورد صــبــح عــلــيــه/ خليه 
الشمس طلعت عليه/ من بن  النسيْم.  يشم 
ه 

ّ
. دارى شعاعا بإيديه/ عن

ْ
غصون الخمايل

«. كما غنت شــهــرزاد في 
ْ

وراح دوغـــري مــايــل
سنة 1954 من ألحان أحمد صبره، وكلمات 
كمال منصور أغنية »الربيع« ومن كلماتها: 
ــانـــي/ والح الــفــجــر من  »حــبــيــبــي الــغــالــي وافـ
الــورد  وصحى  وهناني/  وصحاني  ُحسنْه. 
على غصنْه. وقـــال لــي الــيــوم ده يــوم نــادي/ 
ــر الـــــوادي/ ورق 

ّ
ربــيــع وشـــبـــاْب. نسيمه عــط

وطـــــــــاْب«. وتـــحـــفـــظ ســـجـــالت اإلذاعــــــــة أغــنــيــة 
عسل،  الفتاح  عبد  كلمات  من  الربيع«  »عيد 
وألحان عبد الحليم نويرة، حيث أداها فريق 
من املنشدين من الرجال والنساء سنة 195: 
ــى الــربــيــع لــحــن الــعــشــاق/ وقــــال يــا ورد 

ّ
»غــن

األشــواق/  النسيم يسقي  ى 
ّ
أبيعه؟. خل إزاي 

ويعطر الكون حواليهم«. 
وفي سنة 1946، غنت علّيه توفيق، من كلمات 
فتحي قورة وألحان عبد الحميد توفيق زكي 
عبد  غناءها  أعــاد  التي  الربيع«   

ّ
»هــل أغنية 

الحليم حافظ بعد سنوات، وتقول كلماتها: 
نّورها/ ومال  الدنيا  ع  الجميل  الربيع  »هل 
على األرض زّوقــهــا وخــضــرهــا/ وفـــات على 
ما  يحلى  والوقت  وعطرها/  روقها  النسمة 

بن امليه والخضرة«.

عبد الوهاب ومرسي الحريري 
يغنيان للربيع

وكان املوسيقار محمد عبد الوهاب قد غنى 

فـــي فــيــلــم »مـــمـــنـــوع الـــحـــب« ســنــة 1942 من 
كلمات حسن السيد أغنية »هليت يا ربيع«، 
وتقول كلماتها: »هليت يا ربيع هل هاللك/ 
مــتــعــت الــدنــيــا بــجــمــالــك. نــبــهــت الــــورد وكــان 
والطير جمعته  األخضر.  فــوق عرشه  نايم/ 
وكــــان هـــايـــم/ فـــي الـــــروض مــتــحــيــر. والــزهــر 

نقشته بجمالك/ والطير من فرحه غنالك«.
 أغنية 

ّ
الــنــاقــد، د.نــبــيــل حــنــفــي، أن فيما يـــرى 

مرسي  للموسيقار،  الــربــيــع«  ورد  يــا  »فــتــان 
ـــعـــّد واحــــــدة مـــن أكـــثـــر األغـــانـــي 

ُ
الـــحـــريـــري، ت

تــعــبــيــًرا عـــن إمـــكـــانـــات املــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
ــان يــا ورد الربيع/ 

ّ
وتــقــول فــي مطلعها: »فــت

وحسنك لحسنك شذى. بتميل بمنظر بديع/ 
نشوان بعطر الندى. رويان بعطر الصباح/ 
ــارده  ــ ــلـــك عـــجـــيـــب. والـــشـــمـــس فــ تـــبـــهـــج وشـــكـ

الجناح/ تبعت شعاعها دهب«.

يوم الربيع هو يوم تسلم 
الملك الفاروق للسلطة

فت اإلذاعة 
َّ
ومنذ عام 1942 إلى عام 1952، توق

وكان  الربيع،  عن  أغاني  إنتاج  عن  ة  املصريَّ
الربيع مع  السّر في ذلــك هو تصادف أعياد 
عيد جلوس امللك فاروق على العرش، وقد تم 
الخلط بن العيدين في إحدى األغنيات التي 
ــنــهــا،  ألــفــهــا، مــحــمــود حــســن إســمــاعــيــل، ولــحَّ
وتـــقـــول:   ،1943 ســـنـــة  الـــســـنـــبـــاطـــي،  ريــــــاض 
واألغــانــي  فالهوى  اسقنا/  ربــيــع  يــا  »اسقنا 
هنا. الضحى راقص حولنا/ والربى صفقت 
فاسقه، واسقها، واسقنا/ من رحيق  مثلنا. 

الصبى واملنى«.
جــودت،  صالح  كتبها  التي  األغنية  ومثلها 
ولحنها وغناها محمد عبد الوهاب، وفيها 
يقول: »حلف الربيع بالله/ ما يكون لحسنه 
أوان. إال في عيد مواله/ تاج مصر والسودان. 
اللي الربيع لواله/ ما تبانش له ألوان. واللي 
الــشــبــاب حـــاله/ والــعــطــف واإلحـــســـان. واللي 

الجمال واله/ على القلوب سلطان«.
والربيع  فـــاروق  للملك  كلثوم  أم  غنت  كــذلــك 
معًا من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا 
أحمد: »قول له: يا نور الزمان/ عيدك ده عيد 
بإيده كاسيه  والنيل/  األزاهـــر  األكـــوان. عيد 

ألوان«.
وكانت أم كلثوم قد غنت للربيع أغنية أخرى 
ال عالقة لها بامللك سنة 1943، وهي رائعتها 
»غنى الربيع« من كلمات أحمد رامي وألحان 
الربيع  غنى  ومطلعها:  السنباطي،  ريـــاض 
بــلــســان الــطــيــر/ رد الــنــســيــم بـــن األغـــصـــان. 
والفجر قال ياصباح الخير/ يا صحبة الورد 
ــادى وغــنــى.  الــنــعــســان. فـــرح بــروحــه الــكــون نـ

وكل لحن بلون معنى ومغنى...«.

I I

أمكنةقضية

على الهامشفنون

ربيع فران

ــلــة الــعــاملــّيــة املــشــهــورة، 
ّ
أثـــــارت زيـــــارة املــمــث

أنجلينا جــولــي، إلـــى مــخــيــم »ســعــد نــايــل« 
في  البقاع  منطقة  في  السورين  للنازحن 
 مــن ردود الــفــعــل املــضــادة. 

ً
لــبــنــان، ســلــســلــة

ــفــة رســمــًيــا مـــن قــبــل صــنــدوق 
ّ
ــكــل

ُ
جـــولـــي، امل

تحدة، تم تحميل زيارتها 
ُ
الدعم في األمم امل

الــزيــارة أكثر  أكثر مما تحتمل، إذ ال تعدو 
د دعــــم إنـــســـانـــي مـــن قبل  مـــن كــونــهــا مـــجـــرَّ
انة عاملّية، وجَدت في املهام املوكلة إليها، 

ّ
فن

فــرصــة لتقف عــلــى خــاطــر هـــؤالء الــنــازحــن 
ــم، ولــــكــــي تـــســـمـــع قــصــصــهــم  ــهــ ــدتــ ــاعــ وملــــســ

وتساهم بنقلها إلى مراكز القرار. 
ــرحــت منذ الــزيــارة، وركــزت 

ُ
أسئلة كثيرة ط

 وجــه 
َّ
، عــلــى أن

ً
بــعــض »االنــــتــــقــــادات«، مـــثـــال

 
ّ
أنجلينا جولي كان خالًيا من املاكياج!، وأن

تحت  الصحافي،  املــؤتــمــر  ملــكــان  اختيارها 

أو أشــخــاص مــنــومــن مغناطيسيًا  بــعــد  عــن 
ضد مبدأ الجاذبية. وقد تطورت تلك الحيل 
ــطـــور الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة  كـــثـــيـــرًا مــــع تـ
الحديثة. وتبقى وسائل  البصرية  واملؤثرات 
صناعة الفقرات سرًا مكنونًا بن أرباب املهنة، 

حتى ال تفقد بريقها القائم على الغموض.
يعد الفرنسي، جان يوجن روبرت هوديني، 
صــورتــه  فـــي  الـــفـــن  هــــذا  رائـــــد   )1871-1805(
ــتـــاب قــديــم  ــان قــــد عـــثـــر عـــلـــى كـ ــ الـــحـــديـــثـــة. وكــ
 
ً
عــنــوانــه، الــتــســالــي الــعــلــمــيــة، فـــتـــدرب طــويــال
األلــعــاب وطورها،  تلك  على  منفردة  بصورة 
قــبــل أن يــبــدأ فــي تــقــديــم عــروضــه ســنــة 1840 
بعدها  ليحظى  خـــاص،  مــســرح  عــلــى خشبة 

بشهرة عاملية.
ثم جاء بعده األميركي، إيريك وايس )1874-
1926(، وهو مجري األصــل أطلق على نفسه 
اســــم »هــــــاري هـــوديـــنـــي« بـــاعـــتـــبـــاره امـــتـــدادًا 
لــهــوديــنــي مــثــلــه األعـــلـــى. لــكــنــه قــــام بتطوير 
عروضه، فصار أشهر أعــالم هــذا الفن. كانت 
املسرحية تعتمد على  معظم عــروض هــاري 
املندسن  مساعديه  وبــعــض  بينه  التنسيق 

محمد كريم

تأسس »فــن الــوهــم« أو »اإليــحــاء« فــي القرن 
الذين  املبدعن  بعض  يــد  على  عشر  الثامن 
الجماهير،  لتسلية  عـــروض  تقديم  لهم  راق 
ــة الــيــد  ــفــ ــيـــل الـــــخـــــداع الــــبــــصــــري وخــ ــبـــر حـ عـ
واســـتـــثـــمـــار نـــظـــريـــات فـــيـــزيـــائـــيـــة مــجــهــولــة 
لـــلـــعـــوام، ثـــم إيـــهـــام املــشــاهــديــن مـــن األطـــفـــال 
والــبــســطــاء أن تــلــك الــفــقــرات الــفــنــيــة، تتعلق 
بخرق قوانن الطبيعة. ورّوج بعضهم أن ما 
املزيد  لجذب   سحرية 

ٌ
عـــروض هــو  يقدمونه 

من الجماهير.
اعتاد فنانو اإليحاء تقديم مجموعة متنوعة 
املشاهدين،  بها  يفاجئون  التي  الفقرات  مــن 
املالبس،  أرنــب من  أو  استخراج حمامة  مثل 
ألــعــاب ورقــيــة غريبة، تقطيع أجــســاد بشرية 
أخــــرى، إخــفــاء عــنــاصــر في  مـــرة  وتجميعها 
مكان وإخراجها من مكان آخر، تحريك أشياء 

الــطــقــس الــعــاصــف، رّبـــمـــا ُيــعــتــبــر تــواضــًعــا 
ــلــة اســتــطــاعــت 

ّ
ــًيـــا، مـــن مــمــث ــًدا إضـــافـ ــ أو زهــ

ــهـــا أن تــقــنــعــنــا بــكــل  بــحــنــكــتــهــا وحـــرفـــّيـــتـ
أدوارها. 

ـــنـــا يــجــب أال نــنــســى أن 
ّ
وذكـــــر آخـــــــرون، بـــأن

عدًدا من الفنانن في العالم العربي، قاموا 
باملبادرة نفسها، مثل هند صبري، وكارول 
سماحة، وحسن الجسمي، وكاظم الساهر، 
وأن آخــــريــــن لــــم يـــحـــظـــوا بــمــنــصــب ســفــيــر، 
ا، مبادرات فردية، مثل سيرين 

ً
فقدموا، أيض

عبد النور وأصالة نصري وأمل حجازي.
من جهٍة أخرى، عمل قسٌم من املتابعن، على 
 من، أنجلينا 

ٌّ
إجراء املقارنة بن ما فعلته كل

جـــولـــي، واملــمــثــلــة الــلــبــنــانــّيــة، ســيــريــن عبد 
النور، حيث ظهرت جولي بمظهر متواضٍع 
خـــاٍل مــن مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل، أمـــا سيرين 
من  كبيرة  كمّيات  فقد وضعت  الــنــور،  عبد 
وجهها.  على  البهرجة  ومساحيق  املكياج، 
لــكــن املــفــارقــة الــواضــحــة كــانــت فــي تغييب، 
هند صبري، التي ظهرت أيضًا دون ماكياج 
وبحلة متواضعة، وجلست لوقت طويل مع 

النازحات في مخيمات لبنان.
تقريًبا، وال وقوف  املظاهر  الكل يركز على 
على اإلنجاز اإلنساني الفعلي الذي حققته 
على  الــشــاشــات  وراء  الفعل  وردود  جــولــي. 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، كــانــت فقط 
ــلـــك وأنـــــاقـــــة تــلــك،  ــال تـ ــمــ لـــلـــمـــقـــارنـــة بــــن جــ
والدخول في متاهات التنظير، التي ال تهم 

النازحن املنكوبن وال األطفال الجياع.

بن الجمهور، وكان هناك تعاون بينه وبن 
صانعي القيود واألقفال في فقرة فك القيود 
ة اليد واستعمال 

ّ
التي تحيط به، إضافة لخف

املــرايــا واألنــفــاق تحت خشبة املــســرح. هــاري 
التي  الجماهير  لبعض  كان صادمًا  هويني، 
كــانــت تــؤمــن بما شــاع فــي عــصــره مــن أعمال 
ولـــه  األرواح،  تــحــضــيــر  ــيـــة  ــانـ ــكـ وإمـ الـــســـحـــر 
عباره مشهورة تقول: »أنا ال أؤمن بتحضير 
حقيقة،  األرواح  تحضير  كـــان  ولـــو  األرواح، 
لعاد هوديني إلى الحياة، وهوديني العظيم 

لن يعود أبدا«.
ــرن الـــعـــشـــريـــن، اشــتــهــر فــنــان  ــقـ ــة الـ ــدايـ ومــــع بـ
مــصــري مــمــيــز جـــاب الــعــالــم بــفــقــراتــه املــمــيــزة 
ومـــن   ،)1937-1892( عــــلــــي،  حــــــاج  ــى،  ــ ــدعـ ــ يـ
عــروضــه الــتــي احــتــار األطــبــاء فــي تفسيرها: 
أكل الزجاج، وابتالع املسامير، وإخراج النار 
من فمه. وكــان يشرب كمّيات كبيرة من املاء، 
ويــعــيــد إخــراجــهــا كــالــنــافــورة مــن فــمــه، حتى 
وصــفــوه بــالــحــاوي صــاحــب املــعــدة الــغــريــبــة. 
: »لــقــد قمت بــإقــامــة حيلي 

ً
وهــو يحكي قــائــال

للمرة األولى في الشارع، حيث قمت بابتالع 
كمية وفيرة من املياه ثم إخراجها مرة أخرى 
من الفم، لتبدو كشكل النافورة التي تمتد من 
أول الــشــارع إلــى آخـــره. وفــي أحــد األيــــام، قام 
فظننت  الــشــارع،  فــي  بمطاردتي  مالك مقهى 
أنـــه يــريــد تــوبــيــخــي ولــكــنــه لــم يــفــعــل، بــل قــام 
ــادة عرضي  بــإعــطــائــي نــقــودًا وطــلــب مــنــي إعــ
ثــانــيــة، وفـــي الــنــهــايــة طــلــب مــنــي الـــقـــدوم إلــى 

مقهاه وتسلية الزبائن«.

جولي تسرق األضواء من مخيمات الالجئينألعاب الخفة... فّن الوهم
على خالف نظريّات 
»استحضار األرواح«، 

تعتمد ألعاب الخّفة، 
على خدع بصريَّة 

ونظريّات فيزيائيّة معيّنة 
أو قدرات ذاتيّة متقدمة

تعتبر مدينة أنطاليا 
التركية، مقصد ماليين 

السياح سنويًا، بسبب 
طقسها الساحر، 

وأشجار الصنوبر الكثيفة، 
والشاطئ الممتد، 
والمرافق الرياضية

ركزت ردود األفعال 
على مواقع التواصل 
االجتماعي، حول زيارة 

أنجلينا جولي لمخيمات 
النازحين السوريين، على 

المظاهر أكثر

محمد عبد الملك

ــا،  ــيـ تـــركـ فـــــي  الــــصــــيــــف اآلن عــــلــــى األبـــــــــــواب 
ــأ جــنــة تــركــيــا املـــعـــروفـــة،  وكـــعـــادتـــهـــا، تــتــهــيَّ
ــال املــــاليــــن مــن  ــبـ ــقـ ــتـ ــة أنـــطـــالـــيـــا، السـ ــنـ ــديـ مـ
وجهتهم  البعض  يعتبرها  حيث  الــزائــريــن، 
الــزائــريــن إلى  األولـــى. فأكثر مــا يثير دهشة 
مدينة أنطاليا، هي غابات الصنوبر الكثيفة 
التي تحيط بها من جميع الجهات، وأشجار 
الفستق، إضافة إلى االستمتاع باالستحمام 
ــر والــــشــــمــــس وركــــــــــوب األمـــــــــواج  ــبــــحــ فـــــي الــ
والغوص، إضافة إلى بقية عوامل الطبيعية 
ــة، خـــصـــوًصـــا املـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة  املــــدهــــشــ
العاملية املتنوعة، إضافة  الخالبة، واملطابخ 
إلـــى الــخــدمــات الــفــنــدقــيــة املــمــتــازة، وطــبــًعــا، 
العروض  تركيا،  في  السياحة  يميز  ما  أهــم 

املمتازة من ناحية رخص الثمن.
ثالثمائة  مـــدار  على  أنطاليا  شمس  تــشــرق 
يوم في السنة، وفيها تنّوع نادر لكل عوامل 
ــفــت خــــالل الــســنــوات 

ّ
الــطــبــيــعــة، وحــتــى صــن

السياحية  املراكز  أشهر  من  بأنها  األخيرة، 
فــــي األنـــــاضـــــول، وتــســتــقــبــل زوارهــــــــا تــحــت 
عــنــوان »الــوجــهــة الــجــديــدة لــلــســيــاحــة”. في 

قلب والية أنطاليا، تقع مدينة بيليك، على 
ســـاحـــل الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، وفــيــهــا 
ــــن الــتــاريــخــيــة  ــاكـ ــ ــن األمـ ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــ
واألثــــريــــة والـــعـــريـــقـــة الـــعـــائـــدة إلــــى الــحــقــبــة 
إلى  إضافة  التركي،  التاريخ  من  العثمانية 
الــعــديــد مــن املــنــتــجــعــات حـــول املــديــنــة، مثل 
كيمير، والرا، ولكن تبقى منتجعات بيليك 

