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الجمعة  12  فبراير / شباط 2016 م   3 جمادى األول 1437 هـ  □  العدد 529  السنة الثانية

اإليرانيّات مستبعدات عن مجلس الخبراء
أيام تفصل اإليرانيين عن االنتخابات التشريعية وتلك الخاصة بمجلس الخبراء. وإذا كانت 

المرأة تشارك في األولى، إال أنها استبعدت عن الثانية. ]18ـ19[

بغداد ــ ميمونة الباسل

ــف قــوات الجيــش العراقــي، مدعومــة بغــارات 
ّ
تكث

التــي  العســكرية،  عملياتهــا  مــن  التحالــف، 
تســتهدف تقليــص رقعة ســيطرة تنظيــم »الدولة 
اإلســامية« )داعــش(، متخــذة من تحريــر مدينة 
هيــت، غربــي العــراق، هدفــا جديــدًا لهــا، فيما أدت 
غــارة أميركيــة، اســتهدفت رتــل ســيارات رباعيــة 
الخميــس،  أمــس  املوصــل،  قــرب  كانــت  الدفــع، 
عبيــد  ماجــد  التنظيــم،  فــي  القيــادي  مقتــل  إلــى 
الجبــوري، امللقــب بالشــيخ أبــو ســعد، إضافة إلى 

ــدت مصــادر 
ّ
أربعــة مــن مرافقيــه، بحســب مــا أك

»العربــي  لـ متطابقــة  عراقيــة  ومحليــة  عســكرية 
فــي  الجديــد«. وقــال مســؤول عســكري عراقــي 
»غــارة  إّن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الدفــاع،  وزارة 
أميركيــة نفذت ضربة جوية، واســتهدفت خمس 
سيارات رباعية الدفع بعد دخولها العراق، قادمة 
مــن ســورية، فــي منطقــة الغابــات غربــي املدينة«. 
أســفرت  الغــارة  أن  نفســه  املســؤول  وأضــاف 
عــن مقتــل أبــو ســعد، أحــد قيــادات الصــف األول 
فــي تنظيــم »داعــش«. كمــا قتلــت أربعــة عناصــر 
ح ســوري 

ّ
آخريــن كانــوا برفقتــه، من بينهم مســل

الجنســية. ولفــت إلــى أن حصيلــة الخســائر فــي 
ال  مــا  ُســجل جــرح  إذ  أوليــة،  التنظيــم  صفــوف 
ــدًا أّن الغــارة 

ّ
حني آخريــن، مؤك

ّ
يقــل عــن 10 مســل

دمــرت رشاشــا ثقيــا كان مثبتــا علــى إحــدى 
الســيارات املســتهدفة. وكثفــت الواليــات املتحــدة 
طلعاتهــا الجويــة على مدينــة املوصل ومحيطها، 
بحيــث أعلنــت، صبــاح أمــس، عن تنفيــذ 13 غارة 
اســتهدفت مواقع وأهدافا للتنظيم. وفي الســياق، 
أشــارت مصــادر محليــة في املوصــل، في حديث 
لـــ »العربــي الجديــد«، إلــى مقتل مســؤول وصفته 
باملهــم ووصــول جرحــى إلــى مستشــفى املدينــة 

مــن دون أن تتأكــد مــن هويــة هــذا املســؤول. مــن 
جهــة ثانيــة، أكــدت مصــادر عســكرية عراقيــة لـــ 
»العربــي الجديــد«، بدء إرســال تعزيــزات للجيش 
والعشــائر نحــو مدينــة هيت وكبيســة لتحريرها 
بعــد اكتمــال صفحــة تحريــر الرمــادي. وأضافت 
أن العملية ستكون للجيش والعشائر فقط بدون 
علــى  الشــعبي«،  »الحشــد  مليشــيات  مشــاركة 
غرار معركة الرمادي. وقال نائب رئيس مجلس 
»العربــي  لـــ  العيســاوي،  فالــح  األنبــار،  محافظــة 
الجديد«، إن على أهالي مدينة هيت وبلدة كبيسة 

مغادرة املدينة بأسرع وقت، حماية لهم.

العراق: استعدادات لتحرير هيت ومقتل القيادي بـ»داعش« أبو سعد
الحدث

يصّعد االحتالل 
اإلسرائيلي من تحريضه 

ضد غزة، متخذًا من 
أنفاق المقاومة ذريعة 

لذلك.
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ترفع القوات المصرية استعداداتها على الحدود الليبية  )خالد دسوقي/فرانس برس(
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واصلت روسيا من ميونيخ، أمس الخميس، ضغوطها لفرض وقف إطالق نار على المعارضة السورية يخدم النظام، 
فيما بدت المعارضة متمسكة برفض أي مقترح روسي »مشبوه« ال يخدم الثورة، على الرغم من الضغوط

يزداد الوضع اإلنساني في سورية سوءًا إلى 
حـــّد الــتــهــديــد بــكــارثــة ومــجــاعــة قـــد تشهدها 
بــعــض املــنــاطــق املــحــاصــرة مــن قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري وحــلــفــائــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي ريــف 
حمص، بحسب ما أشار تقرير لألمم املتحدة 
صــدر أمـــس. وقــالــت األمـــم املــتــحــدة فــي تقرير 
اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  أصــدره مكتبها 
ــوات  ـــه قــ

ّ
إن الـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري الــــــذي تـــشـــن

الــنــظــام الــــســــوري، قــطــع خـــطـــوط اإلمــــــداد عن 
120 ألف شخص في شمال محافظة حمص، 
ويهدد  الثاني،  كــانــون  يناير/  منتصف  منذ 
بــحــدوث مجاعة وحـــاالت وفــاة نتيجة نقص 
الرعاية الصحية. وأشــارت األمم املتحدة إلى 
وجـــود »تــقــاريــر حــول زيـــادة حـــادة فــي نقص 
الــــغــــذاء والـــســـلـــع األســـاســـيـــة واملـــــــواد الــطــبــيــة 
والـــوقـــود فـــي املــنــطــقــة«، الفــتــة إلـــى أن معظم 
ــيـــة، لكن  شــمــال مــحــافــظــة حــمــص أراض زراعـ
املــحــصــول يــشــح فــي الــشــتــاء، مــتــوقــعــة تفاقم 
أشار  املقبلني. كما  األسبوعني  املجاعة خــال 
تقرير األمم املتحدة إلى أن هناك عجزًا، أيضا، 

رامي سويد

يــطــرح تــمــدد الـــقـــوات الــكــرديــة وحــلــفــائــهــا في 
ريف حلب الشمالي، بالتوازي مع تمدد قوات 
الجنوبي  القسم  فــي  جنوبا  الــســوري  النظام 
مـــن ريــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، ســيــنــاريــو إنــهــاء 
ــــود املـــعـــارضـــة فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي،  وجـ
ــام قـــوات  بــحــيــث يــصــبــح الــطــريــق مــفــتــوحــا أمــ
»حماية الشعب« الكردية وحلفائها للسيطرة 
ــانـــب الــــســــوري مــــن الـــحـــدود  عـــلـــى كـــامـــل الـــجـ
الــســوريــة الــتــركــيــة، مــن أقــصــى شـــرق ســوريــة 
حـــتـــى مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن شــــمــــال غــــــرب حـــلـــب، 
بــمــســافــة تـــزيـــد عـــن 700 كــيــلــومــتــر. وتــتــعــزز 
»حماية  قـــوات  تمّكنت  بعدما  املــخــاوف  هــذه 
الشعب« الكردية، بالتعاون مع جيش الثوار، 
ــــوات املــعــارضــة  ــو الــفــصــيــل املــنــشــق عـــن قـ وهــ
الكردية ضمن  القوات  إلى  واملنضم  السورية 
تــحــالــف »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، من 
السيطرة على مطار منغ العسكري وبلدة منغ 
وقرية العلقمية املجاورتني له في ريف حلب 
الشمالي، بعد اشتباكات مع قوات املعارضة 

السورية، فجر أمس الخميس.
ــيـــطـــرة قـــــــوات »حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب«  ــنـــي سـ وتـــعـ
ــا عـــلـــى كــــامــــل الـــجـــانـــب  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ الــــكــــرديــــة وحـ
السوري من الحدود السورية التركية توحيد 

إسطنبول ـ باسم دباغ

اســتــنــفــر الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــحــزب »االتـــحـــاد 
الديمقراطي«، املسؤولني األتراك الذين بدأوا 
برفع نبرتهم ضد الحزب، في حملة تشبه تلك 
التسعينيات،  أواخــر  أنقرة، في  تها 

ّ
التي شن

ضـــد حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« مــهــددة 
بغزو سورية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية 
أضنة مع النظام السوري، مما أدى إلى إيقاف 
»الــكــردســتــانــي«،  الــدعــم اإليـــرانـــي الـــســـوري لـــ
بــل واعــتــقــال قــيــاداتــه املــتــواجــدة فــي ســوريــة 
ــعـــاون  ــتـ ــيــــا، وتــــــّوجــــــت بـ ــتــــركــ وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لــ
القبض على  االستخبارات األميركية وإلقاء 
زعيم الحزب، عبدالله أوجان، وتسليمه إلى 

السلطات التركية.
ولــــم يـــتـــردد املـــحـــور اإليــــرانــــي الـــســـوري بعد 
ــثـــورة الـــســـوريـــة، فـــي تــقــديــم الــدعــم  انـــــدالع الـ
والتعاون مع »العمال الكردستاني«، إثر قيام 
السورية،  املعارضة  بدعم  التركية  الحكومة 
ــاوالت الــتــركــيــة  ــحــ ــام مـــن املــ بــعــد أكـــثـــر مـــن عــ
املحمومة والفاشلة لدفع النظام نحو القيام 
بــإصــاحــات. لــكــن يــبــدو األمــــر مختلفا هــذه 
املــرة، فعلى الرغم من أن النظام الــســوري لم 
يعترف رسميا بمناطق اإلدارة الذاتية التي 
أعلن عنها »العمال الكردستاني« في شمال 
ســــوريــــة، إال أن مـــصـــالـــح كــــل مــــن واشــنــطــن 
ومــوســكــو والــنــظــام الــســوري تتقاطع بشكل 
واضــــح مـــع »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«. وبــعــد 
فــشــل اإلدارة األمــيــركــيــة فــي بــرنــامــج تــدريــب 
بدا  املعتدلة«،  السورية  »املعارضة  وتسليح 
من فشل  لها  كمنقذ  الديمقراطي«  »االتــحــاد 
التحالف الــدولــي، ألكــثــر مــن عـــام، فــي وضع 
حـــد لــتــمــدد »داعـــــــش«. أمــــا الــنــظــام الــســوري 
ــراطـــي«، الــــذي  ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــيـــرى فــــي »االتـ فـ
يــتــبــنــى خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي تـــجـــاه فــصــائــل 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، تــنــظــيــمــا يــشــتــرك معه 
العداء ألنقرة، بل ويعتبر سيطرته على  في 

فـــي املــــــواد الــطــبــيــة األســـاســـيـــة، وأن مــرضــى 
فــي ريــف حمص ال يمكنهم  الــكــلــوي  الغسيل 
الــحــصــول عــلــى عـــاج ينقذ حــيــاتــهــم. وذكـــرت 
تقارير أن 14 من 34 من مرضى السرطان في 

املنطقة، توفوا لنقص الرعاية الصحية.
ــر قـــافـــلـــة مــــســــاعــــدات، أرســلــتــهــا  ــ ــلــــت آخـ ووصــ
األمــم املتحدة، إلى ريف حمص الشمالي، في 
أكتوبر/ تشرين األول 2015. وتحاول املنظمة 
ــك الــــوقــــت إرســـــــال إمـــــــدادات  ــ الـــدولـــيـــة مـــنـــذ ذلـ
على  الــحــصــول  تستطيع  ال  لكنها  إضــافــيــة، 

موافقة.
ويـــخـــضـــع جـــيـــب الــــرســــن وتــلــبــيــســة وجــيــب 
املعارضة، ويقعان  الحولة لسيطرة جماعات 
ــمــــاة فــــي مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــن  بــــني حـــمـــص وحــ
الــطــريــق الــســريــع الــــذي يــربــط شــمــال ســوريــة 
وجنوبها، ويربط بني معظم مدنها الرئيسية 
واملحافظات التي يقطن فيها موالون للنظام 
فــي منطقة  ألــف نسمة  الــســوري. ويعيش 90 
ألفا في  الــرســن وتلبيسة فــي حــني يقطن 30 

منطقة الحولة.

الــثــاث  الـــكـــرديـــة  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة  مــقــاطــعــات 
وتحويلها إلى قطعة جغرافية واحدة، بعدما 
كانت ثاث قطع منفصلة العام املاضي، قبل 
الــكــرديــة فــي السيطرة على  الــقــوات  أن تنجح 
الــرقــة الشمالي، في  تــل أبيض ومناطق ريــف 
يونيو/حزيران املاضي، وتتمكن بالتالي من 
الــجــزيــرة فــي ريـــف الحسكة  تــوحــيــد مقاطعة 
شرق سورية مع مقاطعة عني العرب في ريف 

حلب الشرقي.
ويـــبـــدو أن قــــوات »حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة 
 لــانــقــضــاض عــلــى ما 

ً
ــر نــفــســهــا فـــعـــا

ّ
تــحــض

السورية  املعارضة  تبقى من مناطق سيطرة 
شــمــال حــلــب، ذلـــك أنــهــا سمحت بــمــرور آالف 
النازحني الذين تكدسوا على الحدود السورية 
املغلقة  الحدود  فتح  أياما  وانتظروا  التركية، 
فــي وجــهــهــم، إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة 
بريف حلب الغربي وأرياف إدلب، عبر مناطق 

سيطرة القوات الكردية في عفرين.
ويصف مراقبون هذا القرار من القوات الكردية 
بأنه نوع من الترانسفير الديمغرافي للسكان 
التي  املناطق  من  هربوا  الذين  السنة،  العرب 
سقطت بيد النظام السوري شمال حلب، إلى 

مناطق سيطرة املعارضة شمااًل.
ــنـــت هـــيـــئـــة الــــشــــؤون  ــلـ وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، أعـ
االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل فـــي مــقــاطــعــة عــفــريــن، 

الـــحـــدود الــســوريــة الــشــمــالــيــة وســيــلــة لقطع 
التفاوض  أن  ويعتبر  للمعارضة،  اإلمـــدادات 
فــي وقت  الديمقراطي«،  »االتــحــاد  رأس  على 
 في حــال استطاع 

ً
الحــق، سيكون أمــرًا سها

ــرب املــعــارضــة وإعـــــادة الــســيــطــرة  الــنــظــام ضـ
على الباد.

ــّدد  ــمـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــســتــفــيــد روســــيــــا مــــن تـ
تركيا  مــن  لانتقام  الديمقراطي«،  »االتــحــاد 
الــتــي أســقــطــت لــهــا طــائــرة اخــتــرقــت الــحــدود 
الــتــركــيــة، وكــذلــك ُيــســهــل هـــذا الــتــمــّدد عملية 
ضـــرب املــعــارضــة الــســوريــة لــصــالــح حليفها 

األهم في املنطقة، وهو النظام السوري.
ــاد«  ــ ــحــ ــ ــي مـــــع »االتــ ــركــ ــتــ ــراع الــ ــ ــــصــ وشــــهــــد الــ
الـــــصـــــدام األول بــني  عـــــــدة، ووقـــــــع  مـــحـــطـــات 
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« وكــتــائــب املــعــارضــة 
الــــســــوريــــة املــــدعــــومــــة مــــن تـــركـــيـــا، و»جـــبـــهـــة 
النصرة«، في مدينة رأس العني في محافظة 
اندلعت  عـــام 2013، عــنــدمــا  بــدايــة  الــحــســكــة، 
اشتباكات بني الطرفني، إثر نجاح املعارضة 
»االتحاد  ليقوم  املدينة،  النظام من  في طــرد 
الديمقراطي« بشن حملة سيطر خالها على 
الــســوري، في وقت  النظام  بدعم من  املدينة، 

الحق.
وقــامــت تــركــيــا، قــبــل انــــدالع االشــتــبــاكــات مع 

فــإن انقطاع خطوط  املــتــحــدة،  وبحسب األمــم 
اإلمــــــــداد مـــنـــع وصــــــول إمـــــــــدادات الــــغــــذاء إلـــى 
ــائـــة من  الــجــيــبــني، حــيــث يــعــانــي 12.7 فـــي املـ
األطــفــال و25 فــي املــائــة مــن الــنــســاء الــحــوامــل 
من سوء تغذية متوسط أو حاد بمعدل أعلى 
بكثير عن املتوسط املحلي املسجل ويبلغ 4.9 
في املائة. من جهته، قال املفوض األعلى لألمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسني، في 
بيان إنه »منذ بدء هجمات القوات الحكومية 
األخيرة على محافظة حلب، األسبوع املاضي، 
يــرافــقــهــا الــعــديــد مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة من 
مقاتات روسية وسورية، نزح حوالى 51 ألفا 
مــن املــدنــيــني ويــواجــه 300 ألـــف آخــــرون خطر 

الوقوع تحت الحصار«. 
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــبـــت 160 مــنــظــمــة 
ــتـــال بــشــكــل فــــــوري فــي  ــقـ ــوقـــف الـ إنـــســـانـــيـــة، بـ
سورية، والسماح بوصول غير مشروط ودون 
عــوائــق إلــى جميع املـــدن والــبــلــدات الــســوريــة، 
لتقديم اإلغاثة للمتضررين من تفاقم العنف. 
ــا يـــقـــرب من  ــالـــت فـــي بـــيـــان مــشــتــرك إن »مــ وقـ

الــتــابــعــة لــــــإدارة الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة، الــثــاثــاء 
املـــاضـــي، عــن وصــــول أكــثــر مــن 30 ألـــف نــازح 
إلــــى عـــفـــريـــن، خــــال ســتــة أيــــــام، فـــي طــريــقــهــم 
إلــى مناطق سيطرة املعارضة في ريــف حلب 
الغربي وريف إدلب، مع بقاء عدد منهم داخل 
مــنــاطــق ســيــطــرة اإلدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة في 

عفرين وريفها.
ـــراغ ريــف  ويــلــقــي ذلـــك الــضــوء عــلــى حقيقة إفـ
ــن ســـكـــانـــه، نــتــيــجــة تــقــدم  حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي مــ
قـــوات الــنــظــام الــســوري واملــلــيــشــيــات الحليفة 
اليومي  الــروســي  القصف  بــرًا، واستمرار  لها 
املعارضة  عليها  تسيطر  الــتــي  الــبــلــدات  على 

السورية في املنطقة.
وفـــي تــفــاصــيــل الــتــقــدم الــجــديــد الــــذي أحــزتــه 
القوات الكردية، أعلنت قوات »حماية الشعب« 
الــكــرديــة بــالــتــعــاون مــع جيش الــثــوار، انــتــزاع 
الــســيــطــرة عــلــى املـــطـــار الــعــســكــري ومــحــيــطــه، 
ــوات الــجــيــش الــســوري  بــعــد اشــتــبــاكــات مـــع قــ
الــحــر، الــتــي تــواصــل تراجعها فــي ريــف حلب 
الــشــمــالــي، وبـــاتـــت قـــاب قــوســني أو أدنــــى من 

خسارة آخر معاقلها فيه.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــطــار مــنــغ الــعــســكــري ال 
يمتاز بأية أهمية على املستوى االستراتيجي، 
أنــه كــان يشكل  نظرًا لخلوه من الطائرات، إال 
إذ  املسلحة؛  السورية  للمعارضة   هاما 

ً
معقا

»الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«، فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
املــاضــي، بــمــحــاوالت لــلــتــعــاون مــع »االتــحــاد 
الديمقراطي«، وتم استقبال الرئيس املشارك 
ــرات، ولــكــن الــحــزب  لــلــحــزب فــي أنــقــرة عـــدة مــ
ــة املـــتـــمـــثـــلـــة بــقــطــع  ــيـ ــتـــركـ ــــض الـــــشـــــروط الـ رفــ
الــعــاقــات مــع النظام الــســوري، وعــدم القيام 
بــــأي فــعــل يــســتــفــز تـــركـــيـــا، واالنـــضـــمـــام إلــى 
ــتـــاف الــســوري  املــعــارضــة الــســوريــة فـــي االئـ

نصف مليون شخص محاصرون ومعزولون 
أنحاء سورية«.  اإلنسانية في  املساعدات  عن 
ــراءات عاجلة  ــ إلـــى »تحقيق أربــعــة إجـ ودعـــت 
وأســاســيــة، وهـــي وقـــف إطـــاق الــنــار، وحــريــة 
ــع الـــفـــوري  ــرفــ ــيـــني، والــ ــدنـ الـــحـــركـــة لــجــمــيــع املـ
لــلــحــصــار عـــن جــمــيــع املـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة من 
جميع األطـــراف، والــوصــول املستدام من أجل 
إغاثة عاجلة لجميع املحتاجني داخل سورية، 
التحتية  البنية  عــلــى  للهجمات  حــد  ووضـــع 

املدنية«.
يــأتــي ذلـــك بـــمـــوازاة صــــدور تــقــريــر عــن املــركــز 
الــســوري لــبــحــوث الــســيــاســات، قـــال، إن قــرابــة 
400 ألـــف شــخــص قــتــلــوا فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة 
منذ خمسة أعــوام، وإن 70 ألفا آخرين قضوا 
بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــــود األســـــاســـــيـــــات، كـــاملـــيـــاه 
النظيفة والرعاية الصحية والسكن، وأن نحو 
خال  لإصابة  تعرضوا  شخص  مليون   1.9
بلغت  والــجــرحــى  القتلى  نسبة  وأن  الــحــرب، 

نحو 11.5 في املائة من عدد سكان سورية.
)فرانس برس، األناضول، العربي الجديد(

ها حّولته إلى معسكر تدريب كبير لقواتها، 
ّ
إن

ــز ملـــــقـــــّرات قـــيـــادتـــهـــا ومـــســـتـــودعـــاتـــهـــا  ــ ــركـ ــ ومـ
الــعــســكــريــة، وذلــــك مــنــذ ســيــطــرتــهــا عــلــيــه، في 
بــدايــة شهر آب/أغــســطــس عــام 2013، قبل أن 
الخميس،  أمــس  يــوم  عليه،  السيطرة  تخسر 

لصالح القوات الكردية وحلفائها.
ويـــقـــع مـــطـــار مــنــغ وســــط طــريــقــني رئــيــســيــني 
يــصــان الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة بمدينة 
حلب، كاهما باتا مقطوعني، بعد تقّدم قوات 
النظام السوري في ريف حلب الشمالي، مطلع 
الشهر الحالي. ويبعد املطار عن مدينة أعزاز، 
أكــبــر املـــدن الــتــي التـــزال تسيطر عليها قــوات 
كيلومترات  الــســوريــة، نحو سبعة  املــعــارضــة 
فقط، وال يبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن 

الحدود السورية التركية.
وتأتي خسارة قوات املعارضة السورية ملطار 
املجاورتني  العلقيمة  وقــريــة  منغ  وبــلــدة  منغ 
ــلـــب فــي  لــــه لـــتـــزيـــد مــــن خـــســـائـــرهـــا شــــمــــال حـ

األسبوعني األخيرين.
كما تأتي بعد أيام من تحويل عدة مجموعات 
املعارضة  من  والءهــا  السورية  املعارضة  من 
إلــــى جــيــش الـــثـــوار الــحــلــيــف لـــقـــوات »حــمــايــة 
الشعب« الكردية، األمر الذي تسبب في اتساع 
الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة لسيطرة األخــيــر، وبـــدون 

قتال أحيانا.

لــقــوى الـــثـــورة واملـــعـــارضـــة. وعــلــى الــرغــم من 
ذلـــك، استمر الــدعــم األمــيــركــي لــلــحــزب، حتى 
اســتــطــاع الــســيــطــرة عــلــى منطقة تــل أبــيــض، 
في يونيو/حزيران من العام املاضي، وربط 
مناطق سيطرته في محافظة الحسكة بمدينة 
عني العرب، معلنا الرغبة في السيطرة على 
الــواقــعــة تحت سيطرة  الــفــرات  مناطق غــرب 
»داعــــــش«، مــمــا بـــات يــهــدد بــتــشــكــيــل شــريــط 

»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« على  ــردي تــابــع لـــ كــ
خطوط  ويقطع  الجنوبية،  التركية  الــحــدود 
إمــــداد أنــقــرة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة. حينها، 
ــــددوا  أعـــلـــن األتــــــراك عـــن خــطــهــم األحـــمـــر، وهـ
ــَبـــر مــقــاتــلــو »االتـــحـــاد  ــال َعـ ــل فـــي حــ

ّ
بــالــتــدخ

الــديــمــقــراطــي« إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــفــرات، 
لتستمر واشنطن في تجاوز حليفتها أنقرة، 
وتدعم توّجه »االتحاد الديمقراطي« جنوبا، 
ــد تـــشـــريـــن عـــلـــى نــهــر  الــــــذي ســيــطــر عـــلـــى ســ
من  األول  نهاية ديسمبر/كانون  في  الفرات، 

العام املاضي.
وتــحــاول أنــقــرة، منذ أكثر مــن عــامــني، تقديم 
الديمقراطي«  »االتحاد  عن  لواشنطن  بدائل 
ــن دون  ــرب عـــلـــى »داعــــــــــش«، لـــكـــن مــ ــحــ ــي الــ فــ
جدوى، إذ رفضت اإلدارة األميركية الضغط 
عــلــى »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« إلدخــــال قــوات 
البشمركة السورية التابعة لألحزاب الكردية 
املتحالفة مع أربيل إلى ساحة القتال. كما أن 
الحر  الجيش  فصائل  بعض  اقترحت  أنــقــرة 
واملعروفة  املباشر  الــدعــم  منها  تتلقى  الــتــي 
»اعتدالها«، وذلك خال زيارة رئيس هيئة  بـ
األركان األميركية املشتركة، الجنرال جوزيف 
دانفورد، إلى أنقرة الشهر املاضي، ولكن من 

دون جدوى.
العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ اقــتــرحــت  تركيا  إن  حتى 

على  الطريق  وقطع  »داعـــش«  لقتال  املباشر 
»االتحاد الديمقراطي« للسيطرة على منطقة 
غرب الفرات، ولكن اإلدارة األميركية لم توافق 
على ذلــك، كما رفضت األخيرة إقامة منطقة 
آمنة او منطقة حظر طيران. مع هذا استمرت 
مـــحـــاوالت أنــقــرة إلقــنــاع واشــنــطــن بالعاقة 
ــــني »االتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«  الـــعـــضـــويـــة بـ
و»العمال الكردستاني«، وعلى الرغم من ذلك 
استمرت التصريحات األميركية التي تفصل 
واالتــحــاد  الكردستاني  العمال  »إرهـــاب  بــني 

الديمقراطي«.
لكن صبر أنقرة نفد، خصوصا بعد التحالف 
الواضح بني »االتحاد الديمقراطي« والروس، 
في  للحزب  ممثلية  بفتح  تتويجه  تــم  الـــذي 
الحكومة  لــتــشــن  األول،  أمـــس  يـــوم  مــوســكــو، 
واشنطن  عــاقــة  شــرســة ضــد  التركية حملة 
ــذي خــّيــر  »االتـــحـــاد«، وصــلــت إلـــى الــحــد الــ بــــ
ــان،  ــ فــيــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
واشنطن بني التحالف مع أنقرة أو »االتحاد 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــتــهــمــا  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
بـــالـــخـــداع. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــصــريــحــات 
عّبر عن أي 

ُ
املسؤولني األميركيني األخيرة ال ت

تغيير في املوقف من »االتحاد الديمقراطي«، 
لــكــن مــن املــتــوقــع أن يــكــون للضغط الــتــركــي 
على واشنطن تأثير، إذ تبقى تركيا الحليف 
االســـتـــراتـــيـــجـــي األهـــــــم لــــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة 

وأوروبا في املنطقة.

أحمد حمزة ـ أمين محمد

اجتماع  الستغال  روســيــا  سعت 
ــم الـــــدولـــــيـــــة«  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ »مـ
الــخــاصــة بــســوريــة فـــي مــيــونــيــخ، 
الــخــمــيــس، ملــواصــلــة محاولتها فــرض  أمـــس 
رؤيتها لوقف إطــاق الــنــار فــي ســوريــة، بما 
يخدم النظام السوري وُيشّكل ضربا للثورة، 
السياسية  املحادثات  لجولة  استباقا  وذلــك 
فبراير/  مــن شهر   25 فــي  تعقد  أن  املفترض 
شــبــاط الــحــالــي مــا لــم تــطــرأ تــطــورات تفضي 
إلــــى تــقــديــم مـــوعـــدهـــا، كــمــا أملــــح مــســؤولــون 

روس أمس، أو تؤدي إلى تأجيلها. 
ــاعــــات، أمـــس  ــمــ ــتــ ــانــــت تـــعـــقـــد اجــ وبـــيـــنـــمـــا كــ
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
ضمت وزير الخارجية األميركي جون كيري 
ونظيره السعودي عادل الجبير، واملعارضة 
ــــارك وفــــد مــنــهــا بــرئــاســة  الـــســـوريـــة الـــتـــي شـ
ريــاض  للمفاوضات  العليا  الهيئة  منسق 
حـــجـــاب، أعــلــنــت مــوســكــو تــقــديــم مـــا سّمته 
»عرضا ملموسا« لوقف إطاق النار، في ما 
بدا محاولة روسية لتكون في موقع املباِدرة 
األطـــــراف، وخصوصا  بــاقــي  مــواقــف  لجعل 
املــعــارضــة الــســوريــة والـــــدول الــداعــمــة لــهــا، 
مــجــرد ردود أفـــعـــال تــعــمــد إلــــى تــصــويــرهــا 
مــن منظور  »الــحــل«  أنها ردود تعرقل  على 

روسيا. 
إزاء  املتبعة  وتستند موسكو في سياستها 
امللف السوري إلى موافقة أميركية، غالبا ما 
بــاتــت تــظــهــر عــبــر مــواقــف تــصــّب فــي صالح 
غــرار ما جرى  الروسية، على  االستراتيجية 
أمس. وبينما أعلن وزير الخارجية الروسي 
فــي مستهل لقائه  أمــــس،  ســيــرغــي الفـــــروف، 
بــنــظــيــره األمــيــركــي جـــون كـــيـــري، أن روســيــا 
النار  إطــاق  لوقف  »ملموسا«  قّدمت عرضا 
فـــي ســـوريـــة وتــنــتــظــر ردًا أمـــيـــركـــيـــا، اكــتــفــى 
كيري بالقول »نريد إحراز تقدم في مسألتي 
إيــصــال املــســاعــدات اإلنسانية ووقــف إطــاق 
النار«. إال أن دبلوماسيا أميركيا كان يوضح 
لـ«فرانس برس« من واشنطن أن باده تريد 
»وقــفــا فــوريــا إلطـــاق الـــنـــار«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»الـــواليـــات املــتــحــدة تــواصــل الــعــمــل مــن أجــل 
وقف فوري إلطاق النار. نواصل عملنا عبر 
قــنــوات مختلفة للتوصل إلــى ذلــك فــي أقــرب 

وقت«.
في غضون ذلك، كان الفتا تجديد السعودية 
تأكيدها، أمس الخميس، استعدادها إلرسال 
ــوات بــــريــــة إلـــــى ســــوريــــة »بـــمـــجـــرد اتـــخـــاذ  ــ ــ قـ
ــذلــــك«، كــمــا أعــلــن  الــتــحــالــف الــــدولــــي قــــــرارًا بــ
أحمد  السعودية  الدفاع  وزارة  في  املستشار 

 مشاورات 
ميونيخ 
روسيا تضغط لوقف نار 

في سورية على قياسها

23
سياسة

الحصار يهدد ريف حمص بالمجاعة

ترانسفير في ريف حلب برعاية »حماية الشعب« دعم »االتحاد الديمقراطي« يهدد عالقات واشنطن وأنقرة 

عن أمله في أن يفضي اجتماع ميونيخ إلى 
»شيء إيجابي«.