هي األجمل.
الــقــول إن بيليك وحــدهــا  الـــواقـــع، يمكن  فــي 
العطالت  أهــم وجهات  مكانتها بن  اتخذت 
املرافق  أضافت  بعدما  املرغوبة،  السياحية 
الــريــاضــيــة، فــإلــى جــانــب الــبــحــر والــطــبــيــعــة 
الخالبة واألماكن التاريخّية، يتوفر فيها 50 
ملعبًا لكرة القدم، وأكثر من 200 ملعب تنس.
الــكــثــيــر مـــن األمـــاكـــن الــتــي قـــد تــثــيــر اهــتــمــام 
 ،

ً
ــــى، مــنــهــا، مــثــال الــزائــريــن مــنــذ الــوهــلــة األولـ

التي  الــســيــاحــيــة،  للمنشآت  كــونــدو  منطقة 
ومالعب  ترفيهًيا،  ومجمًعا  ــا، 

ً
شــاطــئ تــضــمُّ 

أنطاليا،  غولف واســعــة. وتقع كوندو شــرق 
منطقة  عتَبر 

ُ
وت بيليك،  منطقة  مــن  بالقرب 

ـــــّيـــــَدت عـــلـــى طـــول 
ُ

ــة، وقـــــد ش ــ بـ
ّ

ــال ــ ســـيـــاحـــة خـ
الــشــريــط الــســاحــلــي الـــذي يمتد مــســافــة 1.5 
كــيــلــومــتــر، ومـــحـــاطـــة بــغــابــة مـــن الــصــنــوبــر 

ــا، 
ً

الــكــثــيــفــة أيــضــًا مـــن جــمــيــع الــجــهــات. أيــض
شـــــالل كـــورشـــونـــلـــو، يــعــتــبــر أحـــــد عــجــائــب 
الطبيعة األخرى املوجودة في منطقة بيليك، 
ويستضيف هذا الشالل الضيوف في الغابة 
الــتــي تحيطها مــئــات األنـــــواع مـــن الــطــيــور، 
وهــــي أحــــد أكـــثـــر األمــــاكــــن الــســيــاحــّيــة الــتــي 
والشالل  املنطقة،  في  اح  السيَّ عليها  د  يــتــردَّ
يــلــفــت األنـــظـــار إلــيــه بــشــكــل كــبــيــر، بالكهف 

املختبئ خلف مصب الشالل.
وهكذا، يمكن القول إن منطقة بيليك وحدها، 
بـــــدأت تـــأخـــذ صــبــغــة خـــاصـــة بـــهـــا، لتصبح 
ة عن أنطاليا، وربما 

ّ
ة مستقل منطقة سياحيَّ

كــــل مــنــطــقــة مــــن بــيــلــيــك نــفــســهــا، ســتــصــبــح 
ــة مــع مــــرور الــوقــت،  ــة خــاصَّ منطقة ســيــاحــيَّ
ملــا تحظى بــه مــن جــمــال الطبيعة، واملــيــراث 
التاريخي، واملرافق الرياضّية، واالستجمام، 
ومــراكــزهــا  الفندقّية  والــتــســّوق، وخــدمــاتــهــا 
بها،  املــوجــودة  الغولف  ومــالعــب  التجارّية، 
الذي  العاملّية، األمر  للمعايير  ا 

ً
واملبنّية وفق

يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ولكن 
خـــصـــوًصـــا األوروبـــــيـــــن والـــكـــنـــديـــن الـــذيـــن 
ــة 

ّ
ــبـــارد الــكــئــيــب وقــل يــهــربــون مـــن الــطــقــس الـ

الشمس في بلدانهم.

 )Getty( أنجلينا جولي لدى زيارتها لبنان مؤخرا

غنّى كثيرٌ من الفنانين المصرييّن لعيد الربيع، كأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعليّه توفيق. 
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أنطاليا التركيّة

حكواتي

ميسون شقير

اآلن، تحتفي املرأة في العالم املتقدم، بكونها امرأة في كل لحظة في حياتها. 
ملجّرد  إضافية،  وحقوقًا  إضافية  مكانة  املتقّدمة  املجتمعات  وتعطيها 
كونها امرأة، فهذا بحّد ذاته يحمل تّميزها بالرهافة التي تسكن روحها، 
وبالقدرة على الحب والعطاء. إذ يعرف تماًما هذا املجتمع املتقّدم أن املرأة 
، لذا فهو يكّرمها في عيدها كثيًرا، مثلما يكرمها بكل 

ً
هي من يرّبيه كامال

تفاصيل قوانينه، ويعطيها املكانة األولى في الحقوق، ويكرمها بحريتها 
املطلقة، بالتعامل مع قرارها ومع جسدها، مثلها مثل الرجل.

ويعمل املجتمع املتقدم، أيضًا، على جعل املرأة مستقلة، ومساعدتها في 
لم يعد  التي  لها االستقاللّية   يتيح 

ً
تثقيف نفسها، وذلــك كي تجد عمال

املتقدمة، ثمرة  املرحلة  إلى هذه  الوصول  املجتمع. وطبعا كان  بها  يقبل 
قرون من العمل املضني وتراكمات من الثورات الفكرية والسياسية قامت 
ا، 

ً
بها هذه الشعوب، على كل ما يقتل فيها قيمة اإلنسان. وكانت، أيض

 
ْ
نتاًجا ملفكرين ومفكرات سبقوا عصورهم وتحدوا السائد واملتكرر. إذ

كم من نساء دفعن حياتهن مقابل ما تنعم به امرأة اليوم في املجتمعات 
املتقدمة. لكن في بالدنا، فإن املرأة املتعلمة العاملة التي تحاول أن تثبت 
لم  الحياة من أضالعها،  تطلع  والتي  الحياة،  والطالعة من ضلع  كيانها، 
تزل تقف وتفكر كيف فقط ستستطيع، يومًا، أن تنفي ثقافة طلوعها من 
ضلع الرجل، والذي سيبقى حبها وشريك شغف الحياة ومتعتها. وفي 
املــرأة في بالدنا تحتار ألّي اتجاه تدير وجه عواطفها،  يوم عيدها، فإن 
دون أن يقتلها العتم أو أن تغتالها الرطوبة والعفونة. وكيف تحافظ على 
نبتة الحياة فيها حّية وخضراء، وكيف تفتح لها شبابيك روحها كلها 
والوصاية  التملك  ريــاح  تدخلها  أن  دون  والــهــواء،  الضوء  كي تشبع من 
الذكورية عليها، حتى ولو كانت رياح حب كبير فهي في غفلة عنها، وفي 

لحظة ما، ستقتلع كل ما فيها.

في  فينوس  مــن  تبقى  عما  تفتش  فيها،  عنها  املـــرأة  تفتش  عيدها،  فــي 
ا، 

ً
روحها، وعما أكلت األمومة منها بحملها الثقيل املستمر. لكنها، أيض

ا وحكمة، وكيف صقلت حجر 
ً
نفسها عمق األمومة  زادتها  تفتش عما 

روحها ليصير أنعم وأصلب بنفس هذا الحمل الثقيل املستمر.
العيد ولهذه  بــأن يسمى هــذا  أكبر حق  السورية، صاحبة  املــرأة  وحدها، 
السنة باسمها. فهي وبالرغم من أنها كانت سيدة أقدم الحضارات في 
والتي  والعطاء،  الجمال  وربــة  والخصب  الدهشة  فينوس  وكانت  العالم، 
عاشت في أقدم مدن العالم، والتي كانت مع السفينة الفينيقّية األولى، حني 
تعاني  تجربتها وحضارتها، هي وحدها من  الحديث  العالم  لهذا  نقلت 

اليوم، ما ال تعانيه امرأة على هذا الكون. 
فهي باإلضافة، لكل ما تعانيه املرأة العربية، فإنها في عيدها هذا تزرع 
املعتقل حياة قد ال  أو تحيك لزوجها  فوق قبر حبيبها نرجسة وقهًرا، 
أو  وابنتها تحت األرض،  ابنها   مع 

ً
أنها تدفن كيانها كامال أو  يعيشها، 

تغتصبها الرايات السوداء والعقول املريضة. وبأفضل حاالتها، فهي في 
تبقى من  ملن  الجفن وبضمة  بدمعة تحت  ذل حياتها  تــداري  املخيمات 
عائلتها. أو أنها لم تزل هناك تنتظر الذين رحلوا عن البالد أن يعودوا، 
الذين صــاروا يسكنون فقط في الصور. تنتظرهم أن يرجعوا، وهي  أو 

تعرف أنهم لن يرجعوا، لكنها في يوم عيدها تعد ألسمائهم العشاء.

عن األم في عيدها

فنون وكوكتيل
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مدير  أربعة: مساعد  فيه  الصحافيني  وعــدد 
مــايــكــل  )أداء  ــنــــســــون  روبــ روبـــــــي  الـــتـــحـــريـــر 
كــيــتــون(، وســاشــا فايفر )راشــيــل مــاكــآدمــز(، 
ومــات كـــارول )بــرايــان دارســـي(، والصحافي 

مايكل ريزيندس )مارك روفالو(.
ــق 

ّ
الــفــريــق كـــان يــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل ويــحــق

في قضايا شائكة قد تبلغ مّدة عمله عليها 
ــوات. بـــشـــكـــل ســــريــــع وعـــن  ــ ــنــ ــ ــورًا أو ســ ــ ــهـ ــ شـ
طـــريـــق أول مـــشـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم، نـــتـــعـــّرف عــلــى 
نــوعــيــة الــقــصــص املــقــتــرحــة عــلــيــنــا، فــداخــل 
مــخــفــر شــرطــة يــعــمــل الــجــمــيــع تــقــريــبــا - بما 
في ذلــك الشرطة ونائب املــّدعــي العام - على 
إخــــفــــاء مـــعـــالـــم جـــريـــمـــة تــــحــــّرش قــــس بــطــفــل 
والتحقيقات  املحاكمة  عــن  وإبــعــاده  صغير 
الصحافية. األمر كان يسير على هذا النحو 
في املّرات الكثيرة التي تحصل فيها قضايا 
قبل  لكن  فيها،  الكنيسة طرفا  تكون  تحّرش 
أن يقّرر فريق »سبوت اليت« العمل على هذه 

القضية.
الــصــحــيــفــة اســتــقــبــلــت مـــديـــر تــحــريــر جــديــدًا 
هو مارتي بارون )أداء ييف شرايبر(. ُيظهر 
الــرجــل مــنــذ الــبــدايــة حــمــاســا كــبــيــرًا مــن أجــل 
في  الصحيفة  تجعل  جــديــدة،  بــرؤيــة  العمل 
الــــصــــدارة. وفـــي اجــتــمــاعــه األول مـــع زمــائــه 
على  العمل  باقتراح  الجميع  يفاجئ  الجدد، 
في  تغلق  كانت  والتي  تلك،  التحّرش  قضية 
كل مّرة. وعندما فرضت القّصة نفسها على 
الجميع، انطلق الفريق في عمله. مارتي بدأ 
بطلب الطعن في حجب القضية واإلفراج عن 
قة بها وهو ما اعتبر مقاضاة 

ّ
الوثائق املتعل

للكنيسة الكاثوليكية ومواجهة مباشرة مع 
الكاردينال، كما جاء في أحد الحوارات.

ــانـــت الــكــنــيــســة تــحــمــي نــفــســهــا مــــن داخــــل  كـ
ــر  الــــنــــظــــام الــــقــــضــــائــــي، بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح أمــ
حجب بعد 

ُ
، فالقضايا ت

ً
متابعتها مستحيا

ثــاث ســنــوات، وهــي تستغرق وقتا أكثر من 
ذلك للتقديم، إضافة إلى عدم رغبة الضحايا 
فـــي الـــظـــهـــور إعـــامـــيـــا. وصـــعـــوبـــة الـــوصـــول 
التي تدين املتحّرشني. رغم كل  الوثائق  إلى 
ذلـــك، حــفــر »ســبــوت اليـــت« فــي هـــذه القضية 
ــهـــة مـــن جـــديـــد وأنــجــز  وأعــــادهــــا إلــــى الـــواجـ
 ،

ً
مباشرة املــوضــوع. وبعد نشره  تقريره عن 

وصلت مئات االتصاالت إلى مكاتبهم تقّدم 
شــهــادات عــن قضايا تــحــّرش ضــد الكنيسة. 
القصص  عـــدد  كـــان  ومـــع مطلع ســنــة 2002، 

التي نشرتها الصحيفة 600 قصة.
إلى جانب »سبوت اليت«، هناك أفام أخرى 
خذت مهنة الصحافة موضوعا لها، لكنها 

ّ
ات

قني أفراد وعاقتهم 
ّ
تناولت قصصا عن محق

مثل  تحقيق  فــريــق  إلينا  تنقل  ولــم  باملهنة؛ 
»سبوت اليــت«، وال قّصة مثل قّصته. الفرق 
األفــام كانت تقّدم ما يحيط  أن باقي  أيضا 
وهــذا جانب  التغيير.  على  وقدرتها  باملهنة 
مــهــم؛ يمكن هــنــا ذكـــر فيلم »اقــتــل الــرســول« 
لــــ مــايــكــل كــويــســتــا، عـــن الــصــحــافــي   )2014(
غـــاري ويـــب الـــذي أنــجــز تحقيقا عــن ضلوع 
املــــخــــابــــرات األمـــيـــركـــيـــة فــــي تــــوزيــــع أطـــنـــان 
مـــن الــكــوكــايــني داخــــل األراضــــــي األمــيــركــيــة، 

سليمان الحقيوي

»مـــهـــرجـــان  فــــي  عـــرضـــه األول  مـــنـــذ 
ــلـــم »ســــبــــوت  ــيـ ــة«، لــــقــــي فـ ــيــ ــدقــ ــنــ ــبــ الــ
اد الذين 

ّ
اليت«، تثمينا من قبل النق

اعتبروه من أفضل وأجــرأ األفــام التي تدين 
الكنيسة،  فــي  يعملون  مــن  بعض  انتهاكات 
عن  التعبير  على  الكبيرة  قــدرتــه  إلــى جانب 

هذه القّصة سينمائيا.
ــدم إثـــارتـــه ضـــّجـــة إعــامــيــة كــبــيــرة،  ــم عــ ــ ورغـ
، إال أن الفيلم 

ً
كالتي أثارها فيلم »العائد« مثا

ح لسّت جوائز في أوسكار، حصل 
ّ

كان قد ُرش
منها على اثنتني عن أفضل صــورة وأفضل 
إلى  االعــتــبــار  بذلك  ليعيد  أصــلــي،  سيناريو 

صحافة التحقيق.
ــريـــق صــحــافــي  ــم  فـ ــ ــــت« هــــو اســ »ســــبــــوت اليــ
ــلـــوب«،  يــعــمــل ضـــمـــن صــحــيــفــة »بـــوســـطـــن غـ

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 الشهر املــاضــي، املخرج 
َ
وّدعــت إيـــران، نهاية

فرج الله سلحشور )1952 - 2016(، وتعّددت 
ــقــة 

ّ
ــيـــات املــتــعــل ــالـ ــعـ ــفـ فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة الـ

السينمائية  املـــؤّســـســـات  قــبــل  مـــن  بــتــكــريــمــه 
ــــراف  ــتـ ــ ــا يـــشـــبـــه االعـ ــ ــــي مـ والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، فـ
األدائــيــة  الفنون  إلــى  أضافها  التي  باللمسة 
ــه نــقــطــة  ــالــ ــمــ ــــبــــر أعــ

َ
ــــعــــت

ُ
فـــــي إيـــــــــــران؛ حــــيــــث ت

انعطاف نحو العاملية، خصوصا مسلساته 
التلفزيونية التي رّكزت على قصص األنبياء 

والسير الدينية.
ــد مــــديــــنــــة قــــزويــــن،  ــيــ ــوالــ ســــلــــحــــشــــور، مـــــن مــ
 فـــي فــيــلــم »تــوبــة 

ً
ــا

ّ
ــدأ مـــشـــواره الــفــنــي مــمــث بـ

مسيرته  لتبدأ  مخملباف،  ملحسن  نــصــوح« 
الفنية في اإلخــراج بعد ذلــك، حيث رّكــز على 

فأخرج  غيرها،  من  أكثر  الدينية  املسلسات 
)1993(، وهــــو من  أيـــــوب«  »الــنــبــي  مــســلــســل 
ــّم أخــــرج مسلسل  كــتــب الــســيــنــاريــو أيـــضـــا، ثـ

»أصحاب الكهف« )1997(.
الذي  الصّديق«،  »يوسف  مسلسل  يظل  لكن 
أبــرز عمل  كتبه وأخــرجــه وأنتجه فــي 2008، 
ــــران وحــدهــا،  ــه، لــيــس فـــي إيـ يـــذكـــره الـــنـــاس بـ
بــل فــي العالم العربي، وفــي دول أخــرى غير 
عــربــيــة، حــيــث ُعــــرض املــســلــســل فــي أكــثــر من 
ــحــدة 

ّ
ثــمــانــني بـــلـــدًا، مـــن بــيــنــهــا الـــواليـــات املــت

األميركية وبريطانيا.
ــرًا، كــان  ــ

ّ
قــبــل تـــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة مــــؤخ

ر ملسلسل جديد، عن حياة 
ّ

سلحشور يحض
الــنــبــي مـــوســـى. الــتــحــضــيــر لــهــذا الــعــمــل بــدأ 
منذ سنوات، وقــال في وقت سابق، إنه عمل 
سيكون أضخم من »يوسف الصّديق« حيث 
»يحمل املسلسل بني طياته رسائل قوية ملن 

يحّرفون سيرة هذا النبي«.
عموما، تمّيزت أعمال سلحشور بجرأتها في 
طرح الروايات التاريخية؛ حيث لم يتحاش، 
وآخــر،  مذهب  بني  االختافات  كثيرين،  مثل 

عوالم سفليّة 
في قّمة البرج

من خالل أعمال مثل 
»يوسف الصّديق« و»أهل 

الكهف«، مثّل المخرج 
اإليراني أحد أبرز من 

اشتغلوا على القصص 
الدينية وقراءاتها 
التاريخية المتضاربة

فيلم يعيد، من خالل 
فريق تحقيق صحافي، 

فتح ملف 600 قضية 
تحرّش وانتهاك قام بها 
قساوسة بحق أطفال، 

مستعينًا بملفات حقيقية 
جرى نشرها عام 2001

يدخل المخرج اإلماراتي 
ماجد األنصاري زنزانًة 
عربية. ومنها، ينقل 

جانبًا من معادلة 
السلطة والمواطن، 

من خالل قّصة سجين 
بين يدي ضابط شرطة 

فاسد وسادي

فرج اهلل سلحشور غياب مخرج مسلسالت األنبياء

في مكان ما من العالم العربي

سبوت اليت مديح صحافة االستقصاء

رّكز على القصص الدينية 
لدحض بعض الروايات

ال سيما تلك الغربية

عدم تحديد المكان 
هو فرصة إلثارة نقاش 

يتجاوز الجغرافيا

نجاح الفيلم يعيد 
التذكير بقيمة السينما 

المستقلّة

سيناريو توثيقي 
يُظهر تالعبات النظام 

القضائي وتستره
يكن صعبًا على فيلم »سبوت اليت«  لم 
)بقعة ضوء( بلوغ تصوير مثالي للقصة 
بشكل  تفاصيلها  استحضار  خــالل  من 
فني دقيق، ألنه جاء بعد عشر سنوات 
على تلك األحداث المعروفة والمؤلمة 
وربما  حولها  من  الضجيج  خفت  وقد 
حساسية االقتراب منها. استطاع المخرج 
وأن  الحمراء،  الخطوط  وراء  يعمل  أن 
كانت  معتمة  زوايا  على  الضوء  يسلّط 
السيناريو  أن  سيما  وال  تتجنبها،  السينما 
نشرتها  حقيقية  وثائق  على  اعتمد 

الصحيفة عام 2001.