ويشير مروة إلى أن »املعارضة ترى أن وقف 
إطــــاق الـــنـــار هـــام ويــنــبــغــي أن يــشــمــل وقــف 
واملعارضة  املدنيني  قصف  والنظام  الــروس 
املعتدلة )عــلــى حــد وصــفــه( والــجــيــش الحر، 
واللبنانية  الــعــراقــيــة  املليشيات  وانــســحــاب 
والــقــوى اإليــرانــيــة«، مشددًا على أن »امللفات 
اإلنـــســـانـــيـــة هـــي مــلــفــات غــيــر تــفــاوضــيــة بل 
ــة الــتــنــفــيــذ مـــثـــل إدخـــــــال املـــســـاعـــدات،  ــبــ واجــ
ــهـــداف املــدنــيــني  ــتـ وفــــك الـــحـــصـــار ووقـــــف اسـ
عتبر 

ُ
واإلفراج عن املعتقلني، وهذه ملفات ال ت

ــظــهــر تــصــريــحــات 
ُ
شـــروطـــا مــســبــقــة«. لــكــن ت

مــســؤولــي الــنــظــام األخــيــرة، أنــه غير مكترث 
لة من أهمية 

ّ
بمحادثات الحل السياسي، مقل

املستشارة  أعــادت  إذ  الدبلوماسية،  الجهود 
الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــنــظــام بثينة شــعــبــان، 
ــــزف عــلــى  ــعـ ــ ــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، الـ فـ
وتــر »مكافحة اإلرهـــــاب«، وذلـــك فــي معرض 

حديثها عن وقٍف محتمٍل إلطاق النار.
في غضون ذلك، يناشد رئيس هيئة األركان 
ــر الــعــمــيــد  الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــــحــ
الداعمة  الـــدول اإلقليمية  بـــري،  الــركــن أحــمــد 
لــلــمــعــارضــة بــتــزويــد فــصــائــل الــجــيــش الــحــر 
بمضادات طيران ومضادات أرضية وأسلحة 
نوعية، مشيرًا في حديث لـ«العربي الجديد«، 
حة قادرة على 

ّ
إلى أن املعارضة السورية املسل

دحر قوات النظام ومليشيات إيران الطائفية 
العسكرية على األرض في  املــوازيــن  وتغيير 
حال توفر لها الساح املطلوب. ويؤكد بري 
تنظيم  يــســتــهــدف  ال  الــــروســــي  الـــطـــيـــران  أن 
»الدولة اإلسامية« )داعش(، إنما يستهدف 
املعارضة واملدنيني في املناطق التي تسيطر 
تسقط  الــقــذائــف  آالف  أن  إلــى  عليها، مشيرًا 
يوميا على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، 
ــيء، بما  مــضــيــفــا أن »الــقــصــف يــشــمــل كـــل شــ

فيها قوافل اإلغاثة«.
من جهته، يقول املستشار القانوني للجيش 
السوري الحر أسامة أبو زيد، في تصريحات 

السوري،  للنظام  التبعية  إلى  أقرب  الديمقراطي«  »االتحاد  عالقة  بقيت 
عين  على  شرسة  بحملة   ،2014 سبتمبر/أيلول  في  »داعــش«،  قام  حتى 
وبعد  الديمقراطي«،  »الشعوب  حزب  تحركات  ضغط  وتحت  العرب. 
تقديم واشنطن مساعدات للحزب، سمحت تركيا ألعداد من البشمركة 
بتقديم  أميركية  طائرات  قامت  كما  األكراد.  المقاتلين  لدعم  بالدخول 
دعم جوي لـ»االتحاد«، لينجح األخير في استعادة السيطرة على المدينة، 

وتتحّول عالقته مع النظام من التبعية إلى تحالف غير معلن.

استعادت المعارضة السورية المسلّحة، أمس الخميس، السيطرة على 
قرية قروجة في جبل التركمان، بريف الالذقية الشمالي. وأّكدت كتائب 
أّن مقاتليها سيطروا على  اإلسالمية«،  لـ»الجبهة  التابعة  الشام«  »أنصار 
عناصر   10 من  أكثر  قتل  خاللها  استطاعوا  نوعية  عملية  بعد  القرية 
النظام والمليشيات. كما ذكرت حركة »أحرار الشام اإلسالمية«،  لقوات 
أن مقاتليها دّمروا مركزًا لقوات النظام في محيط تلة غزالة في جبل 

األكراد، ما تسبب بمقتل عدد منهم.

معارك ريف الالذقية 

تحالف مع النظام السوري

متابعة

الحدث تحليل

لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــســـعـــوديـــة تــبــذل 
جــهــودًا كبيرة حــيــال مــا يــجــري فــي ســوريــة، 
ما  ب 

ّ
تتطل أصــبــحــت  املــرحــلــة  »لــكــن  مضيفا: 

هو أكثر من التهديد«. ويشير أبو زيد إلى أن 
الجيش الحر يريد من الرياض العمل »خارج 
اعتقاده  عن  معربا  األميركية«،  اإلدارة  إطــار 
الرئيسي وراء  بــأن هــذه اإلدارة هي »السبب 
مــنــع تــزويــد الــجــيــش الــحــر بــالــســاح الــقــادر 
ــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات  ــ عـــلـــى مـــواجـــهـــة قــ

الطائفية واملدعومة بالطيران الروسي«.
أمــــا الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الــســيــاســي أيـــمـــن أبــو 
هــاشــم، فيعتبر أن الــخــطــة  »ب« الــتــي أشــار 
إلــيــهــا الــجــبــيــر هـــي »تــرتــيــبــات جـــديـــدة لــدى 
املــتــغــّيــرات  الــســعــوديــة وتــركــيــا للتعامل مــع 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
عــلــى األرض«. ويـــرى أبـــو هــاشــم فــي حديث 
لـ«العربي الجديد«، أن الخطة »ربما تتضمن 
تــحــركــات عــســكــريــة قـــد تــكــون مــبــاشــرة عبر 
قوات تركية، وخليجية، أو إسامية ملواجهة 
الــكــرديــة على  الشعب  تــمــدد وحـــدات حماية 
الحدود السورية التركية، واستهداف تنظيم 
أو تحّرك غير مباشر عن  الدولة اإلسامية، 
طــريــق تكثيف دعـــم الــجــيــش الــحــر وتــزويــده 
بــمــضــادات طــيــران، وأســلــحــة مــتــطــورة«. لكن 
أبو هاشم يبدي خشية من أن يكون الحديث 
عــن »الــخــطــة ب« هــو »مــجــرد وعــــود تضاف 
ــود ســـابـــقـــة، لم  ــ إلــــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن وعـ
تنفذ، وتركت الساحة نهبا للفراغ، وملزيد من 

التمادي الروسي واإليراني«.

ــار  مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم االنـــتـــقـــالـــي، وفـــــي إطــ
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات دولـــيـــة، مــدعــومــة 
الـــدولـــيـــة«، مضيفا أن وقــف  الــشــرعــيــة  بــقــوة 
إطــاق النار »سيكون مقبواًل إذا كــان ضمن 
إجراءات نجاح العملية السياسية واالنتقال 

لكنه  الـــثـــورة«.  أهــــداف  الــســيــاســي، وتحقيق 
يشدد على أن »العملية مرتبطة في أن يكون 
فيها مصلحة للطرفني، والروس اآلن صنعوا 
للنظام تقّدما على األرض، ولهذا فإننا نعتبر 
معربا  التوقيت،  هــذا  في  طرحهم مشبوها« 

عبد  السوري  اإلعالمّي  الناشط  ُقتل 
من  عــدد  وأصيب  كبريتة،  الرحمن 
المدنيين بجروح، أمس الخميس، جرّاء 
بقصف  السوري،  النظام  استهداف 
باألسلحة الثقيلة، منازل مدنيين وسط 
الشرقية  الغوطة  في  دوما  مدينة 
لدمشق، كما أفاد ناشطون محليون 
الجديد«.  لـ»العربي  المنطقة  في 
وبحسب هؤالء، فإّن »طائرات النظام 
السوري المروحيّة، ألقت أربعة براميل 
غربي  ــا،  داريـ مدينة  على  متفجرة 
الدمار  من  مزيدًا  لتخلّف  العاصمة، 

في أحيائها«.

قصف متنقل 
من دوما لداريا

تتخّوف أنقرة 
من انتشار 
لـ»االتحاد« 
على حدودها 
)أمين 
منغرسالن/
األناضول(

العسيري، أمس، بعد حديث وزير الخارجية 
»الخطة ب« في  عــن  الجبير  عــادل  السعودي 
ســـوريـــة فـــي حــــال فــشــل الــجــولــة الــثــانــيــة من 
ــا تــركــيــا، فـــأكـــدت عبر  مــفــاوضــات جــنــيــف. أمـ
ــان، أمــس، أنــه »ال  رئيسها رجــب طيب أردوغــ
يمكن حــل الــصــراع الــســوري مــن دون إنــشــاء 
آمنة ومنطقة حظر طيران«، مضيفا:  منطقة 
نراها  التي  بالخطوات  القيام  »سنستمر في 
ضرورية«. وفي خضم هذه التطورات، تبدو 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــدركـــة ملــــدى صــعــوبــة 
له  الــذي تتعرض  الضغط  خياراتها في ظل 
املدعومة  النظام  قــوات  ِقبل  مــن  األرض  على 
من املليشيات والطيران الروسي، خصوصا 
فــي حــلــب، إضــافــة إلـــى الــضــغــوط السياسية 
األمــيــركــيــة عــلــيــهــا. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
بــقــيــت مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا مـــن الـــطـــروحـــات 
رافضة  »مشبوهة«،  تعتبرها  التي  الروسية 

أي طرح ال يخدم الثورة السورية. 
ويؤكد نائب رئيس االئتاف السوري، هشام 
مـــــروة، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »املــعــارضــة 
بتنفيذ  الــريــاض،  أبــدت رغبتها منذ مؤتمر 
وقــف إطــاق الــنــار، وذلــك بناًء على الشروط 
الــتــي يــتــم االتــفــاق عليها، فــي حـــال تأسيس 

بدا المسؤولون األتراك 
مغتاظين من الدعم 

األميركي لحزب »االتحاد 
الديمقراطي«، ما 

دفع أنقرة إلى تصعيد 
لهجتها ضد واشنطن، 

لدفعها إلى التراجع عن 
دعمها لـ»االتحاد«

وائل قنديل

تخيل معي اآلن أن عبد الفتاح 
السيسي هو املدرب، وأن مصر 
هي نادي الزمالك، الذي هو هبة 

مرتضى منصور، الذي ال يتحمل 
بقاء الفاشلني، وال يقبل باستمرار 
أنصاف الناجحني، وأنظر إلى أداء 
وكفاءة وإنجاز املدرب السيسي، 

بمسطرة الرئيس مرتضى.
يمضغ مرتضى منصور مدربي 

نادي الزمالك، كما يلتهم شاب 
متحمس وجبات سريعة على قارعة 

الطريق. يمارس هواية تغيير املدربني، 
كإدمان صبغ الشعر وتغيير لون 

البشرة، وطالء األظافر، ال يطيق أن 
يبقى مدرب في مكانه، إن تعرض 

لخسارة مفاجئة، أو فرط في نقطة 
بمباراة، مع أي منافس، كبيرًا كان أم 

صغيرًا. مسكون طوال الوقت بأنه 
أعظم رئيس ألكبر ناد في العالم، 

ممتلئ بيقني أنه سيد املدربني، 
وأمهر الالعبني، ومن دونه ال يساوي 
النادي شيئًا... مثله مثل عبد الفتاح 

السيسي، يعتقد أن مصر ولدت على 
يديه، وأنه العالمة النابغة، يعرف في 

انهيارات الكباري، كما يفتي في 
حالوة طعم مياه املجاري، حكيم 

الحكماء، فيلسوف الفالسفة، طبيب 
األطباء، هو املعلم األول والصانع 
األول والزارع األول، استلم مصر 
أشالء دولة، كما استلم مرتضى 
منصور الزمالك، أنقاض ناٍد، لذا 

فالتقويم يبدأ من قدومهما، والتاريخ 
يفتتح صفحته األولى. استهلك 

عبد الفتاح السيسي ثالثة رؤساء 
حكومات في عامني، كما استعمل 

مرتضى منصور عددًا أكبر من 
املدربني خالل الفترة ذاتها.

يلوح عبد الفتاح السيسي، طوال 
الوقت، بأنه سيفعل كل شيء 

ويتخذ كل القرارات بنفسه، إن تردد 
املسؤول أو تباطأ، تمامًا كما أعلن 
مرتضى منصور بعد فرار أنجح 
وأفضل مدربي الفريق، أوزفالدو 

فيريرا، أنه يمكن أن يتولى مسؤولية 
تدريب الفريق بنفسه، فالكل فاشل 

وعاجز وجاهل وبليد إال السيد 
الرئيس، املرسل من العناية اإللهية 
لإلنقاذ. قطع مرتضى رأس أحمد 
حسام »ميدو« عقب تفريطه في 

ثالث نقاط أمام الغريم النادي األهلي، 
ولديك السيسي وقد فرط في نقاط 

مياه النيل كاملة، ودعا الناس لشرب 
مياه مخلفاتهم ومجاريهم.

طرد مرتضى املدرب األرجنتيني 
العاملي »باكيتا« ألن انخفاضًا في 

رصيد نقاط الفريق حدث بعد توليه 
مهمة التدريب، ولديك السيسي وقد 

صنع هبوطًا تاريخّيًا في إنتاج 
مصر من القمح، بلغ أن »األهرام« 
نشرت نعيًا له. يقصي مرتضى 

مدربني والعبني يشك في عالقات 
تربطهم بالنادي األهلي، ولديك 

السيسي غارق في عالقات شائنة 
مع العدو التاريخي، إسرائيل. بجملة 

واحدة: السيسي هو صاحب الرصيد 
األكبر من وثائق الفشل، فلماذا ال 

يعامل »الريس مرتضى« مصر كما 
يعامل نادي الزمالك، وينتشلها من 

القائد البليد؟ ملاذا ال يطالب مرتضى 
بإقالته، أو حتى يدعوه إلى التنحي، 

حفاظًا على سمعة »القلعة البيضاء«؟
القصة باختصار أن »مصر 

السيسي« هي »زمالك مرتضى« 
كالهما ميدان لإلدارة بالوهم 

و»الفهلوة« بالتعبير املصري الدارج، 
يحقن الحاكم والرئيس الجماهير 

املخدوعة بجرعات مكثفة من 
الخرافات واألساطير، وفي الوقت ذاته 
يمارسان حرب إبادة ضد الجماهير 
التي تثبت إصابتها بفيروس الوعي 

والفهم واملطالبة بمجتمع آدمي 
متحضر وعادل ونظيف.

 كيف يتنحى الطغاة وهم يعلمون 
أن بعد تنحيهم محاسبة ومحاكمة، 
حتى وإن كانت هزلية، إال أنها تبقى 

مؤملة، وأمامهما نموذج سيدهما، 
حسني مبارك، الذي يصادف اليوم 
مرور خمس سنوات على تنحيه، أو 

تخليه، أو خلعه، وهذا هو األصح.
إن وجود السيسي على رأس الحكم 
في مصر ضرورة لكل من يريدونها 
عاجزة متقزمة، ذليلة، مطيعة، لذا ال 

تستغرب أبدًا هذه الرعاية اإلسرائيلية 
الشاملة، والعناية الفائقة به، كونه 

الهدية التي نزلت عليهم من السماء، 
بعد أن فقدوا مبارك، الذي أطاح به 

املصريون رغم أنوفهم.

السيسي 
مدربًا للزمالك

مرور 
الكرام
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قريبة مع غزة ما تزال بعيدة، في ظل فشله في 
مواجهة االنتفاضة املشتعلة منذ نحو خمسة 
ــــف الــعــمــلــيــات  ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى وقـ ــ أشــــهــــر، وعــ
»التحريض   

ّ
أن إلـــى  مــوســى  يشير  الــفــرديــة«. 

اإلســرائــيــلــي يــهــدف إلـــى زيــــادة الــضــغــط على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل كـــلـــي، وتــوجــيــه 
رســـائـــل داخــلــيــة لــلــمــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي، في 
الحكومة  منها  تعاني  التي  العجز  حالة  ظــل 
اإلسرائيلية، وإمكانية التوجه إلى انتخابات 

مبكرة«.
مــن جــهــتــه، يعتقد الــقــيــادي الــبــارز فــي حركة 
 »كــل التحريض 

ّ
»فــتــح«، فيصل أبــو شهال، أن

على غزة، واملمارسات العدوانية اإلسرائيلية، 
بمثابة محاولة إليصال الرسائل للرأي العام 
 هــنــاك خــطــرًا أهــم 

ّ
الــداخــلــي اإلســرائــيــلــي، بــــأن

 نركز عليه«.
ّ
يجب أن

ــو شـــهـــال، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ يــلــفــت أبـ

 »كـــل مــا يــجــري هــو رســالــة 
ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

ــلـــي، وبــحــســب املــحــلــلــن  ــيـ لــلــمــجــتــمــع اإلســـرائـ
ــا يــضــر  ــــدة، فـــإنـــه ال يـــوجـــد مــ ــــديـ وقــــــــــراءات عـ

اسرائيل حتى تقوم بهجوم على غزة«. 
في السياق نفسه، يقول الخبير األمني، إسالم 
 »الــحــديــث 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن شـــهـــوان، لـــ

غزة  لقطاع  استباقية  ضربة  عن  اإلسرائيلي 
يأتي  املقاومة،  تمتلكها  التي  األنفاق،  بسبب 
في سياق زيــادة الضغط وحالة اإلربــاك على 
الجبهة الداخلية الفلسطينية، باإلضافة إلى 
األميركية للحصول على مزيد  اإلدارة  ابتزاز 

من الدعم املالي«.
ويــشــيــر شـــهـــوان إلــــى »األجــــــــواء مــتــصــاعــدة، 
كل  تعانيها  الــتــي  اإلشــكــالــيــات،  وفــقــا لحجم 
األطــــراف، ســـواء حــركــة حــمــاس واملــقــاومــة في 
غـــزة، أو الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، في 
الداخلية، حول طريقة  الخالفات  اشتداد  ظل 

غزة ـ ضياء خليل

ــتـــالل  عـــلـــى الــــحــــدود بــــن دولــــــة االحـ
وغـــزة، شرقا وشــمــااًل، ُيــجــري جيش 
ــــي عـــمـــلـــيـــات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ االحــــــتــــــالل اإلسـ

 
ّ
تمشيط في مناطق، يعتقد أن

أنـــفـــاق املــقــاومــة تــمــّر مــنــهــا إلـــى داخــــل عمقه. 
آليات حفر كبيرة، وجرافات، ترافقها وحدات 
هــنــدســة تــجــري عــمــلــيــات تــمــشــيــط مــنــذ أيـــام، 
بغية الوصول إلى أنفاق املقاومة. في موازاة 
ذلك، صار الحديث في إسرائيل عن أنفاق غزة 
إعــالم  أمــرًا الفــتــا، ال تخلو وسيلة  الهجومية 
االحتالل  سياسيي  ألسنة  وعلى  يوميا،  منه 
ال يمكن العثور إال على التحريض على غزة، 
والــــدعــــوة إلــــى إطــــالق هــجــوم اســتــبــاقــي ضد 
القطاع وأنفاق املقاومة. يتزامن ذلك مع إعالن 
ــه ســُيــشــرع بــبــنــاء ســيــاج  جــيــش االحـــتـــالل أنــ
جديد حــول مستوطنات غــالف غــزة، سيكون 
جاهزًا خالل عامن، وذلك على ضوء املخاوف 
من استخدام »حماس« ألنفاقها في مهاجمة 

املستوطنات القريبة.
»حماس«  عن حركة  النائب  يؤكد  من جهته، 
فــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي، يــحــيــى مــوســى، في 
 »االحــتــالل 

ّ
حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

القطاع،  األخــيــرة على   حربه 
ّ
اإلسرائيلي شــن

ه 
ّ
صيف عام 2014، من أجل أنفاق املقاومة، لكن

لم ينجح في تحقيق أهدافه«. ويلفت موسى 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي يــســعــى إلــى   »االحــ

ّ
إلــــى أن

للحصول  األميركية،  واإلدارة  العالم،  ابــتــزاز 
والتكنولوجي،  املــالــي  الــدعــم  مــن  املــزيــد  على 
وزيـــــــادة الــضــغــط عــلــى غــــزة مـــن أجــــل خــدمــة 
 
ّ
أن السياسية والعسكرية«، معتقدًا  مصالحه 
 مواجهة 

ّ
»إمــكــانــيــة إقــــدام االحــتــالل عــلــى شـــن

أنفاق غزة
تهويل إسرائيلي البتزاز 

أميركا والداخل

أوًال بأول
يصّعد االحتالل اإلسرائيلي من تحريضه ضد غزة، متخذًا من أنفاق المقاومة ذريعة 
لذلك. لكن هذا التحريض، ال يمكن فصله، بالنسبة للفلسطينيين، عن مساعي االحتالل 

البتزار الواليات المتحدة وتوجيه رسائل للداخل اإلسرائيلي

45
سياسة

صالح النعامي

استخدام  مــن  ــف 
ّ
كــث اإلســرائــيــلــي  الجيش  أن  إسرائيلية  إعـــام  وســائــل  كشفت 

لبنان وسيناء. وفي  في  أهــداف  استخبارية عن  الغواصات في جمع معلومات 
تحقيق موّسع نشرته صحيفة »ميكور ريشون« ومجلة »إسرائيل ديفنس«، لفت 
الصحافي أرئيل كهانا إلى أن الغواصات تؤدي دورًا مركزيًا في جمع املعلومات 
عن أهداف لحزب الله. ونقل كهانا عن ضابط استخبارات في وحدة الغواصات 
اإلسرائيلية، أن الغواصات تتمركز في عمق البحر قبالة السواحل اللبنانية، وتقوم 
الكوماندوس  أجــل مساعدة وحــدة  الله، من  بــوابــات معسكرات حــزب  بتصوير 
»القوة 13« على مهاجمة هذه املعسكرات عندما  البحرية اإلسرائيلية املعروفة بـ
تحني املواجهة املقبلة مع الحزب. وحسب املسؤول االستخباري، فإن الغواصات 
الله وحركة  بــدور مركزي في مراقبة عمليات نقل الساح لكل من حزب  تقوم 
»حــمــاس«، ســواء في حــال تم النقل عبر البحر أو على اليابسة. وأشــار إلــى أن 
الغواصات تتمركز قبالة سواحل سورية ولبنان وتراقب نقل الساح لحزب الله 
على اليابسة، كما تتمركز قبالة سيناء وتراقب نقل الساح لحركة حماس في 
ــر الضابط بأن »الغواصات أدت دورًا في رصد تحركات نقل الساح 

ّ
غزة. وذك

الــســودان«، على حد زعمه.  البحر عن طريق  الله وحماس عبر  اإليــرانــي لحزب 
 إن »لبنان ُيعّد أكثر املناطق التي يتم توظيف الغواصات 

ً
واستدرك الضابط قائا

فيها لجمع معلومات استخبارية عنها، وبشكل خاص جلب معلومات مصّورة 
من هناك«. وأشار التحقيق إلى أن الغواصات التي تعمل في مجال جمع املعلومات 
تنفيذ  مــدة  وتـــراوح  حيفا،  ميناء  في  البحرية  القاعدة  من  تنطلق  االستخبارية 
عّد أكثر وسائل 

ُ
مهامها بني عدة أيام وعدة أسابيع. وأوضح كهانا أن الغواصات ت

جمع املعلومات االستخبارية سرية وقدرة على العمل في ظروف بالغة الصعوبة، 
القرار على  التي تساعد دوائــر صنع  املعلومات  إلى إسهامها في جمع  إضافة 
اتخاذ قــرارات مهمة. ونقل كهانا عن ضباط كبار في وحدة الغواصات، قولهم 
ن الجيش من الحصول على معلومات استخبارية ذات طبيعة 

ّ
مك

ُ
إن الغواصات ت

خاصة ال يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى، عاوة على أن قدرتها على جمع 
معلومات استخبارية ال تتأثر باألحوال الجوية كما تتأثر بذلك الطائرات من دون 

طيار ووسائل جمع املعلومات التي تعمل في الجو.
الــغــواصــات ال تجمع املــعــلــومــات فــقــط لــصــالــح ســاح  ويــتــضــح مــن التحقيق أن 
البحرية، بل لصالح ساح الجو، وشعبة االستخبارات العسكرية وقيادات املناطق 

والفرق في الجيش اإلسرائيلي. 
وتمتلك إسرائيل خمس غواصات أملانية من طراز »دولفني«. وفي سياق متصل، 
قال املتحدث األسبق باسم الجيش اإلسرائيلي الجنرال آفي بنياهو، إن الحرص 
التي تتحّمل الحكومة األملانية دفع أكثر من  الغواصات،  اقتناء  اإلسرائيلي على 
ثلث ثمنها، يعود بشكل خاص إلى حقيقة أن الغواصات تمنح اسرائيل الفرصة 
لتوجيه ضربة نووية ثانية في حال تعرضت لهجوم من دولة ثانية، حيث إنها 
مــزودة بصواريخ قــادرة على حمل رؤوس نــوويــة. وفــي مقال نشرته صحيفة 
»معاريف« أخيرًا، أشار بنياهو إلى أنه إلى جانب إسهامها في جمع املعلومات 
الــردع واملس بدافعية  الغواصات تقوم بدور مهم في مراكمة  االستخبارية، فإن 
»األعداء« على التفكير بمواجهة إسرائيل، على حد قوله. وشدد بنياهو على أن 
التحّوالت التي تعصف بالعالم العربي زادت من أهمية امتاك إسرائيل للغواصات 
االستراتيجية. ُيذكر أن الغواصات تشارك في تنفيذ هجمات على أهداف محددة 
خال الحروب والحمات التي يشنها الجيش اإلسرائيلي. فقد أشــارت وسائل 
إعامية أجنبية، إلى أن غواصة إسرائيلية من طراز »دولفني« أطلقت قبل عامني 

ونصف عدة صواريخ على مخازن ساح في منطقة الاذقية شمال سورية.

مهمات تجسسية 
لغواصات االحتالل

 
ّ
التعامل مــع األنــفــاق«. كما يعتبر شــهــوان أن

»الحكومة اإلسرائيلية استغلت التصريحات، 
التي صدرت عن بعض قادة املقاومة في غزة، 
بشأن اإلمكانيات والقدرات العسكرية البتزاز 
املــزيــد  عــلــى  ولــلــحــصــول  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة 
الجيش  املــالــي والعسكري لصالح  الــدعــم  مــن 
 
ّ
اإلســرائــيــلــي«. ويــنــّوه الخبير األمــنــي إلــى أن

ــدرات املــقــاومــة،  ــ »الــحــديــث اإلســرائــيــلــي عـــن قـ
وإمكانية قيامه بضربة أو حرب جديدة على 
الــقــطــاع املــحــاصــر مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، أحــدث 

الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  الــجــبــهــة  فـــي  ــا  ــاكـ إربـ
وتــخــوفــا مـــن ســيــنــاريــو املــواجــهــة املــقــبــلــة مع 

االحتالل«.
ــه »رغــم حالة التوتر القائمة 

ّ
أن ويــرى شهوان 

ــل، إال أنـــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة فــــي غـــــزة وإسـ ــقــــاومــ بــــن املــ
مـــن املــبــكــر الــحــديــث عـــن مــواجــهــة قــريــبــة في 
اإلسرائيلي  »الــجــيــش  أن  إلــى  ويلفت  األفــــق«. 
لــم يكتشف أيــة أنــفــاق حتى اآلن، رغــم حشده 
مــعــّداتــه وإمــكــانــيــتــه الــهــنــدســيــة والــعــســكــريــة 
 الحملة 

ّ
عــلــى الـــحـــدود مـــع الــقــطــاع، وفـــي ظـــل

الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــخــوضــهــا مـــع الــســفــراء 
األجــانــب للضغط عــلــى غـــزة، وحــركــة حماس 

بسبب سالح األنفاق«.
بــدوره، يرى الكاتب واملحلل السياسي، طالل 
 »إمكانية انـــدالع حــرب جــديــدة في 

ّ
عــوكــل، أن

قطاع غزة أصبحت واردة بشدة، في ظل تعاظم 
التي  والــســيــاســي،  اإلعــالمــي  التحشيد  حــالــة 
تقوم بها إسرائيل ضد املقاومة الفلسطينية 
ــٍث مــع  ــديــ ــل، فــــي حــ ــوكــ ــد عــ ــؤكــ والــــقــــطــــاع«. ويــ
 
ّ
ر لشن

ّ
حض

ُ
ت  »إسرائيل 

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

القطاع، ألهــداف سياسية  عــدوان جديد على 
بــحــتــة ولــيــســت عــســكــريــة مــرتــبــطــة بــاملــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي ظـــل فــشــلــهــا فـــي مــواجــهــة 
االنتفاضة في الضفة الغربية وتعاظم حمالت 
املقاطعة الخاصة بها على املستوى الدولي«. 
 »إسرائيل تقوم بتضخيم إمكانيات 

ّ
ويقول إن

املقاومة في غزة، سواء الصواريخ التجريبية 
أو سالح األنفاق لتحشيد الرأي العام العاملي، 
ولخلق املبررات أمام أي هجوم مرتقب ستقدم 

عليه ضد القطاع«.

ذكر  موقع »واال« اإلسرائيلي، أمس الخميس، أن ضباطًا رفيعي المستوى 
أخيرًا  عن تخّوفهم من  أعربوا  االحتالل،  لجيش  الجنوبية  القيادة  في 
تبعات التوتّر األمني الشديد على الحدود مع قطاع غزة، الذي يفوق 
األنفاق. ووفقًا  بسبب  الذي سبق عدوان عام 2014،  التوتر  بحسبهم 
للموقع، اعتبر هؤالء أنه »يتعين على الجيش أن يكون جاهزًا إلمكانية 

أن تقدم حكومة االحتالل على مهاجمة األنفاق«.

جهوزية االحتالل

نواف التميمي

ــــة جــــديــــدة مــن  مــــع انــــطــــاق جــــول
حركتي  بني  »املصالحة«  جــوالت 
ــمــــاس« فـــي الـــدوحـــة،  »فـــتـــح« و»حــ
ــوارات  ــحــ ــ تـــجـــددت الــنــقــاشــات وال
والــدردشــات بــني مختلف أطياف 
ــاد  ــ ــيـــنـــي، وعــ ــب الـــفـــلـــســـطـ ــعــ ــشــ ــ ال
الــحــديــث عـــن األمــــل فـــي إمــكــانــيــة 
األكــبــر  الفصلني  ممثلي  تــوصــل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  فــــي الـــســـاحـ
ــــحــــة  ــيــــقــــي ومــــصــــال ــق حــــقــ ــ ــ ــوافـ ــ ــ تـ
صادقة تتجاوز حدود املصافحة 
و»تبويس اللحى«. مصالحة تعيد 
ــال الــفــلــســطــيــنــي  ــنـــضـ بـــوصـــلـــة الـ
إلــــــى وجـــهـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــحـــة فــي 
 إلــى 

ً
ــوال ــ مــقــارعــة االحـــتـــال وصــ

التحرير، وتعيد األمل إلى الشارع 
كل  مــن  يــئــس  ــــذي  ال الفلسطيني 
القيادات الفلسطينية. في املقابل، 
نــكــأت اجــتــمــاعــات الــدوحــة جــراح 
عشرات  تنجح  لم  عميق  انقسام 
االتفاقات  االجتماعات، وعشرات 
أو حتى بلسمتها.  مــداواتــهــا  مــن 
وبينما يقف الشارع الفلسطيني، 
ــــغــــزي تـــحـــديـــدًا، غــيــر ُمــكــتــرث  وال
ــيــــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــفــــاصــ ــتــ ــ ــل ال ــكــ بــ
واالستراتيجية بمقدار تعلقه بما 
تبقى من بصيص أمل للخاص 
فتح  ــادة  وإعـ القاتل  الحصار  مــن 
معبر رفـــح، الــشــريــان الــرابــط بني 
الحياة وأهل القطاع، تنظر النخب 
الفلسطينية إلى نتائج اجتماعات 
لم  التشكك ما  الدوحة بكثير من 
تتجاوز حدود تقاسم »السلطة«، 
الشخصية،  الحسابات  وتصفية 
وما لم يسبر الحوار أعماق الهوة 
و»حماس«،  »فتح«  بني  الشاسعة 
وبـــني الــحــركــتــني وبــاقــي مكونات 
ــمــــل الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــعــ ــ ال
تــوافــق على برنامج  الــى   

ً
وصـــوال

ســيــاســي واســتــراتــيــجــيــة تــحــرر 
ــام فــي  ــقــــســ ــاء االنــ ــ ــهـ ــ وطــــنــــي، وإنـ
سياق إعادة بناء الحركة الوطنية 
والتمثيل وإعــادة بناء مؤسسات 

منظمة التحرير.
وبــاســتــعــراض ســريــع ملــا تتداوله 
الفلسطينية  ــاط  ــ األوســ مــخــتــلــف 
تــعــلــيــقــات وآراء عــبــر مــواقــع  مـــن 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ال يــبــدو 
ــم مـــن الــشــعــب  ــظـ أن الــــســــواد األعـ
الــفــلــســطــيــنــي ســـــواء فـــي الــضــفــة 
أو حتى  ــزة  غــ قـــطـــاع  أو  الــغــربــيــة 
 
ً
فـــي املـــهـــاجـــر واملـــنـــافـــي مــتــفــائــا
ــة »الــــــدوحــــــة« لــلــمــصــالــحــة  ــولـ بـــجـ
ــبــــدو نــزعــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل تــ
التشاؤم طاغية، حتى أن شريحة 
واسعة من الفلسطينيني ال تبالي 
من  الــجــديــدة  الحلقة  متابعة  فــي 
»فتح«  بني  املصالحة«  »مسلسل 
و»حماس«، أو أنها تتابعها بسيل 
من السخرية واالنتقادات الاذعة. 
ــزل، يــقــول  ــ ــهــ ــ ــ ــــجــــد وال ــا بــــني ال ــ ومــ
الفلسطينيون: إذا ما نجح اجتماع 
ــاء االنـــقـــســـام  ــ ــهـ ــ ـــي إنـ ــة فــ ــ ــدوحــ ــ ــ ال
عن  الحصار  ورفــع  الفلسطيني، 
قطاع غزة، وإنهاء معاناة أكثر من 
فهذا  فلسطيني،  ونصف  مليون 
اإليمان.  وأضعف  وبركة«،  »خير 
أمـــا إذا فــشــل، فــمــا هــي إال حلقة 
جـــديـــدة فـــي مــســلــســل »خــيــبــات« 
ــتـــاج وبــطــولــة وإخــــــراج كل  مـــن إنـ
الفلسطينية دون تمييز  القيادات 

أو استثناء.  