إضاءة زوايا مظلمة

2425
ثقافة

سينما

رحيل

فيلم

فعاليات سينمائية

السكان  استهدافها ملناطق عيش  خصوصا 
الــــســــود، وكـــانـــت تـــمـــّول بــمــداخــيــلــهــا جيش 
املــتــمــّرديــن فــي نــيــكــاراغــوا. قــبــل هـــذا الفيلم، 
هناك أفام مثل »كل رجال الرئيس« )1976( 
ــاول عــاقــة  ــنــ ــــوال، والـــــــذي تــ ــاكـ ــ ــي بـ ـــ آالن جــ لــ
ــيــــت« فــــي عــهــد  ــرغــ الـــصـــحـــافـــة بــقــضــيــة »ووتــ
الرئيس نيكسون، أو »ذي إنسايدر« )1999( 

لـ مايكل مان، أو الفيلم الدنماركي »املثالي«.
ها كانت أفاما مهّمة عن مهنة الصحافة، 

ّ
كل

وبــعــيــدًا عــن أيـــة مــقــارنــات فنية بينها وبــني 
ــا قـــــاربـــــت تـــجـــارب  ــهـ ـ

ّ
ــل ــكـ »ســـــبـــــوت اليـــــــــت«، فـ

في  بينما  مصادرهم،  أو  لصحافيني  فردية 
»سبوت اليــت« يقّدم تــوم مكارثي فيلما عن 
قـــدرة صحافة  فــريــق يعمل مثل خلية، وعــن 

أو حــتــى بــني ديـــن وآخــــر، مـــحـــاواًل االعــتــمــاد 
ــات تــاريــخــيــة مــنــضــبــطــة. كـــان من  ــ عــلــى روايــ
ــرأة املـــخـــرج اإليـــرانـــي أنـــه قـــّرر  ــرز نــقــاط جــ أبــ
ــاء فــــي املــســلــســات  ــيــ ــبــ تـــصـــويـــر وجـــــــوه األنــ
علماء  عليه  انــتــقــده  أمـــر  وهـــو  التلفزيونية، 
دين في وقت سابق، لكن آخرين اعتبروا أن 
الرسالة  إيصال  على  يساعد  التجسيد  هــذا 
املباشر  التأثير  خــال  من  املطلوب،  بشكلها 

على املشاهدين والجمهور.
فــي لــقــاءات لــه مــع الصحافة اإليــرانــيــة، ذكر 
املهنية على  فــي حياته  يــرّكــز  أنــه  سلحشور 
دحض  فــي  رغبته  بسبب  الدينية  القصص 
بعض الروايات، ال سيما تلك الغربية، التي 
تـــحـــّرف قــصــص األنـــبـــيـــاء، وتــبــتــعــد بــهــا عن 
روايــات الدين اإلسامي، وهو ما كان ينوي 
فعله بشكل واضح في مسلسل النبي موسى.
ــان ُيـــعـــرف أيـــضـــا بــأنــه  غــيــر أن ســلــحــشــور كــ
كان  املنطلق،  هــذا  ومــن  محافظة.  شخصية 
ــــى الــســيــنــمــا اإليـــرانـــيـــة  ــقـــاداتـــه إلـ ــتـ يــــوّجــــه انـ
نفسها، والتي ترّكز في جوانب عديدة منها 
عــلــى قــصــص اجــتــمــاعــيــة، وقـــد قـــال فــي وقــت 
سابق إنه ال يرى في األفام اإليرانية »غيرة 
ــان ســلــحــشــور  ــ عـــلـــى اإلســـــــــام«. ســـيـــاســـيـــا، كـ
مـــعـــروفـــا أيـــضـــا بــتــوّجــهــاتــه املــحــافــظــة، فقد 
كان داعما للرئيس السابق محمود أحمدي 
نجاد. نجاح مسلساته الدينية وشعبيتها 
الــســاحــقــة جــعــا صــاحــب مــســلــســل »يــوســف 
الـــصـــديـــق« مــقــّربــا مـــن األوســــــاط الــســيــاســيــة 
بعد  كــّرمــه  خامنئي  علي  إن  حتى  الحاكمة، 

نجاح مسلسله.. وقد نعاه أيضا.

االستقصاء على إسقاط أبراج الفساد. ربما 
في  حصدها  التي  فيلم  أفضل  جائزة  تكون 
جوائز األوسكار األخيرة أهم تتويج له. لكن 
كتبه  الــذي  السيناريو،  بجائزة  أيضا  فــوزه 
السيناريست جــوش  مــع  بــالــتــعــاون  املــخــرج 
سينجر، هو تتويج يحتاج إلى وقفة؛ إذ عمل 
بداية  لني 

ّ
املمث مــن  مــع طاقم ممّيز  مــاكــارثــي 

الــذي تماهى مع مهنة الصحافي  بـ روفــالــو 
طويلة  ساعات  لانتظار  املستعد  املشاكس 
ــــواب املــكــاتــب لــلــحــصــول عــلــى خــبــر.  خــلــف أبـ
يظهر فــي أحــد املشاهد وقــد نسي األكـــل، أو 
البيت،  فــي  وزوجــتــه  بأبنائه  الــشــعــور  حتى 
الجديد  املحّرر  قــّدم شرايبر، في دور  وكذلك 
مــــارتــــي بــــــــارون، أداء أنـــيـــقـــا، خـــصـــوصـــا فــي 
طــريــقــة احــتــوائــه لــلــخــافــات، أو دفـــع الفريق 

للتحقيق في قضية التحّرش. 
وإضــافــة إلــى جائزتي األوســكــار، فــاز الفيلم 
بأزيد من مئة جائزة في مناسبات مختلفة. 
السينما  بقدرة  التذكير  تعيد  الفيلم  وقيمة 
ة، والتي إن عملت تحت هذه الصفة 

ّ
املستقل

ــنـــاص قـــصـــصـــهـــا، بـــعـــيـــدًا عــن  ــتـ تــســتــطــيــع اقـ
ــم فــيــه. ولـــوال ذلــك ملــا شاهدنا  اإلطـــار املــتــَحــكَّ
 بــهــذه الــــجــــودة. هــــذه الـــرســـالـــة ظــهــرت 

ً
عــمــا

فــي خــطــابــات املــخــرج الكثيرة وفــي مختلف 
ــه عــــن الـــفـــيـــلـــم؛ حـــيـــث اعـــتـــبـــر نــجــاح  ــ ــواراتـ ــ حـ
»سبوت اليت« يجعل الناس على معرفٍة بما 
حصل وما سيحصل، ويصبح باستطاعتهم 

ب هذه االنتهاكات.
ّ
تجن

تصويب

ميغيل مالدوناذو

يقولون له أن يحفر خندقًا
املــســتــوى  عــــن  يــحــيــد  أن  دون 

العمودي
ه يجهل التصميم

ّ
مع أن

يعرف من اإلشاعات
هم يبنون جسرًا

َّ
أن

ل نتيجة يتخيَّ
ه
ّ
العمل كل

وذلك الخندق الذي يحفره
أم  لـــــــــأســـــــــاســـــــــات  أيــــــــــكــــــــــون 

للبالوعات؟
■ ■ ■

يدفعون له
نهاية اليوم

صلون به
ّ
هم سيت

َّ
ويعدونه أن

لو احتاجوه
ال يعمل باملقاولة
لذلك يستنفدونه

ال يطيب له
فوه بأعمال

ّ
أن يكل

دون أن يعرف
ما يفعل

ال يقول للمهندس
-العارف بالتصميم-

إن عامال مياومّيًا 
يشبه األشياء التي تحدث لنا

كالعيش ليوم واحٍد
ماذا عليه أن يفعل؟

ماذا بعد ذلك؟
يتصلون بنا،

نتحّزر:
هل نحفر خندقًا ألساس 

أم لبالوعة؟

شاعر   Miguel Maldonado(
مـــوالـــيـــد 1976،  مــــن  مــكــســيــكــي 
بعنوان  من مجموعة  والقصيدة 
»كتاب الِحَرف الحزينة« مكّرسة 
ــة«. تـــرجـــمـــة عــن  ــيـ ــعـ ــايـ ــنـ ـــ »الـــصـ لــ

اإلسبانية: غدير أبو سنينة(

قصص دينيّة بوجوه مكشوفة

زنزانة تسعنا جميعًا

تستضيف »دار الثقافة ابن رشيق« في تونس العاصمة، عند الخامسة من مساء 
يتخلّل   .)1934( الخليفي  ُعمار  السينمائي  للمؤرّخ والمخرج  تكريميا  اليوم، حفًال 
الحفل عرض لفيلمه السينمائي الفجر )1966(، الذي يعد أول فيلم طويل تونسي 
في  الفرنسية  »الحماية«  من  األخيرة  السنوات  في  أحداثه  وتدور  االستقالل،  بعد 

تونس.

األولى  الدورة  القاهرة، فعاليات  المقبل، في  أبريل  نيسان/  الثالث من  تنطلق في 
ُتعنى  منه.  السابع  حتى  وتستمر  الدولي،  السينمائى  الهول  أبو  مهرجان  من 
طلّاب  ينتجها  التي  باألفالم  سينمائيون،  وباحثون  طلّاب  ينّظمها  التي  التظاهرة، 

السينما، وتنّظم مسابقًة وعددًا من الورش حول إدارة وإنتاج األفالم األولى.

العاشرة  الــدورة  فعاليات  الرباط  في  ُتقام  بلدان،  عشرة  من  فيلمًا   30 بمشاركة 
الجاري  بين 30 آذار/ مارس  الفترة  مهرجان أنديفيلم للسينما واإلعاقة، في  من 
والثاني من نيسان/ أبريل المقبل. تتوزّع فعاليات التظاهرة بين »قاعة الفن السابع« 
مسابقة  تنظيم  الدورة  وتشهد  المغربية،  العاصمة  في  الوطنية«  و»المكتبة 

دولية للفيلم القصير حول موضوع اإلعاقة، إضافًة إلى ندوات وورش.

الحميد  »عبد  مؤّسسة  في  غــٍد،  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يُعرض، 
شومان« في ُعمان فيلم المخرج الروسي جيورجي دانيليا ال تحزن )90 دقيقة(. 
أُنتج سنة 1969، قّصة بنجامين، وهو طبيب  الذي  التراجيكوميدي،  الفيلم  يروي 

محلي يعالج الفقراء مجانًا، بما يجعله محبوبًا لكن مع مصاعب حياتية.

سعيد أبو معال

ال بـــّد أن يــتــســاءل املــشــاهــد بــعــد خــروجــه 
ــــي مــاجــد  ــاراتـ ــ ــة« املـــخـــرج اإلمـ ــ ــزانـ ــ مـــن »زنـ
األنــــصــــاري عـــن ســبــب عــــدم وضــــع مــكــان 
وزمـــــــان مـــحـــّدديـــن لــلــفــيــلــم، أهـــــو »جــــن« 
ــــوع بـــالـــغ  ــــوضـ ــتــــصــــّدى ملـ الـــســـيـــنـــمـــا إذ تــ
الحساسية في عاقة السلطة، أو رجالها، 
باملواطنني البسطاء واملسحوقني، أم أنها 
ــب حــســاســيــات األنــظــمــة 

ّ
الــرغــبــة فـــي تــجــن

ب الحديث عن بلد بذاته، أم 
ّ
العربية، بتجن

ألن العنف والظلم اللذين أظهرهما الفيلم 
العربية، وإن  الباد  هو نفسه في جميع 

بدرجات متفاوتة؟
تــتــقــّدم عـــبـــارة »فــــي مـــكـــان مـــا فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي« الــشــريــط الـــروائـــي الــطــويــل )92 
أمام  أنفسنا  نجد  ما  سرعان  ثم  دقيقة(، 
ــلــني مـــن فلسطني 

ّ
لــهــجــات مــخــتــلــفــة ملــمــث

واإلمـــــــــارات، وتــســمــيــات غــربــيــة لــأمــاكــن 
 

ّ
التي تجري فيها األحــداث، كما لو أن كل

حدث نوعا من 
ُ
تلك العناصر اجتمعت لت

الــتــمــويــه، والــتــأكــيــد بــأنــنــا لــســنــا فــي بلد 
ــداث الــفــيــلــم فـــي زنــزانــة  ــ ــدور أحـ بــعــيــنــه. تــ
داخـــــل مـــركـــز تــوقــيــف لــلــشــرطــة. وهـــنـــاك، 
نـــقـــف أمــــــــام مــــمــــارســــات ضــــابــــط شـــرطـــة 
وبتعذيب  بالقتل  ذ 

ّ
يــتــلــذ  

ّ
ومــخــتــل فــاســد 

قادته  م 
ّ
ضــحــايــاه، ومــواطــن بسيط محط

األقـــــــــدار الـــغـــريـــبـــة لـــيـــكـــون مـــحـــتـــجـــزًا فــي 
ذ ما يطلبه منه مرغما.

ّ
سجنه، وينف

الفلسطيني  ل 
ّ
املمث )أداء  الضابط  يظهر 

ــي تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــ ــرع فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــي ســــــلــــــمــــــان(، ويـ ــلـ ــ عـ
 بقتل مدير املركز 

ً
ممارسات بشعة، بداية

ذ 
ّ
التلذ مــن  الكثير  فيها  وحشية  بطريقة 

والسادية، لكن من دون أن نعرف السبب، 
والغموض  التشويق  من  حالة  يخلق  ما 
ــف خــيــوطــه إال مـــع نــهــايــة 

ّ
الــــذي ال تــتــكــش

وقعت  الجريمة  أن  نكتشف  حــني  العمل، 
في سياق رغبة الشرطي في تهريب أخيه 

املحكوم عليه باإلعدام.
ــــروف االضــطــهــاد  يــضــعــنــا املـــخـــرج فـــي ظـ
الــتــي يــتــعــّرض لــهــا املـــواطـــن الــعــربــي في 
ســـجـــون الــســلــطــة وزنـــازيـــنـــهـــا. وهــــو وإن 
لــم يــحــّدد مكانها وزمــانــهــا، فــإن املشاهد 
الـــعـــربـــي لـــن يــعــجــز عـــن مــطــابــقــة أحـــداثـــه 
مع ما يجري مع قصص يكون قد قرأ أو 

سمع عنها، وربما عاشها.
الضابط  يــحــّول  كــيــف  الفيلم  يستعرض 
ــيـــر »طــــال«  الـــفـــاســـد حـــيـــاة املــــواطــــن األسـ

داخـــل غــرفــة واحـــدة ليس أمـــرًا هينا. هي 
املــلــل،  مــن  قــد ينتج عنها كثير   ،

ٌ
مــغــامــرة

املخرج متحّكما في صناعته،  لم يكن  إن 
ولـــم يــجــد بــدائــل أخـــرى النــحــصــار العمل 
فـــي بــضــعــة أمـــتـــار مــغــلــقــة. فـــي الــنــهــايــة، 
لــلــجــانــب األضـــعـــف، لكنه  الــفــيــلــم  ينتصر 
ى خيارات راديكالية؛ 

ّ
في سبيل ذلك يتبن

البطل »طــال« في سبيل  إذ يدفع بموت 
التي يحبها، وكذلك  ابنه وطليقته  إنقاذ 

الــهــارب من  مــوت الشرطي على يــد أخيه 
لــكــن، ورغـــم قسوة  اإلعــــدام محترقا.  حكم 
الــفــيــلــم، الــتــي يــعــكــســهــا املـــوضـــوع نفسه 
أن مسحة  إال  العنيفة،  املشاهد  أو بعض 
الفاسد  الشرطي  شخصية  في  كوميدية 
أن  وأمــام حقيقة  القسوة.  تلك  فت من 

ّ
خف

كبيرة،  كزنزانة  يبدو  ه 
ّ
كل العربي  العالم 

الــذي اختار االبتعاد  يكون خيار املخرج 
فرصة  لفيلمه  حقيقي  مــكــان  تحديد  عــن 
إلثارة نقاش يتجاوز الحدود الجغرافية. 
لكن السؤال األهم: هل هذا الوضع مرتبط 
األمر  أن  أم  ني 

ّ
بشخوص فاسدين ومختل

في جوهره تعبير عن سياسات ال تحترم 
املوطنني بصفتهم  اإلنسان وتتعامل مع 
أرقـــــامـــــا يـــســـهـــل تــحــطــيــمــهــا وإخــــفــــاؤهــــا 
وقــتــلــهــا، تــمــامــا كــمــا فــعــل الــشــرطــي الــذي 
راكم الجثث في حّمام املركز، وحاول قتل 

الجميع في سبيل نجاته؟

إلــى  بــكــري(  الفلسطيني صــالــح  ــل 
ّ
)املــمــث

ــــى تــنــفــيــذ رغــبــاتــه  جـــحـــيـــم، ويــــدفــــع بــــه إلـ
ــدءًا مــــن نـــقـــل بــصــمــاتــه عــلــى  ــ وأوامــــــــــره، بــ
الــذي قتل به مدير املركز، وليس  السكني 
انــتــهــاًء بــالــصــمــت أمــــام مــمــارســاتــه بحق 
ــل ذلـــــــــك، نــــرى  ــ نـــــــــزالء املــــــركــــــز. ووســـــــــط كــ
مــحــاوالت الــخــاص الــيــائــســة الــتــي يقوم 
بها »طال« للهروب أو إنقاذ نزالء املركز.

الفيلم، ورغــم مــا نلمس فيه مــن بصمات 
إخراجية، وأداء متقن، لم يسلم من بعض 
اإلخــراجــيــة؛  الــهــنــات  أو  التقنية  الــعــيــوب 
منها ظهور بعض األدوات واألكسسوارات 
الــتــي لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي الــفــتــرة الــتــي 
يتناولها، كما أن أداء الطفل )ابن طال( لم 
يكن متقنا. لكنها، باملجمل، ال تنتقص من 
ل تحّديا في 

ّ
هذه التجربة التي كانت تمث

حّد ذاتها، ألن خيار أن تدور أحداث فيلم 
مــن ساعة ونصف  أكثر  سينمائي خــال 
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والتي  الشعبي«،  »الحشد  مليشيا  ضريبة  أحدثها  العراق،  موظفي  رواتب  لها  تتعرض  عديدة،  مالية  استقطاعات 
طبقت بأثر رجعي، بعد تخصيص بند لها في الموازنة العامة من دون وجود سيولة لتغطيته، في ظل جدل شعبي 

وقانوني بشأن شرعية القرار

نفقات »الجيش الموازي«
تلتهم رواتب موظفي العراق

الحشد
الشعبي

بغداد ـ أمير العبيدي

الحيــرة  مــن  حالــة  تســيطر 
ياســر  علــى  الشــديدين  واإلحبــاط 
كرجي البطاوي، املوظف في وزارة 
الزراعة العراقية، بعد ســماعه األخبار الســيئة 
عن فرض استقطاع جديد وضخم على راتبه، 
والــذي يصفــه »باملتهالــك وغيــر الكافــي لســد 
عــن   

ً
فضــا األبنــاء،  مــن  وثاثــة  زوجــة  رمــق 

تسديد ديون مترتبة عليه من األشهر املاضية 
حــن أخــذ باالقتــراض مــن عــدة أصدقــاء، بعــد 
الضربــة املفاجئــة التــي تعرضــت لهــا ميزانيــة 
الخصومــات  سلســلة  جــراء  مصروفاتــه، 
الحكومــة  بــدأت  التــي  القاســية  والضرائــب 

العراقية بفرضها على جميع موظفيها«.
املوظف الذي أمضى 10 أعوام في الخدمة يعلم 
أنه ال طائل من الجدال مع املسؤول عن توزيع 
الرواتــب، ألنــه يحتفظ بوثيقة رســمية صادرة 
في 11 يناير/ كانون الثاني املاضي وبتوقيع 
علــى  تنــص  زيبــاري،  هوشــيار  املاليــة  وزيــر 
خصــم نســبة 3% مــن رواتــب جميــع املوظفــن 
والنازحــن،  الشــعبي«  »الحشــد  قــوات  لدعــم 
مــع اإلشــارة ضمنــًا إلى جبايــة املبلغ مضاعفًا 
واملاضــي  الحالــي  الشــهر  مســتحقات  لســداد 

بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ. 
راتبــه  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ يبــن  البطــاوي 
الشــهري البالــغ 600 ألــف دينــار )480 دوالرًا( 
ألــف دينــار )40  تعــرض الســتقطاع مبلــغ 50 
جديــدة  ضرائــب  فــرض  تــم  وقبلهــا  دوالرًا(، 
يعجــز  بــات  حتــى  قديمــة،  أخــرى  ومضاعفــة 
عــن توفيــر احتياجــات العائلة وأخذ يلجأ إلى 
االقتراض الشــهري مــن أصدقائه الذين يعتذر 
أغلبهم، بسبب الظروف املالية الصعبة، والتي 

تعيشها أغلب قطاعات املجتمع العراقي.

الموظفون يشدون األحزمة
وزارة  فــي  املوظــف  البيضانــي،  نهــاد  يشــير 
االتصاالت، إلى أن ضريبة الحشــد والنازحن 
مضاعفــة  عــن  بســيط  زمنــي  بفــارق  جــاءت 
ضريبــة الدخــل وكذلــك خصــم مبلــغ صنــدوق 
االجتماعيــة،  الحمايــة  وضريبــة  التقاعــد 

وجــود ســيولة لتغطيتهــا. وتوضــح حمــدون، 
»العربــي الجديــد«، مــا تصفــه بشــرعية هــذه  لـ
املوازنــة  قانــون  مــع  لتوافقهــا  االســتقطاعات 
ظــل  فــي  مؤقتــة  حلــواًل  ولكونهــا   2016 لعــام 
بســبب  للحكومــة  الضعيــف  املالــي  املوقــف 
االنخفــاض الشــديد في أســعار النفط، ولكنها 
أوضــاع  مراعــاة  يمنــع  ال  األمــر  هــذا  أن  تــرى 
املواطنن سواء بتأجيل االستقطاعات أو عدم 

مضاعفتها.
وكان املتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية 
قــد أعلــن فــي أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام 
املاضــي عــن إقــرار الحكومــة ملوازنــة عــام 2016 
بمجمــوع نفقــات بلــغ 106 تريليونــات دينــار 
فــي مقابــل إيــرادات تقدر بـــ 83 تريليون دينار، 
بمــا يجعــل قيمــة عجــز املوازنــة تصــل إلــى 23 

تريليون دينار )20 مليار دوالر أميركي(.
أكــرم  واإلداري  القانونــي  الخبيــر  يختلــف 
بخصــوص  البرملانيــة  مــع  الجــاف،  فرهــاد 
شــرعية الخصومــات املفروضــة علــى الرواتــب 
املــادة 39 مــن قانــون املوازنــة  إلــى أن  ويشــير 
للعام الحالي التي تنص على التزام الحكومة 
بدعــم هيئــة الحشــد الشــعبي، ال تعنــي أبــدًا أن 
بات املوظفن، متابعًا أن شــمول 

ّ
تلجأ إلى مرت

املتقاعدين بهذه الخصومات هو خطأ فادح.
فــإن  أيضــًا  املوازنــة  قانــون  إلــى  وبالعــودة 
»العربــي الجديــد«، أن  الخبيــر الجــاف يؤكــد لـ
وزارة املاليــة باشــرت بتنفيــذ قرارهــا الخــاص 
باســتقطاع الحشــد والنازحــن مــن املوظفــن 
وحصلــت مبالــغ عــن شــهرين، بالرغــم من عدم 
الرســمية،  الجريــدة  فــي  املوازنــة  قانــون  نشــر 
لدخــول  عليــه  متعــارف  أساســي  شــرط  وهــو 
أي قانــون إلــى حيــز التنفيــذ. وينــص القانــون 
العمــل  علــى   2007 لســنة   34 رقــم  العراقــي 
جريــدة  فــي  نشــرها  تاريــخ  منــذ  بالقوانــن 
الوقائــع العراقيــة، إذ إن كل مــا ينشــر بهــا هــو 

النص الرسمي املعول عليه.
ويتهــم الجــاف املســؤولن العراقيــن بالجديــة 
األمــر  يتعلــق  حــن  فقــط  الفــوري  والتنفيــذ 
بالقوانــن التــي تلحق الضرر باملواطن، مبينًا 
قوانــن  بخصــوص  شــيئًا  يقدمــوا  لــم  أنهــم 
الدنيــا  الوظيفيــة  الدرجــات  رواتــب  تعديــل 
وتقليــل الفــوارق بــن رواتــب الــوزارات، والتــي 
جعلــت مــن صاحب مؤهل علمــي يتقاضى في 
وزارات مثــل الثقافــة والصناعة والزراعة راتب 
آخــر  فــي وقــت يتقاضــى شــخص  400 دوالر، 
وزارات  مــن  مضاعفــًا  راتبــًا  املؤهــات  بنفــس 

الكهرباء والنفط والتعليم العالي.
وبينمــا امتنــع اثنــان من املســؤولن فــي وزارة 
املاليــة العراقيــة عــن الحديــث ملعــد التحقيــق، 
الحشــد  اســتقطاعات  موضــوع  بخصــوص 
الشعبي، أكد مصدر من قسم اإلعام واالتصال 
فــي الــوزارة عــدم وجود أي نية لفرض ضرائب 
جديــدة أو اســتقطاعات للعــام الحالي. املصدر 
الــذي رفــض ذكــر اســمه لعــدم تخويلــه رســميًا 
 %3 الـــ  نســبة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ قــال 
التــي تــم فرضهــا علــى رواتــب جميــع املوظفن 
واملتقاعدين كانت الخطوة األخيرة التي تقوم 
الــوزارة ضمــن مجموعــة تدابيــر تخــص  بهــا 

اإليفاء بالتزامات العام املالي الحالي.

الحشد الشعبي يرد
العقائــدي  التوجيــه  مديريــة  فــي  القيــادي 
وســام  الشــعبي،  الحشــد  لقــوات  التابعــة 

مــن  املاليــة  مخصصاتهــم  يصــف  الكابــي، 
لحجــم  املوازيــة  وغيــر  بالضعيفــة  الحكومــة  
بهــا  قامــت  التــي  واإلنجــازات  التضحيــات 
الحشــد  منظومــة  فــي  املنضويــة  الفصائــل 
الشعبي، على حد قوله، داعيًا إلى إعادة النظر 
»العربي الجديد«،  بها، ويســتعرض الكابي لـ
قائمــة مطولــة مــن النفقــات التــي تبــدأ برواتــب 
املقاتلــن وتأمــن األســلحة والذخيــرة مع كلفة 
 عــن موازنة تخص 

ً
إدامتهــا وتطويرهــا، فضا

وتأمــن  واملفقوديــن  الشــهداء  عوائــل  رعايــة 
عناصــر  مــن  كبيــر  لعــدد  والتقاعــد  العــاج 
الحشد الذين أصيبوا بعاهات في املعارك ولم 

يعودوا قادرين على أداء واجباتهم القتالية.
ويطالــب القيــادي فــي »الحشــد« مــن يعتقــدون 
القــادة  جيــوب  إلــى  تذهــب  األمــوال  هــذه  أن 
السياســين وامليدانيــن، بزيــارة أحــد املواقــع 
بأنفســهم وأن يشــاهدوا حجم النفقات املالية، 
مشــيرًا إلــى أن املبالــغ الحكوميــة ال تســد جــزءًا 

بسيطًا من ميزانيتهم.

تمويل جيش موازٍ
ال يعترض الكاتب واملحلل السياسي العراقي 
الباهظــة  النفقــات  الحــاج علــى قائمــة  عدنــان 
األمــر  أن  يــرى  ولكنــه  الكابــي،  يقدمهــا  التــي 
»الحشــد«  لقــوات  املؤقتــة  الحاجــة  تعــدى 
وأصبــح يمثــل تأســيس جيــش مــواٍز أو »ثــاٍن« 
علــى حــد تعبيــره، بهيكليــة وتســليح ونفقــات 
املوظفــن،  مــن رواتــب شــريحة  يتــم توفيرهــا 
االســتقطاع  موضــوع  مــرور  أن  إلــى  مشــيرًا 
بــدون اعتــراض شــعبي سيشــجع علــى فــرض 

املزيد منه في املستقبل.
ويطالب املحلل السياســي القائمن على إدارة 
إيضاحــات  بتقديــم  العــراق  فــي  املالــي  امللــف 
الضرائــب  لهــذه  الفعليــة  الحاجــة  عــن 
أعلــن  العــراق  أن  خصوصــًا  واالســتقطاعات، 
الحالــي  العــام  موازنــة  مــن   %20 بــأن  ســابقًا 
ستذهب إلى البنود الدفاعية، والتي تضمنت 
دفــع رواتب ومســتحقات اآلالف من املتطوعن 

في قوات الحشد.
»العربــي الجديد«  ويعــود الحــاج فــي حديثــة لـ
إلى سقوط مدينة املوصل بيد تنظيم »داعش« 
في حزيران/ يونيو 2014 وفتوى املرجع علي 
السيســتاني، والتــي بموجبهــا تأسســت قوات 
»الحشــد«، ويقــول الحــاج »إنهــا لــم تنص على 
تخصيص ميزانية مالية أو جعل هذه القوات 
جيشــًا ثانيًا ولكنها تحدثت عن حمل الســاح 
لغــرض الدفــاع والتضحيــة، وهــي معــاٍن يتــم 
فهمهــا بــأن املقاتــل يعمل وفــق منطلق إيماني 

وروحاني«.
املحلــل العراقــي املقيــم فــي العاصمــة األردنيــة 
قــوات  مــن  فصيــل  كل  بــأن  يتابــع  عّمــان، 
فــي  داخــل  سياســي  لحــزب  يتبــع  »الحشــد« 
تشــكيل الحكومــة ويمتلــك وزارات ومناصــب 
كبيــرة، وهــو بالتالي قادر على تمويل فصيله 
الضرائــب  إلــى  بحاجــة  ليــس  وهــو  املســلح 
املفروضــة علــى املرتبــات الحكوميــة. وبحســب 
إحصــاءات يقوم بتجميعهــا املحلل الحاج من 
فــإن الخصومــات  وزارتــي التخطيــط واملاليــة 
املفروضــة علــى رواتــب أكثــر من ســبعة ماين 
موظف عراقي ســتعود بمبلغ يقترب في حده 
األدنــى مــن 300 ألــف دوالر شــهريًا، بافتــراض 
الحــد  يتقاضــون  املوظفــن  هــؤالء  جميــع  أن 

األدنى من الرواتب.

خصومــات  عــن  يــدور  الحديــث  أن  مضيفــًا 
جديدة في األشــهر املقبلة تخص إعادة إعمار 
املناطــق املحــررة مــن ســيطرة تنظيــم »داعش« 

وصيانة سد املوصل.
موظــف  املتواصــل  الرواتــب  انخفــاض  أجبــر 
االتصاالت على وضع خطة مصاريف جديدة 
بالتعــاون مــع زوجتــه وتضمنــت إلغــاء فقــرة 
النزهــة األســبوعية، وحــذف اللحــوم الحمــراء 
كميــة  تقليــل  عــن   

ً
التســوق، فضــا قائمــة  مــن 

الكهرباء التي يتم شراؤها من صاحب املولد، 
بينمــا  بالكهربــاء،  منطقتهــم  يغــذي  والــذي 

يعتزم إلغاءات جديدة خال الفترة املقبلة.
ويتهــم البيضانــي القائمــن علــى إدارة امللــف 
بــأي  القيــام  عــن  بالعجــز  العــراق  فــي  املالــي 
مضيفــًا  الســيولة،  وتوفيــر  لإلصــاح  خطــوة 
أنهــم ال يعرفــون أي حلــول ســوى الســطو علــى 
تعبيــره.  بحســب  البئيســة،  املوظفــن  رواتــب 
التعليــم  وزارة  فــي  املحاســب  يؤكــد  بينمــا 
املوظــف  أن  العطــار،  نبيــل  لــؤي  العراقيــة 
العراقي خسر خال سنتن 8% من راتبه الذي 
كان يتقاضــاه، وذلــك بعــد فــرض اســتقطاعات 

مالية جديدة وزيادة نسبة القديمة.
فــي شــهر  أنــه  إلــى  العطــار  ويشــير املحاســب 
مــارس/ آذار، مــن العــام املاضــي، تمــت زيــادة 
ضريبة صندوق التقاعد من راتب املوظف من 
نســبة 7% إلى 10% وتاها في آب/ أغســطس 
الحمايــة  ضريبــة  فــرض  ذاتهــا  الســنة  مــن 
مــن   %2 نســبتها  بلغــت  التــي  االجتماعيــة 
الراتب، في حن شهد يناير/كانون الثاني من 
العــام الحالــي أحــدث االســتقطاعات ويخــص 
قــوات الحشــد الشــعبي والنازحــن وبلــغ %3 

من راتب املوظف.

تخصيص بند الحشد أصل المشكلة
فــي  والعضــو  العراقيــة  البرملانيــة  تنفــي 
أي  وجــود  حمــدون،  محاســن  املاليــة  اللجنــة 
علــى  جديــدة  اســتقطاعات  لفــرض  خطــط 
إنهــا وصلــت  تقــول  والتــي  املوظفــن،  رواتــب 
إلــى مســتوى ال يتحمــل مثــل هــذه اإلجــراءات، 
تخصيــص  إلــى  املشــكلة  أصــل  تعــزو  بينمــا 
دون  الحالــي  العــام  موازنــة  فــي  الحشــد  بنــد 

20 % من موازنة 
العام الحالي في 
العراق مخصصة 

للبنود الدفاعية

تطبيق 
استقطاعات 

الحشد الشعبي 
على المتقاعدين 

يضاعف معاناتهم

موظفو العراق يشكون تحميلهم نفقات الحشد الشعبي )فرانس برس(
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شهدت مباراة 
الرجاء البيضاوي 
المغربي وشباب 
الريف الحسيمي، 
أحداثا مؤسفة، 
بعد مواجهات 
بين مجموعات 
من مشجعي 
الفريق األول 
في مدرجات 
ملعب محمد 
الخامس، أسفرت 
عن مقتل 
شخصين وإصابة 
54 آخرين. وقرر 
االتحاد المغربي 
حرمان الجماهير 
من حضور 
المباريات لخمس 
من األجواء المشتعلة أثناء مباراة الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي )فرانس برس(مباريات.

الوجه األسود للكرة

أهدر روما العديد من الفرص لتتوقف سلسلة 
من ثمانية انتصارات متتالية بالتعادل 1-1 مع 

ضيفه وغريمه إنتر ميان، في دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم. وتقدم إيفان 

بريسيتش بهدف إلنترناسيونالي في الدقيقة 
53، بينما تعادل راديا ناينجوالن لروما قبل 
ست دقائق من نهاية الوقت األصلي. وأصبح 

رصيد روما 60 نقطة، وإنتر 55، ليبتعدا أكثر عن 
املنافسة على اللقب املحلي.