للحديث 
تتمة

مسلسل 
المصالحة 

الفلسطينية

تعز ـ وجدي السالمي

ت الذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير/شباط اليمنية، 
ّ
حل

التي  األطـــراف  البالد تشهد حربا شرسة، شغلت  فيما 
تــقــف فــي وجـــه الـــثـــورة املـــضـــادة الــتــي يــقــودهــا تحالف 
الــحــوثــيــن والـــرئـــيـــس الــيــمــنــي املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه 
صالح، عن استعادة خط الثورة، وتحقيق األهداف التي 
لطاملا طالب بها اليمنيون خالل عام 2011 وبعده. في 
مقابل ذلك، فإن أركان الثورة املضادة في اليمن، خالفا 
اآلن  ثـــورات، فشلوا حتى  أخـــرى شــهــدت  لبلدان عربية 
أو حتى  الناعمة  السلطة عبر األدوات  إلــى  الــعــودة  فــي 

العنفية، في البزة الرسمية أو من خالل املليشيات.
جاءت ثورة فبراير/شباط 2011 بأهداف محددة بشكل 
واضـــح، فهي قــامــت رفــضــا للنظام الــحــاكــم الـــذي أرهــق 
البالد بالحروب واألزمات والفساد. لكن هذه الثورة لم 
تحدد بالدقة نفسها البديل الذي تريده عن ذلك، وبسبب 
هذا النقص والذهاب إلى »تسوية سياسية« خوفا من 
ت التسوية بداًل عن الفعل الثوري واقتصرت 

ّ
الحرب، حل

على النقطة املتمثلة بإزاحة صالح من منصبه بعد 33 
عــامــا فــي السلطة، كــهــدف مــن أهـــداف ثـــورة 11 فبرير/

شباط اليمنية وإن كان عن طريق اتفاق سياسي. وُيعّد 
ذلك بحسب سياسين، بحد ذاته تحّواًل عميقا وهاما، 
ويدل على أن التغيير، على األقل إلى حٍد ما، قد حدث، 

جلت لثالث سنوات فقط.
ُ
بينما الحرب أ

أمـــا وجــهــة نــظــر الــشــبــاب الــذيــن أطــلــقــوا شــــرارة الــثــورة، 
فهي أن مواجهة طبيعة منظومة الفساد التي يقودها 
 لم ينته بعد. حتى بعد املوافقة على 

ً
ل عمال

ّ
مث

ُ
صالح، ت

التوقيع على املبادرة الخليجية، في 23 نوفمبر/تشرين 
ــات  ــرابــ الـــثـــانـــي 2011، اســـتـــمـــرت االحـــتـــجـــاجـــات واإلضــ
املطلب   

ّ
وظــل القديم،  النظام  رمــوز  واالعتصامات ضــد 

الرئيسي للشباب التركيز على إزاحة أفراد عائلة صالح 
وحلفائه املقربن من مواقع السلطة داخل أجهزة األمن 
والــجــيــش، والــحــكــومــة والــشــركــات الــعــامــة، والتخلص 
لشباب  وبالنسبة  القديم.  للنظام  الفساد  منظومة  من 
بس فيه من 

ُ
الثورة فإن انسحاب عائلة صالح بشكل ال ل

سياسية،  صفحة  لطي  مسألة  مجرد  ل 
ّ
يمث ال  املشهد، 

االقــتــصــادي  الــنــظــام  إعــــادة تشكيل  أحـــد متطلبات  بــل 
والسياسي للبالد.

فــي مـــوازاة ذلـــك، كــانــت الفترة االنتقالية املــحــددة وفقا 
ــثـــورة  ــق تــكــتــيــك الـ ــ لـــلـــمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة بـــعـــامـــن، وفـ
ــفـــوت الــــزخــــم الـــــثـــــوري وإحـــــــداث  ــيـــة لـــخـ ــافـ ــادة، كـ ــ ــــضــ املــ
انــشــقــاقــات واســتــقــطــابــات واســـعـــة فـــي صــفــوف الــقــوى 
الـــثـــوريـــة، وأيـــضـــا وضــــع الــيــمــنــيــن أمــــام مــشــهــد ُصــنــع 
بعناية يوضح لهم كيف أن الثورة قد فشلت. ساعد على 
الــدولــة العميقة لصالح وعـــزز مــن تماسكها  بــقــاء  ذلــك 
احتفاظ حزب املخلوع »املؤتمر الشعبي العام« بنصف 
وبكامل  الخليجية  لــلــمــبــادرة  وفــقــا  الحكومية  املــقــاعــد 
الــجــهــاز اإلداري لــلــدولــة. هــكــذا نــجــح صــالــح فــي قــيــادة 

الثورة املضادة من خالل تحالف مع جماعة الحوثي.
يرى الكاتب والناشط السياسي اليمني معن دماج،  في 
»العربي الجديد«، أنه »ال يمكن فهم الوضع في  حديث لـ
اليمن اليوم وال في البلدان العربية من دون االنطالق من 
املسار الثوري الذي تفّجر عام 2011، في دول عربية عدة 
األنظمة  أجــل إسقاط  بـــإرادة واضحة من  اليمن،  بينها 

الحاكمة واالستبداد والتخلص من الفقر والتهميش«، 
أو  للتنظيم  افتقرت  الــثــورات  »هــذه  أن  إلــى  لكنه يشير 
البرنامج، وخصوصا أنها كانت مليئة باألوهام حول 
التغيير السلمي وحصرها ملشاكل املجتمع في شخص 
الرئيس وحتى في االستبداد، مغفلة طبيعة الخيارات 
القائمة،  لألنظمة  األساسية  واالجتماعية  االقتصادية 

والتي يبدو أنها حتى اآلن ال تقترح بديال لها«.
ويعتبر دمــاج أن املطلوب في هذه املرحلة، »أن تنتظم 
كــل املستويات، خصوصا  اليمن على  فــي  الــثــورة  قــوى 
االستقالل عن  القدرة على  لديها  يكون  وأن  العسكري، 
الـــذي وإن كــان يــدمــر اآللية  مــشــروع التحالف الــعــربــي، 
الــعــســكــريــة لــصــالــح والـــحـــوثـــي، فــإنــه يــمــتــلــك بــرنــامــجــا 
مــغــايــرًا لــلــثــورة وملــؤســســات دولــــة )الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور( هادي«، مشيرًا إلى أن على قوى الثورة »تقديم 
نموذج للدولة والسلطة املستقبلية التي ألجلها يقاوم 

الناس، وجعل املقاومة أكثر ديمقراطية وشعبية«.
من جهته، يرى مجيب املقطري، أحد أبرز شباب الثورة 
فـــي مــحــافــظــة تــعــز، أن »ال خــيــار أمــــام الــجــمــيــع الــيــوم، 
وبالتحديد جماهير الثورة، سوى املزيد من االنخراط 
في صفوف املقاومة الشعبية، وااللتفاف حول الشرعية 
الدستورية واستعادة الدولة املختطفة من قبل الثورة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  املــــضــــادة«. ويـــؤكـــد فـــي حــديــث لـــ
»على املكّونات السياسية املنخرطة في املقاومة وأيضا 
الــثــورة، أن يعوا جيدًا كــل األخــطــاء التي حدثت  شباب 
في املاضي وأن يقدموا أنفسهم كبديل ناجح لتواصل 
عملية التغيير وتحقيق أهداف ثورة 11 فبراير/شباط 

.»2011

اليمن: إمكانيات استعادة ثورة فبراير ومعّوقاتها

تحليل اخباري

ــــس الـــيـــمـــنـــي،  ــيـ ــ ــرئـ ــ وّجــــــــــه الـ
عـــبـــدربـــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــاعــتــمــاد  أمـ
فـــبـــرايـــر/ ثــــــورة 11  ذكــــــرى 

واتهم،  وطنيًا.  يومًا  شباط 
في كلمة بمناسبة االحتفال 
للثورة،  الخامسة  بــالــذكــرى 
إيـــــــــــــــــران بــــــــدعــــــــم انــــــقــــــاب 
يــؤكــد  أن  قـــبـــل  ــيـــني،  ــوثـ ــحـ الـ
أن  »ســـاعـــة الـــخـــاص« من 

املليشيات قد اقتربت.

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  اعتبرت 
رئيس  »موقف  أن  الخميس،  أمــس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
استخفاف  هو  الدولتين،  حــّل  من 
كما  الدولي«.  بالمجتمع  واستهتار 
المالكي،  ريــاض  الخارجية  وزيــر  رأى 
الفرنسية  الخارجية  وزير  »استقالة  أن 
قليًال  ُتعرقل  قــد  فابيوس،  لـــوران 
ال  األمر  لكن  الفرنسية،  األفكار  تنفيذ 

يدعو للقلق«.

التلفزيون  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت 
ــه أمــس  ــالن ــرســمــي، إع الــمــصــري ال
الفتاح  عبد  »الرئيس  أن  الخميس، 
السيسي، أصدر تعليماته بفتح معبر 
الــحــدودي مــع قطاع غــزة،  رفــح 
وبعد  السبت  غــدًا  االتجاهين  في 
أن  أنه سبق لمصر  غد األحد«. علمًا 
يومي  األخيرة  للمرة  المعبر  فتحت 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  ــن  م و4   3

الماضي.

نتنياهو »يستخّف 
بالعالم«

فتح معبر رفح

ترّجح مصادر لـ»العربي الجديد« أن يتخذ 
مجلس األمن قرارًا بتمديد العقوبات على 
الرئيس اليمني المخلوع وزعيم الحوثيين، 

في جلسة سيعقدها خالل أيام

تجتمع دول »التحالف 
اإلسالمي«، الشهر المقبل، 

في الرياض، وسط 
أحاديث عن إمكانية 

تأسيس التحالف رسميًا 
خالل الشهرين المقبلين

scoopواشنطن ـ منير الماوري

عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــجــلــس األمـــن 
الـــدولـــي يــعــقــد اجــتــمــاعــا خــاصــا حـــول اليمن 
ــوع الـــــــذي يــلــيــه،  ــ ــبـ ــ ــوع املـــقـــبـــل أو األسـ ــ ــبـ ــ األسـ
التخاذ قرار بشأن تمديد وتشديد العقوبات 
املــخــلــوع علي  اليمني  الــرئــيــس  الــدولــيــة على 
عبدالله صــالــح، وزعــيــم حــركــة »أنــصــار الله« 
)الحوثين( عبدامللك الحوثي، وبقية املدرجن 
فــي قائمة الــعــقــوبــات بــنــاء على قـــرار مجلس 
األمن رقم 2140، والصادر في 26 من فبراير/
شــبــاط 2014. وكـــان الــقــرار املــشــار إلــيــه قــد تم 
تمديد العمل به لعام واحد فقط العام املاضي. 
ومن املفترض تمديد العمل به لعام آخر قبل 
وفي  الحالي.  الشهر  من  والعشرين  السادس 
حال عدم تجديد القرار، فإن ذلك قد ُيفَسر على 
أنه بمثابة تصديق للتسريبات اإلخبارية عن 

جــدل بــن األعــضــاء بشأن فتح تحقيق دولــي 
حول الوضع اإلنساني باليمن على أن يشمل 
وقد  استثناء.  بال  الجهات  مختلف  التحقيق 
ــادر، مــخــاوف  ــر، بــحــســب املــــصــ ــ ــذا األمــ ــار هــ ــ أثـ
ــن أن يــــــؤدي إلـــــى فـــتـــح بـــاب  لـــــدى الـــبـــعـــض مــ
محاكمات  وإجـــراء  مصراعيه،  على  لــة  املــســاء
في الهاي ملن يثبت تورطه في ارتكاب جرائم 
ــي. وتــتــضــمــن  ــدولــ يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الــ
تــوصــيــات فــريــق الــخــبــراء ولــجــنــة الــعــقــوبــات 
مطالب بتوفير املعلومات والتقارير املتعلقة 
بصادرات السالح إلى قــوات األمــن الخاضعة 
ــاد آلــيــة  لــســيــطــرة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة. وإيــــجــ
ــيـــش تـــلـــتـــزم بـــهـــا الــــــدول  ــتـ ــفـ ــتـ لــلــتــحــقــيــق والـ
بعمليات  املــشــاركــة  تلك  األعــضــاء، خصوصا 
عسكرية في اليمن. كما أوصت لجنة الخبراء 
الدول املنخرطة بعمليات عسكرية في اليمن 

احترام القانون اإلنساني الدولي. 

اليمن، مقابل رفع  مــن  صفقة إلخـــراج صــالــح 
الــعــقــوبــات عــنــه، وهـــو مــا اســتــبــعــدت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي منظمة األمـــم املتحدة 
 تــجــديــد الــتــدابــيــر املــالــيــة 

ّ
 أن

ً
حـــدوثـــه، مـــؤّكـــدة

وحــظــر الــســفــر وحــظــر األســلــحــة عــلــى أنــصــار 
الحوثي وصالح سيتم ملدة سنة إضافية. 

ــادر نــفــســهــا، إن مــجــلــس األمـــن  وقـــالـــت املــــصــ
الــدولــي ســيــمــّدد كــذلــك لــفــتــرة مــســاويــة واليــة 
ــراء الـــذيـــن يـــقـــودهـــم الــعــقــيــد في  ــبـ فـــريـــق الـــخـ
الجيش املغربي أحمد حميش. وكان حميش 
قــد اخــتــيــر مــنــّســقــا لــفــريــق الــخــبــراء الــدولــيــن 
الــتــابــع لــلــجــنــة الــعــقــوبــات األمــمــيــة الــخــاصــة 
العام لألمم املتحدة  باليمن، بقرار من األمن 
ــاضــــي.  ــــطـــــس/أب املــ ــــسـ ــــي أغـ ــــي مــــــون فـ بــــــان كـ
ويـــرجـــح أن يــضــع مــجــلــس األمـــــن تــوصــيــات 
التنفيذ.  موضع  الخبراء  فريق  إليها  توصل 
لــكــن مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــشــيــر إلــى 

ــلـــى املــــســــار الـــســـيـــاســـي، تـــوقـــعـــت مـــصـــادر  وعـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ُيـــصـــدر مــجــلــس األمـــن 
بيانا رئاسيا أو يتخذ قرارًا يدعو فيه األطراف 
املتحاربة إلى وقف األعمال الحربية والعودة 
لـــطـــاولـــة الــــحــــوار بــــإشــــراف املـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، دون شـــروط 
مــســبــقــة. وأكــــدت املـــصـــادر أن مــن بــن أعــضــاء 
املــجــلــس مـــن يـــدعـــو لــلــتــنــســيــق مـــع مــفــوضــيــة 
حقوق اإلنسان لتسليط الضوء على الوضع 
اإلنــســانــي فــي اليمن فــي ظــل الــصــراع القائم.  
فــإن أعضاء  الوضع في سورية،  وعلى عكس 
مجلس األمن الدولي أكثر توافقا فيما بينهم 
ــــالق الـــنـــار وحــث  حــــول الـــدعـــوة إلــــى وقــــف إطـ
األحــــزاب اليمنية لــالنــخــراط فــي املــفــاوضــات. 
ومـــن املــفــارقــات أن روســيــا هــي الــتــي تتصدر 

دعاة وقف إطالق النار في اليمن.
أشار  الخبراء،  لجنة  بتقرير  يتعلق  وفيما 

ــن إلـــى أنــه  الــعــديــد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس األمــ
ــم أن  ــ ــام املــــاضــــي رغـ ــعــ ــل مــــن تـــقـــريـــر الــ أفـــضـ
بعض الدول لم تكن راضية بشكل كامل عن 
في  دولــي  تحقيق  بفتح  املتعلقة  التوصية 
الوضع اإلنساني باليمن، بدعوى أن اللجنة 

تجاوزت صالحياتها في مثل هذا الطرح.
األمــن  فــي مجلس  الجديدة  املتغيرات  ومــن 
ــه، بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت فــتــرة  ــيــ دخــــــول مـــصـــر إلــ
ــان مــوقــف  ــة األردن فـــي الــعــضــويــة. وكــ واليــ
األردن يــتــطــابــق إلـــى حــد كبير مــع مــواقــف 
من  ولكن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
غير املعروف إن كانت مصر ستؤدي الدور 
العربية.  للمجموعة  تمثيلها  أثــنــاء  نفسه 
وإلى جانب مصر، هناك السنغال املنضوية 
التحالف. كما تتولى  إطـــار دول  فــي  أيــضــا 
الــيــابــان رئــاســة لــجــنــة الــعــقــوبــات بــــداًل عن 

ليتوانيا.

العقوبات على صالح 
والحوثي  باقية

ــة«. مـــن جــهــتــه، أكـــد مــســتــشــار وزيـــر  ــيـ ــابـ اإلرهـ
العميد أحمد عسيري، من  السعودي،  الدفاع 
»التحالف  أن  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة 
االسالمي العسكري سيرى النور في مارس/ 

آذار أو أبريل/ نيسان املقبلن«.
الـــذي يضّم  للتحالف،  األول  االجــتــمــاع  يــأتــي 
الــدول  كــأهــم  وإندونيسيا،  وتركيا  باكستان 
 تــكــّهــنــات بــقــرب 

ّ
غــيــر الــعــربــيــة فـــيـــه، فـــي ظــــل

قــيــام الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد تنظيم »الــدولــة 
ــل الــبــري ضد 

ّ
»الــتــدخ اإلســالمــيــة« )داعــــش( بـــ

التنظيم في سورية«، وهو ما أعادت الرياض، 
أمس، التأكيد على استعدادها للمشاركة فيه، 
مــع جهود  بالتضامن  أمــيــركــيــة،  قــيــادة  تحت 
دول أخرى، إذ جّدد عسيري تأكيد بالده على 
إلــى سورية  قــوات برية  »استعدادها إلرســال 
بذلك«،  قــرارًا  الدولي  التحالف  اتخاذ  بمجرد 
مــضــيــفــا بــــأن »قـــــرار بــــالده إرســـــال قــــوات إلــى 

سورية ال رجعة فيه«.
كما بوشر بمناقشة االقــتــراح، منذ األمس، 
في اجتماعات وزراء دفاع دول حلف شمال 
ــدول املــشــاركــة فــي التحالف  ــ األطــلــســي، والـ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـــــــدولـــــــي ضــــــد »داعـــــــــــــش« فــــــي الـ

البلجيكية، بروكسل.
ومن املستبعد أن يقوم »التحالف اإلسالمي« 
بــتــحــركــات عــســكــريــة مــنــفــردة فـــي ســـوريـــة أو 
العراق، ضد »داعــش«. وفي السياق، أكد ولي 
ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، 
ــذا الــتــحــالــف  ــ ــــالن الــتــحــالــف، أن »هـ لــحــظــة إعـ

بدر الراشد

»الـــتـــحـــالـــف  تـــتـــطـــّور الــــخــــطــــوات املـــرتـــبـــطـــة بــــ
ــــالن قــنــاة  اإلســـالمـــي ضـــد اإلرهــــــــاب«، بــعــد إعـ
»اإلخــبــاريــة« الــســعــوديــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
»35 دولـــــة مـــن أعـــضـــاء الــتــحــالــف اإلســـالمـــي 
عــلــن عنه فــي ديسمبر/ 

ُ
ــاب، الـــذي أ ضــد اإلرهــ

فــي  ســـيـــجـــتـــمـــعـــون  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ األول  كـــــانـــــون 
املقبل،  الشهر  الــريــاض،  السعودية  العاصمة 
املنظمات  ملكافحة  جهودهم  تنسيق  ملناقشة 

سيعمل ضمن قوانن األمم املتحدة والشرعية 
يشمل  شمولي،  التحالف  طابع  وأن  الدولية، 
تــبــادل املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة وتنسيق 
الجهود ملواجهة اإلرهاب بشكل عام«. ولذا من 
فردية  بعملية  التحالف  يقوم  أن  الـــوارد  غير 

دون تنسيق دولي واسع النطاق.
كــمــا أن الــتــعــقــيــدات املــحــلــيــة لــبــعــض الـــدول 
بينها وبن  تــحــول  التحالف،  فــي  املــشــاركــة 
ــارج  ــ ــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة خـ ــــي عـــمـ املــــشــــاركــــة فـ
حدودها، إما إلشكاليات تتعلق بدستورها، 
كدولة الكويت، الذي يمنع دستورها خوض 
مــن تضررها  الــرغــم  حـــروب هجومية، على 
أخـــــرى  دول  النــــتــــظــــار  أو  »داعـــــــــــــش«،  مـــــن 
بالتدخل  مشابه  قـــرار  أي  برملاناتها  إقـــرار 
ــدود، كـــبـــاكـــســـتـــان،  ــ ــحــ ــ ــكـــري خـــــــارج الــ ــعـــسـ الـ
أن برملانها يسير على هوى  يــبــدو  الــتــي ال 
ــالم أبــــــاد، على  ــ الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فـــي إسـ
أهمية  السياسية  السلطة  تأكيد  مــن  الــرغــم 
أمن السعودية ألمنها القومي. هذه العوامل 
تجعل تحرك كل دول الحلف ككتلة واحــدة 
يتم  أن  املستبعد  ومــن  بالسهل،  ليس  أمـــرًا 

بصورة سريعة ومفاجئة.
بــالــتــالــي ســيــكــون الـــتـــعـــاون االســتــخــبــاراتــي 
والتنسيق األمني، دون العمليات العسكرية، 
ــام  ــيـ قـ ــول دون  ــ ــحـ ــ يـ وقــــــــد   ومــــــــؤثــــــــرًا، 

ً
فــــــاعــــــال

ــة، ال ســـيـــمـــا تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهـ
تتباين  لــذلــك  إرهــابــيــة.  بعمليات  »داعـــــش«، 
في  االستخباراتية  األجهزة  وقــدرات  خبرات 

فيما  التنسيق  اإلسالمية، مما يجعل  الــدول 
بينها مفيدًا، ملواجهة اإلرهاب.

الــســعــوديــة، الــتــي أبــــدت اســتــعــدادهــا، الشهر 
ــال قـــوات بــريــة خــاصــة ملحاربة  الــحــالــي، إرســ
»داعش«، ذكر وزير خارجيتها، عادل الجبير، 
أن »العمليات البرية التي يتم التداول حولها 
ســتــكــون تــحــت مــظــلــة الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
التنظيم. مع العلم أن الجبير قد أكد أن قيادة 
العمليات البرية ستكون أميركية، مما يعني 
ضد  اإلســالمــي  التحالف  يـــؤدي  أن  استبعاد 

اإلرهاب، دورًا قياديا في الخطط السعودية.
كــمــا أن الـــريـــاض، الــتــي كــانــت تــدفــع بــاتــجــاه 
من  تحد  في سورية  تسوية سياسية  إيجاد 
النفوذ اإليــرانــي هــنــاك، وتــدفــع ببشار األســد 
خارج السلطة، كخطوة رئيسية قبل محاربة 
تــنــظــيــم »داعــــــش«، بــاتــت الـــيـــوم أقــــرب لعكس 
اإلرهــاب،  بمحاربة  والبدء  أولوياتها،  ترتيب 
تحديدًا بعد التدخل الروسي، الذي أصبحت 
 ملشكلة اإلرهــــاب في 

ً
أطــــراف دولــيــة تـــراه حـــال

املنطقة، على الرغم من كونه داعما لسياسات 
األسد، ومنقذًا للوجود اإليراني في املنطقة.

وكــــان ولـــي ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قـــد أعــلــن 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر املـــاضـــي، عـــن »الــتــحــالــف 
اإلسالمي« ملحاربة اإلرهاب، الذي يلقى تأييد 
عشر دول إسالمية، باإلضافة إلى عضوية 35 
الــدول  إلــى توحيد جــهــود  دولـــة اآلن، ليهدف 
اإلرهابية،  املنظمات  مواجهة  فــي  اإلسالمية 

على حد قوله.

اجتماع »التحالف اإلسالمي« من دون نوايا عسكرية
الحدث

أجرى ولي ولي العهد السعودي مباحثات عسكرية في بلجيكا )تييري شارلييه/فرانس برس(

تقرير إخباري

لم يكتشف االحتالل أي نفق بعد )علي حسن/األناضول(
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تجديد العقوبات سيتم لمدة سنة إضافية )األناضول(



بيروت ـ ثائر غندور

ــا إن حــــضــــر ســــعــــد الــــحــــريــــري  ــمـ ــهـ لــــيــــس مـ
شخصيا، مهرجان »14 شباط« يوم األحد 
الــحــاديــة عشرة الغتيال  الــذكــرى  املقبل فــي 
والده، الرئيس رفيق الحريري أم لم يحضر. 
بعض املؤشرات تقول بحضوره بعد غيابه 
سنوات عن البلد لدواٍع أمنية. أهم املعطيات 
قيامه بدفع رواتب متراكمة لعناصر األمن 
املــكــلــفــن حــمــايــة قــصــره فـــي وســـط بــيــروت 
ــرز يــبــقــى  ــ ــ ــؤال األبـ ــســ بـــحـــّي قـــريـــطـــم. لـــكـــن الــ
فــهــم مـــاذا ُيــمــكــن لسعد الــحــريــري أن ُيــقــّدم 
لــجــمــهــوره، فــي حــال حــضــر، أو تــحــدث عبر 
ــّيـــون فـــي فــريــق  شـــاشـــة؟ مـــســـؤولـــون أســـاسـ
إليه  نسعى  »مــا  بقلق:  ُيجيبون  الــحــريــري 
والسوري  العراقي  النموذج  انتقال  تأجيل 
 حــــزب الــلــه يــتــنــّبــه لنتائج 

ّ
إلــــى لــبــنــان، عــــل

سياساته الكارثّية
الله  فــوات األوان«. هــل حــزب   وُيعدلها قبل 
مهتم بذلك؟ ُيجيب هؤالء بالنفي. وهل يملك 
الحريري وتيار املستقبل أي وسيلة لتحقيق 
الـــلـــه لتغيير  عــلــى حــــزب  الــضــغــط  أو  ذلـــــك، 

تونس ـ صالح الدين الجورشي

الداخلية املتالحقة  التونسية  دفعت األحــداث 
من أمنية واجتماعية واقتصادية، إضافة إلى 
املــخــاوف مــن تــطــورات األوضــــاع فــي اإلقــلــيــم، 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى 
عامه  عليه خــالل  كانت  عما  أولوياته  تعديل 
األول من توليه رئاسة الجمهورية التونسية. 
فــالــســنــة الــثــانــيــة مـــن حــكــم الــســبــســي، تتسم 
وتواتر  التعقيد  مــن  بالكثير  انطالقتها  منذ 
ــا يــفــّســر  ــو مــ ــ ــدم االســــتــــقــــرار، وهـ ــ مــــؤشــــرات عـ
التي أصبحت طاغية على  الواقعية الشديدة 
والثقة  الــوعــود  طفرة  بعد  الرسمي،  الخطاب 
الحاكم الجديد على  الفريق  العالية في قدرة 

تحسن أوضاع التونسين.
ولعل أهم ما طرأ على وضعية السبسي، القرار 
الذي اتخذه باالبتعاد عن حزب »نداء تونس« 
الــذي أّسسه ودعمه بقوة، وذلــك بعد إصابته 
بسلسلة من الخيبات واالنتقادات الحادة، مع 

ســيــاســتــه؟ ُيــجــيــب هــــؤالء بــالــنــفــي أيـــضـــا. ال 
يخفي أحــد الــذيــن الــتــقــوا الــحــريــري أخــيــرًا، 
من  السياسّية  العملّية  ُيــمــارس  الــرجــل  أن 
الحريري  يــرى  الخسائر.  من  الحّد  منطلق 
نفسه مهزوما، ولذلك ُيريد انتخاب رئيس 
للجمهورّية والعودة إلى رئاسة الحكومة، 
عساه يحّد من تلك الخسائر. من هنا، جاء 
ترشيح الحريري لرئيس تيار املردة النائب 
هو  الجمهورّية.  لرئاسة  فرنجّية  سليمان 
 مسؤول في تيار 

ّ
إذًا؟ يهز اليائس  ترشيح 

املستقبل رأسه موافقا. إنه ترشيح اليائس 
مــعــركــتــه  إدارة  ــي  فــ الــــحــــريــــري  فـــشـــل  بـــعـــد 
الــســيــاســيــة والـــعـــالقـــة مـــع جــمــهــوريــه، ألنــه 
يكون  يكاد  فشل  استراتيجية.  أي  يملك  ال 
ُيــردد هذا  كما  اإلقليمية  للصورة  انعكاس 

املسؤول.
ى 

ّ
وماذا ُيمكن للحريري أن يفعل إذا ما تول

رئـــاســـة الــحــكــومــة؟ هـــل أخــــذ الـــتـــزامـــات بــأن 
بشكٍل طبيعي،  تعمل  بــأن  للحكومة  ُيسمح 
بدل أن تواجه العرقلة التي واجهتها حكومة 
تــمــام ســـالم؟ أو أن تتم إقــالــة الــحــريــري كما 
جرى في حكومته عام 2011؟ ينفي الحريري 
لسائليه أن يكون قد حصل على أٍي من تلك 

التعهدات من فرنجية أو من غيره.
ُيكرر عدد من مسؤولي تيار املستقبل، كالما 
عـــن تـــحـــوالت يــلــمــســونــهــا بـــن جــمــهــورهــم 
ــرز تــلــك الـــتـــحـــّوالت، االنــتــقــال  فـــي لــبــنــان. أبــ
التدريجي من شعور الطائفة السنية، بأنها 
لها »وهذا أمٌر تناقله 

ّ
مث

ُ
أكثرية، وأن الدولة ت

الــســنــة مــنــذ الـــدولـــة األمـــويـــة« إلـــى الــشــعــور 
األول.  الـــدولـــة خصمهم  وأن  أقــلــّيــة،  بــأنــهــم 
يشرح أحد املسؤولن، كيف أن هذا الشعور 
األقلوي بدأ عند سنة العراق بعد االحتالل 

االنقسام الذي ضرب الحزب وخروج عدد من 
السابق محسن  الــعــام  أمينه  أبــرزهــم  قياديه، 
مــرزوق، وتوّجههم إلى تأسيس حزب جديد، 
إضــافــة إلـــى انــشــقــاق عـــدد مــن نـــواب »الــنــداء« 
عــن كتلته الــبــرملــانــيــة، مــا جــعــل الــحــزب يفقد 

أكثريتة النيابية في البرملان.
ولكن ال يمكن القول إن مصير الحزب لم يعد 
يــهــم الــســبــســي ويــشــغــل بــالــه، إال أن الــرئــيــس 
ــداء  ــقـــاذ »نــ ــأن إنـ ــه مــقــتــنــع بــ ــدا أنــ الــتــونــســي بــ
ل لم يعد ممكنا، 

ّ
تونس« من االنقسام والتحل

ــزال تفعل  ــ تـ قــّســمــتــه ال  الـــتـــي  الـــخـــالفـــات  وأن 
فعلها داخــــل كــل جــنــاح. وبـــنـــاًء عــلــيــه أصبح 
الــســبــســي أكــثــر حــرصــا عــلــى تــقــديــم مصلحة 

الدولة واملجتمع على مصلحة الحزب.
تــونــس  شـــهـــدتـــهـــا  الــــتــــي  الــــتــــطــــورات  وإزاء 
واملنطقة، باتت أولويات الرئيس التونسي، 
ــداف رئيسية، فرضها  مــحــددة فــي ثــالثــة أهـ
ــتــهــا 

َ
ــــى مـــن الــحــكــم وأمــل حــصــاد الــســنــة األولـ

التحّوالت الحاصلة إقليميا ودوليا. تتعلق 
ــة األولـــــى بـــضـــرورة انــفــتــاح رئــيــس  األولــــويــ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــة عـــلـــى مــخــتــلــف الــ ــ ــــدولـ الـ
املدني.  املجتمع  فعاليات  وكبرى  التونسية 
ــادة  ــ ــّحـــة فــــي تــــونــــس إلعــ ــلـ ــنـــاك حــــاجــــة مـ فـــهـ
تعميق  على  تساعد  سياسية  أرضــيــة  بناء 
التي  الــتــحــديــات  الوطنية ملــواجــهــة  الــوحــدة 
ــلـــة  تــــعــــتــــرض الـــتـــونـــســـيـــن فـــــي هـــــــذه املـــرحـ
االنتقالية املــعــقــدة. وعــلــى الــرغــم مــن األزمــة 
املفتوحة التي فّجرتها تصريحات السبسي 
الشعبية«  »الجبهة  البحرين بينه وبن  في 
بــدا حريصا  الــدولــة  أن رئيس  اليسارية، إال 
ــع عــــن طــريــق  ــريـ عـــلـــى احـــتـــوائـــهـــا بــشــكــل سـ
توسيع االستشارات التي يجريها منذ أيام 

سواء مع األحزاب أو الشخصيات املستقلة.