أكدت تقارير صحافية إسبانية نقا عن مصادر 
قريبة من جوزيه مورينيو أن املدرب البرتغالي 

ارتبط باتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد 
املنافس في الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، 
تمهيدا لتولي تدريبه في نهاية هذا املوسم خلفا 

ملدربه الحالي الهولندي لويس فان غال. ورشحت 
الكثير من التقارير اإلعامية مورينيو مدرب 
تشيلسي وريال مدريد السابق لتولي تدريب 

»الشياطن الحمر« بداية املوسم املقبل.

أعرب اإلسباني رافائيل نادال عن رضاه بما 
حققه في بطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة، 
والتي ودعها إثر هزيمته أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، املصنف األول عامليا، في نصف 

النهائي بعد مباراة قوية. وقال نادال، املصنف 
الخامس عامليا، »لست في مستوى متراجع، ولم 
أتراجع في أي لحظة«، مضيفا »أنا هنا ما زلت 

أنافس وأفعل ما في وسعي كل يوم. أبذل أقصى 
جهد ألصبح أفضل يوما بعد يوم«.

تعادل إنتر وروما 
يبعدهما عن صراع 

صدارة الكالتشو

جوزيه مورينيو 
يقترب من مانشستر 

يونايتد

نادال سعيد 
رغم الخروج أمام 

ديوكوفيتش
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ملبورن ـ العربي الجديد

ــكـــو روزبــــــــــرغ،  ــيـ افــــتــــتــــح األملــــــانــــــي نـ
سائق مرسيدس، موسم منافسات 
ــبـــاق  بـــسـ بــــتــــتــــويــــجــــه  فـــــــورمـــــــوال 1 
الجائزة الكبرى بأستراليا، والذي أقيم اليوم 
احــتــل زميله  بـــارك، بينما  ألــبــرت  على حلبة 
هاميلتون،  لويس  البريطاني  العالم،  وبطل 
املركز الثاني، وجاء األملاني سباستيان فيتل 
ســائــق فــريــق فــيــراري ثــالــثــا، لــتــبــدأ املنافسة 

مبكرا بني الفريقني.
وواصـــل روزبـــرغ أداءه املمّيز الــذي أنهى به 
منافسات املوسم املاضي، ليحقق الفوز األول 
لــه هــذا املــوســم، والــرابــع على التوالي بشكل 
عام، ويعتبر هذا الفوز هو الـ15 في مسيرته 
بسباقات السرعة األهم على الصعيد العاملي. 
ومن جانبه، حّسن هاميلتون من أدائه بعدما 
تأخر إلى املركز السادس بالرغم من انطالقه 
من الصدارة، ولكنه فشل في الفوز بالسباق 

في النهاية ليكتفي بالوصافة.
وقال  روزبرغ عبر دائرة اتصاالت فريقه عند 
خط النهاية »نعم إنه رائع أيها الشباب. رائع. 
رائعة«. وأضــاف »استراتيجية  بداية موسم 
اإلطـــــارات لــعــبــت دورا مــحــوريــا الـــيـــوم. ولــذا 
فــأنــا أشــكــر الــفــريــق عــلــى مــا قـــام بــه مــن عمل 
مــتــمــّيــز«. وأردف »الـــســـيـــارة كــانــت أكــثــر من 
املنافس  مراقبة  علينا   

ّ
يتعني الــيــوم..  رائــعــة 

األحمر )فــيــراري(، ألنه كان قريبا جدا اليوم 
كما رأيتم«.

وجاء تقدم فريق مرسيدس بعدما قرر تغيير 
اإلطارات خالل فترة توقف لعشر دقائق بعد 
حادث مرّوع على الحلبة، بينما قرر فيراري 
والتي  نفسها،  بــاإلطــارات  املسيرة  مواصلة 

2829
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تقرير

كلفته في النهاية التأخر في الترتيب بعدما 
اضطر الفريق إلجراء توقف إضافي لتغيير 

اإلطارات قبل نهاية السباق.
الــجــيــد  األداء  مــــواصــــلــــة  فــــي  فـــيـــتـــل  ونــــجــــح 
مـــع فـــيـــراري، بــيــنــمــا عــانــى الــفــنــلــنــدي كيمي 
ــكــــونــــني مــــن حــــظ عــــاثــــر، بـــعـــدمـــا اضــطــر  رايــ
فنية  مشاكل  بسبب  املنافسات  من  للخروج 
ــرك ووحـــــــدة الــــطــــاقــــة، تــســبــبــت فــي  ــحــ ــي املــ فــ
اشتعال النار بسيارته واستحالة عودته من 

جديد للمضمار.

C C

شباب قسطنطينة 
الجزائري يشارك الكبار ثوب 

االنتصارات

النجم الساحلي 
التونسي يرافق كبار 

أفريقيا

المصري البورسعيدي ألول مرة 
إلى ثمن نهائي الكأس منذ 2010

الـــ 16 في  إلــى دور  البورسعيدي  ألول مــرة منذ 2010 صعد فريق املصري 
بــأســوان  للتعدين  النصر  فــريــق  بعد تخطيه  الــقــدم  لــكــرة  كــأس مصر  بطولة 
بركالت الترجيح من نقطة الجزاء 3/4 في املباراة التي أقيمت بينهما / السبت 
في  أقيمت  التي  الوحيدة  للمباراة  األصلي  الوقت  انتهى  الــــ32.  دور  إطــار  في 
هذا الدور حيث تستكمل بقية املباريات في األسبوع األخير من مارس/ آذار 

الجاري بتعادل الفريقني بدون أهداف.

طنجة يستعيد المركز الثالث بالدوري المغربي
املــغــربــي لكرة  الــجــديــد على دوري املحترفني  الــوافــد  اتــحــاد طنجة  فــاز فــريــق 
الجولة  1-صــفــر، ضمن  الجديدي  الحسني  الــدفــاع  املتعثر  على ضيفه  القدم 
املهاجم  الوحيد عن طريق  اتحاد طنجة واملــبــاراة  للمسابقة. وجــاء هــدف   21
لكرة  العسكري  الــحــارس خــالــد  إبــعــاد  عــدم  مــن  مــعــاوي مستفيدا  عبدالغني 

عرضية من البديل عبد العالي العبوبي من الجهة اليسرى بشكل جيد. 

إسبانيول يفوز على بلباو بهدفين مقابل واحد
الـ30  الجولة  أثلتيك بلباو )2-1( في إطار  تغلب فريق إسبانيول على ضيفه 
من الــدوري اإلسباني لكرة القدم. سجل أثلتيك أوال بالشوط األول من خالل 
خابيير إراسو )ق20( الذي سدد الكرة في اتجاه حارس مرمى صاحب األرض 
أفلتها ليتصدى لها إراســو مجددا ويدخلها شباك املضيف. واستطاع  الذي 
إسبانيول أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني حني أدرك السنغالي بابا كولي 
ديوب التعادل برأسية بعد ضربة ركنية )ق54( قبل ثالث دقائق من أن يسجل 
فيليبي كايسيدو الهدف الثاني إلسبانيول بعد تمريرة من جيرارد مورينو. 

ولم يستطع بلباو أن يتغلب على إسبانيول في ملعبه بالليغا منذ 18 عاما.

ليون يصعد للمركز الثالث بالدوري الفرنسي
أحرز فريق ليون هدفني قرب النهاية في مباراة الجولة 31 بالدوري الفرنسي 
ترتيب  فــي  الثالث  للمركز  ويقفز  نانت  على  فــوزا صعبا  ليحقق  الــقــدم  لكرة 
املسابقة ويدين ليون بهدفي الفوز لالعبيه جايتان بريني )ق 85( وألكسندر 
الكازيت )90( ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في املركز الثالث وعلى بعد ثالث 
نقاط فقط من موناكو الثاني. وحقق كان فوزا سهال بهدفني لواحد على تروا 
متذيل البطولة ليواصل الصراع مع فرق املقدمة على حجز أحد املقاعد املؤهلة 

للدوري األوروبــي. ورفع كان بعد هذا الفوز رصيده إلى 46 نقطة في املركز 
السادس وظل رصيد تروا متجمدا عند 14 نقطة في املركز األخير.

الخور يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز على مسيمير
ابتعد الخور قليال عن منطقة الهبوط في دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوزه 
1-صفرعلى مسيمير. ورفع الخور رصيده إلى 28 نقطة في املركز العاشر 
من 23 مباراة متقدما بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط بينما تجمد رصيد 
مسيمير -الذي هبط رسميا - عند خمس نقاط قبل ثالث جوالت على النهاية. 
سجل هدف الخور البرازيلي ماديسون فورماجيني في الوقت املحتسب بدل 
الجزاء  داخــل منطقة  تمريرة عرضية  األول عندما حــول  الشوط  الضائع من 
بقدمه نحو املرمى ليفشل عبد العزيز عبد الله مدافع مسيمير في اللحاق بها 

لتدخل الشباك.

النصر يوقف الهزازي مباراة واحدة
عاقب النصر حامل لقب دوري املحترفني السعودي لكرة القدم مهاجمه نايف 
هزازي باإليقاف مباراة واحدة بعد استبعاده من تشكيلة منتخب السعودية 
ــال الــنــصــر عبر  الـــذي يستعد الســتــضــافــة مــالــيــزيــا يـــوم الخميس املــقــبــل. وقـ
هــزازي  نايف  الالعب  إيقاف  النصر  نــادي  إدارة  »قــررت  تويتر  على  حسابه 
مباراة رسمية واحدة مع تطبيق الالئحة الداخلية للنادي لخروجه من معسكر 

املنتخب بدون إذن«. 

القاهرة ـ العربي الجديد

قسنطينة  وشباب  التونسي  الترجي  تأهل 
الجزائري ومصر للمقاصة إلى الدور الثالث 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــكـ ــــأس االتــــحــــاد االفـــريـــقـــي لـ فــــي كـ
وذلـــك بــعــد أن اكــتــســح الــتــرجــي بــطــل نسخة 
الـــعـــام 1997 ضــيــفــه ريــنــيــســانــس الــتــشــادي 
بخمسة أهداف نظيفة ليصعد للدور التالي 

بمجموع سبعة أهداف في املباراتني.
ياسني  طــه  الــيــوم  الترجي  وسجل خماسية 
الخنيسي بعد أربع دقائق على البداية قبل 
أن يعزز إدريس املحيرصي النتيجة بعدها 
الياس  اللعب  بتسع دقائق. وأضــاف صانع 
ثم  الدقيقة 53  الثالث في  الهدف  الجالصي 
الرابع  الهدف  الجويني  البديل هيثم  سجل 
بعدها بست دقائق، قبل أن يختتم الجالصي 
وذلــك  الــثــانــي  الشخصي  بهدفه  الخماسية 

من خالل ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتني.
ــبـــاب قــســنــطــيــنــة بـــطـــاقـــة الــتــقــدم  ــزع شـ ــتــ وانــ
نــاســاروا  1( على   -  4( فـــوزه  باملسابقة بعد 
يونايتد النيجيري في مباراة اإلياب، وكان 

القاهرة ـ العربي الجديد

صعد األهلي املصري إلى دور الـ16 في بطولة 
فوزه  بعد  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري 
على ريكرياتيفو األنغولي بهدفني بدون رد، 
في املباراة التي جرت بينهما في إيــاب دور 
الـ32 على ملعب برج العرب في اإلسكندرية. 
قبل  انتهى  أنغوال  في  الذهاب  لقاء  أن  ُيذكر 

أسبوع بالتعادل السلبي.
قدم الفريقان مباراة قوية، حيُث كان الفريق 
الضيف ندًا قويًا بالرغم من هزيمته بهدفني 
لـــرمـــضـــان صـــبـــحـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــعـــاشـــرة 
والبديل جون أنطوي في الدقيقة 82. وبهذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة يـــصـــعـــد األهــــلــــي ملــــواجــــهــــة يــانــج 

أفريكانز التنزاني في دور الـ16.
ـــق الــزمــالــك املـــصـــري الــكــبــار إلـــى الـــدور  ورافــ
الثاني، وذلك بعد أن أكد تفوقه على يونيون 
سبورتيف دواال الكاميروني في لقاء اإلياب 
بهدفني بدون رد سجلهما محمود عبداملنعم 
كــهــربــا فـــي الــدقــيــقــة 26 وأحـــمـــد تــوفــيــق في 
الدقيقة 89، ُيذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز 

الفريق الجزائري قد خسر ذهابا بهدف لكنه 
تأهل بالتفوق )4 - 2( في مجموع املباراتني 
ــزاز مــن ركــلــة جــزاء  بــفــضــل أهــــداف يــاســني بــ
وأحـــمـــد مــســاعــديــة ومــــــراد مــغــنــي وفـــوافـــي 

بوالن.
نجح  فهو  املقاصة،  لفريق مصر  وبالنسبة 
ــام  فـــي بـــلـــوغ الــــــدور الـــــ 16 رغــــم هــزيــمــتــه أمـ
دون بوسكو الكونغولى بهدف دون رد في 
املباراة التي حضنها ملعب تى بى مازيمبى 
إياب  في  الكونغولية  لومومباشى  بمدينة 
ــان لــقــاء الـــذهـــاب فـــي الــفــيــوم  ـــ 32، وكــ دور الـ
أهــداف  بثالثة  املصري  الفريق  بفوز  انتهى 
مقابل هدف ليتأهل بمجموع املباراتني )3 - 
2(. انتهى الشوط األول للقاء اإلياب بالتعادل 
ُيــســجــل أصـــحـــاب األرض  قــبــل أن  الــســلــبــي 
الهدف الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء 
الــضــيــوف نجحوا  ولــكــن  ايــلــونــغــا،  سجلها 
ــبــــي الــكــونــغــو  ــمــــاس العــ فــــي امــــتــــصــــاص حــ
والتصدي لضغط الدقائق األخيرة لتنتهي 
املباراة بهزيمة الفريق املصري خارج ملعبه. 

الزمالك  تحكم  كوفي.  ملحمد  بهدف  الزمالك 
املعنوية  الحالة  بسبب  املــبــاراة  وقــت  معظم 
في  الــفــوز  بعد  واالطمئنان  لالعبني  العالية 
لقاء الذهاب، وضغط الفريق بكل صفوفه عن 
وعمر  شيكاباال  ــرازق  الـ عبد  محمود  طريق 
جـــابـــر ومـــحـــمـــود عــبــداملــنــعــم كــهــربــا وأيــمــن 
معتمدا  الكاميروني  الــفــريــق  ودافـــع  حفني، 
عــلــى الــهــجــمــة املـــرتـــدة للتسجيل فـــي مــرمــى 
أصـــحـــاب األرض. وضـــاعـــت عــــدة فــــرص من 
الــفــريــق األبــيــض بسبب الــتــســرع والــرعــونــة، 
املـــبـــاراة بفوز  الــحــظ، لتنتهي  وأيــضــا ســـوء 

الزمالك بهدفي كهربا وتوفيق.   
ُيـــذكـــر أن الـــزمـــالـــك يــحــتــل املـــركـــز الــثــانــي في 
الدوري املحلي هذا املوسم برصيد 41 نقطة، 
ولـــه مــبــاراة مــؤجــلــة أمـــام الــداخــلــيــة فــي وقــت 
يخوض الزمالك في دور الـ16 مواجهة عربية 
التونسي ومولودية  األفريقي  الفائز من  مع 

بجاية الجزائري.
وهـــنـــاك فـــي تـــونـــس، ســجــل املــهــاجــم الــبــديــل 
أحــمــد الــعــكــايــشــي هــدفــًا وصــنــع آخـــر ليقود 
فــريــقــه الــنــجــم الــســاحــلــي إلـــى الــفــوز بهدفني 

ــه مــصــر املـــقـــاصـــة فـــي الــــــدور املــقــبــل  ــواجــ ويــ
خسر  الــــذي  الـــجـــزائـــري  قسطنطينة  شــبــاب 
نــاســاروا  أمـــام  بــهــدف نظيف خـــارج ملعبه 
يونايتد النيجيري، والذي عاد وحقق فوزًا 
عريضًا في لقاء اإلياب بأربعة أهداف مقابل 
هدف واحد. ويعتبر هذا إنجازا كبيرا لفريق 
مصر املقاصة، خصوصًا أنها السنة األولى 
له في منافسات الكونفدرالية األفريقية، بعد 
أن نجح في تخطي ديفنس فورث اإلثيوبي 
في الدور التمهيدي وفاز عليه ذهابا بثالثة 
ــداف مــقــابــل هـــدف وإيـــابـــا بــثــالثــة أهـــداف  أهــ
نـــاد مــصــري سُينافس  أنـــه  لــيــؤكــد  دون رد، 
ــقـــوى عـــلـــى الـــلـــقـــب األفـــريـــقـــي مــهــمــا كــانــت  بـ

الصعوبات.
بعدما  البطولة  فــي  املقاصة  فريق  ويــشــارك 
ــي الـــــــــدوري املــحــلــي  ــــع فــ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ احـــتـــل املــ
املوسم املاضي مستفيدًا من صعود األهلي 
والزمالك إلى نهائي كأس مصر حيث تنص 
اللوائح على أن يشارك في البطولة األفريقية 
الــدوري املحلي وبطل  الثانية لألندية ثالث 

كأس مصر.
ُيذكر أن مصر املقاصة يحتل املركز السابع 
ــــدوري املــحــلــي بــرصــيــد 33 نــقــطــة بعد  فــي الـ
مــرور مرحلة مــن عمر املسابقة، ولــه مباراة 
على  حصل  الساحلي  النجم  وكــان  مؤجلة. 
الـــلـــقـــب فــــي نــســخــة 2015 بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
أورالنــدو بيراتس بهدف دون رد في مباراة 
اإليـــــاب بــتــونــس بــعــد انــتــهــاء لـــقـــاء الـــذهـــاب 

بالتعادل بهدف لكل فريق.

نظيفني على ضيفه أوملبيك خريبكة املغربي 
والــتــأهــل لــــدور الــســتــة عــشــر بـــــدوري أبــطــال 

أفريقيا لكرة القدم.
الساحلي  النجم  انتفاضة  العكايشي  وقـــاد 
فــور نــزولــه بــديــال مــع بــدايــة الــشــوط الثاني، 

حيث ارتقى عاليًا ليقابل تمريرة عرضية من 
الشباك  فــي  بــرأســه  ليسكنها  البريقي  علية 
الشوط. ويعود  بداية  بعد خمس دقيقة من 
الــعــكــايــشــي ويــصــنــع الـــهـــدف الــثــانــي عندما 
ــــي ميكايلو  أرســــل كـــرة مــتــقــنــة لــلــمــالــي درامـ

الــــذي أودعـــهـــا بـــرأســـه فـــي املـــرمـــى قــبــل ثــالث 
دقائق من النهاية.

وتــــأهــــل الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي لــــلــــدور الـــتـــالـــي 
املــبــاراتــني بعد  فــي مجموع   )1 - بنتيجة )3 
التعادل )1 - 1( في مباراة الذهاب باملغرب. 
وقال رضا الجدي، مساعد مدرب النجم بعد 
املباراة »كل املباريات في البطولة قوية مهما 

كان وضع املنافس في دوري بالده«.
وأضـــاف »لــعــب املــنــافــس مــدافــعــا فــي الشوط 
األول واعــتــمــد عــلــى الــهــجــمــات املـــرتـــدة التي 
العكايشي  دخـــول  لكن  غــالــيــا،  تكلفنا  كـــادت 
من  مكنتنا  هجومية  حلوال  منح  وميكايلو 

تسجيل هدفني.
وفي مباريات أخــرى، تخطى يانج أفريكانز 
الــتــنــزانــي فــي الــــدور الــتــمــهــيــدي ســيــركــل دو 
بالفوز بهدف  مــوريــشــيــوس،  غــواخــيــم، بطل 
ــكــــرار الـــفـــوز نــفــســه إيــابــًا  ــًا، وتــ ــابــ نــظــيــف ذهــ
بهدفني نظيفني، وفي دور الـ32 فاز على بطل 
روانــــدا آرمـــي بــاتــر يــوريــتــيــك )2 – 1( خــارج 
أرضـــه، وفــي اإليـــاب تــعــادل بهدف لكل فريق 

ليصعد بمجموع املباراتني )3 – 2(.
ــون ســــبــــورتــــيــــف دواال  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ كــــمــــا صــــعــــد 
الكاميروني إلى دور الـ32 بالفوز على نيمبا 
مجموع  فــي   )1  –  4( ليبيريا  بطل  يونايتد 
مباراتي الذهاب واإليــاب. ُيذكر أن مازيمبي 
فاز باللقب في النسخة األخيرة بتغلبه على 
اتحاد الجزائر )4 – 1( في مجموع مباراتي 
الذهاب واإلياب، قبل أن يصبح سوبر القارة 
السمراء بفوزه على النجم الساحلي )2 – 1(.

األهلي المصري في الدور الـ 16 لدوري أبطال أفريقياتأهل الترجي التونسي والمقاصة في الكونفدرالية

ألونسو،  فرناندو  اإلسباني  تعرض 
مروع  لحادث  »مكالرين«،  سائق 
حاول  حيث  بأعجوبة،  منه  نجا 
إستيبان  المكسيكي  سيارة  تجاوز 
أن  إال  »هـــاس«،  سائق  جوتييريز، 
لسيارته  األمــامــي  األيــمــن  ــار  اإلطـ
الخلفي  األيسر  بــاإلطــار  اصطدم 
هــذا  وأدى  غــوتــيــيــريــز.  لــســيــارة 
التصادم إلى ارتطام سيارة ألونسو 
أن  قبل  الحلبة،  في  األيسر  بالحاجز 
خطورة  ورغــم  مرتين.  تنقلب 

الحادث، خرج ألونسو سالمًا.

حادث مروع 
لفرناندو ألونسو

نجح مصر المقاصة 
من بلوغ الدور الـ 16 

للكونفدرالية األفريقية 
ألول مرة في تاريخه

نجح األهلي المصري 
في العبور إلى الدور الثاني 

من البطولة األفريقية 
األقوى

)Getty/نيكو روزبرغ حسم السباق األول بموسم الفورموال )مارك تومبسون

)Getty/(لويس هاميلتون بطل العالم اكتفى بالمركز الثاني )كليف ماسونGetty( منصة تتويج أول سباقات الموسم

ريتشاردو جاء في المركز الرابع )مارك تومبسون/Getty(حريق سيارة رايكونين )براندون مالون/فرانس برس(فيتل نجح في مواصلة األداء الجيد ببداية الموسم )سعيد خان/فرانس برس(

رمضان صبحي يحتفل بتسجيله هدف األهلي )العربي الجديد(العبو الزمالك يحتفلون باألهداف في دوري األبطال )العربي الجديد(

نيكو روزبرغ

بسباق  األحد،  اليوم  »مرسيدس«،  سائق  روزبرغ  نيكو  األلماني  تّوج 
الجائزة الكبرى األسترالي، أولى مراحل بطولة العالم لسباقات سيارات 

الفئة األولى )فورموال1(

السائق األلماني يتّوج بالسباق األول بموسم فورموال1

وأكــد فيتل أن قــرار عــدم تغيير اإلطـــارات في 
الــتــوقــف أثــنــاء الــحــادث لــم يــكــن األمــثــل، وأن 
الــنــهــايــة، بعد التأخر  الــفــريــق دفــع ثمنه فــي 
في الترتيب، معربا عن آماله في أن تتحسن 

األوضاع في السباقات املقبلة.
ــاء األســـتـــرالـــي دانــيــيــل  وفـــي املـــركـــز الـــرابـــع جـ
البرازيلي  يليه  بــول«،  ريتشاردو سائق »رد 
فيليبي ماسا سائق )ويليامز(، ثم الفرنسي 

رومان جروجان سائق »هاس« سادسا.

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ُتــصــادف الــيــوم أعــيــاد ميالد عدد 
ــقــــدم فــي  ــرة الــ ــ كــبــيــر مــــن نـــجـــوم كـ
العالم، الذين قدموا الكثير للعبة 
ــــى، وصــنــعــوا املــجــد لــأنــديــة  الــشــعــبــيــة األولــ
التي لعبوا لها، فيوم 21 مارس/ آذار شاهد 
نــبــدأهــا بالساحر  رنــانــة،  على والدة أســمــاٍء 
الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو، الــــذي صـــال وجـــال 
فــي املــالعــب العاملية واألوروبـــيـــة، على غــرار 
يمكن  وال  أيضًا،  كومان  رونــالــدو  الهولندي 
إغفال النجم األملاني السابق، لوثر ماتيوس، 
وتــســتــمــر الــحــكــايــة لــنــصــل إلــــى أســـمـــاء من 
اليوم  ألبا سيكون  فــغــوردي  الحالي،  الجيل 
أنــطــوان غريزمان  لــه، وكــذلــك  اإلثــنــن مميزًا 
الفرنسي العب نادي أتلتيكو مدريد، وأخيرًا 
وليس آخــرًا، لدينا العــب عربي مميز أيضًا، 

وهو عنتر يحيا.

رونالدينيو الساحر
السادس  عامه  البرازيلي  النجم  اليوم  يبلغ 
والـــثـــالثـــن، وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد الـــعـــام 1980، 
فــي مــديــنــة بــورتــو ألــيــغــري الــبــرازيــلــيــة، قــدم 
الكثير  الــقــدم،  كــرة  فــي عالم  ملحات تاريخية 
الذاكرة، وربما  من املراوغات التي بقيت في 
ــك الـــهـــدف فـــي كـــأس الــعــالــم 2002  أبـــرزهـــا ذلـ
صحبة السامبا أمام منتخب إنجلترا، حن 
هز شباك الحارس ديفيد سيمان من مسافة 
بــعــيــدة لــلــغــايــة، وهــــذا األمــــر أّثــــر الحــقــًا على 

مسيرة حامي عرين أرسنال السابق.
ــدأ مـــســـيـــرتـــه مــــع غــريــمــيــو،  ــ رونـــالـــديـــنـــيـــو بــ
ــاريـــس ســان  ــى نـــــادي بـ ــك إلــ ــم بــعــد ذلــ وانـــضـ
جيرمان الفرنسي، قبل أن يتعاقد معه نادي 
بــرشــلــونــة، هــنــاك عـــاش أيــامــًا رائــعــة، وشكل 
ثــنــائــيــًا ذهــبــيــًا مـــع الـــكـــامـــيـــرونـــي صــامــويــل 
إيــتــو، بــعــدهــا لــعــب لــنــادي مــيــالن اإليــطــالــي، 
البرازيلين،  ثم فالمينغو وأتلتيكو مينيرو 
ثم  املكسيكي  كــويــراتــارو  إلــى  ينتقل  أن  قبل 

فلومينيزي.
فاز راقص السامبا بالكثير من األلقاب خالل 
مسيرته الحافلة باإلنجازات، أواًل سجل 279 
هــدفــًا وصــنــع 168 فــي 723 لــقــاء مــع األنــديــة 
التي لعب لها، وفاز بالدوري اإلسباني ولقب 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا والــســوبــر اإلســبــانــي، 
ــة إلــــــى لـــقـــب الــــــــــدوري اإليــــطــــالــــي مــع  ــ ــافـ ــ إضـ
املنتخب  أخــرى عديدة، ومّثل  وألقاٍب  ميالن 
الــبــرازيــلــي فــي 97 مــبــاراة وســجــل 33 هــدفــًا، 
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وفــاز معهم بكأس العالم 2002 على حساب 
أملانيا بعد هدفي الظاهرة رونالدو في مرمى 
الــقــارات وكوبا  العمالق أوليفر كــان، وكــأس 
بمهاراته  البرازيلي  النجم  واشتهر  أميركا. 
ــزاء، خـــاصـــة بــالــضــربــات  ــجــ ــل مــنــطــقــة الــ ــ داخـ
الجميع  أبــهــر  ولطاملا  االزدواجـــيـــة،  الخلفية 
الــكــرات، وكذلك يتميز بالتمريرة  بمثل هــذه 
العمياء، حن يعطي الكرة إلى زمالئه بشكل 

رائع دون أن ينظر.

رونالد كومان
هو من مواليد العام 1963، يبلغ اليوم عامه 
الــــــ53، فــمــن مــديــنــة زانـــــدام الــهــولــنــديــة بـــدأت 
ــنــــادي األول فـــي مــســيــرتــه كــان  الـــحـــكـــايـــة، الــ
غرونينغن سجل له 33 هدفًا في 90 لقاء، رغم 
ألياكس  لعب  وبعدها  مهاجمًا،  يكن  لــم  أنــه 
أيضًا، ومن أيندهوفن، وكانت املحطة األبرز 
برشلونة،  نــادي  اللعب صحبة  في مسيرته 
ــان كـــرويـــف،  ــوهــ ــادة األســـــطـــــورة يــ ــيــ تـــحـــت قــ
هــــنــــاك قـــــدم مـــســـتـــوى مـــبـــهـــرا، ولــــكــــن حــتــمــًا 
ستبقى صورة نهائي 1994 مع فريق الحلم 
ــرة فـــي عــقــلــه، حـــن سقط  الــكــتــالــونــي حـــاضـ
فــي نهائي   0-4 بنتيجة  مــيــالن  أمـــام  البرسا 
العام  في  القدم  كرة  واعتزل كومان  األبطال، 
فـــيـــنـــورد، وســجــل 239  نــــادي  1997 صــحــبــة 
هدفًا فــي 685 لــقــاء، فــاز بالكثير مــن األلقاب 
مــن الـــدوري الهولندي مــع عــدة فــرق، وكذلك 
لقب الــدوري اإلسباني 4 مرات، وكأس امللك، 
والــســوبــر املحلي هــنــاك، وظــفــر بلقب دوري 
والسوبر   ،1992-1991 موسم  أوروبـــا  أبطال 
األوروبــــــــي أيـــضـــًا. اتـــجـــه كـــومـــان لــلــتــدريــب، 
فكان مساعدًا للمدرب صحبة منتخب بالده 
هولندا وكذلك برشلونة، أشرف على األندية 
ــــس، أيـــنـــدهـــوفـــن،  ــاكـ ــ الـــهـــولـــنـــديـــة املـــهـــمـــة، )أيـ
بنفيكا،  درب  وكـــذلـــك  وفـــيـــنـــورد(،  والـــكـــمـــار، 
فالنسيا، واآلن يشرف على ساوثامبتون من 

موسم 2014.

لوثر ماتيوس 
ــكـــرة األملـــانـــيـــة الــســابــق،  ــيـــوم يــبــلــغ نــجــم الـ الـ
لـــوثـــر هـــربـــرت مــاتــيــوس عـــامـــه الـــــــ54، فسنة 
1961 ولد الالعب الكبير، والــذي قدم الكثير 
السنن، ومــن مدينة  مــرّ  األملانية على  للكرة 
إيــرالنــيــغــن األملــانــيــة بـــدأت املــســيــرة، صحبة 
له  بــوروســيــا مونشنغالدبخ، وســجــل  فــريــق 
لــقــاء مــن سنة 1979 حتى  36 هــدفــًا فــي 162 
1984، ومـــن نـــادي بــايــرن مــيــونــخ 4 مــواســم، 

فــســجــل لـــه 57 هـــدفـــًا فـــي 113 لـــقـــاء، وحــقــق 
معه الكثير مــن األلــقــاب مــن الـــدوري األملاني 
لكرة القدم إلى دوري أبطال أوروبــا )الحقبة 
الــثــانــيــة(، وحـــط رحـــالـــه بــعــد ذلـــك فـــي نـــادي 
إنتر ميالن اإليطالي، فسجل له 40 هدفًا في 
115، رغــم أنــه لــم يكن مهاجمًا، وكــذلــك حقق 
إلى  أن يعود  التاريخية، قبل  الثالثية  معهم 
الــبــافــاري مــرة أخـــرى، ليقضي معه  العمالق 
8 ســنــوات، ثــم لعب مــوســم 2000 رفــقــة نــادي 

مترو ستارز واعتزل كرة القدم.
ــّثـــل املــنــتــخــب األملــــانــــي فــــي 150  مـــاتـــيـــوس مـ
مـــبـــاراة وســجــل 23 هــدفــًا، والــقــصــة هــنــا لها 
طــعــم آخـــر، فــهــو الـــذي فـــاز بلقب أمـــم أوروبـــا 
1980، وبعدها وصل إلى نهائي كأس العالم 
1982 وكذلك خسره، وأتى كأس العالم 1986، 
ــام األســـطـــورة  حــيــنــهــا ســقــط فـــي الــنــهــائــي أمــ
أرمــانــدو مــارادونــا، قبل  األرجنتينية دييغو 
أن يصل مرة ثالثة على التوالي إلى النهائي، 
مسيرة  أيضًا،  التانغو  أمــام  اللقب  ويحصد 
مــاتــيــوس فــي عــالــم الــتــدريــب لــم تكن مميزة، 
حــيــث اقــتــصــرت عــلــى بــعــض الـــفـــرق الــعــاديــة 
واملــغــمــورة، ولكنه مــن دون شــك يبقى اسمًا 

مرت  مهما  األملانية،  الكرة  في سماء  عمالقًا 
السنن.

غوردي ألبا
العــــب إســبــانــي مــمــيــز، ظــهــيــر أيـــســـر عــصــري 
ــى، هــو  ــنــ ــعــ ـــن مــ ــ ــلــــمــــة مـ ــه الــــكــ ــيـ ــنـ ــعـ ــا تـ ـــ ــل مـ ــكــ بــ
اإلسباني غـــوردي ألبا رامـــوس، والـــذي يبلغ 
الــــ27، مــن مواليد سنة 1989 في  الــيــوم عامه 
مسيرته  بدأ  اإلسبانية،  لوسبيتاليت  مدينة 
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رونالدينيو سطر اسمه 
بأحرف من ذهب وبقي 

عالقًا في الذاكرة

ليستر سيتي يسير 
بخطى ثابتة نحو لقب 

»البريمييرليغ«

فـــي فـــريـــق املـــديـــنـــة بــفــئــاتــه الـــعـــمـــريـــة، ولــعــب 
لبرشلونة حتى 2005، ثم كورنيال وفالنسيا، 
نـــادي برشلونة  إلــى  الــعــام 2012 انتقل  وفــي 
ومثل  الرائعة،  الرحلة  لتبدأ  الخفافيش،  من 
كافة  العمرية  الفئات  في  اإلسباني  املنتخب 
إلى أن وصل إلى منتخب الروخا األول، وهو 
ديــل  فيسنتي  لــلــمــدرب  املــهــمــة،  األوراق  أحـــد 
التي ستجري على  يــورو 2016  فــي  بوسكي 
األراضــي الفرنسية الصيف املقبل. ألبا حقق 

مع برشلونة لقب الليغا مرتن، وكأس امللك 
ودوري  اإلسباني،  والسوبر  املاضي،  املوسم 
أبطال أوروبـــا أمــام نــادي يوفنتوس، وكذلك 
السوبر األوروبي ولقب كأس العالم لأندية، 
وكان ضمن تشكيلة الروخا سنة 2012، حن 
حافظت إسبانيا على لقب كأس أمم أوروبــا 
للمرة الثانية على التوالي، ولذلك سيتوجب 
عليه أن يقدم مستوى مميزا هذا الصيف، فقد 
تحقق إسبانيا إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، 

رغم أن املهمة ستكون صعبة للغاية، خاصة 
مــع تــبــدل الكثير مــن األســمــاء فــي التشكيلة، 

لكن ال شيء مستحيال في عالم كرة القدم.

أنتونيو غريزمان
25 عـــامـــًا لــلــمــهــاجــم الــفــرنــســي الــــشــــاب، فهو 
مـــن مــوالــيــد الـــعـــام 1991، فـــي مــديــنــة مــاكــون 
الــفــرنــســيــة، ويــلــعــب فـــي خـــط الــهــجــوم حاليًا 
مــع فــريــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد اإلســبــانــي، تحت 

قيادة املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني، 
وســيــكــون خــيــارًا مهما لــديــديــه ديــشــامــب في 
خط هجوم الديكة، خاصة مع احتمال غياب 
كــريــم بــنــزيــمــة، بــســبــب املــشــاكــل الــتــي يعاني 

منها، والتي قد تحرمه من اليورو. 
الــعــقــد االحــتــرافــي األول كـــان مــع نـــادي ريــال 
في  52 هدفًا  له  الباسكي، فسجل  سوسيداد 
الدرجة  101 مباراة، وفــاز معهم بلقب دوري 
الثانية اإلسباني موسم 2009-2010، وبعدها 
لــه 49  لــنــادي أتلتيكو مــدريــد، وسجل  انضم 
هدفًا في 93 مباراة، وكانت آخرها يوم السبت 
الجولة  فــي  خيخون  سبورتينغ  نـــادي  أمـــام 
الـــواحـــدة والــثــالثــن مـــن الـــــدوري اإلســبــانــي، 
ــبـــانـــي عــام  وفـــــاز مــعــهــم بــلــقــب الـــســـوبـــر اإلسـ
2014، كــمــا مــثــل املــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي 22 

مباراة وسجل 6 أهداف.