األميركي عام 2003، ومنظومة الحكم التي 
ويلفت  اإليــرانــيــون.  ثم  األميركيون  كّرسها 
إلــى أن الــســوريــن كــانــوا عرضة لهذا األمــر 

بعد بداية ثورتهم.
ــر بــدأ  فـــي الــحــالــة الــلــبــنــانــّيــة، فـــإن هـــذا األمــ
بـــالـــظـــهـــور بـــعـــد اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
عـــام 2005، وتــعــاظــم مــع تــزايــد املــمــارســات 
الــلــه مثل أحــداث  »املتسلطة مــن قبل حــزب 
مايو/أيار 2008، وإقالة الحريري وحصار 

عرسال وانتشار سرايا املقاومة

األولــــويــــة الــثــانــيــة اقــتــصــاديــة بــــاألســــاس، إذ 
لــم تــعــد الـــدولـــة الــتــونــســيــة تحتمل اســتــمــرار 
انــخــفــاض نــســبــة الــنــمــو بــشــكــل مــتــســارع، ما 
جــعــلــهــا تــقــتــرب مـــن الــصــفــر مـــع نــهــايــة الــعــام 
بالعجز وهو  السبسي شعر  أن  املاضي. كما 
يرى الشباب العاطل من العمل ينزل من جديد 
الــشــارع لالحتجاج واملطالبة مــرة أخرى  إلــى 
بحقه في العمل بعد خمس سنوات من الثورة. 
هذه االحتجاجات تجّسدت بشكل واضح في 
شــــوارع املــنــاطــق الــفــقــيــرة، كــالــقــصــريــن، التي 
تــضــم أعــــدادًا كــبــيــرة مــن الــشــبــاب الــعــاطــل من 
العمل، والتي بدت وعود الحكومة لهم بتوفير 
فرص العمل، مهدئات وقتية، قد ال تنجح في 
تهدئة غضب الشباب العاطل من العمل لوقت 
طــويــل. ولــم يقف األمــر عند االحتجاجات بل 
حاولت شبكات التهريب إلى الخاليا املسلحة 
ــآرب مــخــتــلــفــة من  ــ ــك لــتــحــقــيــق مـ اســتــثــمــار ذلــ

بينها زعزعة األمن القومي.
ـــف الــســبــســي خــــالل األيـــــام املـــاضـــيـــة، من 

ّ
وكـــث

ــه بـــخـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــن مـــن مختلف  اتـ ــاء ــقـ لـ
األجــيــال والــتــجــارب، بمن فيهم أولــئــك الذين 
تــحــّمــلــوا مــســؤولــيــات فـــي الــعــهــود املــاضــيــة، 
ليستمع إلى وجهات نظرهم حول تشخيص 
الــحــالــة االقــتــصــاديــة والــحــلــول الــتــي يرونها 
من  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  إلنقاذ 

 وغــيــرهــا« بحسب مــا يــقــول هـــذا املــســؤول. 
ــنـــاخ الــســنــي الـــعـــام،  لــكــنــه، يــلــفــت إلــــى أن املـ
أبقى حتى اليوم على عالقة جيدة بالدولة، 
مع  تواجه  األسير عندما  أحمد  ُيساند  فلم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، رغـــم وجــــود رأٍي سني 
يقول إن مــا قــام بــه األســيــر ال يجسد سوى 
جـــزء صغير مــمــا يفعله حـــزب الــلــه، واألمـــر 
»داعـــش«  مسلحي  الحــتــالل  بالنسبة  عينه 
لعرسال لبضعة أيام في أغسطس/آب 2014، 
أو في أحداث طرابلس، »لكنني أتخوف من 

الرئيس  يخفي  ال  أخيرًا  والفوضى.  االنهيار 
ــن الـــتـــداعـــيـــات  ــ الـــتـــونـــســـي قـــلـــقـــه الــــشــــديــــد مـ
التي  الدولية،  العسكرية  للضربات  حتملة 

ُ
امل

ــوجــهــهــا دول أوروبـــيـــة وغــربــيــة 
ُ
ــع أن ت

ّ
ُيــتــوق

إلــى تنظيم »الــدولــة اإلسالمية« )داعـــش( في 
ليبيا، على األمن القومي التونسي، إذ يزداد 
ــنـــن الــلــيــبــيــن نــحــو األراضـــــي  تـــوّجـــه املـــواطـ
الــتــونــســيــة خـــوفـــا مــــن مـــضـــاعـــفـــات الـــحـــرب، 
التونسية من  األمــنــيــة  الــجــهــات  كــمــا تخشى 
احتمال محاولة التسلل بكثافة عبر الحدود 

ــذه الــحــالــة«.  أن الــوضــع لــن يستمر عــلــى هـ
إلى  يعود مسؤول آخــر في تيار املستقبل، 
كتاب صدر أخيرًا عن صعود »الجهادين« 
فــي فــرنــســا. ُيــشــيــر إلـــى أن الــكــتــاب يتحدث 
فــي صناعة  والتهميش  الــســجــون  دور  عــن 
»الــجــهــاديــن«. »يــتــشــابــه األمــــر فــي الــحــالــة 
ــيـــف أن  الـــلـــبـــنـــانـــّيـــة«، يـــقـــول الــــرجــــل. وُيـــضـ
السني  الــشــارع  تدفع  الله  ممارسات حــزب 
نــتــيــجــة شــعــور بالتهميش  االنـــفـــجـــار  إلــــى 

واإلقصاء.
يلفت مسؤول ثالث في تيار املستقبل، إلى 
إحـــصـــاءات أعــلــنــهــا وزيــــر األشـــغـــال الــعــامــة 
غـــازي زعــيــتــر فــي إطـــار رّده عــلــى اتــهــامــات 
اإلنــمــاء  بــأنــه يمنع  لـــه،  األحــــزاب املسيحية 
املناطق  أن  »وتــبــّن  املسيحية،  املناطق  عن 
ــتــــي تــــتــــعــــّرض لــلــتــهــمــيــش  ــــي الــ الـــســـنـــيـــة هـ
: بــلــغــت قــيــمــة األشــغــال 

ً
املــمــنــهــج، خـــذ مـــثـــال

فـــي بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل نــحــو 26 مــلــيــار لــيــرة 
ليرة  مــلــيــار   12 مــقــابــل  دوالر(  مــلــيــون   17(
 ( لبنان  لشمال  أمــيــركــي(  مــاليــن دوالر   8(

غالبية سنية(«.
 ما 

ّ
يشرح أحد هؤالء املسؤولن، كيف أن كل

سبق ذكـــره، هــو تعبير عــن غياب املشروع 
ــود اســتــراتــيــجــيــة  ــ الـــعـــربـــي، فـــي مــقــابــل وجـ
محكمة لــدى اإليــرانــيــن، »لــذلــك تــرى طرفا 
يعمل بردة الفعل، فيما اآلخر يحتكر الفعل، 
وقد توقع مسبقا ما هي ردة الفعل«. ويرى 
اللبناني »هو انعكاس للصورة  أن املشهد 
اإلقليمية، وإمعان اإليرانين وحزب الله في 
الذهاب  إلى  الوضع سيؤدي  استغالل هذا 
السنة  املذهبية بن  الحروب  إلــى مزيد من 
 
ً
والــشــيــعــة«. مــن هــنــا، فــإنــه يــرســم مستقبال

أسود للبنان.

املــشــتــركــة أثـــنـــاء انـــــدالع الـــحـــرب فـــي أراضــــي 
جــارتــهــا. وســتــكــون األســابــيــع املــقــبــلــة مهمة 
ودقــيــقــة بــالــنــســبــة لــلــســبــســي ولــتــونــس، فما 
ل 

ّ
حدث في كل من العراق وسورية بعد التدخ

مــن تضخم  للحد  البلدين  فــي هذين  الغربي 
تنظيم »داعش«، من شأنه أن يجعل األوساط 
ــة فــــي تــــونــــس تــحــبــس  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
العمليات  تنفيذ  فــي  الــشــروع  عند  أنفاسها 
العسكرية داخل ليبيا وعلى مسافات قريبة 

من التراب التونسي.

املسلحة على اختالفها ألي تدخل عسكري 
األكــبــر بالنسبة  الــتــحــدي  ليبيا، ولــكــن  فــي 

إليها يتمثل في العمليات الجوية.
املسلحة  »التنظيمات  إن  املــصــادر  وتــقــول 
فـــي لــيــبــيــا ال تــخــشــى أي تـــدخـــل بـــــري، بل 
عــلــى الــعــكــس ستتفوق فــيــه إلـــى حــد كبير، 
وال سيما أنها تخوض حــروب عصابات«. 
وتــضــيــف املــصــادر أن الــجــمــاعــات املسلحة 
قــد تــلــجــأ إلـــى الــصــحــراء بــشــكــل كــبــيــر حــال 
الــتــدخــل الــعــســكــري فــي لــيــبــيــا، لــكــي يسهل 
 عن عدم إتاحة مجال ألي 

ً
الكّر والفّر، فضال

عمليات قصف جوي تستهدف عناصرها. 
الــجــمــاعــات املسلحة  وتــوضــح املـــصـــادر أن 
ستوزع عناصرها على مجموعات صغيرة 
في مناطق متفرقة، ملنع أي خسائر كبيرة 
لــديــهــا، وســتــلــجــأ إلـــى الــصــحــراء نــظــرًا ألن 
ــــدن الـــتـــي تــتــواجــد فــيــهــا ال يــســهــل فيها  املـ
االخــتــبــاء واالحــتــمــاء مــن الــقــصــف الــجــوي. 
أنــه بخالف بعض املناطق في  إلــى  وتشير 
فيها  التي تتواجد  املثال  درنــة على سبيل 
مــرتــفــعــات جــبــلــيــة يــمــكــن االحـــتـــمـــاء فــيــهــا، 
فــإنــه مــن الــصــعــب االســتــمــرار فــي الــتــواجــد 
ــورة كـــبـــيـــرة. وتــســتــبــعــد  داخــــــل املــــــدن بــــصــ
ــبـــري بــصــورة  املـــصـــادر نــفــســهــا الــتــدخــل الـ
كبيرة في ليبيا، نظرًا لتواجد عدد كبير من 
القوات  التي قد تواجه  املسلحة  الجماعات 
الـــدولـــيـــة املـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات ضــدهــا. 
وبحسب هذه املصادر فإن »داعش يتواجد 
 
ً
فـــي مــنــاطــق بـــدرنـــة غـــربـــا وجـــنـــوبـــا، فــضــال

عن طرابلس وبنغازي ولكن ليس بصورة 
كبيرة، إلى جانب مدينة سرت بشكل كبير 

واملناطق املحيطة بها«.
ــاه  ــجــ ــن اتــ ــ ــا عــ ــهـ ــفـــسـ ــادر نـ ــ ــ ــــصـ ــ ــشــــف املـ ــكــ وتــ
الخروج من نطاق  إلى  املسلحة  الجماعات 
مة بفعل  املــدن، والتي هي في األســاس مهدَّ
ليبيا  شهدتها  التي  والنزاعات  املواجهات 
القذافي،  معمر  نظام  إلســقــاط  السعي  منذ 
وتتابع:  بالجواسيس.  ممن تصفهم  خوفا 
»هؤالء ينتشرون في مختلف املدن، وال أحد 
يعرف عددهم بشكل محدد، وبالتالي فهم 

يعتبرون خطرًا على تلك الجماعات«.

القاهرة ـ العربي الجديد

الدولي  العسكري  التدخل  يبدو 
وشــيــكــا فـــي لــيــبــيــا خــــالل الــفــتــرة 
املـــقـــبـــلـــة، وســــــط حـــمـــاســـة الفـــتـــة 
ــدى الــــنــــظــــام املــــصــــري الــــحــــالــــي بـــرئـــاســـة  ــ لــ
ــار، إذ  ــيـ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، لـــهـــذا الـــخـ
وتلميحاته  وتــصــريــحــاتــه،  إشـــاراتـــه  يــكــرر 
الــتــدخــل، لصالح  بــهــذا  بالترحيب  أحــيــانــا، 
ــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى غـــرار  ــلـ الـ
تصريحات وزير الخارجية املصري، سامح 
شــكــري، يـــوم الــثــالثــاء املــاضــي، عــنــدمــا قــال 
لوكالة »رويترز« إن ليبيا بحاجة لتشكيل 
حــكــومــة مـــوحـــدة قــبــل أي تــدخــل عــســكــري، 
إلــى أن »هــذه عملية يجب أن تكون  مشيرًا 
بقيادة ليبية«. لكن قبل توالي أي تسريبات 
عــن احتمال حــدوث تدخل دولــي فــي ليبيا 
لتوجيه ضــربــات ضــد »داعــــش«، فــإنــه على 
ــائـــرات  ــدأت طـ ــ ــدار الـــعـــامـــن املـــاضـــيـــن، بــ ــ مــ
مــجــهــولــة فـــي قــصــف مـــواقـــع وأهـــــــداف في 
ليبيا، كشفت الواليات املتحدة بعضا منها، 
 إلى أنها طائرات مصرية وإماراتية.

ً
مشيرة

تـــدخـــل خـــارجـــي  ـــن أن أي  ـــم مـ ــرغـ الــ وعـــلـــى 
ينتظر على األرجح، تشكيل حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي فـــي لــيــبــيــا وبـــالـــتـــالـــي رفــــع حظر 
التسليح للجيش الليبي، بحسب مراقبن، 
ــف أخــيــرًا مــن اســتــعــداداتــهــا 

ّ
فـــإن مــصــر تــكــث

لهذا االحتمال إن بالتنسيق مع دول الجوار 
من  أو  إيطاليا،  مقدمتها  في  دولية  وقــوى 

خالل إجراءات على حدودها.
وفي السياق، زار وزير الدفاع املصري، صدقي 
أخــيــرًا،  العسكرية  الغربية  املنطقة  صبحي، 
في إطار متابعة حالة االستعداد ملواجهة أي 

أخطار تأتي من حدود مصر الغربية.
تقول مصادر عسكرية خاصة  من جهتها، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــيــش املــصــري  لـــ
ف من تواجده على الحدود الغربية مع 

ّ
يكث

مــدة، لكن تزايدت وتيرته خالل  ليبيا، منذ 
املصادر  وتضيف  املاضية.  القليلة  األشهر 

مصر والتدخل في ليبيا
استعدادات لدعم لوجستي ودور استخباراتي

تكثّف مصر من استعداداتها الحتمال التدخل العسكري الدولي في ليبيا، إن من خالل رفع مستوى 
تنسيقها مع الدول المعنية بالملف، أو من طريق تدابير عسكرية بعضها متصل بالحدود وتأمينها 

وبعضها اآلخر مرتبط بدور استخباراتي

دفع الجيش بتعزيزات 
عسكرية وفرق مقاتلة 

إلى الحدود مع ليبيا

ال يخفي السبسي قلقه 
من تداعيات أي ضربات 

عسكرية على ليبيا

لم يتوقع النظام خروج 
النواب عن طوعه 

برفضهم قانون الخدمة 
المدنية
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طيارين  »سفر  عن  الجديد«،  لـ»العربي  ُمّطلعة،  مصادر  تكشف 
مصريين إلى فرنسا لتلّقي تدريبات على طائرات رافال«. من المتوقع، 
وفقًا للمصادر، مشاركة هذا النوع الجديد من الطائرات في القصف 
الجوي المرتقب على أهداٍف في ليبيا. وكانت مصر قد وّقعت على 
الصنع، في فبراير/ »رافال« فرنسية  لشراء 24 طائرة من نوع  عقوٍد 

شباط من العام الماضي، وبلغت قيمة الصفقة في حينه نحو ستة 
مليارات دوالر.

طائرات »رافال« 

الـــعـــســـكـــريـــة، أن الـــجـــيـــش دفـــــع بـــتـــعـــزيـــزات 
ــرق مــقــاتــلــة، وخـــاصـــة املــســمــاة  عــســكــريــة وفــ
 عــن رفــع حــالــة االســتــعــداد 

ً
الـــ »777«، فــضــال

بالنسبة لقوات حرس الحدود. أما بالنسبة 
ــة، فــقــد تـــم الـــدفـــع بـــعـــدد من  ــريـ ــبـ لـــلـــقـــوات الـ
ــات عــلــى طــــول الــشــريــط الـــحـــدودي،  ــدوريــ الــ
بفعل  رخــوة  تعتبر  التي  املناطق  وتحديدًا 
الطبيعة الجبلية، مع عدم الدخول إلى قلب 
تــلــك املــنــاطــق، وإنـــمـــا تــشــديــد الــرقــابــة على 
حـــدودهـــا مــن الـــخـــارج. تــلــفــت إلـــى أن هناك 
إلــى مناطق جبلية  الــولــوج  تعليمات بعدم 
ــداف قـــــــوات الــجــيــش  ــهــ ــتــ وعــــــــرة، مـــنـــعـــا الســ
بسهولة، على غرار ما حدث خالل األسبوع 

املــاضــي، عندما قتل ضــابــط خــالل مداهمة 
أحد أوكار املهربن في منطقة جبلية. تشدد 
املــصــادر على أن هــذه اإلجـــــراءات تــأتــي في 
إطار االستعداد الحتمال تدخل عسكري في 
ليبيا خالل الفترة املقبلة، بعد موافقة دولية 
على ذلك، واملضي قدما للتنسيق حول األمر 

بن دول الجوار الليبي وقوى دولية.
ــادر، تــنــقــســم اســـتـــعـــدادات  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
مصر إلى شقن؛ األول منع تسلل العناصر 
ــى الــــداخــــل املــــصــــري، مــــع عـــدم  ــ املــســلــحــة إلـ
اســتــيــطــان املــهــربــن فـــي مــنــاطــق حـــدوديـــة 
وعرة، وذلك خوفا من هروب تلك العناصر 
قريبا.  ليبيا  فــي  جــوي محتمل  مــن قصف 
وتشير إلى أن الجيش املصري رفع درجات 
االســتــعــداد الــقــصــوى فــي تــلــك املــنــطــقــة، وال 
لتنظيم  تــابــعــة  عــنــاصــر  بــعــد تجمع  سيما 
»داعــش«، تسللت من ليبيا، بغرض تنفيذ 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات داخـــــــل مــــصــــر، واالسـ
الغربية،  الصحراء  في  الواسعة  املساحات 

على حد قول املصادر العسكرية.
ــن مـــهـــمـــات الــجــيــش،  ــانـــي مــ ــثـ أمـــــا الـــشـــق الـ
ما  وهــو  الحربي،  الطيران  بسالح  فيتعلق 
على  شــامــل  مسح  عمليات  بــإجــراء  يرتبط 
مدار اليوم بطول الشريط الحدودي، وإجراء 
مناورات دقيقة ومحددة. كما يتولى سالح 
ــد وتـــحـــديـــد أمـــاكـــن  ــ الـــطـــيـــران مـــهـــمـــات رصـ
وتـــحـــركـــات الــعــنــاصــر املــســلــحــة فـــي ليبيا، 
مـــن خـــالل اســتــخــدام طـــائـــرات االســتــطــالع، 
ـــف 

ّ
بـــحـــســـب املــــــصــــــادر ذاتــــــهــــــا. كــــذلــــك تـــكـــث

أجهزة االستخبارات املصرية، من مساعي 

تــحــديــث مــواقــع تــمــركــز الــعــنــاصــر املسلحة 
سواء التابعة لتنظيم »داعش« أو الكتائب 
املسلحة األخرى، تمهيدًا إما للمشاركة في 
قــصــفــهــا أو تــقــديــمــهــا لـــلـــدول املــشــاركــة في 

التدخل العسكري حال االتفاق عليه.
وتــكــشــف املــصــادر عــن تــواصــل بــن أجــهــزة 
االستخبارات وقبائل في ليبيا موالية للواء 
املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، بــشــأن اإلبــــالغ عن 
التابعة  ســواء  املسلحة  العناصر  تحركات 
»داعــــش« أو غــيــرهــا، لـــوضـــع إحــداثــيــات  لـــــ
مـــحـــددة ملــقــراتــهــا األســـاســـيـــة، تــمــهــيــدًا ألي 
تدخل عسكري. وتلفت إلى أنه حال التدخل 
العسكري في ليبيا، سيكون الدور املصري 
أقرب إلى املشاركة في عمليات قصف ودعم 
 عن تبادل املعلومات حول 

ً
لوجستي، فضال

العناصر املسلحة. وتعتبر هذه املصادر أن 
أمــر ضــروري  فــي ليبيا  الــتــدخــل العسكري 
ــــش« هــنــاك، وبــالــتــالــي  قــبــل اســتــفــحــال »داعـ
تصبح مواجهته أمرًا صعبا للغاية مثلما 
هــو الــحــال فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، عــلــى حد 

قولها.
في غضون ذلك، تؤكد مصادر ليبية خاصة 
»العربي الجديد« عن استعداد الجماعات  لـ

األزمات تحاصر السيسي
فشل النظام يزيد االحتقان الشعبي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــري، عـ ــ ــــصـ يــســتــعــد الـــرئـــيـــس املـ
الــســيــســي، إلـــى إلــقــاء كــلــمــة غـــدًا الــســبــت في 
البرملان املصري، بينما يمّر النظام بمرحلة 
تــعــد األصــعــب مــنــذ االنـــقـــالب عــلــى الرئيس 
املـــــعـــــزول مـــحـــمـــد مــــرســــي، فــــي الـــثـــالـــث مــن 
يوليو/تموز 2013. فلم يكد عام 2016 يبدأ 
أول أيامه حتى تصاعدت األزمات الداخلية 
والخارجية بشكل زادت معه حالة االحتقان 
بن املصرين أمام فشل النظام في التعامل 
مع املشكالت التي تؤثر بشكل مباشر على 

حياة املواطنن في مختلف القطاعات.
ـــع 

ْ
لــــــم يــــــتــــــوان الـــــنـــــظـــــام عــــــن مـــــحـــــاولـــــة مـــن

الـــتـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة بــشــتــى الــســبــل، من 
خالل اآللــة األمنية التي اعتادت، منذ إقرار 
فعاليات  أي  مواجهة  على  التظاهر،  قانون 
احــتــجــاجــيــة بـــالـــرصـــاص والــــقــــوة املــفــرطــة. 
ــام املــاضــيــة،  لــكــن الــنــظــام فــوجــئ، خـــالل األيــ
ــــالوي«  ــبـــاب »أولـــــتـــــراس أهــ بـــــــاآلالف مــــن شـ
ــقـــاهـــرة،  ــنـــظـــام فــــي قـــلـــب الـ ــد الـ يــهــتــفــون ضــ
ويــطــالــبــون بــالــقــصــاص لـــــ72 مـــن زمــالئــهــم 
الـــذيـــن لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي 2 فــبــرايــر/شــبــاط 
2012 خــالل مــبــاراة لــكــرة الــقــدم بــن فريقي 
األهــلــي واملــصــري، مــردديــن هتاف »الشعب 
يريد إعـــدام املشير«، فــي إشـــارة إلــى رئيس 
حسن  املشير  الــســابــق،  العسكري  املجلس 
أســتــاذه  السيسي  يعتبره  الـــذي  طــنــطــاوي، 
واألب الروحي له. على إثر تلك التظاهرات، 
فــي مــحــاولــة لتهدئة هــؤالء  السيسي  خــرج 
ــبــــرامــــج  ــبــــر مــــداخــــلــــة ألحـــــــد الــ ــاب، عــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، عــارضــا مـــبـــادرة لــحــل األزمـــة 
مــعــهــم. لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــعـــّرض الــســيــســي 
للهجوم عقب إعالنه عن مبادرته، من خالل 
برامج تلفزيونية تحركها أجهزة أمنية لها 
عالقة عدائية مع »األولتراس«. ويضاف إلى 
ذلــك مــوجــة الغضب الــتــي اجتاحت شــوارع 
في  اآلالف  احــتــشــد  إذ  بـــورســـعـــيـــد،  مــديــنــة 
الشوارع، مؤكدين رفضهم حديث السيسي 
األهلي  فريق  أولــتــراس  ترضية  ومحاولته 
عــلــى حــســابــهــم، فيما تــعــد تــلــك الــتــظــاهــرات 

هي األكبر منذ فترة ليست بالقصيرة.
وفــي عــودة إلــى الـــوراء، درجــت وسائل إعالم 
اتهام  على  املــضــادة،  الــثــورة  على  محسوبة 
املــعــزول محمد مــرســي، خــالل فترة  الرئيس 
أزمــة، وصــواًل  أينما حل تحدث  حكمه، بأنه 
»النحس«. إال أنه مع مرور  إلى حد وصفه بـ
ــام بـــدأ قــطــاع كبير مــن املــصــريــن يطلق  األيــ
املــســمــى نــفــســه عــلــى الــســيــســي، ال ســيــمــا مع 
تكرار الحوادث. فخالل أسبوع واحد شهدت 
البالد عددًا من الحوادث التي راح ضحيتها 
ــادث  ــن بــيــنــهــا حـ ــرات املـــصـــريـــن، كــــان مـ ــشـ عـ
تـــصـــادم قــطــار بــســيــارة نــقــل مــحــمــلــة بعمال 
في منطقة العياط، جنوب محافظة الجيزة، 
والــذي راح ضحيته 7 أشخاص وأصيب 14 
آخـــــرون. وفـــي الــيــوم نــفــســه لــقــي 22 مــواطــنــا 
مصرعهم في حادث تصادم 19 سيارة بسبب 
»الـــشـــبـــورة« املــائــيــة عــلــى طـــريـــق الــكــريــمــات 

بمنطقة الصف في محافظة الجيزة.
ــا فــي ســيــنــاء، فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن فــرض  أمـ
ــر تــــجــــول لـــيـــلـــي فــي  ــظــ ــة الــــــطــــــوارئ وحــ ــالــ حــ
املــحــافــظــة، واتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن اإلجــــــراءات 
الــتــعــســفــيــة بــحــق األهـــالـــي فـــي مــحــاولــة ملنع 

والحد من العمليات اإلرهابية التي يقودها 
تنظيم واليـــة ســيــنــاء »داعـــــش«، إال أنـــه منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الــجــديــد تــشــهــد شــبــه الــجــزيــرة 
الــذريــع  حــالــة مــن الفوضى األمــنــيــة، والفشل 
فــي الــســيــاســات األمــنــيــة مــن جــانــب الجيش 
والـــشـــرطـــة. وقــــد ســجــل وقـــــوع أكـــثـــر مـــن 40 
تابعة  ســواء  أمنية،  قــوات  استهدفت  عملية 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة أو لــلــقــوات املــســلــحــة، راح 
ضحيتها عـــدد مــن الــضــبــاط والــجــنــود. ولــم 
يعد يمر يوم من دون الحديث عن استهداف 
مدرعة للجيش أو الشرطة املصرية، بالشكل 
خــارجــة عن  الـــذي جعل سيناء منطقة شبه 

السيطرة األمنية.
فــي مـــوازاة ذلـــك، لــم تكد مــوجــة قتل عــدد من 
املواطنن على يد ضباط وأفراد الشرطة في 
األقسام الشرطية نهاية العام 2015 املنصرم 
العام  بــدأت ظاهرة أخــرى مع  تتوقف، حتى 
الــجــديــد، بــعــدمــا شــهــد مطلع شــهــر فــبــرايــر/
ــن أمـــنـــاء  ــــداء مــ ــتـ ــ ــالـــي حــــــاالت اعـ ــحـ شـــبـــاط الـ
الــشــرطــة عــلــى مــواطــنــن وأطـــبـــاء، فــي وقــائــع 
تــوضــح إطـــالق يــد أفـــراد األمـــن، فــي ظــل عدم 
ــود تــبــريــرات  مــحــاســبــة املــخــطــئ مــنــهــم، ووجــ
األفــعــال،  لتلك  الداخلية  قــيــادات  مــن  متكررة 

بزعم أنها حوادث فردية.
وجــاءت واقعة اعــتــداء عــدد من أمناء شرطة 
قسم املطرية على طبيبن بمستشفى املطرية 
العام، لتثير موجة غضب بن األطباء، قاموا 
املستشفى،  فــي  الــعــمــل  بتعليق  إثــرهــا  عــلــى 
مــهــدديــن بــإضــراب عـــام فــي حـــال عـــدم تقديم 
األمــنــاء للمحاكمة. وســبــق ذلــك اعــتــداء أحد 
أمناء الشرطة على سيدة بصفعها في إحدى 
اعــتــداء أمن  األنــفــاق، وقبلها  محطات مترو 
شرطة على ممرضة بالضرب في مستشفى 

كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
من بن األزمــات اإلضافية التي تزيد أزمــات 

الــنــظــام املـــصـــري، هـــي قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة 
اإلثيوبي، إذ تواجه القاهرة تعنتا من جانب 
أديــــس أبـــابـــا، فــي ظــل رفـــض كــامــل لــلــشــروط 

املــصــريــة، وإصـــــرار الــجــانــب اإلثــيــوبــي على 
مــواصــلــة بــنــاء الــســد، أمـــام عجز مــصــري عن 
ــة، نتيجة تــوتــر فــي العالقات  مــواجــهــة األزمــ
بــن مــصــر والـــســـودان، األمـــر الـــذي جــعــل من 
ــرة.  ــاهـ ــقـ الـــصـــعـــب دعـــــم الــــخــــرطــــوم مـــوقـــف الـ
من  املقرر عقد جلسة سداسية جديدة  ومــن 
الــحــالــي بحضور  املــفــاوضــات نهاية فــبــرايــر 

وزراء الري والخارجية للدول الثالث.
إلــى جانب هــذه األزمـــات، فــإن النظام لم يكن 
يــتــوقــع خـــروج نـــواب الــبــرملــان الــذيــن جـــاؤوا 
بعد عمليات فرز أمنية عن طوعه، برفضهم 
البعض  شبهه  الـــذي  املدنية  الخدمة  قــانــون 
»صفعة في وجه حكومة شريف إسماعيل«.  بـ
األمــر الــذي أدى إلــى وضــع النظام في مــأزق، 
ال سيما أن األخــيــر يــعــّول كثيرًا على قانون 
ــة فــــي تـــرشـــيـــد مــخــصــصــات  ــيـ ــدنـ ــة املـ الـــخـــدمـ
موظفي الــدولــة في املــوازنــة العامة. وهــو ما 
التعبير عــن استيائه من  إلــى  السيسي  دفــع 
رفـــض الــقــانــون خـــالل كــلــمــتــه أثـــنـــاء احــتــفــال 
الــشــرطــة املــصــريــة بــعــيــدهــا فـــي 25 يــنــايــر/

كانون الثاني املاضي.
في غضون ذلــك، تسيطر حالة من الغضب 
ــنــــن  ــلــــى قــــطــــاعــــات عــــريــــضــــة مـــــن املــــواطــ عــ
والتجار، بعد قرار رئيس الجمهورية برفع 
الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
السلع  اإلنفاق على  السلع، بدعوى ترشيد 
»غير الضرورية«، والتي كان  التي سّماها بـ
واألدوات  الــكــهــربــائــيــة  األجـــهـــزة  بينها  مــن 
ــــد خـــبـــراء  ــــو مــــا أكـ ــيـــة، وهـ ــنـــزلـ املــكــتــبــيــة واملـ
اقتصاديون أنه سيتسبب في موجة حادة 
من ارتفاع األسعار. كذلك أثارت تصريحات 
السيسي، خالل افتتاح عدد من املشروعات 
قــبــل أيـــــام، والـــتـــي قــــال فــيــهــا إن الـــدولـــة لن 
تكون قادرة على دعم خدمات مياه الشرب 
نظرا  املواطنن،  غضب  الصحي،  والصرف 
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــ ملـــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن إشـ
وجود توجه نحو رفع أسعار هذه الخدمات 
املقدمة للمواطنن، خصوصا بعدما أكد أن 
بــأســعــار تقل  املــواطــنــن يــحــصــلــون عليها 

كثيرًا عن السعر الحقيقي لها.

السيسي  عبدالفتاح  »نظام  إن  الجباس،  أمجد  السياسي،  الباحث  يقول 
المصلحة، وبعدما ظنّت  يتكّون من مجموعات تجمعها  )الصورة( 
هذه المجموعات أنه تم التخلص 
المعارضين،  وكافة  اإلخــوان  من 
حصد  في  يفكر  منهم  كل  بــدأ 
الغنائم«، الفتًا إلى أن »في مقدمة 
مكّونات  الــمــجــمــوعــات،  هــذه 
بأجهزتها  الــعــمــيــقــة  الـــدولـــة 
ورجال أعمالها، إضافة إلى بعض 
القوى اإلقليمية«، متوقعًا »زيادة 
النظام  مــكــونــات  فــي  التفكك 

الحالي بمرور الوقت«.

)الصورة(، مشاركته في جلسات  ريفي  أشرف  اللبناني  العدل  علّق وزير 
مجلس الوزراء احتجاجًا على عدم وضع إحالة قضية مستشار الرئيس 
السابق  اللبناني  الــوزيــر  ــســوري،  ال
القضاء  إلـــى  ســمــاحــة،  مــيــشــال 
قبل  من  جــاء  ــرّد  ال لكن  العدلي. 
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، 
»تويتر«  موقع  على  غــرّد  الــذي 
مشيرًا إلى أّن »موقف الوزير ريفي 
علينا  أحــد  يــزايــدن  وال  يمثلني  ال 
باغتيال وسام الحسن، أو محاكمة 
جريمة  ارتكب  من  وكل  سماحة، 

سينال عقابه«.

تفكك متوقع

اعتكاف ريفي يغضب الحريري

يستبعد الخبير العسكري، اللواء يسري 
ليبيا، وال  بريًّا في  قنديل، تدخل مصر 
هناك  الوضع  طبيعة  ظل  في  سيما 
مسلحة.  كثيرة  جماعات  وتــواجــد 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  قنديل  يقول 
»التدخل البري سيكون عالَي التكلفة، 
إرهابية«،  جماعة  أي  تريده  ما  وهو 
»حنكة  يسميه  ــا  م عــلــى  ــددًا  ــش م
في  العسكرية  المصرية  الــقــيــادة 
ويشير  ــور«.  األمـ هــذه  مــع  التعامل 
التدخل  يكون  أن  ضــرورة  إلى  قنديل 
دول  بين  المستوى  عالي  »بتنسيق 

الجوار الليبي والقوى الدولية«.