عنتر يحيى
عنتر يحيى هــو أحــد الــالعــبــن الــذيــن لعبوا 
لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي الـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
األصــل  بـــالده  منتخب  تمثيل  يختار  أن  قبل 
املــالعــب، بدأت  )الــجــزائــر(، الرحلة طويلة في 
فـــي الـــعـــام 2000 صــحــبــة نــــادي إنــتــر مــيــالن، 
جاب الكثير من املالعب خالل مسيرته، فلعب 
لــلــنــصــر وكـــذلـــك الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، ولــعــب 
إلــى أندية  لباستيا ونيس وبــوخــوم، إضافة 
أخرى، سجل 10 أهداف في287 مباراة، ومثل 
مــنــتــخــب بــــالده مـــن ســنــة 2004 حــتــى 2012، 
وسجل 6 أهداف في 53 لقاء، وحاليًا صحبة 

فريق أورليانز.

هربرت وماهو يتوجان بلقب 
زوجي الرجال بإنديان ويلز

توج الفرنسيان بيير هوغو هربرت ونيكوال ماهو بلقب زوجي الرجال ببطولة 
ماتيك ساندز  بيثيان  األميركيتان  فــازت  فيما  األســاتــذة،  لتنس  ويلز  إنديان 
أول  ومــاهــو  هــربــرت  ويعد  للسيدات.  البطولة  زوجــي  بلقب  فانديفيغ  وكــوكــو 
فرنسيني يحققان لقب البطولة الزوجي منذ عام 2004 )حينما توج بها أرنو 
كليمون وسباستيان غروغان(. وفاز الفرنسيان بواقع 6-3 و7-6 )7-5( على 
األميركيتان  وتوجت  بوسبيسيل.  فاسيك  والكندي  ســوك  جــاك  األميركيني 
بعد  للسيدات  البطولة  زوجــي  بلقب  فانديفيغ  وكوكو  ساندز  ماتيك  بيثيان 
تغلبهما على األملانية يوليا جورج والتشيكية كارولينا بليسكوفا بواقع 6-4 

و6-4 و6-10.

إيتون يكمل ثنائية عائلية 
مع حصد الواليات المتحدة للذهب 

دافع األميركي أشتون إيتون بنجاح عن لقب السباعي في بطولة العالم أللعاب 
القوى داخل القاعات في بورتالند بوالية أوريغون ليكمل هو وزوجته ثنائية 
ذهبية سيسعيان لتكرارها في أوملبياد ريو دي جانيرو. وبعد أن فازت الكندية 
بتسجيل  إيــتــون  تبعها  الجمعة  يــوم  الخماسي  بذهبية  إيــتــون  تيسن  بــرايــان 
6470 نقطة في فوزه السبت وهي سادس أكبر نتيجة على اإلطالق، ليصبحا 
أول زوجني يفوزان بميداليات ذهبية في بطولة العالم ذاتها. وقال إيتون الذي 
ولد ويعيش في بورتالند »كنت أفكر أنه ال يهم ما يحدث لي اليوم. برايان هي 
التي سرقت األضــواء«. وأضــاف عن زوجته الكندية التي وضعت أخيرا حدا 
لحصولها على املركز الثاني في البطوالت الكبرى »أنا سعيد حقا وفخور بها. 

كنت أفكر في إنهاء األمر من أجل األسرة.. من أجل جماهير مدينتي«.

قائمة إيطاليا تشهد تواجد 
نجوم نابولي وعودة إيموبيلي

قائمة  عــن  كــونــتــي،  أنطونيو  الــقــدم،  لــكــرة  إيطاليا  ملنتخب  الفني  املــديــر  أعــلــن 
»األتزوري« التي تستعد لخوض مواجهتني وديتني أمام كل من إسبانيا وأملانيا، 
الــتــي تستضيفها  وذلـــك اســتــعــدادا لنهائيات األمـــم األوروبــيــة )يـــورو 2016( 
فرنسا الصيف املقبل في الفترة ما بني 10 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/
اإليطالي  نــابــولــي، جورجينيو  العــب  الثنائي  تــواجــد  القائمة  وشــهــدت  تــمــوز. 
صاحب األصول البرازيلية، وفيديريكو برنارديسكي، جناح فيورنتينا، ألول 

مرة مع املنتخب األول، وذلك بعد األداء الكبير الذي قدماه مع فريقيهما خالل 
املوسم الجاري. كما شهدت أيضا انضمام كل من تشيرو إيموبيلي، مهاجم 
إشبيلية اإلسباني السابق وتورينو الحالي، وتياغو موتا، العب باريس سان 
جيرمان الفرنسي، الذي يعود للظهور بقميص »األتزروي« منذ مونيال 2014 

بالبرازيل.

العداءة الروسية كوتلياروفا 
تسقط في اختبار للمنشطات

في  نــاديــا كوتلياروفا سقطت  الروسية  الــعــداءة  إن  لألنباء  تــاس  وكــالــة  قالت 
أدرجتها  التي  مــادة ميلدونيوم  اكتشاف  املنشطات بعد  للكشف عن  اختبار 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ضمن املواد املحظورة رياضيا منذ أول أيام 
العام الجاري. وأصبحت كوتلياروفا أول متسابقة ألعاب قوى روسية تسقط 
املــادة  فــي اختبار للكشف عــن مــادة ميلدونيوم منذ اإلعـــالن عــن حظر هــذه 
رياضيا. ويسابق االتحاد الروسي أللعاب القوى الزمن للوفاء باملعايير التي 
حددها االتحاد الدولي لهذه الرياضة لرفع العقوبة والسماح بمشاركة روسيا 

في أوملبياد ريو دي جانيرو في أغسطس/آب املقبل.

رياض الترك

تعرض أتلتيكو مدريد لخسارة ُمدوية أمام 
ســبــورتــيــنــغ )2 - 1(، بــعــد أن نــجــح صــاحــب 
األرض والجمهور في قلب النتيجة في ظرف 
عشر دقائق فقط، لُيسقط واحدًا من املنافسن 
على لقب الدوري اإلسباني لهذا املوسم بعد 
برشلونة. وتقدم أتلتيكو مدريد في الشوط 
الفرنسي  رائعة سددها  ركلة حرة  إثر  األول 
أنطوان غريزمان، وفي الشوط الثاني ضغط 
خيخون وأهدر الكثير من الفرص أمام مرمى 
فك شيفرة  عن  عجز  لكنه  إسبانيا،  وصيف 

أفضل دفاع في القارة األوروبية.
وعند الدقيقة 79 قلب خيخون الطاولة على 
أتلتيكو مدريد، لُيسجل أنطونيو سانابريا 
الــعــام 2013، هدف  فــي  العــب برشلونة »ب« 
فقط،  دقائق  عشر  وبعد  اللقاء،  في  التعادل 
تــلــقــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الـــهـــدف الـــثـــانـــي من 
خيخون، عن طريق الالعب كارلوس كاسترو.
ــهـــذه الـــخـــســـارة تـــعـــرض أتــلــتــيــكــو مــدريــد  وبـ
ــي بـــطـــولـــة الــــــدوري  لـــخـــســـارتـــه الـــخـــامـــســـة فــ

أكــــــد ســــــان أنـــتـــونـــيـــو ســـبـــيـــرز أنــــــه جـــاهـــز 
أوقــف ضيفه  اللقب، بعدما  للمنافسة على 
ــم  ــل املـــوسـ ــطـ ــايـــت ووريـــــــــــرز، بـ ــتـ ــــدن سـ ــــولـ غـ
املاضي وصاحب أفضل سجل هذا املوسم، 
السلة  كـــرة  دوري  فــي   79-87 عليه  بــالــفــوز 
تي  »اي  ملعب  على  للمحترفن:  األميركي 
اند تي سنتر«، حسم سان أنتونيو معركة 
ــل تــألــقــه  ــ ــ ــار« املــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة وواصـ ــبــ »كــ
ــــوزه الــثــالــث  بـــن جــمــاهــيــره، حــيــث حــقــق فـ
والــثــالثــن هــذا املــوســم مــن أصــل 33 مباراة 
املوسم  فــي معقله خــالل  التوالي  و44 على 
ــم املــــاضــــي(،  ــن املــــوســ ــدادا مــ ــ ــتــ ــ املــنــتــظــم )امــ
انتصارات  سلسلة  أطــول  صاحب  ليصبح 
املنتظم  املــوســم  أرضـــه خــالل  متتالية على 
فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري مــشــاركــة مـــع شيكاغو 

بولز )موسم 1996-1995(.
وخرج سان أنتونيو فائزا من هذه املباراة 
»بروفة« ملواجهة محتملة بن  التي تشكل 
الفريقن في نهائي املنطقة الغربية، بعدما 
نجح داني غرين، بشكل خاص، في احتواء 
ســتــيــفــن كــــوري الــــذي اكــتــفــى بــتــســجــيــل 14 

ــت تـــعـــرضـــت آمــــالــــه فــي  ــ اإلســــبــــانــــي، فــــي وقــ
موجعة  لضربة  الـــدوري  لقب  على  املنافسة 

قبل نهاية املوسم بثماني جوالت.
ــاراة الــتــي  ــبــ ــنـــاك فـــي إنــجــلــتــرا شـــهـــدت املــ وهـ
ــــون، ضــمــن  ــرتــ ــ ــفــ ــ جـــمـــعـــت بـــــن أرســــــنــــــال وإيــ
الـــدوري  بطولة  مــن   31 الـــ  الجولة  منافسات 
اإلنــــجــــلــــيــــزي، عـــلـــى لـــقـــطـــة طـــريـــقـــة ملــهــاجــم 
سانشيز،  أليكسيس  التشيلي  »املدفعجية« 
الذي جلس مع جمهور إيفرتون خالل اللقاء.
تــقــدم أرســـنـــال بــهــدفــن نظيفن فــي الــشــوط 
األول من اللقاء، بعد أن سجل ويلبيك الهدف 
األول ثم سجل أليكس إيووبي الهدف الثاني 
في الدقيقة 42 من اللقاء، ولم ُيظهر إيفرتون 
ــشــــوط. وفــي  ُتـــذكـــر فـــي هــــذا الــ أي ردة فــعــل 
الــشــوط الــثــانــي حــافــظ أرســـنـــال عــلــى تقدمه 
في النتيجة بدون أن ينجح إيفرتون في هز 
شباك »املدفعجية«، لكن وخالل كرة مشتركة 
ــنــــال ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز  بـــن مــهــاجــم أرســ
ومدافع إيفرتون اليتون باينز، صنع املهاجم 

التشيلي لقطة طريفة ومضحكة.
ــراع عــلــى الـــكـــرة مـــع بــايــنــز فقد  وخــــالل الـــصـ

مــع محاولة واحـــدة ناجحة من  نقطة فقط 
خارج القوس من أصل 12، كما أجبر فريق 
ــان العـــبـــا في  ــــذي كــ ــــور، الـ ــــدرب ســتــيــف كـ املــ
أســوأ مباراة  صفوف سبيرز، على خــوض 
ــذا املــــوســــم. ويــــديــــن فــريــق  ــ هــجــومــيــة لــــه هـ
ــــدرب غــريــغ بــوبــوفــيــتــش بـــفـــوزه الــتــاســع  املـ
والخمسن هــذا املوسم في 69 مــبــاراة، إلى 
الماركوس الدريدج الذي سجل 26 نقطة مع 
13 متابعة، وأضاف كاوهي لينرد 18 نقطة 
تواصل  في  أيضا  ليساهم  متابعة،   14 مع 
عـــقـــدة غـــولـــدن ســتــيــت فـــي مــلــعــب ســبــيــرز، 
حــيــث لــم يـــذق طــعــم الــفــوز مــنــذ عـــام 1997، 
أي في املوسم األول للعمالق تيم دانكن مع 
صاحب األرض الذي ثأر لخسارته القاسية 
التي جمعت  السابقة  الوحيدة  املــبــاراة  في 
الفريقن هذا املوسم )90-120( في 25 كانون 
الثاني/يناير املاضي. ورغم خسارته للمرة 
السابعة هذا املوسم من أصل 69 مباراة، ال 
يزال غولدن ستايت قادرا على تحطيم رقم 
هزائم(   10 مقابل  فــوزا   72( بولز  شيكاغو 
مــــن حـــيـــث عـــــدد االنــــتــــصــــارات فــــي املـــوســـم 
املنتظم، لكن عليه الفوز في 11 من مبارياته 
الـ13 املتبقية قبل األدوار اإلقصائية »بالي 
أوف«. وبدأ بوبوفيتش اللقاء بإبقاء دانكن 
على مقاعد االحتياط للمرة الثالثة فقط من 
أصل 1383 مباراة لهذا العمالق في املوسم 
املنتظم، واألولــى تعود إلى 18 آذار/مــارس 
ضد مينيسوتا تمبروولفز حن كان عائدا 
الثالث من  والثانية في  اإلصــابــة،  للتو من 

سانشيز الــســيــطــرة عــلــى الــكــرة، لــيــخــرج من 
امللعب ويجنح نحو مدرجات امللعب، ليفشل 
فـــي إيـــقـــاف نــفــســه بــســبــب الــســرعــة الــكــبــيــرة، 
وبعد أن توقف قام سانشيز بحركة طريفة، 
حــيــُث جــلــس عــلــى أحـــد املــقــاعــد الــخــالــيــة في 
املــــــدرجــــــات، لــيــصــبــح واحــــــــدًا مــــن جــمــاهــيــر 
ــتـــواجـــدة فـــي مــكــان  ــفـــرتـــون الـــتـــي كـــانـــت مـ إيـ

تواجده.
ــتــــي تــــألــــقــــه فــي  ــيــ كــــمــــا وتــــــابــــــع لـــيـــســـتـــر ســ
»الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ« وحـــقـــق فــــــوزه الــــــ 19 فــي 
البطولة، وهذه املرة األولــى التي يصل فيها 
إذ  مماثلة،  فــوز  نسبة  إلــى  »الثعالب«  فريق 
حــقــق ذلـــك قــبــل حـــوالـــي 51 ســنــة فـــي مــوســم 
1965 -1966، وجاء فوز املتصدر على حساب 
فريق كريستال بــاالس بهدف نظيف سجله 

النجم الجزائري املتألق رياض محرز.
وفي قمة إيطالية ساخنة جمعت روما وإنتر 
مباراة  فــي  الفريقان »حبايب«  مــيــالن، خــرج 
»النيراتزوري«  افتتح  حيُث  وشيقة،  مثيرة 
ُيعادل  أن  قبل  الثاني،  الشوط  في  التسجيل 
اللقاء، لتنتهي  الدقيقة 84 من  نايغوالن في 
 ،)1  -  1( اإليــجــابــي  بالتعادل  القوية  املــبــاراة 
ــا وإنــتــر مــيــالن ُيــنــافــســان على  ُيــذكــر أن رومـ
ــل إلـــــى بـــطـــولـــة دوري  ــؤهــ ــالـــث املــ ــثـ ــز الـ ــركــ املــ
أبطال أوروبا لكرة القدم في املوسم املاضي، 
الـــدوري  بطولة  مــن  جـــوالت  ثماني  ويتبقى 
والتي تحتل  املتأهلة  األنــديــة  ُتعرف  أن  قبل 
يخوض  )الـــذي  الثالث  الثاني  األول،  املــراكــز 

منافسات الدوري التمهيدي(.

تورونتو  ضــد   2010 الثاني/يناير  كــانــون 
رابتورز بقرار تكتيكي من مدربه.

واكــتــفــى دانــكــن بتسجيل نقطة واحـــدة في 
ــرر بــوبــوفــيــتــش  ــ ثـــمـــانـــي دقــــائــــق، بـــعـــدمـــا قـ
االســتــعــانــة بــالــفــرنــســي بـــوريـــس ديــــاو في 

مـــركـــز العــــب االرتـــــكـــــاز، وكـــــان مــصــيــبــا في 
قــــراره، خــاصــة أن األخــيــر بــدأ الــلــقــاء بشكل 
األولــى  الثالث  محاوالته  بتسجيله  مثالي 
ـــ14 نــقــطــة مــع 8 مــتــابــعــات،  وأنــهــى الــلــقــاء بــ
فـــي مـــبـــاراة اكــتــفــى خــاللــهــا غـــولـــدن ستيت 

بتسجيل 37 نقطة فقط خالل الشوط األول، 
رغم جهود كالي تومسون الذي كان أفضل 

العبيه بتسجيله 15 نقطة مع 5 متابعات.
على ملعب »اميركن ايرالينز ارينا«، تفوق 
السابق  دوايـــن وايـــد على صديقه وزمــيــلــه 
ــاد مــيــامــي هــيــت إلــى  ــ لــيــبــرون جــيــمــس، وقـ
ــوز عــلــى ضــيــفــه كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز،  ــفـ الـ
وصيف البطل والفريق الوحيد الذي ضمن 
تأهله إلى البالي أوف في املنطقة الشرقية، 

بنتيجة 101-122. 
وأصبح وايد الالعب الحادي واألربعن في 
ــــدوري الــــذي يــســجــل مــا مجموعه  تــاريــخ الـ
20 ألف نقطة أو أكثر خالل مسيرته، وذلك 
ــاراة وصــل  ــبـ بــعــدمــا ســجــل 24 نــقــطــة فـــي مـ
ــفـــارق خـــالل إحــــدى فــتــراتــهــا بـــن ميامي  الـ
وكليفالند حتى 33 نقطة، بفضل جهود كل 
من السلوفيني غوران دراغيتش )18 نقطة 
مع 11 تمريرة حاسمة( وجو جونسون )18 
)16 نقطة مع 13  نقطة( وحسن وايتسايد 
متابعة(. وهذا الفوز األربعون مليامي في 69 
مباراة، فصعد إلى املركز الرابع في املنطقة 
الشرقية مباشرة خلف أتالنتا هوكس الذي 
التوالي والثامن  الخامس على  فــوزه  حقق 
فــي آخــر 9 مباريات والــســادس تواليا ضد 
ــاء على  ــ مــنــافــس مـــن املــنــطــقــة الــغــربــيــة وجـ
حــســاب هــيــوســن روكــتــس 109-97 بفضل 
آل هـــورفـــورد )22 نــقــطــة( وتــيــم هـــــارداواي 

جونيور )29 نقطة(.
)فرانس برس(

سان أنتونيو يسقط غولدن ستيت ويوقف انتصاراتهخسارة ُمدوية ألتلتيكو ولقطة طريفة لسانشيز

الالعبين  ــجــح  أن ــد  أحـ ــو  ه ــمــا  رب
ولد  الذي  دائــي«  »علي  اإليرانيين، 
في عام 1969، ويبلغ اليوم عامه 
السادس واألربعين، لعب للكثير من 
األندية، ال سيما فريق بايرن ميونخ 
األلماني، حيث شارك في 31 مباراة 
وسجل  ــداف،  أه  6 وسجل  معه 
بالده  منتخب  لصالح  أهداف   109
في 149 مباراة، توج بلقب الدوري 
البافاري،  النادي  صحبة  األلماني 
وكاد أن يحصد لقب دوري أبطال 
النهائي  في  خسر  لكنه  ــا،  أوروبـ

الشهير أمام مانشستر يونايتد.