كلفة عالية

يُدرك تيار المستقبل أنه 
يواجه أزمة حقيقية في 

لبنان. يعود جذر هذه 
األزمة، لغياب االستراتيجية 

في مواجهة مشروع 
حزب اهلل

بدا خطاب الرئيس 
التونسي الباجي قائد 
السبسي، مع انطالق 

سنته الثانية في الحكم، 
مختلفًا عما كان عليه 

في السنة األولى، ليتناسب 
مع التطورات التي 

تعصف بالبالد

يشدد الجيش المصري المراقبة على الحدود مع ليبيا )سعيد خطيب/فرانس برس(

تخّوف 
من عودة 
االحتجاجات 
إلى 
الشوارع 
التونسية 
)ياسين 
كعيدي/
األناضول(

الغضب يتزايد نتيجة تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية )هشام فتحي/األناضول(

  شرق
      غرب

العبادي يرفض انفصال 
كردستان

دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حيدر 
الـــــعـــــبـــــادي، إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان إلـــى 
باالنفصال،  طموحاته  عن  التراجع 
ــن أن اإلقـــلـــيـــم ال يــمــكــن أن  ــذرًا مـ مـــحـ
يــتــطــور مـــن دون الــــعــــراق. وأوضــــح 
ــمــــر صـــحـــافـــي  الـــــعـــــبـــــادي، فـــــي مــــؤتــ
ــــع املــــســــتــــشــــارة األملــــانــــيــــة أنــجــيــال  مـ
مــيــركــل، فـــي بــرلــن أمـــس الــخــمــيــس، 
الــــعــــراق  ــزء مـــــن  ــ ــ أن »كـــــردســـــتـــــان جـ
أن  ان تبقى كذلك«، مضيفا  وأتمنى 
»العراق يحتاج أن يكون موحدًا بكل 
مكوناته، وهذا ما نسعى إليه«. من 
كردستان  إقليم  رئيس  أعلن  جهته، 
ــن بـــرنـــامـــج  ــ مـــســـعـــود الـــــبـــــرزانـــــي، عـ
لــإصــالحــات فــي الــحــكــومــة لتوفير 

األموال لدفع رواتب املوظفن.
)العربي الجديد، فرانس برس(

العاهل السعودي يزور 
مصر في أبريل

القاهرة  في  السعودي  السفير  أعلن 
أحــمــد الـــقـــطـــان، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
الــعــاهــل الــســعــودي، سلمان بــن عبد 
العزيز، سيقوم بزيارة رسمية ملصر 
في 4 أبريل/ نيسان املقبل. وأضاف 
الــقــطــان، فــي بــيــان، أن »هـــذه الــزيــارة 
الــذي  الكبير  فــي ظــل االهتمام  تأتي 
يـــولـــيـــه خــــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن 
بــمــصــر حــكــومــة وشـــعـــبـــا، وحــرصــه 

على تعزيز التعاون بن البلدين«.
)رويترز(

مقتل 6 أشخاص بإطالق 
نار في السعودية

إدارة  مكتب  فــي  تل ستة موظفن 
ُ
ق

التعليم في محافظة الداير الواقعة 
ــيــــب  ــقـــة جــــــــــــازان، وأصــ ــنـــطـ شـــــــرق مـ
م 

ّ
ثمانية آخرون، بعدما اقتحم معل

ســــعــــودي مــســلــح بــــرشــــاش املــكــتــب 
ــد املــتــحــدث  ــ ــلـــق الـــنـــار فـــيـــه. وأكـ وأطـ
مــنــصــور  ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  ــم  ــاسـ بـ
التركي، توقيف مشتبه به من دون 
الكشف عن هويته أو دوافعه، معلنا 
أن الــســلــطــات تــتــعــامــل مــع الــهــجــوم 

على أنه هجوم جنائي.
)العربي الجديد(

اليمن: الشرعية تسيطر 
على معسكر »فرضة 

نِهم«
ــيـــة«  ــبـ ــعـ ســــيــــطــــرت »املــــــقــــــاومــــــة الـــشـ
ــوالــــي  ــيـــش الـــيـــمـــنـــي املــ ــجـ وقـــــــــوات الـ
ــيـــس، عــلــى  ــمـ لـــلـــشـــرعـــيـــة، أمــــــس الـــخـ
الــــذي يحتل  ِنــهــم«  »فــرضــة  معسكر 
صنعاء.  شـــرق  استراتيجيا  مــوقــعــا 
ـــتـــل ثـــالثـــة مـــن مــرافــقــي 

ُ
ــــدن، ق وفــــي عـ

فضل  العميد  »الــعــنــد«،  محور  قائد 
الــعــمــري، بــرصــاص مسلحن  حسن 
عدن.  في  السكنية  إنماء  منطقة  في 
وأوضـــحـــت مــصــادر فــي املــديــنــة، أن 
العمري لم يكن متواجدًا معهم، فيما 

ُيعتقد أن العملية كانت تستهدفه.
)العربي الجديد(
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هوالند يكسب حليفًا في المجلس الدستوري

حسابات مغادرة فابيوس للحكومة

37 عامًا على الثورة اإليرانية
شعارات تعكس الهواجس

مهمة أطلسية في إيجه لمنع وصول الالجئين

كان فابيوس أصغر 
رئيس حكومة في تاريخ 

فرنسا بين 1984 و1986

قضى أكثر من 400 
مهاجر منذ األول من يناير 

الماضي في بحر إيجه

باريس ـ عبداإلله الصالحي

بـــخـــاف وزيـــــــرة الــــعــــدل الــســابــقــة، 
استقالت  التي  توبيرا،  كريستيان 
بــســبــب معارضتها  الــحــكــومــة  مــن 
ــتــــوري، غـــــادر وزيـــر  مـــشـــروع الــتــعــديــل الــــدســ
باتفاق  الحكومة  فابيوس،  لــوران  الخارجية، 
تاّم مع الرئيس فرانسوا هوالند، وبناء على 
تفاهم مخطط له سلفًا منذ أشهر، تّم بموجبه 
الدستوري،  للمجلس  فابيوس رئيسًا  تعيني 
د هذا املنصب.

ّ
وفقًا لرغبته الشخصية في تقل

الفرنسية، أمس  الــرئــاســة  أعلنت  املــقــابــل،  فــي 
الــخــمــيــس، تــعــيــني رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 

جان مارك أيرولت، وزيرًا جديدًا للخارجية.
ــد يـــحـــرص عـــلـــى مـــراضـــاة  ــــع أن هــــوالنــ ــــواقـ الـ
فابيوس واستمالته إلى جانبه، منذ أن ترشح 
ــام 2012، وعــّيــنــه  عــ الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
مــــســــؤواًل عـــن الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة. بــالــتــالــي 
وضــع حــّدًا لعداوة كبيرة بينه وبــني منافسه 
القديم داخل الحزب االشتراكي، دامت سنوات 
طويلة منذ مؤتمر رين عام 1990، الذي شهد 
مــعــركــة عــنــيــفــة بـــني تـــيـــار الـــرئـــيـــس الــســابــق، 
ليونيل جوسبان، الذي كان هوالند وقتها من 
أبرز وجوهه وتيار فابيوس. فور نجاحه في 
فابيوس  هوالند  عــنّي  الرئاسية،  االنتخابات 
وزيرًا للخارجية، وحرص على تقليده املرتبة 
الــبــروتــوكــولــيــة الــثــانــيــة فـــي حــكــومــة رئــيــس 

الوزراء السابق جان مارك ايرولت.
على الرغم من تقديم ايرولت استقالة حكومته 
فـــي أول تــعــديــل حــكــومــي فـــي واليــــة هــوالنــد، 
نهاية مــارس/آذار 2014، كان فابيوس واحدًا 
من الوزراء القائل الذين احتفظوا بمنصبهم 
الــــوزراء الــجــديــد، مانويل  فــي حكومة رئــيــس 
فـــالـــس. ومــــع قـــيـــام فـــالـــس بــتــعــديــل حــكــومــي 
ــام، استبعد  ــعـ فـــي أغـــســـطـــس/آب مـــن نــفــس الـ
عــــددًا مــن الــــــوزراء املــنــتــمــني لــلــتــيــار الــيــســاري 

ــه حــســابــاتــه الــشــخــصــيــة  كــمــا أن فـــابـــيـــوس لـ
املجلس  رئــيــس  ــده منصب 

ّ
تــقــل فبعد  أيــضــًا، 

ــتـــوري، ســيــضــمــن لــنــفــســه مــوقــعــًا قــويــًا  الـــدسـ
السياسي ملدة تسع سنوات  الهرم  وآمنًا في 
تقاعد مريح في نهايتها.  إلــى  تقوده  كاملة، 
وســيــنــأى بنفسه عــن حــســابــات االنــتــخــابــات 
بها وضعه  يتأثر  لن  التي  املقبلة،  الرئاسية 

في رئاسة املجلس كيفما كانت نتائجها.
»غّصة«  إلى ذلك، ال يزال فابيوس مسكونًا بـ
ـــد مـــنـــصـــب رئـــاســـة 

ّ
ــلـــه فـــــي تـــقـــل ســـبـــبـــهـــا فـــشـ

الــجــمــهــوريــة. مــن الــافــت أن أحـــد أهـــم الكتب 
عام  السياسية، صــدر  تناولت مسيرته  التي 
الــكــاتــب  ــان« بــقــلــم  ــ ــيـــر الفـ 2006 عـــن دار »روبـ
واإلعامي جان ميشال هيلفيغ، كان عنوانه 
»فابيوس، الرجل الذي كان يحلم بأن يصير 

رئيسًا«.
ذلــك الحلم كــان املحّرك األساسي في مسيرة 
فــابــيــوس الــســيــاســيــة الــطــويــلــة، مــنــذ أن بــرز 
الشابة  القيادات االشتراكية  أبــرز  كواحد من 
في نهاية السبعينيات من القرن املاضي، وملع 
نجمه فــي عهد الــرئــيــس االشــتــراكــي الــراحــل، 
فرانسوا ميتران، الذي عّينه وزيرًا لاقتصاد 

في أول حكومة اشتراكية عام 1981.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــني، تــــــدّرج فـــابـــيـــوس فـــي عــدة 
مناصب وزاريــة، إلى أن عّينه ميتران رئيسًا 
للوزراء عام 1984، ليكون بذلك أصغر رئيس 
حــكــومــة فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، 
وبقي في هذا املنصب إلى عام 1986، تاريخ 

هزيمة اليسار في االنتخابات التشريعية.
ثانية  رئاسية  فــي واليـــة  نــجــاح ميتران  بعد 
فـــابـــيـــوس مــنــصــب رئــيــس  ــد 

ّ
عــــام 1988، تــقــل

ــل مــســيــرتــه الــســيــاســيــة في  ــ ــبـــرملـــان، وواصــ الـ
الحزب االشتراكي بحنكة، أقّر بها أصدقاؤه 
وخصومه، إلى أن صار األمــني العام للحزب 

عام 1992.
وحــــني عــــاد فــابــيــوس إلــــى األضــــــواء كــوزيــر 
خــارجــيــة بــفــضــل هـــوالنـــد، بــــدا واضـــحـــًا أن 
الرجلني على طــي صفحة  بــني  تفاهما  ثمة 
يـــظـــهـــر أي  لــــم  ــام 2012  ــ عــ ــنــــذ  املـــــاضـــــي. ومــ
العديد  أن  رغـــم  الــعــلــن،  إلـــى  خـــاف بينهما 
ــي الـــخـــارجـــيـــة لم  ــن مــــبــــادرات فـــابـــيـــوس فـ مـ
تكن تروق لدائرة املقربني الضيقة لهوالند 
فــي قصر اإللــيــزيــه. لكن الرئيس كــان يضع 
فــابــيــوس فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار، وال يـــرغـــب في 
اســتــثــارة ردود فعل سلبية مــن طــرفــه. كما 
أن هوالند كان يحرص دومــًا على التقريب 
ــان ايـــف  ــ بــــني فــــابــــيــــوس ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع جــ
لودريان، الذي يحظى بثقة الرئيس الكاملة 
والذي كانت له خافات كبيرة مع فابيوس، 

تحديدًا فيما يتعلق بالقارة األفريقية.

تــّم االحتفاظ  أنــه  الحزب االشتراكي، غير  في 
بتعيينه  الـــخـــارجـــيـــة.  رأس  عــلــى  بــفــابــيــوس 
الــــدســــتــــوري،  املـــجـــلـــس  ــيـــوس عـــلـــى رأس  ــابـ فـ
يواصل هوالند سياسة املراضاة تجاه غريمه 
االشــتــراكــي، فهو يحرص  الحزب  السابق في 
دومــًا على بقائه في السلطة، مستبعدًا بذلك 
العداوة بينهما، ولضمان  أي احتمال لعودة 
والئه، وأيضًا، وهذا هو األساس في حسابات 
هـــــوالنـــــد، تــعــبــيــد الـــطـــريـــق أمــــامــــه لــلــتــرشــح 
لــواليــة ثــانــيــة الــعــام املــقــبــل مــن دون منافسة 

»فابيوسية«.
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يــــعــــود مـــلـــف الـــاجـــئـــني الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
الوصول إلى أوروبا إلى الواجهة من جديد 
األطلسي  إعــان حلف شمال  مــع  بالتزامن 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، إرســـــــال مــجــمــوعــة ســفــن  أمـ
الذين  املهّربني  »مكافحة  لـ ايجه،  بحر  إلــى 
يزيدون من تدفق املهاجرين إلى أوروبــا«، 
تــلــبــيــة مـــن الــحــلــف لــطــلــب املـــســـاعـــدة الـــذي 

تقدمت به أملانيا وتركيا واليونان.
العام للحلف،  قــال األمــني  في هــذا السياق، 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إثــــر اجـــتـــمـــاع لـــــوزراء 
البلجيكية  الــعــاصــمــة  فــي  األطــلــســي  دفــــاع 
ــقـــوات الــحــلــيــفــة في  بـــروكـــســـل، إن »قـــائـــد الـ
أوروبا الجنرال األميركي فيليب بريدلوف، 
بالتوجه  الــدائــمــة،  البحرية  املجموعة  أمــر 
ــــدء  ــــن دون تـــأخـــيـــر وبـ ــه مـ ــجــ إلــــــى بـــحـــر إيــ

نشاطات املراقبة فيه«.
الــعــمــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى املـــراقـــبـــة الــحــدوديــة 
الـــبـــحـــريـــة، هـــي األولــــــى لــلــحــلــف، الـــــذي كــان 
رفـــض حــتــى اآلن املــشــاركــة مــبــاشــرة فــي ما 
يوصف بأنه »أسوأ أزمة للهجرة في أوروبا 
منذ عام 1945«. وأكد ستولتنبرغ أنه ال يزال 
يجب أن تتشكل هذه املهمة البحرية رسميًا، 
وتحديد إجراءات تقاسم املعلومات مع خفر 
الــســواحــل األتــــراك والــيــونــانــيــني وكــذلــك مع 
وكالة فرونتكس األوروبية ملراقبة الحدود«. 
ــة ال تــتــضــمــن ضـــبـــط أو  ــمـ ــهـ أضــــــاف أن »املـ
إعــادة سفن مهاجرين، بل تأمني معلومات 
البشر  تــهــريــب  ملكافحة  ومــراقــبــة ضــروريــة 
والــشــبــكــات االجـــرامـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع خفر 
الوطنيني واالتــحــاد األوروبــــي«.  الــســواحــل 
بــدوره، شدد وزير الدفاع األميركي أشتون 
األطلسي  يتحرك  أن  كــارتــر، على »ضــــرورة 
ــراد عــلــى املـــحـــك«. من  ــ ســريــعــًا، ألن حــيــاة أفـ

جهتها، أعلنت السلطات الدنماركية، أمس، 
أنها »ستشارك عبر بواخر بحرية عسكرية 
ضــمــن جــهــود الــحــلــف األطــلــســي«. واتــخــذت 
بإرسال  قــرارًا  الــدفــاع في كوبنهاغن،  وزارة 
للمساهمة  »أبــســالــون«  العسكرية  الباخرة 

في بحر إيجه.  
وفي السياق، اعتبر وزير الدفاع الدنماركي 
ستساهم  »بــــاده  أن  كريستيانسن،  بيتر 
بدوريات بحرية كجزء من هذه املهمة«. وفي 
حني لم يتردد حقوقيون وخبراء محليون 
الدنماركية،  املهمة  التساؤل عن حدود  في 
ومـــا إذا كــانــت قـــوات الــدنــمــارك واألطــلــســي 
هّرب 

ُ
ت التي  املــراكــب  بقصف   

ً
مثا »ستقوم 

البشر أثناء إبحارها أم ستضرب وتتدخل 
يـــرّد مسؤولون  الــتــركــيــة؟«،  الــشــواطــئ  عند 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى هــذه  الـــدفـــاع  فـــي وزارة 

التدخل  علينا  »سيتعني  بــالــقــول  األســئــلــة 
ــذيـــن قد  ــق قـــوانـــني مـــســـاعـــدة الــــنــــاس، الـ وفــ
تكون مراكبهم على وشك الغرق، وبحسب 
تركيا  باتجاه  نقل هؤالء  االتفاق سيجري 
ــتـــى لــــو كــــانــــوا بــــالــــقــــرب مــــن الـــشـــواطـــئ  حـ

اليونانية«.
وفـــقـــًا ملـــا تـــــراه مـــصـــادر بــرملــانــيــة يــســاريــة 
ــق بمنع 

ّ
ــــر يــتــعــل ــإن »األمـ فـــي كــوبــنــهــاغــن، فـ

الاجئني تمامًا من الدخول وطلب اللجوء، 
فإنهم  الدفاع واألطلسي،  تقوله وزارة  وما 
سُيعيدون الاجئني إلى تركيا مرة أخرى. 
ــقـــول بــشــكــل مــبــاشــر:  ــم بـــذلـــك يــــريــــدون الـ هـ
نريد وقف تدفق الاجئني«، حسبما يقول 
مقّرر الشؤون الخارجية في حزب »الائحة 
املوّحدة« اليساري نيكوالي فيلومسن، في 

»العربي الجديد«. حديٍث لـ
مــع الــعــلــم أنـــه قــضــى أكــثــر مــن 400 مهاجر 
منذ األول من يناير/كانون الثاني املاضي 
فــي بحر ايــجــه. وفــي عــام 2015 وصــل أكثر 
مـــن مــلــيــون شــخــص إلــــى أوروبــــــا فـــي عــدد 
قــيــاســي، هـــو األول مـــن نـــوعـــه مــنــذ نــهــايــة 

الحرب العاملية الثانية )1939 ـ 1945(.
سفن  ستعمل  البحري،  القانون  وبموجب 
الــحــلــف عــلــى إنـــقـــاذ الــــــزوارق الــتــي تــواجــه 
صعوبات. وتحدثت وزيرة الدفاع األملانية 
أورسوال فون در الين عن »اتفاق صلب مع 
تــركــيــا يــتــم بــمــوجــبــه إعــــادة الــاجــئــني إلــى 

تركيا مهما كانت الظروف«.
ــانــــوس  ــاع الــــيــــونــــانــــي بــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ أمـــــــا وزيـــــــــر الـ
ــار ســفــن  ــتــــشــ كـــامـــيـــنـــوس، فـــاعـــتـــبـــر أن »انــ
قضية  حاسم  شكل  في  سيعالج  األطلسي 
الـــهـــجـــرة«، مــوضــحــًا أن »تــركــيــا لـــن تنشط 
التركية،  التركية واألجــواء  املياه  سوى في 

واليونان في املياه واألجواء اليونانية«.
األطلسي  الحلف  ف 

ّ
أخــرى، سُيكث من جهة 

»عــمــلــيــات املـــراقـــبـــة وتـــقـــاســـم املــعــلــومــات« 
حــــول مـــا يــحــصــل عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة ـ 
الـــســـوريـــة، حــيــث يــحــتــشــد آالف الــنــازحــني، 
الذين هربوا من مدينة حلب وأريافها، إثر 
الهجوم الواسع النطاق الذي أطلقته قوات 
الشهر، بمعونة  السوري في مطلع  النظام 
حلفائها وبغطاٍء جوّي روسي، وسقط فيه 

أكثر من 500 قتيل حتى اآلن.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، أن »رئيس الحكومة السابق، جان 
مارك أيرولت، ُعيّن وزيرًا للخارجية«، بدًال من الوزير السابق، لوران فابيوس. 
كما أعاد التعديل الحكومي، أنصار البيئة إلى الحكومة الفرنسية، وذلك 
بعد عامين على خروجهم منها في تعديل أبريل/نيسان 2014. يُذكر 
أيرولت ترأس الحكومة بين 15 مايو/أيار 2012 و31 مارس/آذار 2014،  أن 

وكان عمدة لمدينة نانت )1989 ـ 2012(.

أيرولت وزيرًا للخارجية

يواصل هوالند مهادنة فابيوس )فرانسوا غييو/فرانس برس(

حضر قاسم سليماني االحتفال )فرانس برس(

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لــم تكن الــذكــرى الــــ37 للثورة اإليــرانــيــة، 
ــارج  ــ ــــت أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، خـ

ّ
الــــتــــي حــــل

التقليد، على الرغم من تغّير املعطيات 
اإلقليمية أمام طهران، في العام األخير، 
لــنــاحــيــة تـــوقـــيـــع االتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 
ــغـــرب، فـــي يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، أو  الـ
العام.  هــذا  العقوبات عنها مطلع  لرفع 
ــارات الـــتـــي حــمــلــهــا  ــعــ ــشــ لـــقـــد شــكــلــت الــ
ــــال إحـــــيـــــاء الـــــذكـــــرى،  ــ ــــون، خـ ــاركــ ــ ــشــ ــ املــ

األولويات واالهتمامات. 
فــقــد حــافــظ اإليــرانــيــون، الــذيــن خــرجــوا 
العاصمة  غــربــي  »آزادي«،  ســاحــة  إلـــى 
طهران، على شعارات: »املــوت ألميركا« 
و»املــوت إلسرائيل«، كما حمل بعضهم 
بعت عليها صور للعسكريني 

ُ
الفتات ط

األمــيــركــيــني، الــذيــن احــتــجــزهــم الــحــرس 
ــي قــــبــــل فـــــتـــــرة، عــقــب  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــثــــــوري اإليـ الــــ
اخــتــراقــهــم الـــحـــدود املــائــيــة اإليـــرانـــيـــة، 
ــنـــوا عـــلـــى جــهــود  ــأثـ جـــنـــوبـــي الــــبــــاد، فـ
الــحــرس، داعـــني لــعــدم الــثــقــة بــالــواليــات 

املتحدة.
الذكرى  املشاركني في  كذلك رفع بعض 
ــتــــراق  ــلـــحـــذر مــــن اخــ ــارات تــــدعــــو لـ ــعـــ شـــ
ــرب إيـــــــــران، ال ســيــمــا بـــعـــد تــوصــل  ــغــ الــ
الباد التفاقها النووي، ورفع العقوبات 
االقـــتـــصـــاديـــة عــنــهــا بـــمـــوجـــبـــه، داعــــني 
ــن الــــداخــــل ال االعــتــمــاد  ــبـــاد مـ لــبــنــاء الـ
ــارج، حــســب ما  عــلــى الــعــاقــات مــع الـــخـ
قالوا. كما كشفت وكالة أنباء »فارس«، 
ــقــــدس«  الــ ــد فـــيـــلـــق  ــ ــائـ ــ ــة أن »قـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
قاسم  اإليراني،  الثوري  للحرس  التابع 
سليماني، شارك في التظاهرات العامة، 
وانــــضــــم إلـــيـــهـــا فــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
انتشارًا  العاصمة  فــي شـــوارع  ولــوحــظ 

أمنيًا مكثفًا.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، انـــتـــشـــرت فـــي أرجــــاء 
سّميهم 

ُ
ت مــن  لتكريم  الفــتــات  العاصمة 

ــم  ــ الــــــــبــــــــاد  »مــــــدافــــــعــــــي الـــــــــحـــــــــرم«، وهـ
اإليـــرانـــيـــون الـــذيـــن لــقــوا مــصــرعــهــم في 
سورية. كما لوحظ في أماكن قريبة من 
ساحة »انقاب« أو الثورة، أن اإليرانيني 
ــــارات تـــدعـــو لـــلـــحـــرب عــلــى  ــعـ ــ ــوا شـ ــعــ رفــ
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش(،  تنظيم 
 من داعش وإسرائيل 

ًّ
معتبرين أن »ُكــا

وأمــيــركــا وجـــوه عـــدة ملــعــادلــة واحــــدة«، 
تــنــتــقــد  ــارات  ــ ــعـ ــ شـ املــــتــــظــــاهــــرون  وردد 

السعودية ودورها في املنطقة.
مـــن جــهــتــه، حــضــر الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي، 
حسن روحاني، إلى ساحة آزادي، برفقة 
ــانــــب، وألــقــى  مـــســـؤولـــني إيـــرانـــيـــني وأجــ
كــلــمــة هــنــاك أكــــد فــيــهــا عــلــى ســيــاســات 
بــــــاده، الـــتـــي »تـــصـــّب لــصــالــح مــبــادئ 

الثورة اإلسامية اإليرانية«.
»اإليرانيني  أن  ذكــر روحاني في كلمته 
لن يستسلموا ألي نوع من الضغوط«، 
 إن »املــفــاوضــات الــنــوويــة أثبتت 

ً
قــائــا

ــدرة الــبــاد عــلــى الــنــجــاح فــي الــحــوار،  قـ
وقــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود بــــذات الــوقــت، 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي عــقــب  كــــمــــا تـــــأكـــــد املــــجــ
تــنــوي  إيــــــــران ال  أن  مــــن  ــات،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ
صنع ســاح نـــووي«، حسب قــولــه. كما 
اعــتــبــر الــرئــيــس اإليـــرانـــي أنـــه »ال يمكن 
بــعــد اآلن«،  إيــــــران أو شــيــطــنــتــهــا  عــــزل 
التعاون  تــريــد  العالم  »دول  أن  معتبرًا 
مـــع بــــــاده«. أشــــار إلــــى أن »اإليـــرانـــيـــني 
شّكل خطرًا 

ُ
يطلبون السام، فإيران ال ت

عــلــى أحـــد فــي املــنــطــقــة، وتــريــد بالفعل 
الــتــقــارب مــع دولــهــا، لــكــن لــغــة التهديد 
والــوعــيــد لــيــســت مــجــديــة وهـــو مــا بــات 

واضحًا لكل العالم«، حسب تعبيره.

الـــشـــورى  ــس  ــجــل م رئـــيـــس  رأى 
أمس  الريجاني،  علي  اإلســامــي، 
أثناء مشاركته في  الخميس، في 
الـ37  الذكرى  بمناسبة  التظاهرات 
للثورة اإليرانية، أن »القوى الفاعلة 
في  اإليــجــابــي  ــران  ــ إي دور  ــدرك  تـ
اإلقليم وال تستطيع أن تتجاهله«، 
وفقًا لما نقلت عنه وسائل إعام 

إيرانية.

الدور اإلقليمي

»يورو2داي. موقع  نشرها  تسريبات  ذكرت 
أن  اليوناني،  اإلخــبــاري  الــيــوم(  ــا  )أوروبـ غــر« 
ــان  ــ ــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغ ــس ال ــي ــرئ »ال
كلود  جــان  من  كل  مع  تاسن  )الــصــورة( 
ودونالد  األوروبية،  المفوضية  رئيس  يونكر 
قمة  أثناء  األوروبي،  المجلس  رئيس  توسك 
 15 في  التركية  أنطاليا  مدينة  في  العشرين 
حول  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  و16 

موضوع الاجئين السوريين.

تاسن تركي ـ أوروبي؟

أفادت وسائل 
إعالم مكسيكية، 
أمس الخميس، أن 
»عشرات األشخاص 

ُقتلوا في تمّرد وقع 
داخل سجن توبو 
شيكو في مدينة 

مونتيري )شمال شرق 
المكسيك(«. وأفادت 

شبكة »تلفيزا« 
المحلية، أن »30 

شخصًا ُقتلوا«، في 
حين أشار تلفزيون 
»ميلينيو«، إلى أنه 

»سقط 52 قتيًال 
في السجن«.

قتلى بسجن 
في المكسيك
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اقتصاد
تونس تستعد لالجئي ليبيا

تونس ـ فرح سليم

يــــــطــــــالــــــب املـــــــــراقـــــــــبـــــــــون لــــلــــشــــأن 
التونسية  الحكومة  االقــتــصــادي 
بــــرفــــع درجــــــــة الــــتــــأهــــب تــحــســبــا 
ــدادات محتملة على االقــتــصــاد فــي حال  الرتــ

التدخل األجنبي في ليبيا.
الدولية  القوى  التونسية  الحكومة  وطالبت 
بالحصول على املوافقة املسبقة لدول الجوار 
قــبــل أي تـــدخـــل عــســكــري فـــي لــيــبــيــا خــاصــة 
واالقتصاديني  العسكريني  الخبراء  جل  وأن 
ليبيا  فــي  الــحــرب ستكون  أن  يجمعون على 

وأن االرتدادات ستكون في تونس.
ــيــــة واألحـــــــــــزاب  ــتــــونــــســ وتـــــقـــــر الــــحــــكــــومــــة الــ
ــن اســـتـــقـــبـــال  ــ ــونــــس عـ ــة بـــعـــجـــز تــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
اآلالف من الاجئني الليبيني نتيجة الوضع 
االقتصادي املنهك وتداعيات توافد القادمني 
مــن الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة عــلــى مـــوازنـــة الــبــاد، 

بــاعــتــبــار أن الــاجــئــني ســيــنــافــســون الــســكــان 
املحليني فــي اســتــهــاك املـــواد املــدعــمــة زيــادة 
على ما يمكن أن يسببه ارتفاع أسعار املواد 
االســتــهــاكــيــة وتــكــالــيــف إيــجــار املــســاكــن من 
رفــــع نــســب الــتــضــخــم. وأكـــــد وزيـــــر الــتــجــارة 
ــن أمـــــس، فـــي تــصــريــح  مــحــســن حــســن أول مـ
ــــوزارة عــلــى أهــبــة االســتــعــداد  صــحــافــي، أن الـ
لتوافد الليبيني على تونس في حالة حصلت 

ضربات عسكرية على القطر الليبي.
وقال حسن إن الوزارة تقوم بتخزين كميات 
هامة من املواد الغذائية لضمان حسن تزويد 
في  وللتحكم  الليبيني  تــوافــد  عند  األســــواق 
األسعار وعدم ارتفاعها، مطمئنا التونسيني 

بأن األسعار لن تشهد ارتفاعا.
ولـــفـــت املـــســـؤول الــحــكــومــي إلــــى إن الـــــوزارة 
ــل املــحــافــظــة  ـــرت كـــل إمــكــانــاتــهــا مـــن أجــ

ّ
ســـخ

عــلــى اســتــقــرار األســـعـــار وتــوفــر الــعــرض في 
السوق املحلية، وذلك بالتنسيق مع املهنيني 

بـــاألســـواق. وتوقع  املعنية  الــرقــابــة  وأجــهــزة 
الخبير االقتصادي راضي املؤدب أن يتسبب 
الــتــدخــل الــعــســكــري املــحــتــمــل فـــي لــيــبــيــا في 
إلــى تــونــس، بعد أن  لــجــوء مليوني شخص 
احــتــضــنــت الـــبـــاد حـــوالـــى مــلــيــون الجـــئ من 
65 جنسية إبان الحرب التي شهدتها ليبيا 

سنة 2011.
وقـــــال املــــــؤدب فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة إن 
الــحــرب ضــد تنظيم داعــــش ســتــكــون طويلة 
ــا إلــــــى أن الــــاجــــئــــني الــلــيــبــيــني  ــتــ املـــــــــدى، الفــ
وهو  التونسية  املدعمة  املــواد  سيستهلكون 
الدولة وعلى  ما سيؤثر سلبا على ميزانية 

امليزان التجاري وميزان املدفوعات.
واقترح الخبير االقتصادي معز الجودي أن 
في  ضــرائــب  الليبيني  على  الحكومة  تفرض 
الشهر،  إقامتهم بتونس  مــدة  حــال تجاوزت 
انعكاس  لــه  تــونــس  على  تدفقهم  أن  معتبرا 
وأن  خاصة  والسكن  االستهاك  على  سلبي 

الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي لــلــبــاد صــعــب ونسبة 
الــنــمــو ضــعــيــفــة. وقــــال الـــجـــودي لــــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«: »تــــوافــــد الــلــيــبــيــني ســــيــــؤدي إلـــى 
تـــضـــاعـــف نــســبــة االســـتـــهـــاك دون تــحــقــيــق 
ــو مــــا ســيــخــلــق إشــــكــــاال عــلــى  ــ ــاج، وهــ ــ ـــتــ ــ اإلنـ
القنصلية  وتــقــول  املــدعــمــة«.  املـــواد  مستوى 
الليبية في تونس إن عدد الجالية الليبية في 
ألــف ليبي بمن فيهم  تونس ال يتجاوز 100 

من يزورون تونس لفترات قصيرة.
وفي قمة دول السبع التي احتضنتها برلني 
فــي أبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، كــشــف الــرئــيــس 
التونسي الباجي قايد السبسي بأن األعباء 
املالية املترتبة عن توافد الليبيني إلى تونس 
ــنـــار تــونــســي أي ما  بــلــغــت 5.7 مـــلـــيـــارات ديـ
يقارب 2.3 مليار دوالر، وعاوة على األعباء 
املــالــيــة بـــدأ شـــيء مــن التململ يــســري داخــل 
امللحوظ  االرتــفــاع  بسبب  التونسي  املجتمع 

لألسعار خاصة في قطاع السكن.

بغداد ـ قاسم العلي

عن  الخميس،  أمــس  العراقية،  التجارة  وزارة  أعلنت 
الــخــارج، ضمن  إلــغــاء ثماني ملحقيات تــجــاريــة فــي 
مساع حكومية لتقليص النفقات في ظل األزمة املالية 

التي تعصف بالباد.  
العراق منذ أكثر من عام أزمــة مالية خانقة  ويعاني 
بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت املوازنة 
لــهــذه الــســنــة املــالــيــة، عــجــزا بــلــغــت قــيــمــتــه 23 مليار 
دوالر من املتوقع أن يرتفع إلى حدود 35 مليار دوالر 
إذا اســتــمــرت أســعــار الــنــفــط بــالــهــبــوط. وقـــال مصدر 

ــد«، إن مــجــلــس الــــــوزراء  ــديـ ــجـ حــكــومــي لــــ«الـــعـــربـــي الـ
بــصــدد إلـــغـــاء اتــفــاقــيــات لــتــطــويــر كـــــوارده املــصــرفــيــة 
واالقتصادية، كان قد وقعها مع دول أوروبية بهدف 

تقليص النفقات.
»العربي  تلقت  العراقية،  التجارة  لــوزارة  بيان  وذكــر 
الجديد« نسخه منه أمس، أن قلة املخصصات املالية 
لهذا العام جعلت الوزارة توقف عمل ثماني ملحقيات 
تجارية في مناطق مختلفة من العالم وتنقل أعمالها 
الــى أمــاكــن أخـــرى، مبينًا أن »تلك امللحقيات هــي كل 
من ملحقية كينيا، دمشق، ماليزيا، بلغاريا، تونس، 
املــركــز التجاري  إلــى  سيرلنكا، اســتــرالــيــا، بــاإلضــافــة 

فـــي اســـطـــنـــبـــول«. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن »تـــوقـــف عمل 
التبادل  عملية  قلة  إلــى  أيضًا  يعود  امللحقيات  هــذه 
العراق  التجاري، وعدم وجود تعاون اقتصادي بني 
وهـــذه الــبــلــدان«، الفــتــًا إلــى أن »عــمــل هــذه امللحقيات 
ــرة الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة في  ــ ســيــتــم مـــن خــــال دائــ
مع  الرسمية  واملخاطبات  املتابعة  الـــوزارة من حيث 
التجاري  »التبادل  أن  إلــى  البيان  الـــدول«. ولفت  تلك 
التجارية  امللحقية  على  باالعتماد  سيتم  تركيا  مــع 
فـــي أنـــقـــرة«. وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكـــد مـــســـؤول رفــيــع 
بأمانة مجلس الوزراء، اعتزام حكومة حيدر العبادي 
على إلغاء ثاث اتفاقيات كانت قد وقعتها مع دول 

أوروبية بهدف تطوير فرق مصرفية ومالية عراقية 
فضا عن موظفي وزارة التجارة ملدة عام. 

وأضـــاف املــصــدر، الــذي طلب عــدم الكشف عــن اسمه، 
أن السبب يعود إلى األزمــة املالية القائمة، الفتا إلى 
الدولة نحو ستة مايني دوالر  ف 

ّ
تكل االتفاقيات  أن 

وقد وافقت تلك الدول، مبدئيا، على إلغائها. ويكافح 
العراق، الذي يستمد إيراداته بشكل كامل تقريبا من 
النفط، للتكّيف مع هبوط أسعار الخام في  مبيعات 
األسواق العاملية في الوقت الذي يشن فيه حربا ضد 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعــش( الذي يسيطر على 
مساحات واسعة من األراضي في شمال وغرب الباد.

العراق يلغي ملحقيات تجارية بالخارج لتقليص النفقات

كوريا الشمالية تطرد 
عمال »الجنوبية« من مدينة 

صناعية مشتركة
أمرت كوريا الشمالية، أمس الخميس، 

كل الكوريني الجنوبيني بمغادرة 
منطقة »كايسونغ« الصناعية 

املشتركة بني الكوريتني، وأعلنت 
مصادرة كل املعدات املتبقية في 

املجمع، وفق وكالة األنباء الكورية 
الشمالية الرسمية.وجاء هذا القرار 

الذي اتخذته لجنة إعادة التوحيد 
السلمي لكوريا التي تهتم بالقضايا 

بني الكوريتني، بعد قرار أحادي 
اتخذته سيول بإغالق املنطقة، من 

أجل معاقبة بيونغ يانغ على تجربتها 
النووية الرابعة، وإطالقها صاروخا 

بعيد املدى قبل أيام. وقالت وكالة 
األنباء الكورية الشمالية، إن اللجنة 

تعلن إغالق كايسونغ باعتباره 
منطقة عسكرية، مشيرة إلى أن 
بيونغ يانغ قررت مصادرة كل 

موجودات الشركات الكورية الجنوبية 
والشركات املتحالفة معها، بما في 

ذلك اآلالت واملواد األولية والسلع.

انخفاض عجز المعامالت 
الجارية التركية

قال البنك املركزي التركي، أمس 
الخميس، إن العجز في ميزان 

املعامالت الجارية للبالد انخفض، 
في ديسمبر/كانون األول إلى 5.073 
مليارات دوالر. ويزيد هذا العجز عن 
التوقعات التي جاءت في مسح أجرته 

رويترز ببلوغه خمسة مليارات دوالر. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني كان 

العجز في ميزان املعامالت الجارية 
2.239 مليار دوالر. وفي 2015 بلغ 
العجز في ميزان املعامالت التجارية 

التركي 32.192 مليار دوالر.

تراجع المعروض من الذهب 
4% خالل 2015

قال مجلس الذهب العاملي، إن الطلب 
على املعدن األصفر شهد استقرارا 

نسبيا خالل العام املاضي، إال أن 
املعروض سجل انخفاضا ما قد 
يلقي بآثار إيجابية على األسعار.
وأشار مجلس الذهب العاملي، عبر 
تقرير نشره أمس، إلى أن إجمالي 
الطلب على املعدن بلغ 4212.2 طنا 

في عام 2015، مقابل 4226.4 
طنا في العام السابق له. في حني 
أوضحت البيانات أن الطلب على 

املعدن النفيس سجل زيادة بنسبة 
4% إلى 1117.7 طنا في الربع 

األخير من العام املاضي على أساس 
سنوي. وزادت مشتريات البنوك 

املركزية من الذهب خالل العام 
املاضي بنسبة 1% إلى 588.4 طنا، 

في حني انخفضت مشتريات الصني 
بنحو 3%، وزاد الطلب في الهند 

بحوالي %5.

صفقة ضخمة بين روسيا 
وإيران

 قالت وكالة تاس الروسية لألنباء، 
إن وحدة صناعة املحركات »يو.

إي.سي« التابعة لشركة الصناعات 
العسكرية الحكومية الروسية 

»روستك« تجهز عقد توريد قيمته 
نحو 70 مليار روبل )890 مليون 

دوالر( مع شركة »كاال نفت طهران« 
اإليرانية للنفط. وسيعزز العقد، في 
حالة نجاحه، العالقات التجارية بني 

موسكو وطهران.

أخبار

ارتفاع 
قروض المنازل 

في الصين

قال البنك املركزي الصيني، في بيان أمس الخميس، إن القروض العقارية املصدرة لألفراد استمرت في النمو خال 2015. وبلغت القروض العقارية، التي 
ي دوالر( مع نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 23.9% على املستوى السنوي. وبلغت نسبة مساهمة 

َ
لم يتم سدادها بعد، نحو 13.1 ترليون يوان )2 ترليون

القروض العقارية املصدرة 22.4% في 2015 من إجمالي القروض املقدمة لكافة القطاعات، بزيادة قدرها 1.1% على املستوى السنوي. وقام البنك املركزي 
الصيني بخفض أسعار الفائدة خمس مرات، خال العام السابق، ضمن جهوده لتعزيز سوق اإلسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومكافحة التباطؤ 

)Getty( .االقتصادي، الذي يجتاح الصني مع تحول الدفة من التركيز على التصدير والقطاع الصناعي إلى القطاع الخدمي
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الرياض ـ خالد الشايع

الــســعــوديــة  اإلســــكــــان  وزارة  تــقــف 
أمـــــام أزمـــــة إيـــجـــاد حـــلـــول جــذريــة 
ملــشــكــلــة الـــســـكـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ــام، وعــلــى  والـــتـــي بــاتــت تــتــوســع عــامــا بــعــد عــ
الـــقـــيـــادة فــي  ــم مــــن تـــولـــي ثـــاثـــة وزراء  الــــرغــ
أن أي  الــثــالــث، إال  التي تدخل عامها  الــــوزارة 
الــواقــع،  لــم يتحقق على أرض  شــيء ملموس 
وفــشــلــت بــرامــج الـــــوزارة ســــواء أرض وقــرض 
أو القرض املعجل، أو حتى القرض اإلضافي 
في حل األزمة التي يعاني منها أكثر من %70 
من املواطنني السعوديني حسب بيانات غير 
رســمــيــة، ونــحــو 60% حــســب تــأكــيــدات وزارة 

اإلسكان.
ويــحــاول وزيـــر اإلســكــان مــاجــد الحقيل الــذي 
استلم املنصب في 13 يوليو/ تموز من العام 
التي  الــوعــود  لتنفيذ  الزمن  مسارعة  املاضي 
قطعها على نفسه عند توليه الكرسي، والتي 

لم يتحقق منها أي شي حتى اآلن. 
ــل عــــنــــد افــــتــــتــــاحــــه مـــعـــرض  ــيــ ــقــ ــحــ وقــــــــــال الــ

»ريـــســـتـــاتـــكـــس جـــــدة الــــعــــقــــاري« بــمــشــاركــة 
والتطوير  االستثمار  شــركــات  مــن  مجموعة 
ــة  ــنــــوك، إن الـــدولـ ــبــ ــان والــ ــ ــكـ ــ الـــعـــقـــاري واإلسـ
ــان  ــكــ ــال اإلســ ــــي مــــجــ شـــجـــعـــت االســــتــــثــــمــــار فـ
شريكا  ليكون  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز 
ــة، ووعــــــد الـــوزيـــر  ــكـــومـ  لـــجـــهـــود الـــحـ

ً
مـــكـــمـــا

بــالــكــشــف عـــن املـــزيـــد مـــن الـــحـــوافـــز لــشــركــات 
التطوير العقاري غير البنكية قريبا، لتسريع 
الجهود من أجل حل أزمة اإلسكان، واملتمثلة 
في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية 

خال سبع سنوات.
ويعترف الحقيل أن منتجات الوزارة ال تكفي 
الباحثني عن  مــن متطلبات  فقط  ســوى %25 
»الـــوزارة تعمل  أن:  السكن، ولكنه يشدد على 
بكل جهد من أجل اإلسراع في حل أزمة السكن 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا نــحــو 60% مــن الباحثني 
التمويل  عــنــه«، وينتقد وزيــر اإلســكــان قطاع 
الذي لم يمّول إلى اآلن سوى 175 ألف طلب، ما 
إلى  يمثل نحو 2ـ 3% فقط، ويتابع: »نحتاج 
حــلــول ســريــعــة مــن خـــال عــقــد فــريــق عــمــل مع 
املــرنــة ملشكلة  الحلول  النقد إليــجــاد  مؤسسة 

الـ%30«.
مؤسسة  مع  االتفاق  اإلسكان  وزارة  وتحاول 
النقد لخفض نسبة الدفعة األولى من التمويل 
العقاري من املصارف من 30% واملطبق منذ 
ديسمبر/ كانون األول 2014، إلى أقل من %10.
أن هذه  مــن  عــقــاريــون ومصرفيون  ويتخوف 
ــة وال تــحــلــهــا، ألنــه  ــ الــخــطــوة قـــد تــفــاقــم األزمــ
ــــدد مــــحــــدود مــن  ــــوى عـ لــــن يــســتــفــيــد مــنــهــا سـ

ــنـــني، ولــكــنــهــا فـــي املـــقـــابـــل ســتــزيــد من  املـــواطـ
أســعــار األراضـــي أكــثــر مما هــي عليه، لــزيــادة 
الطلب بداًل من الركود الحالي الذي بدأ يجر 
ــار لــأســفــل. ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الــعــقــاري  ــعـ األسـ
عبدالعزيز  الوطنية  العقارية  اللجنة  وعضو 
املسند أن »ما تحاول وزارة اإلسكان القيام به 
هو جل ما يريده العقاريون من تجار أراٍض 
ــوزارة تقليل  ومــطــوريــن«، ويــقــول: »تــحــاول الــ
عــــدد املــنــتــظــريــن لــلــســكــن، ولــكــنــهــا قـــد تعيد 
خلق فجوة أكبر، من خال املساهمة في رفع 
أسعار األرضي من جديد، بعد أن تسبب قرار 
مؤسسة النقد في كبح جماحها مسببا ركودًا 
األراضـــي ملراجعة حساباتهم  تلك  مــاك  دفــع 
من جديد«، ويضيف: »لو حدث هذا فستخرج 

السوق العقارية من الركود«.
وبــحــســب مـــصـــادر »الــعــربــي الــجــديــد« داخـــل 
مؤسسة النقد، تم رفض الطلب الذي تقدمت 
به الوزارة أكثر من مرة، وأكدت املؤسسة على 
أنــهــا مــصــرة عــلــى حــمــايــة قــطــاع الــتــمــويــل من 

االنهيار بسبب اإلفراط في اإلقراض.

مشكلة أراٍض
إلــــى ذلــــك، أعــــاد صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاري، 
وهو أحد أذرع وزارة اإلسكان، مقترحات 12 
مصرفا سعوديا مشاركا في برنامج القرض 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــــعــــجــــل، إلـــيـــهـــا مـــــرة أخــــــرى لـــدراسـ

ُ
امل

الصندوق  على  القائمون  طالب  جديد. حيث 
اتفقت  الــتــي  الــفــوائــد  املــصــارف بتقليل نسبة 
البنوك على أن تكون أقل من 2%، كما اشترط 
الـــصـــنـــدوق وضــــع ســقــف مـــحـــدد، وأال تــكــون 
الفوائد تراكمية، في خطوة يسعى من خالها 
السماح  عــدم  إلــى  العقارية  التنمية  صــنــدوق 

بنشوء أزمة أسعار في السوق العقارية.
ويـــحـــاول الـــصـــنـــدوق الــتــحــرك بــفــعــالــيــة أكــثــر 
القروض املجمدة لديه، والتي تصل  لتحريك 
ألكثر من 95% من القروض املعلنة، لعدم قدرة 
ظل  فــي  للبناء  أرض  امــتــاك  على  أصحابها 

الكويت ـ العربي الجديد

ــويـــت إن انــخــفــاض  ــكـ ــي الـ قـــــال صـــنـــاعـــيـــون فــ
أســـعـــار الــنــفــط خــلــق فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة في 
ــن زيــــــادة  ــ  عـ

ً
ــاع فــــضــــا ــطــ ــقــ بـــعـــض أنـــشـــطـــة الــ

الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــصــنــاعــات املــحــلــيــة أمــام 
املنتجات الخارجية. وذكر تقرير أجرته مجلة 
الصناعات  اتــحــاد  عــن  الــصــادرة  »الصناعي« 
فبراير/ لشهر  الــجــديــد  عــددهــا  فــي  الكويتية 

الصناعي استفاد  القطاع  أن  الــجــاري،  شباط 
من انخفاض النفط بعد تراجع أسعار بعض 
والــذرة  األرز  الغذائية والصناعية مثل  املــواد 
والحديد والنحاس، إضافة إلى معادن أخرى 

تدخل في التصنيع واإلنتاج.
ــــذي نـــشـــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء  وأشـــــار الــتــقــريــر الـ
الــكــويــتــيــة الــرســمــيــة )كــونــا( بــعــض تفاصيله 
فرص  لديها  الكويت  أن  إلــى  الخميس،  أمــس 
مــن خال  الصناعي  الــقــطــاع  لتشجيع  جــيــدة 
إمكانية  في ظل  أمامه  العقبات  تذليل جميع 
املــصــانــع املــحــلــيــة مـــن االســـتـــفـــادة مـــن رخــص 
والــتــصــديــر  إنــتــاجــهــا  ورفــــع  التصنيع  تكلفة 
لأسواق التي تعاني من اضطرابات سياسية.

ــاء، محمد  ــ ــ واملـ الــكــهــربــاء  وزارة  وكـــيـــل  ــال  ــ وقـ
بوشهري، إن 15% من الطاقة الكهربائية في 
الكويت ستكون عبر مصادر الطاقة املتجددة 

بحلول عام 2030.
املستقبلية  الــخــطــط  أن  بـــوشـــهـــري  ــح  ــ وأوضــ
لـــــــلـــــــوزارة تـــتـــضـــمـــن زيــــــــــادة إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
ألــف مــيــغــاوات أي  يــقــارب 30  الكهربائية بما 
بــمــقــدار الــضــعــف مــن طــاقــة الــشــبــكــة الــحــالــيــة، 
إضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية بما يقارب 
1100 غالون امبراطوري تماشيا مع الخطط 

التنموية في الباد.
وبنّي أن الــوزارة تعمل على تنفيذ ما ورد في 
املرحلتني  مثل  مــشــروعــات  مــن  التنمية  خطة 
الــــزور الشمالية  األولــــى والــثــانــيــة مــن محطة 

الشمسية  للطاقة  العبدلي  محطة  ومــشــروع 
إضافة إلى محطة الخيران والنويصيب.

 3.25 الكويتي  النفط  برميل  سعر  وانخفض 
دوالرات في تــداوالت أمس ليبلغ 23.5 دوالرًا 
نــهــايــة  ــي  فــ لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   26.75 مـــقـــابـــل 
تــداوالت األسبوع املاضي وفقا للسعر املعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
النفط  العاملية، هبطت أســعــار  وفــي األســـواق 
ــــس بـــفـــعـــل زيــــــــادة قـــيـــاســـيـــة لـــلـــمـــخـــزونـــات  أمــ
األميركية في نقطة تسليم الخام في كاشينج 
واملخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد العاملي في 
الــوقــت الـــذي قــال فيه بنك جــولــدمــان ساكس 
األســعــار ستظل منخفضة وغير مستقرة  إن 

حتى النصف الثاني من العام.
وانــخــفــض ســعــر خـــام الــقــيــاس الــعــاملــي برنت 
في العقود اآلجلة 17 سنتا إلى 30.67 دوالرًا 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، فــيــمــا انـــخـــفـــض ســـعـــر خـــــام غـــرب 
تكساس الوسيط في العقود اآلجلة 44 سنتا 
إلى 27.01 دوالرًا للبرميل بفارق أقل من دوالر 
عن أدنى مستوى منذ 2003 الذي سجله الخام 
يناير/كانون  فــي  اليومية  الــتــعــامــات  خــال 

الثاني عندما بلغ 26.19 دوالرًا للبرميل.

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــقـــت مــؤســســة دعـــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
ّ
وث

مستقلة،  مصرية  حقوقية  مؤسسة  اإلنسان، 
فـــي تــقــريــرهــا الـــشـــهـــري، الـــــذي حــمــل عــنــوان 
ــدار نــحــو 2.458 مليار  الــفــســاد«، إهــ »مــؤشــر 
جنيه )315 مليون دوالر(، خال شهر يناير/
كانون الثاني املاضي في املؤسسات املصرية.
وأشــار التقرير إلــى ضبط ما يزيد عن 9436 
طـــنـــا مــــن األغــــذيــــة الـــفـــاســـدة غـــيـــر الــصــالــحــة 
املحافظات،  مختلف  في  اآلدمـــي،  لاستهاك 

الشهر املاضي. 
وذكر التقرير أن محافظة القاهرة شهدت عدة 
أســاســيــة فيما يتعلق بقطاع  فــســاد  حـــوادث 
الصحة، الشهر املاضي، منها ضبط 14 ألف 
قــطــعــة مــســتــلــزمــات طــبــيــة داخــــل مــخــزن غير 
شركة  صاحب  وضبط  القاهرة،  في  مرخص 
ألــــف قــطــعــة مــســتــلــزمــات طبية  بـــحـــوزتـــه 33 

مجهولة املصدر في السيدة زينب.
ــدار واالســتــيــاء عــلــى املــال  ــ وعـــن قــضــايــا اإلهـ
الــدولــة، منها التحقيق  الــعــام وعــلــى أراضـــي 
مع مسؤولي جهاز تعمير البحر األحمر بعد 
أحــد عشر  إهـــدار 100 مليون جنيه، وضــبــط 
بتزوير  التــهــامــهــم  الـــزراعـــة  بــــوزارة  مهندسا 

وبيع 85 ألف فدان بقيمة ملياري جنيه.

وفــــى وقـــائـــع الــغــش الـــتـــجـــاري، ذكــــر الــتــقــريــر 
ــنـــان من  ــا يـــقـــرب مـــن 3.2 أطـ ــه تـــم ضــبــط مـ أنــ
الــســلــع الــغــذائــيــة املــغــشــوشــة نــاقــصــة الــــوزن، 
فـــي مــحــافــظــة بــنــى ســويــف )جـــنـــوب(، فضا 
ما  استهاكية،  آالف سلعة   105.6 عن ضبط 
بني أدوات كهربائية وقطع غيار سيارات في 

القاهرة.
وأشار التقرير إلى عدة قضايا فساد تتصل 
بالتربح الوظيفي، منها ضبط رئيس شركة 

ــة فــــي اإلســــكــــنــــدريــــة، بــعــد  ــيـ ــتـــرولـ خــــدمــــات بـ
استيائه على 35 مليون جنيه من مواطنني، 
والــقــبــض عــلــى مــوظــف بــريــد اخــتــلــس ثــاثــة 

مايني جنيه من أموال العماء.
وفى القطاع األمني، شهد شهر يناير/كانون 
الثاني املاضي، التحقيق مع ضابط شرطة في 
محافظة الــوادي الجديد )غــرب(، على خلفية 
اتهامه بطلب رشوة من متهمني مقابل تغيير 
أقواله، بعد أن تم ضبط املتهمني بـــ30 قطعة 
ساح، وإحالة أمني شرطة في مطار القاهرة 
لــلــجــنــايــات، بــعــد اســتــيــائــه عــلــى 1.5 مليون 
ريـــال ســعــودي )400 ألــف دوالر( مــن مسافر. 
السلطات جهتني  أغلقت  التعليم،  ملف  وفــى 
تـــقـــومـــان بــبــيــع شــــهــــادات ثـــانـــويـــة ســودانــيــة 
مزورة في محافظة كفر الشيخ. كما تم حبس 
موظفة سابقة في جامعة اإلسكندرية بتهمة 
اختاس 200 ألف جنيه. والتحقيق في تعيني 
مائة موظف ومدرس بخطابات مزورة منذ 5 
سنوات، وإهدار 43 مليون جنيه في محافظة 

املنوفية.
أما قطاع السياحة، فرصد التقرير ما اعتبرها 
اآلثــار  وزارة  قـــررت  دولــيــة«، حيث  »فضيحة 
املصرية ترميم معبد »الكرنك«، الذي يعد أهم 
الــعــالــم، باستخدام اإلســمــنــت، مما  معبد فــي 

يعد تشويها كاما للمعبد.

البحث عن 
1.5 مليون مسكن

)Getty( الشرطة تتورط في أعمال فساد

تهاوي النفط يعزز فرص االستثمار بالصناعة

الفساد يهدر 315 مليون دوالر في شهر

الحكومة السعودية تحفز القطاع 
الخاص لحل األزمة

6 مليارات دوالر 
مهددة بالضياع 

في اليمن

تسعى الحكومة 
السعودية لحل مشكلة 
السكن في السعودية، 

عبر إشراك القطاع الخاص 
ومجموعة من التدابير، 
ولكن يبدو أن المشكلة 
ال تزال مستفحلة بسبب 

سياسة البنوك وقلة 
األراضي

الكويت عقارات

مصر

1.28
مؤسسات  ــوال  ــ أم تــقــدر 
التأمينات الحكومية اليمنية 
يتم  ريال  ترليون  بمبلغ 1.28 
استثمارها في أذون الخزانة 
ــدات  ــن ــس والـــصـــكـــوك وال
الحكومية بعوائد متدنية، 
في  استغاللها  عن  فضال 
تعود  ال  متعثرة  مشاريع 

بطائل.

تحقيق

وزير اإلسكان يعترف 
أن منتجات الحكومة 

ال تكفي

ال تصل التغطية 
التأمينية إلى شرائح 
واسعة من العمال

الحكومة الشرعية 
تحذر الحوثيين من 

العبث بأموال التأمينات

15% من الطاقة 
الكهربائية ستكون عبر 

مصادر الطاقة المتجددة

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــة فــي  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـ
الـــيـــمـــنـــيـــة، أن جــمــاعــة  الـــحـــكـــومـــة 
ــي تــــســــيــــطــــر عـــلـــى  ــ ــتــ ــ ــ الـــــحـــــوثـــــي ال
سحب  بــدأت  بصنعاء  الحكومية  املؤسسات 
ــوال الــتــأمــيــنــات  ــ مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة مـــن أمــ
واملــعــاشــات املــودعــة لــدى البنك املــركــزي، في 
ــار تــحــركــاتــهــا لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز وصــــرف  ــ إطــ

رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وبــحــســب املــــصــــادر، تــقــدر أمـــــوال مــؤســســات 
 1.28 بمبلغ  اليمنية  الحكومية  الــتــأمــيــنــات 
تــرلــيــون ريــــال )نــحــو 6 مــلــيــارات دوالر( يتم 
الـــخـــزانـــة والــصــكــوك  فـــي أذون  اســتــثــمــارهــا 
والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة ال 

تعود بطائل.
وقالت املصادر لـ »العربي الجديد«: إن العبث 
ال يــنــحــصــر عـــلـــى أمـــــــوال مـــؤســـســـة الــتــأمــني 
املـــودعـــة فــي الــبــنــوك الــحــكــومــيــة فــحــســب، بل 
نهب بطريقة 

ُ
يطاول ميزانية املؤسسة التي ت

قانونية. 
وأشارت املصادر إلى أن الحكومة تعمل على 
ــأمـــوال الــتــأمــيــنــات  إيـــقـــاف عــبــث الــحــوثــيــني بـ
الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة مــن خـــال جــهــود تبذلها 
املالية  وزيــر  مع  بالتنسيق  التأمينات  وزارة 

ومحافظ البنك املركزي.
ويسيطر الحوثيون على مؤسسة التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة وهــيــئــة الــتــأمــيــنــات واملــعــاشــات 
ــر شــؤونــهــا  ــديــ الــحــكــومــيــتــني بـــصـــنـــعـــاء، ويــ
ــــن الـــلـــجـــنـــة الــــثــــوريــــة الـــتـــابـــعـــة  مــــنــــدوبــــون عـ
التأمينات  بمؤسسة  مصدر  وقــال  للجماعة. 
ــيـــون عــيــنــوا  ــي الــــجــــديــــد«: »الـــحـــوثـ ــربـ ــعـ ـــ »الـ لــ
عددًا كبيرًا من أعضائهم في مناصب إدارية 
مهمة باملؤسسة ويمارسون الفساد والعبث 
باألموال، حيث قاموا بشراء سيارات وصرف 

عهد ألعمال لم تنجز«.
وعــلــى سبيل املــثــال، خـــال الــعــام املــاضــي تم 
صــرف مبالغ على مشروعات متعثرة، منها 
)186ألــــف دوالر(  ريــال  تخصيص 40 مليون 
على املرحلة الثالثة من مشروع اإلدخال اآللي 
لــبــيــانــات املـــؤمـــن عــلــيــهــم، ورغــــم أن املــشــروع 
لــم ُينجز منه ســوى 8%، إال أن املبلغ ُصــرف 

وفق  للموظفني،  مكافآت  شكل  على  بالكامل 
املصدر.

وذكــر املصدر الــذي طلب عــدم نشر اسمه، أن 
ما يحدث  تمارس،  التي  الفساد  أساليب  من 
صرف 

ُ
فيما يسمى كشوفات االستحقاق، إذ ت

مــايــني الـــريـــاالت مــن خـــال هـــذه الــكــشــوفــات، 
وبطرق قانونية. ويحتوي كشف االستحقاق 
عــلــى مــجــمــوعــة أســـمـــاء مـــن املــقــربــني للمدير 
الــعــام ونــائــبــه واملـــديـــر املـــالـــي، وتــصــرف لهم 
مبالغ مالية شهريا تحت مسمى إنجاز مهام 

معينة.
ورغـــــم أن عــمــل املـــؤســـســـة بـــاألصـــل مــيــدانــي 
النزول  التفتيش والتوعية، ال يتم  ويتضمن 
الــحــالــيــة بعمل  اإلدارة  تــكــتــفــي  بـــل  املـــيـــدانـــي 
دراســــات عــلــى الــــورق تستحوذ عــلــى مايني 
ــريـــاالت عــلــى هـــذه الـــدراســـات ثــم تــؤرشــف،  الـ
ــه لـــأرشـــفـــة بـــلـــغ 48  ــــذي تــــم صـــرفـ واملـــبـــلـــغ الــ

مليون ريال )223 ألف دوالر(.
وأوضحت املصادر نفسها، أن عمل مؤسسة 
الــتــأمــيــنــات يقتصر فــي الــوقــت الـــراهـــن على 
مــمــارســة الــفــســاد مـــن خــــال صــــرف مــكــافــآت 

وصرف عهد وشراء سيارات للمدراء املعينني 
من جماعة الحوثي.

ــــوزراء اليمني ووزيـــر  وحـــذر نــائــب رئــيــس الـ
الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة والـــتـــأمـــيـــنـــات عــبــدالــعــزيــز 
جــبــاري، مطلع فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـــاري، من 
الــعــامــة للتأمينات  الــهــيــئــة  بـــأمـــوال  املــســاس 
للتأمينات  الــعــامــة  واملــؤســســة  واملـــعـــاشـــات، 

اليمنية  األنــبــاء  وكــالــة  االجــتــمــاعــيــة. ونقلت 
الـــرســـمـــيـــة )ســــبــــأ( عــــن الـــــوزيـــــر: »أن أمـــــوال 
الــتــأمــيــنــات لــيــســت أمـــــوااًل عــامــة، وإنــمــا هي 
خــاصــة بــاملــســتــفــيــديــن مـــن خـــدمـــات الــتــأمــني 
االجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
املـــســـتـــفـــيـــديـــن  وأن  ــلــــط،  ــتــ ــخــ واملــ والــــــخــــــاص 
منها هم كبار السن واأليــتــام واألرامـــل ومن 
فــقــدوا مــن يعولونهم مــن الــعــامــلــني فــي تلك 

القطاعات«.
ــه بــعــث مـــذكـــرات إلــى  ــار جـــبـــاري إلــــى أنــ ــ وأشــ
املركزي  البنك  املالية، ومحافظ  كل من وزيــر 
الــعــامــة للتأمينات  الــهــيــئــة  الــيــمــنــي ورئــيــس 
ــة  ــامـ ــعـ واملــــــعــــــاشــــــات، ورئـــــيـــــس املــــؤســــســــة الـ
للتأمينات االجتماعية، حذر فيها من أن أي 
يعني حرمان  التأمينات  أمـــوال  فــي  تــصــرف 
هذه الفئة من معاشاتهم التقاعدية وتعريض 

النظام التأميني واملصرفي لانهيار.
وأكـــد فــي رســائــلــه عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
أرصـــــــدة الــهــيــئــة واملــــؤســــســــة بـــعـــيـــدًا عــــن أي 
الـــجـــهـــات   

ً
ــــات أو صــــــراعــــــات، مـــحـــمـــا ــدخـ ــ تـ

املــعــنــيــة مــســؤولــيــة مــا قــد تــتــعــرض لــه أمـــوال 

صــنــاديــق التقاعد والــتــأمــني االجــتــمــاعــي من 
مخاطر وأضرار نتيجة التصرف في أموالها 

باملخالفة لقوانني إنشائها.
ودعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــدمــة 
املــدنــيــة والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، الــجــهــات 
إلــى عــدم التصرف فيها خــارج إطــار  املعنية 
املعطلة  اإلدارة  مجالس  عن  وبعيدًا  القانون 
حـــالـــيـــا، إلــــى حـــني عـــــودة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

ملمارسة عملها.
وأكــــــــد رئــــيــــس مــــركــــز الـــــــدراســـــــات واإلعــــــــام 
أمــوال  أن معظم  االقتصادي مصطفى نصر، 
وأن  الــخــزانــة  أذون  فــي  تستثمر  الــتــأمــيــنــات 
هناك محاوالت حاليا للعبث في هذه األموال.