علي دائي

في جولة أوروبية 
سريعة، خسر أتلتيكو 

مدريد، تألق ليستر سيتي، 
وتعادل روما مع األنتر

حقق فريق سان أنتونيو 
فوزا هاما على غريمه 

غولدن ستيت في دوري 
السلة األميركي

)Getty( 2002 رونالدينيو فاز بكأس العالم صحبة البرازيل في

)Getty( غوردي ألبا ظهير نادي برشلونة العصري)Getty( غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا

)Getty( كومان العب ومدرب هولندي مميز

)Getty( لوثر ماتيوس رمز الكرة األلمانية

)Getty( سانشيز يجلس في مدرجات إيفرتون)Getty/جانب من لقاء سان أنتونيو وغولدن ستيت )رونالد كورتس

أعياد 
النجوم

ميالدهم  يوم  يصادف  الذين  الالعبين  أبرز  التقرير  هذا  في  نستعرض 
في 21 مارس/ آذار، ولذلك نتناول مسيرة كل العب في عالم الساحرة 

المستديرة، من تألق وإنجازات

يوم العبين كبار من عالم الكرة

مباريـات
      األسبـوع

االثنين 21 مارس / آذار 2016 م   12 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 567  السنة الثانيةاالثنين 21 مارس / آذار 2016 م   12 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 567  السنة الثانية
Monday 21th March 2016 Monday 21th March 2016
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البيت العربي
وصل بين الشرق والغرب في إسبانيا

مدريد ـ ميسون شقير

هنا في قلب العاصمة اإلسبانية 
مـــدريـــد، وقــريــبــا جـــدًا مــن حديقة 
الــريــتــيــرو الــشــهــيــرة، يــقــف على 
يمني الطريق بناٌء تطل منه الروح العربية 
من كل حجر فيه وتزهو بكل زاويــة، فمن 
لونه األحمر املمّيز الذي يذّكر بلون قصر 
إلــى شكل تصميمه  الحمراء في غرناطة، 
الجذاب واملتناسق والذي يجعلك تعيش 
ــعـــا بـــني الـــعـــمـــارة اإلســامــيــة  تـــمـــازجـــا رائـ
الشرقية وبني العمارة اليمنية واملغربية، 
باإلضافة إلى حداثة أضافتها عليه روح 

العمارة األوروبية املنظمة.
 CASA أربــي أو كاسا  العربي،  البيت  إنــه 

)Getty /البيت يستقطب الكثير من المهتمين بالثقافة العربية )كرستيان أرياس

D

إســبــانــيــا،  فــــي  يــســمــونــه  كـــمـــا   ،ARABE
العربية  والــــروح  للهوية  بيت  فعا  وهــو 
بهندسته وببهوه الداخلي، ويمد جسور 
الـــتـــمـــازج الـــحـــضـــاري مــــع إســـبـــانـــيـــا، مــن 
خال كونه مؤسسة ثقافية هامة جدًا في 
بعضها  حقيقة  على  الحضارات  تعريف 
الــبــعــض وعــلــى عــمــق تــواصــلــهــا املــعــرفــي 
واإلبداعي، وعلى شدة تمازجها وأخذها 

من بعضها البعض. 
ولــعــل الــعــاقــة بــني الــحــضــارتــني العربية 
ــتـــي تــتــســم بــالــكــثــيــر من  واإلســـبـــانـــيـــة والـ
الخصوصية بسبب التأثير الطويل الذي 
قــدمــتــه كـــل واحــــــدة لـــأخـــرى خــــال فــتــرة 
وجـــود الــعــرب فــي األنــدلــس ومــا بعد هذا 
الــــوجــــود، هـــي الـــتـــي ســاهــمــت فـــي إيــجــاد 

وزارة  ما جعل  في مدريد،  العربي  البيت 
اإلسبانية  والــتــعــاون  الخارجية  الــشــؤون 
تعلن في السادس من يونيو/ حزيران عام 
2006 عن تأسيس املجموعة املؤسساتية 
العربي،  البيت  أو  أربـــي«،  »كاسا  املسماة 
والتي قالت حينها إنها »ستمثل أرضية 
ــى الـــبـــلـــدان  ــ ــه إلـ لــلــعــمــل الـــخـــارجـــي املــــوجــ

العربية وإلى العالم اإلسامي«.
وتقوم هذه املؤسسة على توطيد أواصر 
ــتــــعــــاون وتـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات الــثــقــافــيــة  الــ
ــة والــعــلــمــيــة مـــع إســبــانــيــا،  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــــعـــــاقـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــســيــاســيــة مـــع الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة ومــع 

العالم اإلسامي. 
ــة  ــمــــوعــ ــل هــــــــــذه املــــجــ ــيــ ــكــ وقــــــــــد جــــــــــاء تــــشــ

ــيـــت الـــعـــربـــي« كــثــمــرة  ــبـ املـــؤســـســـاتـــيـــة »الـ
عــدد مــن املؤسسات  بــني  الــقــائــم  للتعاون 
ــد  املـــحـــلـــيـــة والـــتـــابـــعـــة ملـــحـــافـــظـــتـــي مـــدريـ
واألنــدلــس، مستفيدة مــن تــجــارب سابقة 
ونــمــاذج إدارة »كــاســا دي أمــيــركــا« )بيت 
آسيا(،  )بيت  آسيا«  دي  و»كاسا  أميركا( 
مــركــزًا دوليا  أيــضــا  أنــهــا ستحتضن  كما 
ــلـــدراســـات الــعــربــيــة والـــعـــالـــم اإلســـامـــي  لـ

وسيكون مركزه  في قرطبة.

تأثر بالعمارة اليمنية 
مدريد  بلدية  قدمته  الـــذي  املبنى  هــذا  إن 
ملــشــروع الــبــيــت الــعــربــي كـــان يــســمــى أوال 
وهــي   ،)Aguirre( أغـــيـــري  ــدارس  مـــ مــبــنــى 
ــام  1886 بــمــبــادرة من  نــشــئــت عـ

ُ
مــــدارس أ

لــت  ــوارث، وُمــوِّ دون لــوكــاس أغــيــري إي خـ
كاملة من تركته الخاصة، وهــو واقــع في 

الرقم اثنني وستني من شارع القلعة. 
صّمم البناء املهندس املعماري اإلسباني 
إمــيــلــيــو رودريـــغـــث أيـــوســـو، الــــذي شـــارك 
ا في تصميم ساحة مصارعة الثيران 

ً
أيض

الـــقـــديـــمـــة بـــمـــدريـــد بــطــابــعــهــا الــعــمــرانــي 
الـــقـــريـــب إلـــــى الــــعــــمــــارة الــيــمــنــيــة والـــــذي 
كــــان مـــعـــروفـــا عــنــه شــغــفــه بــفــن الــعــمــارة 
اإلســـامـــي وقــنــاعــتــه بــجــمــالــهــا وتــمــّيــزهــا 
األذواق  البقاء برغم تجدد  وقدرتها على 
ــك ملـــا فــيــهــا من  واملــــــدارس املــعــمــاريــة، وذلــ
زخارف متناسقة تحاكي طبيعة اإلنسان 
شّيد  قــد  وكـــان  وبــتــنــاغــمــهــا،  بشفافيتها 
ولكن   ،1884 عــام  فــي  كــامــل  املبنى بشكل 
بــعــد ثــاثــة أعــــوام أكــمــل املــعــمــاري بنفسه 
أعـــمـــال بــنــاء الــســيــاج والــحــديــقــة، لتبقى 

محافظة على نفس الروح والطابع.

تكريم المثقفين 
يـــقـــوم  الــــبــــيــــت  وهــــــــذا  عـــــــام 2006  ومــــنــــذ 
للتعريف بكل  بنشاطات متعددة ودائمة 
جهات الحضارة العربية، وذلك من خال 
إقامة برامج وندوات ومعارض وفعاليات 
اإلســبــان  مــن  العديد  إليها  تــجــذب  عربية 
األصــابــع  تركته  الـــذي  بالجمال  املهتمني 
وآدابهم،  بنائهم  لغتهم وفي  في  العربية 
ــر الــــــــذي تــركــتــه  ومــــــن خــــــال تـــقـــديـــم األثــــــ
الحضارة اإلسبانية نفسها على اإلنسان 
األندلس  في  ينتج  والتي جعلته  العربي 
أجمل وأرق مراحل حضارته والتي أثرت 
العربية  اآلداب  على  الحديث  العصر  فــي 
تأثير  ينفي  أن  يستطيع  أحـــد  فــا  كــلــهــا، 
أحد  الحديث مثلما ال  فــي شعرنا  لــوركــا 
األندلسي في  العربي  الشعر  تأثير  ينفي 

شعر لوركا نفسه. 
ولعل تكريم الباحثني والدارسني اإلسبان 
وأهـــمـــهـــم بــــيــــدرو مــارتــيــنــيــز مــونــتــابــيــث 
الــشــهــر املـــاضـــي فـــي الــبــيــت الـــعـــربـــي، من 
أهــم األمــثــلــة الــتــي تــوضــح دور البيت في 
الثقافية  الــنــمــاذج  الـــضـــوء عــلــى  تــســلــيــط 
ــامـــات في  ــهـ ــة الـــتـــي قـــدمـــت إسـ ــيــ واإلبــــداعــ
ــات الــعــربــيــة لــلــمــنــطــقــة ســــواء في  ــدراســ الــ

التاريخ أو اللغة.

البيت العربي مؤسسة 
للتعاون الثقافي بني 
إسبانيا والعاملني 

العربي واإلسالمي، 
وكان يحتضن سابقًا 
مدارس أغيري التي 

أنشئت في العام 1886.

■ ■ ■
صّمم البناء املهندس 

إميليو رودريغث 
أيوسو، وهو نفسه 

الذي شارك في تصميم 
ساحة م صارعة 

الثيران القديمة في 
مدريد. 

■ ■ ■
منذ العام 2006 والبت 

العربي يحتضن 
فعاليات وندوات على 
مدار العام لتعريف 
اإلسبان بالحضارة 

العربية.

باختصار

بمزيج من عمارة يمنية ومغربية، يطل بالقرب من حديقة الريتيرو في مدريد برج ممتد لبناء عربي الروح والهوية، وجسر للتمازج 
الحضاري بين الثقافة اإلسبانية والعالمين العربي واإلسالمي

هوامش

أمجد ناصر

قد أكون من أكثر الذين كتبوا عن الالجئني السوريني. 
لــم أر محنتهم عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون، وال فــي أخــبــار 
من  بالقرب  والقلب  والعني  باليد  بل ملستها  الصحف، 
بيت أهلي في مدينة املفرق األردنية. فعلى بعد بضعة 
مخيم  أكبر  ثاني  »الزعتري«،  يقع  كيلومترات، شرقًا، 
في العالم. هذا عدا عن كون املفرق نفسها تنوء بحمل 
تحّمله.  ال  تخّيله  على  يومًا،  نفسها،  د 

ّ
توط لم  بشريٍّ 

التي طاملا تدفقت  ر أنَّ الحدود السورية 
ّ
فمن كان يفك

منها السلع، التي تشهد عبورًا بشريًا كثيفًا، كل يوم، 
مــن الــجــنــوب إلــى الــشــمــال  )أكــثــر بكثير مــن العكس( 
في  املستعرة  الــحــرب  جحيم  مــن  بالهاربني  ستفيض 

جمهورية األسد إلى األراضي األردنية؟ 
البادية  ــارب. ملعظم عشائر  أقـ الالجئني  هــؤالء  بــني  لــي 
اآلخــر  الــجــانــب  على  عائلي  امــتــداد  األردنــيــة  الشمالية 
من حدود سايكس بيكو التي ظلت تخضع للترسيم، 
بني الكيانني السوري واألردني، حتى اليوم. هذا يشبه، 
الــســوريــة مــع تركيا،  الــحــدود  يــجــري على  مــا  بالطبع، 
الــعــراق. وللسنة الخامسة  أقــل مــع  لــبــنــان، وعــلــى نحو 
على التوالي، يتواصل سيل الالجئني. فالحرب لم تضع 

املــأمــول، قريب  السياسي،  الحل  أن  أوزارهـــا. وال يبدو 
املنال. على الرغم من أنها املرة األولى التي تحدث فيها 
التعب  أن  هدنة، شبه شاملة، وشبه صامدة، ما يعني 
قد نال األطــراف كلها، وأن عــودة إلى دورة جديدة من 
القتال الشامل ستودي بأطراف القتال، بما فيها نظام 

األسد، إلى التهلكة الفعلية.
الــحــرب فــي ســوريــة بــهــذا املشهد الفاجع  تــكــاد تنفرد 
مشهدًا  أنتجت  منطقتنا،  فــي  حربًا  نعرف  لــم  للجوء. 
يعني  الــبــحــر.  إلــى  بأطفالهم،  أنفسهم،  يــرمــون  لبشر 
الهاربون من  الالجئون  ل  املــوت. وقــد تحوَّ إلــى  تقريبًا 
املــوت إلــى املــوت إلــى ورقـــٍة بيد عــدد مــن الـــدول القريبة 
والبعيدة على السواء. فها هو االتفاق التركي األوروبي 
ـــى ســكــة مـــفـــاوضـــات دخـــــول الـــنـــادي  يـــرجـــع تــركــيــا إلـ
املليارات.. بعدما فشلت، هذه  األوروبــي وُيغدق عليها 
الورقة، في إعطاء األتراك املنطقة العازلة على الحدود. 
ال تــريــدون منطقة عــازلــة تـــؤوي الــالجــئــني الــســوريــني، 
ذوقوا إذن مما ذقنا؟ كان هذا حال لسان األتراك على 
الــغــارب. قبل  األرجــح، عندما تركوا حبل الحدود على 
ذلك، لعب هذه »الورقة« التي ترشح دمًا األسد وبوتني 
بالالجئني، والضغط على حدودها  أوروبــا  »إغـــراق«  لـ 
بسبب  يتفكك،  كــاد  الــذي  اتحادها  على  بــل  املفتوحة، 

انتهجتها  التي  املفتوح  الباب  سياسة  على  الخالفات 
بذكاء )ِلَم ال نقول بإنسانية؟( أنجيال ميركل. لم يهرب 
السوريون من طلقات رصاص، وال من قذائف مدفعية 
مــن أسلحة دمــار شــامــل، استخدمها نظام بشار  بــل 
ــى الـــغـــازات؟ إنها  ــســمَّ

ُ
األســـد وحليفه الــروســي. مـــاذا ت

رة  املتفجِّ البراميل  َمــْن تستهدف  دمــار شامل.  ســالح 
واملــدن، غير دفع  القرى  الطائرات على  رمى من 

ُ
ت التي 

ليس سالحًا  بأجسادهم فقط. هذا  النجاة  إلى  الناس 
شخصًا،  ليس  مساحة.  بــل  بعينه،  موقعًا  يستهدف 
البشر. ال  يطاول جموعًا من  بل  بعينها،  أو مجموعة 

ترمي سياسة التهجير التي انتهجها نظام األسد إلى 
بالالجئني  الــســوري«  للشعب  الصديقة  »الـــدول  إغـــراق 
فقط، بل أساسًا إلى إحداث تغّيراٍت ديموغرافية، كما 
يتضح من خارطة املعارك الطاحنة التي خاضتها قواته 
واملليشيات الحليفة له. »الخطة ب« ليست أميركية. هذا 
ح به جون كيري لدفع الــروس إلى مزيد  كالم فــارغ، لوَّ
من التنسيق مع اإلدارة األميركية. »الخطة ب« الحقيقية 
في جيب بشار، في حال فلتت من يده كل الخيوط، ولم 
يعد أمامه سوى الذهاب إلى الساحل. وهذه الخطة هي 
ت طرقها، البراميل املتفجرة 

َّ
دت أرضها، وشق التي مهَّ

والغازات السامة. 
أخيرًا.. أنا مع االتفاق التركي األوروبي )بصرف النظر 
املتدفقني  الالجئني  يعيد  الــذي  الطرفني(  مقاصد  عــن 
ألوروبا إلى تركيا مرة ثانية. ال نريد »أبوابًا مفتوحة« 
مهما بدا هذا الكالم قاسيًا، فاملزيد من األبواب املفتوحة 
يعني مزيدًا من تفريغ سورية من قواها الحية، الشابة 
، سالكي 

ً
عـــــادة ُيـــرِجـــُع،  لــجــوء ال  خــصــوصــًا ملصلحة 

طريقه إلى الوراء. الالجئون في تركيا واألردن ولبنان 
إلـــى بــالدهــم، بــعــدمــا تتوقف  محتمل جـــدًا أن يــعــودوا 
املدافع، وتبدأ عملية االنتقال السياسي. لكن، من يصل 

إلى أوروبا، ويّدق وتدًا له هناك.. يصعب أن يعود.

أعيدوهم إلى سورية

وأخيرًا

المزيد من األبواب 
المفتوحة يعني مزيدًا من 

تفريغ سورية من قواها 
الحية، الشابة خصوصًا
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