ــوال  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أمــ ــال نـــصـــر لــ ــ وقــ
الـــتـــأمـــيـــنـــات بـــكـــل أنـــواعـــهـــا هــــي حــــق خـــاص 
والجيش  األمـــن  وأفــــراد  والــعــمــال  للموظفني 
ــإن العبث  وتــقــتــطــع مــن رواتــبــهــم، بــالــتــالــي فـ
بــهــا يــشــكــل اعـــتـــداء عــلــى حــقــوق املـــايـــني من 
ــذه املــؤســســات  املـــواطـــنـــني الـــذيـــن ائــتــمــنــوا هــ
الستثمارها واالستفادة منها عند الوفاة أو 

التقاعد أو التعويضات«.
وتــابــع: »هـــذه األمــــوال تشكل جـــزءًا مهما من 
حــركــة االســتــثــمــار ولــذلــك أي مــخــاطــر عليها 
ستكون آثاره السلبية ليست على املشتركني 

فقط وإنما على االقتصاد الوطني ككل«.
ناشر  االجتماعية  التأمينات  خبير  ويعتقد 
العبسي، أن استثمارات أموال التأمينات في 
اليمن تتجاوز 1.28 ترليون ريال، تذهب في 
أو  للغاية  فائدة بسيطة  أذون خزانة بنسبة 

في مشاريع معظمها فاشلة.
التغطية  نسبة  إن  الجديد«  »العربي  لـ  وقــال 
ــاديــــني فــي  ــتــــصــ الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لـــلـــنـــاشـــطـــني االقــ
الفاقد من قطاع  لم تتجاوز 32%، وإن  البلد 
 800 مــن  بأكثر  ويــقــدر  جــدًا  كبير  التأمينات 
مليار ريال، فيما لم تصل التغطية التأمينية 
إلـــى شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــعــمــال واملـــزارعـــني 

والصيادين وسائقي املركبات.
ويرى أستاذ االقتصاد بجامعة صنعاء علي 
التأمينات مهدرة وال  أمــوال  أن  سيف كليب، 
يستفاد منها، حتى التي يجري استثمارها 
فــــوائــــد  ــلــــى  عــ ــل  تـــحـــصـ ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ أذون  فـــــي 

متواضعة للغاية.
وأوضح أن العائد الذي تحصل عليه مؤسسة 
التأمينات نظير أذون الخزانة يتراوح بني 5 
إلى 7.5%، فيما يحصل املشاركون من القطاع 
بنوك وشركات  من  األذون،  ذات  في  الخاص 

تأمني تتراوح فوائدها بني 15 إلى %18.
ــة يـــمـــنـــيـــة تــقــدمــت  ــيـ ــالـ ــمـ ــات عـ ــابــ ــقــ وكـــــانـــــت نــ
ــوال الـــعـــمـــال  ــ ــأمــ ــ ــكــــاوى بــــشــــأن الـــعـــبـــث بــ بــــشــ
ــنــــات  ــيــ ــتــــأمــ ــــني فــــــي مـــــؤســـــســـــات الــ ــفــ ــ ــوظــ ــ واملــ

للشركات  العامة  النقابة  وقدمت  الحكومية، 
الرئيس عبد ربه  إلــى  للنفط والــغــاز  املنتجة 
منصور هادي، تقريرًا يوضح وضع صندوق 
التي  والــجــهــات  للتأمينات  العامة  املؤسسة 
تقوم باستثمار االشتراكات التأمينية لعمال 

النقابة.
التقرير املوقع باسم رئيس نقابة شركة بتر 
الــوالــي،  عــمــرو  الحكومية  النفطية  ومسيلة 
ــوال عـــمـــال قـــطـــاعـــات الــنــفــط  ــ ــار إلــــى أن أمــ ــ أشـ
والـــغـــاز يــتــم اســتــثــمــارهــا فـــي مــشــاريــع غير 
العاجل  القريب  في  باملؤسسة  آمنة، ستصل 
إلـــى عـــدم قــدرتــهــا الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تجاه 
 عمال الشركات املنتجة 

ً
املؤمن عليهم خاصة

واملصدرة للنفط والغاز. أموال   
 التأمينات

منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وما بها من مؤسسات حكومية قبل نحو عام 
ونصف، عبث الحوثيون باألموال العامة واستنزفوا احتياطي النقد األجنبي في الدولة، غير أن 

مسلسل العبث، طاول مؤخرًا، أموال التأمينات التي تقترب من ستة مليارات دوالر
تقرير يؤكد تهريب النفط السعودي للحوثيين

صنعاء ـ العربي الجديد

أكـــد تــقــريــر يمني مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد« بــشــأن تــهــريــب النفط 
السعودي املكرر إلى الحوثيني عبر منفذ الوديعة الحدودي بني اليمن 
والسعودية. وقال التقرير الذي صدر عن ائتالف منظمات مدنية، إن 
إلــى »الــوديــعــة« وشــاهــد فــي الطريق املــؤدي   ميدانيًا 

ً
نـــزوال فريقًا نفذ 

إلى املنفذ من محافظة مأرب، تجمعات لشاحنات تحمل مواد نفطية 
من الديزل والبترول وهي تقوم بإفراغ حمولتها إلى شاحنات أخرى، 

الفريق  أن  التقرير  وأوضـــح  الــعــبــر-الــوديــعــة.  مــفــرق  قــرب  وخصوصًا 
جـــاءت عبر منفذ  الــشــاحــنــات  تلك  بــأن  تــؤكــد  حصل على معلومات 
أو شاحنة ال  أي شحنة  أن  العلم  مــع  السعودية،  اململكة  مــن  الــوديــعــة 
تمر عبر املنفذ إال بعد خضوعها للجمارك وبتراخيص من العمليات 
املشتركة لقوات التحالف. وأوضح التقرير أن »إدخال مواد املشتقات 
الوطني من  الجيش  أو  املقاومة  الوديعة يتم باسم  النفطية عبر منفذ 
الــقــيــادات  أو مــن  املــقــاومــة  أو متنفذين محسوبني عــلــى  قــيــادات  قــبــل 

العسكرية، وأن شحنات النفط املهربة تذهب إلى السوق السوداء«.

االرتفاع الكبير في أسعار القطع السكنية. إال 
عجل، 

ُ
امل القرض  أن عدة خبراء هاجموا فكرة 

معتبرين أن الوزارة تسلم رقاب طالبي السكن 
للبنوك، لكي تستغلهم ماديا.

ويـــصـــف الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عــبــدالــحــمــيــد 
الـــعـــمـــري الــــقــــرض املـــعـــجـــل بــعــمــلــيــة تــحــايــل 

الــذي وضعته  الــعــقــاري  التمويل  أنظمة  على 
مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي، مــبــديــا 
تعجبه من دفع نسبة 30% للتمويل العقاري 
ــعــجــل، ويــقــول: »أكــثــر من 

ُ
مــن خــال الــقــرض امل

أسماؤهم،  املعلنة  ألف مواطن ومواطنة   250
ــــام الــــــقــــــروض لـــعـــدم  ــتــ ــ ــيـــعـــوا اســ ــتـــطـ ــم يـــسـ ــ لــ

حصولهم على أراٍض سكنية، وهذا دليل على 
تحريك القطاع املصرفي الذي عانى من نسبة 
ــوقـــت تــحــريــك  شــــرط الـــتـــمـــويـــل، وفــــي نــفــس الـ
العقار الذي شهد ركودا كبيرا، مما أثر إيجابا 
على األسعار لصالح املواطنني وبأسعار شبه 

مناسبة لهم«.

وزارة اإلسكان تبحث 
عن حلول سريعة 
ألزمة مستعصية 
)فرانس برس(

الحوثيون 
يسطون على 
أموال التأمينات 
والمعاشات 
)فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

ــم يـــجـــف الـــحـــبـــر الــــــــذي وقـــعـــت  ــ لـ
الـــدولـــيـــة )5 +1(  املـــجـــمـــوعـــة  بــــه 
ــران،  اتــفــاقــيــة رفـــع الــحــظــر عـــن إيــ
حتى انقلب نــظــام طــهــران على أمــيــركــا في 
الــتــحــالــف الـــروســـي الــصــيــنــي لــلــتــخــلــي عن 
الـــبـــتـــرودوالر. وهـــو مــا يــعــنــي تــخــلــي نظام 
طهران عن الدوالر في مبيعات النفط وربما 

الحقًا في صفقات تجارية أخرى. 
ــإن شــركــة  ــ ــار نـــفـــط غـــربـــيـــن، فـ وحـــســـب تـــجـ
في عقود  اإليــرانــيــة، طلبت  الوطنية  النفط 
مبيعاتها األوروبية التي صيغت بعد رفع 
النفط  قيمة  أن تسلم  أســـاس  الــحــظــر، على 
قالت  بــالــدوالر. كما  باليورو وليس  املــبــاع 
املـــصـــادر إن إيـــــران تــرغــب كــذلــك فـــي تسلم 

أموال النفط التي كانت محتجزة في البنوك 
األجنبية باليورو وليس بالدوالر. 

ولدى إيران أموال محتجزة بالخارج تقدر 
التقديرات  بحوالى 55 مليار دوالر، حسب 
اآلن حوالى  األميركية، تسلمت منها حتى 

33 مــلــيــار دوالر. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه غير 
املعروف حجم األموال التي تخص النفط من 
بن األموال اإليرانية املحتجزة بالخارج، إال 
الحظر،  رفــع  قبل  النفط  مبيعات  معظم  أن 
كـــانـــت لــلــهــنــد والـــصـــن وبـــاقـــي دول آســيــا. 
ــــرت مـــصـــادر أمــيــركــيــة، فــإن  وحـــســـب مـــا ذكـ
مبيعات  تعاقدات  فــي  وردت  التي  الفقرات 
أوروبــا تشير  الجديدة في  اإليرانية  النفط 
بوضوح إلى أن إيران تخلت عن الدوالر في 
النفط، حيث تقول  تسديد فواتير مبيعات 
إحدى فقرات العقود »لقد ذكرنا في فواتير 
مــبــيــعــات الــنــفــط، أنــنــا نــرغــب أن يــدفــع لنا 

مشترو نفطنا باليورو وليس بالدوالر«.
وفي هذا الصدد نسب موقع »أويل برايس« 
األمــيــركــي، إلـــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
»قمر إنيرجي« التي يوجد مقرها في دبي 
قــولــه »مـــن املــنــطــقــي أن تــطــلــب إيــــران تسلم 
قيمة مبيعاتها النفطية باليورو، ألن معظم 
الشركات النفطية التي التي تتعامل معها 
حاليًا شركات أوروبية«. وتدعو إيران منذ 
سنوات بتحويل تسعير النفط من الدوالر 
إلـــى عــمــات أخـــــرى. وكــــان مـــنـــدوب طــهــران 
لدى منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( 
قد قــدم طلبًا بالتخلي عن الـــدوالر في بيع 
الـــعـــام 2007. ولــكــن  فـــي  املــنــظــمــة  نــفــط دول 
كـــان ذلـــك الــطــلــب فــي وقـــت كــانــت الــعــاقــات 
ــرة لـــدرجـــة  ــوتـ ــتـ ــران وواشــــنــــطــــن مـ ــهــ بــــن طــ
أال وهو  الغليان وفــي زمــن رئيس متشدد، 
الــذي كــان دائمًا ما  الرئيس أحمدي نجاد، 
ــة ال قــيــمــة لــهــا«.  ــ يــصــف الـــــدوالر بــأنــه »ورقـ

النفط اإليراني 
باليورو

رئيس شركة 
توتال مع ركن 

الدين جواد مدير 
شركة النفط 

االيرانية أثناء زيارة 
الرئيس روحاني 

)Getty( لباريس

في خطوة قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البترودوالر، 
وفقًا  وذلك  بالدوالر  نفطها  مبيعات  عن  اإليرانية  الحكومة  تخلت 

للنصوص القانونية لعقود مبيعات نفطها في أوروبا

طهران تنضم إلى 
تحالف موسكو بكين 

الغتيال البترودوالر

النفط الصخري سيظل 
إنتاجًا أميركيًا ومن الصعب 

تكرار التجربة في الخارج

البنوك الفرنسية ترى 
أن قانونًا أوروبيًا مقترحًا 

يمنح البريطانية ميزات

التحالف مع موسكو 
وبكين يغني عن 

»البترودوالر«

قــدر مــوقــع »سليبرتي نــت ويـــرث« األمــيــركــي املتخصص فــي أخــبــار املشاهير 
وقدر  دوالر.  مليون   125 كلينتون، بحوالى  بيل  األســبــق،  الرئيس  عائلة  ثــروة 
ثروة الرئيس األسبق، بيل كلينتون، بحوالى 80 مليون دوالر، فيما قدر ثروة 
زوجــتــه املــرشــحــة الــحــالــيــة، الــتــي تــخــوض االنــتــخــابــات للفوز بترشيح الحزب 
الديمقراطي بحوالى 45 مليون دوالر. وكا الزوجن كانا يعمان في املحاماة 
املحاماة  فــي  كلينتون  األســبــق  الرئيس  عمل  وقــد  بالسياسة.  اشتغالهما  قبل 
قبل أن يصبح حاكمًا لوالية أركنسو، ثم الحقًا يصبح الرئيس الـــ24 للواليات 
املتحدة. وُعرف الرئيس كلينتون بأنه من أكثر الرؤساء الديمقراطين جاذبية 
في الواليات املتحدة بعد الرئيس جون كيندي. وكان ناجحًا في إدارة االقتصاد، 
حيث تمكن من إخــراج االقتصاد األميركي من كارثة فقاعة الــدوت كــوم. وكّون 
الرئيس كلينتون معظم ثروته من املحاضرات، التي ألقاها في أنحاء العالم بعد 

انتهاء دورتيه في الرئاسة األميركية. 

مثلت األميرة، كريستينا، شقيقة ملك إسبانيا، أمام محكمة باملا دي مايوركا 
يوم الثاثاء بتهم قضايا الفساد والتهرب الضريبي. وهي قضية أخذ التحقيق 

فيها حوالى 6 سنوات وأضرت بسمعة العائلة املالكة اإلسبانية. 
فــي قضية احتيال،  الــتــورط مــع 17 شخصًا  لــأمــيــرة تهمة  ووجــهــت  املحكمة 
البالغة من العمر 50 عامًا،  تتمحور حول أعمال زوجها، وستكون كريستينا، 

آخر املتهمن الذين سيدلون بإفاداتهم أمام املحكمة.
ـــهـــت إلـــى األمــيــرة  وتــنــفــي األمـــيـــرة وزوجـــهـــا ارتـــكـــاب أيـــة مــخــالــفــات، بــعــد أن ُوجِّ
عاقب في حال إدانتها بالسجن 

ُ
تهمتان باملساعدة في احتيال ضريبي، وقد ت

إلــى زوجها تسع تهم تشمل  إلــى ثماني سنوات، في حن ُوجهت  لفترة تصل 
االحتيال والتهرب من الضرائب، وقد يصل مجموع أحكام السجن فيها إلى 19 

عامًا ونصف العام.

تعيش باريس فوضى هذه األيام بسبب إضراب سائقي التاكسي، لدرجة جعلت 
الـــذروة، بعد  الشرطة تتدخل لفتح طريق دائــري مزدحم في باريس في ساعة 
أن ألقى سائقو سيارات أجرة، غاضبون من منافسة شركات خاصة مثل أوبر، 

إطارات سيارات بالطريق، وأشعلوا فيها النيران.
في  القبض على نحو 20 شخصًا، معظمهم  الشرطة  ألقت  »رويــتــرز«  لـــ ووفــقــا 

منطقة غرب العاصمة.
وتــزامــن االحــتــجــاج، الـــذي نظمه ســائــقــو ســيــارات األجــــرة املــرخــصــة فــي أنــحــاء 
فرنسا، مع إضراب للمراقبن الجوين، تسبب في ارتباك رحات الطائرات في 

داخل وخارج فرنسا، وإضراب آخر للمعلمن تسبب في تعطيل مدارس.

أخبار في صور

ثروة عائلة كلينتون 

األميرة اإلسبانية أمام المحكمة 

إضراب التاكسي في باريس 

)Getty( مدن خاوية في تكساس بسبب إفالسات الصخري)Getty( حي المال البريطاني من إحدى شرفات البنايات في لندن

بي.بي«،  ـ  بتروليوم  »بريتش  شركة  توقعت 
مــســاء األربـــعـــاء، أن يــتــضــاعــف إنــتــاج النفط 
الــصــخــري فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى مــدى 
الشركات  تطوير  مــع  املقبلة  عــامــًا  العشرين 
املــنــتــجــة تــقــنــيــات تــجــعــلــهــا أكـــثـــر كـــفـــاءة في 
استغال مــوارد جديدة وســط هبوط أسعار 
ــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي لــتــوقــعــات  ــام. وفـ ــخــ الــ
الطاقة  قــالــت شــركــة  عــام 2035،  الطاقة حتى 
الــبــريــطــانــيــة بــريــتــش بــتــرولــيــوم إن الــطــلــب 
الـــعـــاملـــي عــلــى الـــطـــاقـــة ســيــزيــد بــنــســبــة %34 
مـــدفـــوعـــًا بـــالـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي واالقــــتــــصــــادي 
العاملي وأن حصة النفط ستنخفض لصالح 
الغاز والطاقة املتجددة. ورغم أن انتاج النفط 
الــصــخــري فــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــضــرر من 
النفط على  هبوط حــاد بلغ 70% في أسعار 
املــاضــيــة، إال أن  الثمانية عشر  مــدى األشــهــر 
فــي األجــل  إنــه  قــال  تقرير بريتش بتروليوم، 
الــطــويــل مـــن املــنــتــظــر أن يــنــمــو إنـــتـــاج النفط 
الــصــخــري مــن حــوالــى أربــعــة مــايــن برميل 
يوميًا حاليًا إلى ثمانية ماين برميل يوميًا 
في عقد الثاثينات ليشكل 40%  تقريبًا من 

اإلنتاج األميركي.
وقال سبنسر دالي كبير الخبراء االقتصادين 
في شركة الطاقة البريطانية »نتوقع أن يهبط 
النفط الصخري األميركي على مدى األعوام 
ــاج«.  ــتــ املــقــبــلــة لــكــن بــعــد ذلــــك ســيــتــزايــد اإلنــ
وتوقع التقرير زيادة إنتاج النفط الصخري 

قال وزير املالية الفرنسي ميشيل سابان إن 
معاملة  تتلقى  أال  يجب  البريطانية  البنوك 
خاصة بموجب حزمة إصاحات مقترحة في 
االتحاد األوروبي تهدف إلى إبقاء بريطانيا 
في االتحاد بعدما حذرت بنوك فرنسية من 

أن املقترحات غير عادلة.
وحسب ما ذكرت رويترز أمس، أبلغ سابان 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة املـــالـــيـــة بـــالـــبـــرملـــان »تــوجــد 
بــضــعــة مــقــتــرحــات وبـــضـــع نـــقـــاط غــامــضــة.. 
فـــي الــنــصــوص قـــد تــدفــع لــاعــتــقــاد بــوجــود 
اختاف في املعاملة بن لندن واآلخرين. ذلك 
املعاملة متماثلة  أن تكون  غير ممكن. يجب 
قدر اإلمكان وهذا هو السبب وراء إصرارنا«.
ــا، رئيس اتــحــاد البنوك  وقــال فــريــدريــك اوديـ
ــو أيـــضـــًا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  الــفــرنــســيــة وهــ
لــبــنــك »ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« فـــي خــطــاب إلــى 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إن حزمة 
اإلصـــاحـــات تثير مــشــكــات كــبــيــرة. وأرســـل 

الخطاب أيضًا إلى سابان.

ــتـــرح رئــيــس املــجــلــس األوروبــــــي دونــالــد  واقـ
ــة إصـــــاحـــــات ســـيـــقـــرهـــا قــــادة  تــــوســــك حــــزمــ
االتــحــاد األوروبـــي فــي قمة ستعقد فــي وقت 
 في حث البريطانين 

ً
الحــق هــذا الشهر أمــا

عــلــى الــتــصــويــت لــصــالــح الــبــقــاء فــي االتــحــاد 
األوروبي في استفتاء مرتقب.

وقال سابان إن مقترحات توسك تحتاج إلى 
توضيح لتبديد أي غموض. وتعد بريطانيا 
مــركــزًا لــلــمــصــارف الــعــاملــيــة، ويــعــد حــي املــال 
العالم  املالية في  املــراكــز  أهــم  البريطاني من 
إلـــى جــانــب نـــيـــويـــورك. وتــتــخــوف املــصــارف 

الــعــاملــيــة الــتــي تتخذ مــن لــنــدن مــقــرًا لــهــا من 
ــــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتـــحـــاد  ــاالت خــ ــمـ ــتـ احـ
األوروبــــي أو اتــخــاذ إجــــراءات أوروبــيــة تحد 

من الحريات التي تتمتع بها في لندن. 
ــيـــة  إلـــى ذلــــك، تــعــانــي أســهــم الــبــنــوك األوروبـ
وعــــلــــى رأســــهــــا مــــصــــرف دويـــتـــشـــة بـــنـــك مــن 
انــخــفــاض حــــاد فـــي أســـعـــار أســهــمــهــا. حيث 
هبط بعضها بنسبة فاقت 30%، ما أثر ذلك 
ــة. وهــبــطــت األســهــم  ــ ــيـ ــ ــهـــم األوروبـ عــلــى األسـ
األوروبية أمس الخميس بفعل عــودة أسهم 
لانخفاض حيث  التعدين  البنوك وشركات 
و»ريـــو  جــنــرال«  »سوسيتيه  سهما  تــعــرض 
تينتو« لضغوط بعد النتائج املخيبة لآلمال 

التي أعلناها في اآلونة األخيرة.
الشركات  ألسهم  يــوروفــرســت  مؤشر  وهبط 
الكبرى 2.1% إلى 1215.46 نقطة  األوروبــيــة 
في جلسة التداول الصباحية بالسوق املالي 
ــفــــع 1.8% فــي  ــان املــــؤشــــر ارتــ ــ فــــي لــــنــــدن. وكــ
الجلسة السابقة منهيًا موجة الخسائر التي 

استمرت على مدار سبعة أيام.
وكـــان الــخــاســر األكــبــر فــي الــقــطــاع املصرفي 
ــنــــرال« الـــذي  أمــــس هـــو بــنــك »ســوســيــتــيــه جــ
هبط سهمه 7.1% بعد أن أعلن زيادة أقل من 
الربع األخير  املتوقع في صافي األربــاح في 
 450.4( يــــورو  مــلــيــون  تــجــنــيــب 400  بــســبــب 
تــكــالــيــف  لــتــغــطــيــة  إضـــافـــيـــة  مــلــيــون دوالر( 

التقاضي.
وهبط سهم »ريو تينتو« 7.05 بعد أن أعلنت 
شـــركـــة الـــتـــعـــديـــن تــســجــيــل خــــســــارة ســنــويــة 
وأخــلــت بــوعــدهــا بــاإلبــقــاء عــلــى توزيعاتها 
الــســنــويــة كــمــا هـــي هــــذا الـــعـــام أو زيــادتــهــا 
ــان مــؤشــر  ــ بــســبــب الـــتـــوقـــعـــات الـــصـــعـــبـــة. وكــ
الــتــعــامــات منخفضًا  بـــدأ  يــوروفــرســت 300 
1.5% وانخفض مؤشر داكس األملاني بنسبة 
مماثلة في حن نزل مؤشر فايننشال تايمز 
100 البريطاني بنسبة واحد في املائة و»كاك 

40« الفرنسي %1.6. 
)رويترز، العربي الجديد(

حول العالم بمقدار 5.7 ماين برميل يوميًا 
لــيــصــل إلــــى 10 مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــًا لكنه 

سيبقى متركزًا في الواليات املتحدة.
وقال دالي أيضًا إن الطلب العاملي على النفط 
بــرمــيــل يوميًا  بــمــقــدار 1.8 مــلــيــون  الــــذي زاد 
الــعــام املــاضــي ســيــواصــل النمو »بــقــوة« هذا 
العام رغم أنه سيكون بوتيرة أبطأ. وأضاف 
 »من الواضح جدًا أن السوق تستجيب 

ً
قائا

النخفاض أسعار النفط«.
وقــــال الــتــقــريــر، إن الـــوقـــود األحـــفـــوري -الـــذي 
يشمل النفط والغاز والفحم- سيبقى املصدر 
ــع أن يــشــكــل  ــوقـ املــهــيــمــن عـــلـــى الـــطـــاقـــة مــــع تـ
ــــدادات الــطــاقــة فــي 2035.  حــوالــى 80% مــن إمـ
ويبقى الــغــاز هــو الــوقــود األحــفــوري األســرع 
نموًا مع ارتفاعه بنسبة 1.8% سنويًا مقارنة 

مع نمو قدره 0.9% للنفط.
ومــــن املــنــتــظــر أن يــكــون الــفــحــم هـــو الــخــاســر 
الرئيسي من تحول العالم نحو أشكال الطاقة 
األكـــثـــر نــظــافــة مـــع تــوقــع هــبــوط حــصــتــه في 
مزيج الطاقة إلى أدنى مستوى على اإلطاق 
بحلول 2035. ومن املنتظر أن تنمو املصادر 
املتجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح بحوالى 6.6% سنويًا لتزيد حصتها 

في مزيج الطاقة من 3% حاليًا إلى %9.
ورغــــم هـــذا فــإنــه مــع الــتــوقــعــات الــحــالــيــة فــإن 
بالتعهدات  الــوفــاء  عن  بعيدًا  سيبقى  العالم 
الــتــي حــددتــهــا األمــــم املــتــحــدة لــكــبــح ظــاهــرة 
ــة مــئــويــة )3.6  االحـــتـــرار الــعــاملــي إلـــى 2 درجــ
ــة فــهــرنــهــايــت( فـــوق مــســتــويــات مـــا قبل  درجــ
ــة الــعــقــد  ــايـ ــهـ ــلـــول نـ ــاعـــي بـــحـ ــنـ ــر الـــصـ الـــعـــصـ

النفط الصخري  الــحــالــي. وتــواجــه شــركــات 
فـــي أمـــيـــركـــا أزمــــــات مــالــيــة بــســبــب تــواصــل 
هـــبـــوط الـــنـــفـــط. وفــــي لـــنـــدن هــبــطــت أســعــار 
زيــادة قياسية  الخميس بفعل  أمــس  النفط 
لــلــمــخــزونــات األمــيــركــيــة فـــي نــقــطــة تسليم 
الخام في كاشينج واملخاوف بشأن تباطؤ 
االقتصاد العاملي فــي الــوقــت الــذي قــال فيه 
بنك »غولدمان ساكس« إن األسعار ستظل 
مــنــخــفــضــة وغـــيـــر مــســتــقــرة حــتــى الــنــصــف 

الثاني من العام.
سعر  انخفض  الصباحية،  الــتــعــامــات  وفــي 
خام القياس العاملي برنت في العقود اآلجلة 

17 سنتًا إلى 30.67 دوالرًا للبرميل.
الوسيط  وانخفض سعر خام غرب تكساس 
في العقود اآلجلة 44 سنتًا إلى 27.01 دوالرًا 
ــى  ــن أدنــ ــن دوالر عــ ــارق أقـــــل مــ ــفــ لــلــبــرمــيــل بــ
مــســتــوى مــنــذ عــــام 2003. وكـــــان خــــام غــرب 
اليومية  التعامات  انخفض  خال  تكساس 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــــــى26.19 دوالرًا 

للبرميل.
الطاقة  معلومات  إدارة  من  بيانات  وأظهرت 
األمــيــركــيــة يـــوم األربـــعـــاء ارتـــفـــاع املــخــزونــات 
العقود اآلجلة في كاشينج  في نقطة تسليم 
بأوكاهوما إلى أعلى مستوى على اإلطاق 
 عن 65 مليون برميل. وذكرت 

ً
بما يقل قليا

نشرة »شورك ريبورت« في الواليات املتحدة 
أن انخفاض الطلب املوسمي على النفط في 
نــهــايــة مــوســم الــتــدفــئــة فــي فــصــل الــشــتــاء أثــر 

أيضًا على األسواق.
وقال محللون إن زيادة عاوة خام برنت في 
اآلونــة األخيرة عن عقود خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط يــدعــمــهــا تــبــاطــؤ الــطــلــب األمــيــركــي 

عاوة على وفرة املخزون.
ــــت فـــيـــلـــيـــب فـــيـــوتـــشـــرز لـــلـــوســـاطـــة فــي  ــالـ ــ وقـ
سنغافورة »بــرنــت يـــزداد قــوة عــن خــام غرب 
تــكــســاس وهــــو مـــا يــعــكــس تــخــمــة املـــعـــروض 

حاليًا في الواليات املتحدة«.
)العربي الجديد، رويترز(

شكوى مصارف فرنسية من التمييزتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى 8 ماليين برميل

اقــتــصــاديــون غــربــيــون  ولــكــن مــا يستغربه 
أن تتجه إيران إلى تحويل مبيعات نفطها 
مــن الــــدوالر إلـــى الــيــورو فــي وقـــت تتحسن 
ويرتفع  مــن جهة  أميركا  مــع  فيه عاقاتها 
فــيــه الــــدوالر وينخفض فــيــه ســعــر الــيــورو. 
ويــنــدهــش اقــتــصــاديــون فــي تــحــول طــهــران 

ــنـــدن، يــعــتــقــدون أن تـــحـــول الــحــكــومــة  فـــي لـ
ــن الــــــــــدوالر إلــــــى الـــــيـــــورو فــي  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
مــبــيــعــات نــفــطــهــا فـــي هــــذا الـــوقـــت ال عــاقــة 
لــه بــالــحــســابــات االقــتــصــاديــة وإنــمــا لــه كل 
والتحالفات  السياسة  بالحسابات  العاقة 
الجديدة التي تربطها مع النظام الروسي. 

من الــدوالر في هذا الوقت الذي يعيش فيه 
اليورو أضعف حاالته وهنالك توقعات أن 
ينخفض سعر صــرف الــيــورو إلــى أقــل من 
دوالر وربــمــا يصبح الـــدوالر يــســاوي 0.95 

يورو.
ولــــكــــن خــــبــــراء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــســيــاســة 

ويــــرون أن الــتــحــول إلـــى الـــيـــورو يــصــب في 
إطار استراتيجية متكاملة يجري تنفيذها 
منذ مدة بن موسكو وبكن إلنهاء هيمنة 
ــتــــرودوالر«، أي بــيــع الــنــفــط بـــالـــدوالر.  ــبــ »الــ
وتنضم طهران إلى هذه االستراتيجية بعد 
الــتــحــالــف الـــجـــاري اآلن بــن بــوتــن وحــكــام 

طــهــران فــي الــشــرق االوســـط وخــطــط النفط 
ــتـــغـــال املــمــر  ــعــــراق واسـ املــســتــقــبــلــيــة فـــي الــ

السوري في تصدير الغاز والنفط. 
ويذكر أن النفط يعتبر أهم غطاء للدوالر في 
أعقاب تخلي الرئيس ريتشارد نيكسون في 
السبعينات عن ربط قيمة الــدوالر بالذهب. 
اليومية  النفط  مبيعات  ألن  ببساطة  وذلــك 
ــقـــدر بـــحـــوالـــى 93 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــًا  تـ
الــراهــن، كما أن مبيعات براميل  الــوقــت  فــي 
»الــنــفــط الــورقــيــة« فــي الــســوق اآلجــلــة تفوق 
عــشــرات أضــعــاف الــنــفــط املــبــاع فــي الــســوق 
الفورية. وبالتالي فهي سوق ضخمة تجعل 
احتياطات  في  املهيمنة  العملة  الـــدوالر  من 
املصارف املركزية في أنحاء العالم. وألهمية 
لاحتفاظ  تسعى  الـــدول  جميع  فــإن  النفط 

بالدوالر في رصيدها األجنبي.
احتياط  الــبــقــاء كعملة  مــن  الــــدوالر  وتمكن 
من   %63 مــن  أكثر  نسبتها  تفوق  رئيسية، 
منذ  الصعبة  بالعمات  العالم  احتياطات 
انهيار نظام »بريتون وودز«، إال أن هنالك 
الـــدوالر  أن  يــعــتــقــدون  ومستثمرين  خــبــراء 
مــقــّيــم بــأعــلــى مــن قيمته الــحــقــيــقــيــة. ويــرى 
القيمة  أن  ــرز،  روجــ جــيــم  الــعــاملــي  املستثمر 
ــن الــقــيــمــة  ــل كــثــيــرًا عـ الــشــرائــيــة لــــلــــدوالر أقــ

التبادلية في سوق الصرف. 
ويــقــول فــي هـــذا الـــصـــدد، رغـــم قـــوة الــــدوالر 
حاليًا في سوق الصرف، إال أنه في الواقع 
أن ســيــاســة »الــتــحــفــيــز الـــكـــمـــي« والـــفـــائـــدة 
ــي نـــفـــذهـــا بـــنـــك االحـــتـــيـــاط  ــتــ الـــصـــفـــريـــة الــ
الــفــدرالــي خـــال الــســنــوات الــســبــع املــاضــيــة 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى مــســتــقــبــل 

الدوالر. 
ويذكر أن هنالك تحالفًا جاريًا منذ مدة بن 
البريكس،  مجموعة  ودول  وروسيا  الصن 
تنضم  الــذي  األميركية  العملة  هيمنة  ضــد 
إليه حاليًا طهران. ويعمل هذا التحالف على 
التخلي عن الدوالر في الصفقات التجارية. 
ــا فــــي مــبــيــعــات  ــيــ ــدة تــتــخــلــى روســ ــ ومـــنـــذ مـ
الــنــفــط إلـــى الــصــن عــن الـــــدوالر وتستخدم 
العديد  أجــرت  الصن  أن  الــيــوان، كما  نظام 
اليابان  مثل  كــبــرى  دول  مــع  الترتيبات  مــن 
تبادلي  سعر  الستخدام  والهند  والــبــرازيــل 
والــيــوان.  الـــدول  لهذه  املحلية  العمات  بــن 
وتستهدف الصن تدريجيًا فك ارتباط سعر 
ــالــــدوالر، الــــذي يــســبــب لــهــا حاليًا  ــيـــوان بــ الـ
مجموعة مــن األزمــــات املــالــيــة واملــضــاربــات 
واستخدام وزنها التجاري في إنهاء هيمنة 

العملة األميركية.  

إلى  الثقيل  خامها  بيع  إيران  تعتزم 
آسيا في مارس/آذار، بأكبر خصم عن 
السعودي  المتوسط  العربي  الخام 
منذ عام 2008 بما يشير إلى استعداد 
في  خصومات  لتقديم  طــهــران 
استعادة  أجل  من  خامها،  أسعار 
العادة  وجــرت  السوقية.  حصتها 
على أن تحدد إيران األسعار الشهرية 
عمالئها  إلــى  النفطية  لشحناتها 
في آسيا، أكبر أسواقها، بفرق ثابت 
على  السعودي  الخام  أسعار  عن 

أساس فصلي.

إيران تخفض سعر الخام

مال وسياسة

توقعت شركة 
»بريتش بتروليوم ـ بي.بي« 

أن يتضاعف إنتاج النفط 
الصخري في الواليات 
المتحدة على مدى 

العشرين عامًا المقبلة

)Getty( بيل كلينتون وهيالري وابنتهما في أثناء الحملة االنتخابية

)Getty( األميرة كريستينا في أثناء وصولها لمحكمة مايوركا

)Getty( جانب من مظاهرات أصحاب التاكسي في باريس



سمير الزبن

ــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ مـــنـــذ انـــطـــاقـ
مـــن ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، احــتــكــرت 
إطــار  فــي  املؤتلفة  الفلسطينية  الفصائل 
الفلسطينية«،  التحرير »الوطنية  منظمة 
 تقوم على أساس أن من 

ً
وصاغت معادلة

يــدخــل فــي عــضــويــة هـــذه الــفــصــائــل يكون 
والــذي يستقيل  الوطني«،  الصف  »داخــل 
مــنــهــا يــصــبــح »خـــــارج الــصــف الــوطــنــي«. 
وبــالــتــالــي، عــوقــب عــديــدون مــن األعــضــاء 
الــفــصــائــل بالتشهير  هــــذه  تـــركـــوا  الـــذيـــن 
إلسرائيل  بالعمالة  واالتــهــام  والتخوين 
ــرى، ملــجــرد أنــهــم خــرجــوا  أو لــســلــطــات أخــ
من فصائلهم لخافات سياسية ومواقف 
ــــذه الــصــيــغــة فـــعـــالـــة فــي  ــانـــت هـ نـــقـــديـــة. كـ
التجربة  في  النقدية  األصـــوات  محاصرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــذريـــعـــة اتــهــامــهــا بــأنــهــا 
أصــــوات الــطــابــور الــخــامــس الـــذي يــحــاول 
داخــلــهــا.  مــن  الفلسطينية  الــتــجــربــة  هـــدم 
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، كـــان مــنــســوب النقد 
الفلسطينية،  التجربة  في  الذاتي  والنقد 
والثمانينيات  السبعينيات  ســنــوات  فــي 
مــن الــقــرن املــاضــي، أعلى بكثير منها في 

الوقت الراهن. 
مجتمعة  الوطني  العمل  فصائل  رفضت 
العدو،  مع  املعركة  أولــويــة  بذريعة  النقد، 
وكثيرًا ما استعارت الفصائل الفلسطينية 

حسن طارق

ــوالٌت مـــهـــمـــة تــــخــــتــــرق الـــبـــنـــى  ــ ــحــ ــ ثــــّمــــة تــ
األوروبــيــة، ال تخطئها تحاليل  الحزبية 
ــك مــجــريــات  ــ املــتــتــبــعــن. تــشــهــد عـــلـــى ذلـ
ونـــتـــائـــج االســـتـــحـــقـــاقـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
أخيرًا، في أكثر من بلد في القارة العجوز. 
مــن ذلــك مــا يقع مــن مخاضات سياسية 
التشريعيات  نتائج  عسيرة، عقب إعان 
فــي إســبــانــيــا، ذلــك أن صــنــاديــق االقــتــراع 
ــرزت خــريــطــة ســيــاســيــة مــن أربـــع قــوى  أفــ
سياسية أساسية. وعلى الرغم من حلول 
الـــحـــزب الــشــعــبــي فـــي صــــــدارة الــنــتــائــج، 
أغلبية  على  أن يحصل  يستطع  لــم  فهو 
مقاعد البرملان، وهو ما فتح املجال أمام 
ــقـــدة، حــيــث فشل  ــعـ لــعــبــة الــتــحــالــفــات املـ
الــحــزب املــذكــور فــي تكوين أغلبية  زعيم 
نيابية، ما جعل امللك يكلف قائد الحزب 
ــل ثـــانـــيـــا بــتــشــكــيــل  ــراكــــي الــــــذي حــ ــتــ االشــ
الــحــكــومــة. وإلـــى غــايــة تمكنه مــن تدبير 
تحالف حزبي يمكنه من أغلبية برملانية 
مريحة، تسمح بانبثاق طبيعي وسلس 
إجــراء  احتمال  يظل  التنفيذية،  للسلطة 
في  ألوانــهــا  سابقة  تشريعية  انتخابات 

الربيع املقبل أمرًا واردًا. 
ــانـــت االنـــتـــخـــابـــات  ــك بــقــلــيــل، كـ ــ ــل ذلـ ــبـ وقـ
تقريبا،  كــّرســت  قــد  فرنسا  فــي  املناطقية 
بــمــا ال يـــدع مــجــاال لــلــتــراجــع، عـــن مــيــاد 
ثـــاثـــيـــٍة حـــزبـــيـــٍة مـــكـــرســـة، تــتــمــيــز عــلــى 
الــخــصــوص بــتــعــادل تــقــريــبــي فـــي الــقــوة 
السياسية والنفوذ االنتخابي، وتتشكل 
أساسا من القوتن التقليديتن املمثلتن 
الديمقراطي  اليسار االشتراكي  لعائلتي 
الجبهة  عــن   

ً
فضا الجمهوري،  واليمن 

الوطنية ذات االتجاه اليميني املتطرف. 
في املجمل، يسمح تركيب سريع للوقائع 
السياسية واالنتخابية، في أكثر من بلد 
أوروبــــي، ولــتــحــوالت الــخــرائــط الحزبية، 

بالخروج بالخاصات األولية التالية: 
الــحــزبــيــة  الــثــنــائــيــة  تـــصـــدع  ــة  ــدايـ بـ أواًل: 
السياسية في دول  الحياة  التي بصمت 
أوروبـــيـــة عــديــدة، ملــا يــقــارب نــصــف قــرن، 
فــي صــيــغــة تــقــاطــب تــقــلــيــدي بــن اليمن 
والـــيـــســـار. يـــحـــدث هــــذا فـــي قــلــب غــالــبــيــة 
إذ سواء  الرائدة،  الغربية  الديمقراطيات 

مروان قبالن

فــي الــوقــت الـــذي تــتــرّكــز فيه األنــظــار على 
ســيــر تطبيق االتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــران، 
ــقـــوبـــات عـــلـــى ســلــوكــهــا  ــعـ ــر رفـــــع الـ ــيـ ــأثـ وتـ
ــا تــــجــــاه املـــلـــفـــات  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــيـــمـــي وسـ ــلـ اإلقـ
الـــكـــبـــرى فــــي املـــنـــطـــقـــة، تــــــدور فــــي طـــهـــران 
ــراع ســيــاســي طــاحــن بـــن مــراكــز  رحـــى صــ
ــارات الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة،  ــيـ ــتـ الـــقـــوى والـ
عــنــوانــه خــافــة مــرشــد الـــثـــورة اإليــرانــيــة، 
علي خامنئي )77 عاما(، وتوجهات إيران 
وســيــاســاتــهــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد رحيله، 
ولــم يعد ســرًا أنــه مصاب بمرض عضال، 

وأن معركة خافته بدأت للتو.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املـــشـــهـــد الــســيــاســي  وعـ
ــــي شـــديـــد الــتــعــقــيــد، ويـــضـــم قـــوى  ــرانـ ــ اإليـ
عــديــدة، إال أنــه يمكن، فــي الــعــمــوم، تمييز 
تـــيـــاريـــن عـــريـــضـــن، يــشــتــمــل كــــل مــنــهــمــا 
ســـيـــاســـيـــة  مــــــواقــــــف  ذات  أطــــــــــــراف  عــــلــــى 
من  األول  يتألف  متباينة،  وأيديولوجية 
تـــحـــالـــف اإلصــــاحــــيــــن والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــن، 
ومعظم  روحــانــي،  الرئيس حسن  بزعامة 
رموز هذا التيار من أنصار التوجه القومي 
الــلــيــبــرالــي، يــدعــمــهــم الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي ومـــحـــمـــد خــاتــمــي 
ومــيــر حسن مــوســوي. يــدعــو هــذا التيار 
ــران فـــي املــجــتــمــع الـــدولـــي،  ــ إلـــى انـــدمـــاج إيـ
وراء وضع  العالم، سعيا  على  واالنــفــتــاح 
وترفع  االستثمارات،  فيه  تتدفق  طبيعي، 
ــقـــوبـــات، وتــنــطــلــق عــمــلــيــة  ــعـ فـــيـــه عــنــهــا الـ
بــنــاء إيــــران عــصــريــة غــيــر مــعــاديــة للغرب 
له بالضرورة، إنما تقوم  )وليست حليفة 
عاقتها به على املصالح املشتركة – غاز و 
نفط مقابل التكنولوجيا(. ووفقا ألنصار 
هــذا التيار ســوف يــحــول هــذا األمـــر إيــران 
إلى قوة إقليمية كبرى، من واقع إمكاناتها 
االقتصادية وقاعدتها املعرفية، وليس من 
نشاطاتها  أو  السياسية  مــواقــفــهــا  خـــال 
التخريبية أو تدخاتها اإلقليمية، والتي 
تضعها فــي حالة صــدام مــع الجميع، من 
عــرب وأتــــراك وغــربــيــن. ويـــرى هــذا التيار 
أيضا أنه ما كان في وسع إيران أن تصمد، 
واألممية  الغربية  العقوبات  استمرت  لــو 
عليها بضع سنوات أخرى، خصوصا في 
وقت تتعّرض فيه مناطق نفوذها لضغط 
شديد على امتداد املنطقة. ويفاخر أنصار 
الــتــيــار بــأن سياساتهم فقط هــي من  هــذا 
أنقذ نفوذ إيران في العراق وسورية، حيث 
تخوض القوتان الكبريان في العالم حرب 
إيـــــران فـــي املــنــطــقــة، إذ تــقــصــف إحــداهــمــا 
)أمــيــركــا( خــصــوم إيـــران فــي الــعــراق، فيما 
ــرى )روســـيـــا( خــصــومــهــا في  تــضــرب األخــ
سورية، ولوال هذا ألنهى »داعش« النفوذ 

عال عباس

عــــنــــدمــــا نـــســـتـــمـــع إلــــــــى وســــــائــــــل اإلعــــــــام 
تـــكـــّرر مــصــطــلــح لــعــبــة األمــــم بــشــأن طريقة 
تــاعــب الــــدول الــكــبــرى بـــالـــدول الــصــغــيــرة، 
ــارات  ــ ــســ ــ ــــي صــــراعــــاتــــهــــا ومــ ــا فــ ــهــ ــلــ ــدخــ وتــ
، مجموعة 

ً
األحــداث فيها، نتخّيل، مباشرة

ــال، تــجــلــس  ــ ــرجــ ــ غـــامـــضـــة ومـــخـــيـــفـــة مــــن الــ
ــٍة مــتــوســطــة  ــرفــ بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة فــــي غــ
تـــهـــا خــفــيــفــة، وتــحــيــط بها  الــحــجــم، إضـــاء
الخشب  مــن  األربــعــة مكتبة  الــجــدران  على 
ــــي وســـطـــهـــا طـــاولـــة  الـــفـــاخـــر املـــنـــحـــوت، وفـ
اللون عليها خارطة للعالم،  سميكة داكنة 
فيما  الغامضون،  الــرجــال  ويضحك هــؤالء 
يــتــحــكــمــون بــمــصــائــر الــشــعــوب. وكــثــيــرون 
منا يجمح خيالهم، ويتصّورون على هذه 
الــخــارطــة مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــع الــصــغــيــرة 
لبلداننا  تــرمــز  الشطرنج،  بقطع  الشبيهة 
وجماعاتنا، يحّركها هؤالء الاعبون وفق 
هواهم، وتتحّرك معها حياتنا ومستقبلنا. 
ــذا املــصــطــلــح وتــنــويــعــاتــه هدفا  ويــحــقــق هـ
الناس، في كل أصقاع  إعطاء  رئيسيا، هو 
األرض، شــعــورًا بـــأن قـــوة كــبــرى تــحــدد كل 
شيء، وترسم كل شيء بدقة، وأن هدف كل 
مــا حــصــل ويــحــصــل تحقيق مــصــالــح هــذه 
الــكــبــرى، وتشعر الناس  الــقــوى(  الــقــوة )أو 
أيــضــا بــأنــهــم غــيــر مــســؤولــن عــمــا يــجــري، 
وبالتالي،  بــه،  التحكم  قــادريــن على  وغــيــر 
تدفع الناس إلى االستسام، واالقتناع با 

جدوى أي شيء.
بشكل أو بآخر، فإن في تخيل األمور بهذا 
الشكل السينمائي شيئا من الحقيقة، وهو 
، فهناك لعبة 

ً
تخيل رمـــزي ملــا يــجــري فــعــا

أمم، ونحن قطع شطرنج فيها، ومصائرنا 
القوى  مصالح  تضارب  محصلة  تحّددها 
الــكــبــرى، وتــأثــيــرنــا عــلــى مــجــريــات األمـــور 

 لم يكن معدوما.
ْ
محدود، إن

خمس سنوات من األزمة السورية، وتكرار 
الــخــط الــبــيــانــي لـــأحـــداث، والــطــريــقــة التي 
يولد بها األمل، ثم يتضاءل فيتاشى، تثبت 
ذلــــك، فــكــل بــضــعــة أشــهــر، يــرتــفــع الــحــمــاس 
الواليات املتحدة بضرورة  دوليا، فتصرح 
ــم تــصــرح  ــاســـي، ثــ ــيـ ــل سـ ــــول إلـــــى حــ الـــــوصـ
روســيــا بــصــوت أعــلــى، ثــم تــبــدأ التحركات 
في األمــم املتحدة وفي بقية الــدول، ويعلن 
عــن مكان جديد ومؤتمر جــديــد، وتنشغل 
وسائل اإلعام بالتحليل والتوقع، يتمسك 
ســـوريـــون كــثــيــرون بــالــفــرصــة، ويــخــلــقــون 
 جـــديـــدًا، ويــؤجــلــون موتهم 

ً
ألنــفــســهــم أمــــا

أو رحــلــتــهــم فـــي املــجــهــول، وشــيــئــا فشيئا 
يبرد هذا األمل حتى يتاشى، وحن يصل 

الـــشـــعـــار املـــصـــري »ال صــــوت يــعــلــو فــوق 
صوت املعركة«، باعتباره أداة قمع شديدة 
الــفــعــالــيــة فـــي إســـكـــات األصـــــوات الــنــقــديــة 
الــتــي تم  الــتــي ال تعجبها. واآللـــيـــة األهـــم 
واستخدمتها  الوقت،  ذلك  في  اعتمادها، 
اليوم  وتستخدمها  بعد،  فيما  »حــمــاس« 
بطريقة أكثر حدة من السابق، هي الخلط 

املتعمد بن النقد الذاتي وجلد الذات.
ــي: نـــقـــد ســيــاســات  ــ ــذاتـ ــ نــقــصــد بــالــنــقــد الـ
ــد  ــقـ ــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر ونـ الــــفــــصــــائــــل ومــ
ــات حـــركـــتـــي حــــمــــاس والـــجـــهـــاد  ــاســ ــيــ ســ
اإلسامي، بوصفها سياساٍت ال تتناسب 
مـــع األهـــــــداف الــفــلــســطــيــنــيــة، وطــبــيــعــتــهــا 
ــة تــــــــحــــــــّرر وطـــــــنـــــــي مــــــــن احـــــتـــــال  ــ ــيـ ــ ــــضـ قـ
اســتــيــطــانــي، وبــالــتــالــي، نــقــد الــســيــاســات 
التي تجعل الفلسطينين يدفعون ثمنها 
غاليا، من دون أن يحصلوا، في مقابلها، 
نــقــد  أي  األرض،  ــلــــى  عــ مــــنــــجــــزات  ــلــــى  عــ
التي  املــمــارســات  أو  العدمية،  السياسات 
الفلسطينية من وجهة  ال تخدم املصالح 

نظر املنتقدين لهذه السياسات.
ُيـــــحـــــّمـــــل  أن  الــــــــــــــــــــذات:  بـــــجـــــلـــــد  نـــــقـــــصـــــد 
ــهــــم مـــســـؤولـــيـــة  ــفــــســ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أنــ
الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة، ألنــهــم ارتــكــبــوا 
أو حــــتــــى خــــطــــايــــا،  ــة  ــيــ ــيــــاســ أخــــــطــــــاء ســ
وبالتالي، اعتبار السياسات اإلسرائيلية 
ــا مـــحـــقـــة. كـــأن  ــهـ ــتـ ــيـ ــشـ ــة ووحـ ــيــ ــتــــالــ االحــ
نـــقـــول إن املـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي الـــرافـــض 

السيئ السابق يبدو كأنه األفضل مطلبا 
وهــدفــا، وهـــو مــا يــحــولــه إلـــى إنــجــاز. فقد 
تم وضع الفلسطينين في شــروط أسوأ، 
والــيــوم الــهــدف إخــراجــهــم مــن هــذا السيئ 
ــــوءًا، إلـــى وضــعــهــم الــســابــق،  ــل سـ إلـــى األقــ
وهـــو مــا ُيــظــهــر الــوضــع الــجــديــد بوصفه 
إنـــجـــازًا. ال يعني هـــذا الــنــقــد أن إســرائــيــل 
ــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــعـــدوانـــيـــة  ــــق فـ عـــلـــى حـ
ــاء والـــحـــمـــاقـــات  ــ ــطـ ــ االســـتـــيـــطـــانـــيـــة، واألخـ
الفلسطينية ال تبّرر الجرائم اإلسرائيلية 
ليس  املــقــابــل،  وفـــي  الفلسطينين.  بــحــق 
هناك قدسية لحركة املقاومة، وكل مقاومة 
األخــطــاء  مــن  ولــهــا حصتها  للنقد،  قابلة 
النار،  الخاطئة، حتى تحت  والسلوكيات 

فا يدفع ثمن العدوان املقاتلون وحدهم، 
الذين  املدنين  والـــذي يقع جــل ثقله على 
يواجهون وحشية إسرائيلية منفلتة من 

عقالها وهم في العراء.
ــيـــوم إن الـــحـــرب األخـــيـــرة كــان  إذا قــلــت الـ
يمكن تجنبها، وهـــي جـــاءت فــي وقـــٍت ال 
يناسب الفلسطينين على اإلطــاق، وفي 
ويــجــب تجنب  فلسطينية،  أســـوأ شـــروط 
الــقــول ال يجعل  فــهــذا  أي حـــرب تشبهها، 
الوحشي على غزة  الــعــدوان اإلســرائــيــلــي 
مــحــقــا، وهــــذا الــنــقــد ال يــخــدم الـــعـــدو، كما 
تدعي »حماس« وأبواقها. عندما يحتكر 
طرف قرار الحرب، وال يدفع ثمنه وحده، 
الـــذي يــوجــه له،  النقد  عليه أن يسمع كــل 
حتى لو جاء هذا النقد تحت النار، فليس 
أعــضــاء »حــمــاس« أو الــجــهــاد اإلســامــي، 
الفصائل، وحــدهــم مــن يدفع  وغيرها مــن 
ثمن هذا العدوان. واليوم نرى جيدًا أن من 
اإلسرائيلية  للوحشية  الغالي  الثمن  دفع 
في ثاثة حــروب هم سكان غزة البسطاء 
ــراء. ولــــيــــســــت قـــــدرة  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ ــاء وال ــفــ ــعــ والــــضــ
الصمود الفلسطينية الكبيرة مبررًا لذبح 
األخـــرى،  بــعــد  ــرة  املـ الفلسطيني،  الــشــعــب 
فلوحشيتها  إســرائــيــل،  إلثــبــات وحــشــيــة 
ولها  فلسطيني،  كــل جسد  على  عــامــات 

ضحية في كل بيت فلسطيني.
يــبــحــث الــنــقــد الـــذاتـــي فـــي األخـــطـــاء الــتــي 
ارتـــكـــبـــنـــاهـــا بـــحـــق أنـــفـــســـنـــا، ومــحــاســبــة 

ــذه األخــــطــــاء الـــتـــي نــدفــع  أنــفــســنــا عــلــى هــ
ثمنها دمـــاء، وكــون مــن يسقطون شهداء 
الــبــشــريــة  األرواح  مـــع  الــتــعــامــل  يــعــنــي  ال 
بــخــفــة، ومــحــاســبــة الــــذات يــجــب أن تكون 
علنا. خاضت »حماس« حربا مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وطـــردتـــهـــا مـــن قــطــاع عـــزة، 
وقامت حرب طاحنة ودموية بن الطرفن 
الطرفان  السلطة، ويعود  لاستياء على 
 بــعــد أخــــرى، مــن دون 

ً
إلـــى املــصــالــحــة مـــرة

أي مــراجــعــة مــن أي طـــرف، مــراجــعــة تقول 
للبشر/ الــضــحــايــا، مــا الـــذي جـــرى، ومــن 
ــن الــــــدم الــــــذي ســـــال فــــي هـــذا  ــــؤول عــ ــــسـ املـ
الــــصــــراع؟ أمــــا ســيــاســة صــفــحــة وطــويــت، 
ــبــقــي كــل عــوامــل الــصــراع الــداخــلــي 

ُ
فــهــي ت

، وقــابــلــة لــلــتــجــدد فـــي أي 
ً
الـــدمـــوي قــائــمــة

وقت.
الــذات بوصفه تبريرًا  يتم التصّدي لجلد 
وحتى  وعدوانيتها.  إسرائيل  لسياسات 
فــي هـــذه الــحــالــة، ال ُيــقــبــل تكميم األفــــواه 
وقــطــع األلــســن ومــنــعــهــا مــن الـــكـــام، إنما 
ــذه األصـــــــوات.  ــ بـــالـــنـــقـــاش والــــجــــدل مــــع هـ
وارتكاب الضحية أخطاًء ال يعطي الجاد 
الــحــق في  لــكــن، للضحية  الــحــق بذبحها. 
نــقــد ســلــوكــهــا الـــخـــاطـــئ فـــي مــواجــهــتــهــا 
الجاد، بل هناك حاجة ضرورية وملحة 
الفلسطينية  الضحية  تــراجــع  ألن  الــيــوم 

تجربتها نقديا.
)كاتب فلسطيني(

في بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، أملانيا...، 
فإن نمط التناوب السياسي على الحكم 
بن حزبن كبيرين، لم يعد ممكنا اعتباره 
قــاعــدة عــامــة، إذ إلــى جــانــب »الــعــمــال« و 
»املحافظن«، أصبحت الخريطة الحزبية 
االنــجــلــيــزيــة أكــثــر تـــعـــددًا، وظـــهـــرت قــوى 
»الديمقراطين  مثل  معتبرة،  سياسية 
الليبرالين«، »استقال اململكة املتحدة«، 
»الــخــضــر« أو غــيــرهــم، حــيــث بـــات معها 
املستندة  والحكومات  التحالفات  منطق 
إلـــى أغــلــبــيــة مــكــونــة مـــن حــزبــن أو أكــثــر 
أمــرًا معمواًل به في الواليات التشريعية 
ــار املــشــهــد  ــي إســبــانــيــا، صــ ــرة. وفــ ــيــ األخــ
ــاد بن  الــثــنــائــي املــبــنــي عــلــى تــقــاطــب حــ
ــزب  ــ ــحـ ــ الــــعــــمــــالــــي« و »الـ »االشــــــتــــــراكــــــي 
ــزءًا مـــن املـــاضـــي، مـــع بـــروز  الــشــعــبــي«، جــ
ــة جــــــديــــــدة، مــــثــــل »نـــحـــن  ــيـ ــاسـ ــيـ قـــــــوى سـ
أن  والـــواقـــع  »مـــواطـــنـــون«.  أو  نستطيع« 
هذا التصّدع الذي ال يعني، خارج الحالة 
اليونانية، بالضرورة انهيارًا تاما للقوى 
تنظيميا  يعكس  التقليدية،  السياسية 
وســيــاســيــا نــوعــا مـــن اإلنـــهـــاك الطبيعي 
الـــذي تــعــّرضــت لــه هــذه الــقــوى املتناوبة 
على الحكم منذ عقود. أما على املستوى 
الــفــكــري واأليـــديـــولـــوجـــي، فــلــأمــر عــاقــة 
بضعف التقاطب بن املشرعن املقدمن، 
التقليديان  واليمن  اليسار  يبدو  حيث 
ــتــــربــــان أكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــوســــط،  ــقــ يــ
بــاإلجــابــة على  مــا يتعلق  فــي  خصوصا 
ــة الـــرعـــايـــة، وعــلــى  تــحــديــات مـــا بــعــد دولــ
أسئلة السياسات العمومية االجتماعية.
يسارية  لحساسية  ُمــاحــظ  بــروز  ثانيا: 
جــــديــــدة، تــتــحــدث لــغــة ســيــاســيــة بــنــبــرة 
مختلفة، وتقدم أجوبة جريئة، مستفيدة 
من أشكال مبتكرة في التعبئة السياسية، 
القيادات  من  على جيل جديد  ومعتمدة 
الشابة. وإذا كانت هذه الحساسية تبقى 
بــشــكــل مــــن األشــــكــــال امـــــتـــــدادًا لــتــجــارب 
، طوال 

ً
»يسار اليسار« التي ظلت حاضرة

الـــقـــرن املـــاضـــي، فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
األوروبــي، فإنها تختلف جذريا مع هذه 
التجارب، خصوصا على مستوى القدرة 
على تكريس نفوذ انتخابي غير مسبوق. 
ثــالــثــا: تــصــاعــد مــخــيــف لــتــيــارات اليمن 
املــتــطــرف، وألطــروحــتــه الــشــعــبــويــة التي 

ــراق، وأنـــهـــت املــعــارضــة  ــعــ ــرانــــي فـــي الــ اإليــ
السورية نفوذها في سورية. 

ــالـــف  يــــتــــكــــون الـــــتـــــيـــــار الـــــثـــــانـــــي مــــــن تـــحـ
ــيــــن  ــقــــومــ ــــن والــ ــدديـ ــ ــــشـ ــتـ ــ اإلســـــامـــــيـــــن املـ
املتطرفن، ويقوده رموز الحرس الثوري، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الــــجــــنــــرال مـــحـــمـــد عــلــي 
جعفري وقاسم سليماني، يدعمه معسكر 
كــل مــن الــرئــيــس الــســابــق محمود أحمدي 
نـــجـــاد ورئـــيـــس الـــبـــرملـــان عــلــي الريــجــانــي 
ــع املـــتـــشـــدد مــحــمــد تـــقـــي مــصــبــاح  ــرجــ واملــ
القضائية صــادق  السلطة  يــزدي ورئــيــس 
الريــجــانــي وغــيــرهــم. يـــحـــاول هـــذا الــتــيــار 
ــثـــورة  الـــتـــأقـــلـــم مــــع مـــرحـــلـــٍة لــــم تــعــرفــهــا الـ
اإليــرانــيــة مــن قــبــل، وتثير مــخــاوف كبيرة 
لــديــه، هــي مــرحــلــة االنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم، 
ــــؤالء، تــآلــفــت مـــع فــكــرة  فـــإيـــران، بــحــســب هـ
الــعــزلــة والــحــصــار. وقــد تمكن هــذا التيار 
من السيطرة على مفاصل الدولة، وإزاحة 
خصومه بفضل هذه السياسات وتوظيف 
األكــبــر، وزعــم  الشيطان  مقاومة  شــعــارات 
ــــرات خــــارجــــيــــة، تــســعــى إلـــى  ــــؤمـ وجــــــود مـ
إطاحة النظام من الداخل )نموذج الثورة 

الخضراء عام 2009(. 
أمـــا وقـــد سقطت »املــــؤامــــرة«، بــعــد أن قــرر 
الـــغـــرب االنـــفـــتـــاح عــلــى الــنــظــام اإليـــرانـــي، 
اتفاق وقعته  دولــيــة، عبر  ومنحه شرعية 
ست قوى كبرى )5+1( ونص عليه قرار من 
مجلس األمن )القرار رقم 2231(، فإن التيار 
املــتــشــدد يــجــد نــفــســه، فــي املــرحــلــة املقبلة، 
فـــي ورطــــة ســيــاســيــة كـــبـــرى، فـــي مــواجــهــة 
خصومه الذين بدأوا توًا استغال نتائج 
االتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، لـــتـــحـــســـن مـــواقـــعـــهـــم 
السياسية على أبواب انتخاباٍت برملانيٍة، 
ــبــــراء، فـــهـــا هــو  ــابـــات مــجــلــس الــــخــ ــتـــخـ وانـ
روحــانــي يتحدث عــن نسبة نمو متوقعة 
تــصــل إلـــى 8 بــاملــائــة بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات، 
استثمارات  مليار دوالر  ويتحدث عن 50 
إيـــران، وغير ذلــك من  سنوية تتدفق على 
توقعات إلنــجــازات، يــدرك الــعــارفــون أنها 
األمر  أكثر منها واقعية. دفع هذا  دعائية 
الــتــحــذيــر من  إلـــى  املــرشــد خامنئي نفسه 
الـــذي ســـّدت عليه إيـــران  الــغــرب  أن ينجح 
باب »املؤامرات« من أن يتسلل من النافذة، 
لــتــحــقــيــق مـــا عــجــز عـــن فــعــلــه عــبــر الــقــوة 
الناعمة واالنــفــتــاح واالســتــثــمــارات ونمط 
الحياة االستهاكية واملتطلبات العصرية 
تخاطب  وقــيــم  ورفــاهــيــة  تكنولوجيا  مــن 
خــصــوصــا شـــرائـــح الــشــبــاب فـــي املجتمع 
اإليــرانــي )نسبة مــن تقل أعمارهم عــن 30 
عاما تبلغ 60 باملائة من إجمالي السكان(. 
وقـــد ال يــكــون خــامــنــئــي مــخــطــئــا كــلــيــا في 
بالفعل  تقوم  أوبــامــا  نظرية  مخاوفه، ألن 
ــات املـــتـــحـــدة، ومـــن  ــ ــواليـ ــ عـــلـــى فـــكـــرة أن الـ

مــنــســوب الــيــأس إلـــى الـــقـــاع، تــعــود الــــدورة 
من جديد. وهكذا، وفــي أثناء ذلــك، تستمر 
املــدن، وتستمر  السقوط على  البراميل في 
األشــــــاء فـــي الــتــنــاثــر، ويــســتــمــر الــطــوفــان 
الجحيم بالتشتت في  الهارب من  البشري 
أنــحــاء الــعــالــم، يستمر الــجــوع والــتــعــذيــب 

والخوف، يستمر كل شيء في مكانه. 
واملــصــطــلــح صــحــيــح، على  إذًا،  اللعبة  هــي 
مــنــه، وبالتالي،  الخيالي  الــجــزء  الــرغــم مــن 
يمكن لنا اشتقاق مصطلحات أخرى كثيرة 
األمـــم، واحتضار  إجـــازة  مثل  منواله،  على 
األمـــم، ووظــائــف األمـــم، فضمن هــذه اللعبة 
يكون لكل أمة وظيفة، تؤديها لكي تستمر 
 تــصــنــع الـــســـاح، وأخـــرى 

ٌ
الــلــعــبــة، فـــواحـــدة

تـــشـــتـــريـــه، واحـــــــدة تــعــطــيــه لــلــمــتــحــاربــن، 
وواحـــــــدة تــكــشــفــهــم، واحــــــدة تــتــشــاجــر مع 
األخـــــرى، واالثـــنـــتـــان تـــدعـــوان إلـــى الــســام، 
الــكــل يــرفــع شــعــارًا مــوحــدًا، والــكــل يفعل ما 
يناقضه.  أوهمنا اإلعام أن مؤتمر جنيف 
ســيــكــون الــحــل، تــم تضخيم أهــمــيــتــه، وبــث 
إيحاء بأن األمم اتفقت، أخيرًا، على أنه ال بد 
من إيقاف هذا املوت الذي يلتهم السورين، 
ــــدأت كـــل أمــة  ــة الــتــحــضــيــر، وبـ ــ ــــدأت دوامـ وبـ
بتنفيذ وظيفتها، فهذه ال توافق على شكل 
القاعة،  حجم  تعديل  تريد  وتلك  الــطــاولــة، 
الــبــاب، ومــن عرقلة  وأخـــرى تطلب توسيع 
إلــــى عـــرقـــلـــة، يــخــفــت وهــــج األمــــــل، ويــشــعــر 
الــســوريــون، مــن جــديــد، بــأن ال معنى لهذا 
املؤتمر، وهو لن يكون أفضل من املؤتمرات 
التي سبقته، فينزل منسوب التوقعات منه، 

ويستسلم الناس من جديد.
قال الروس، وبوضوح تام، إن تشكيلة وفد 
املعارضة شأن أممي، وهم حن يقولون ذلك 
فــهــم يــقــصــدون أن تشكيلة وفـــد املــعــارضــة 
شأن روسي، فكلمة أممي تعني أن يوافقوا 
هم عليه، وما دام وفد النظام شأن روسي، 
فــي عملية روســيــة صافية،  إذًا  فقد صــرنــا 
عــلــى الــعــالــم أن ال يــتــدخــل فــيــهــا، فــهــي، في 
ــلـــي، طــائــراتــهــا  الــنــهــايــة، شـــأن روســــي داخـ
تسيطر على األجواء، وصواريخها تضرب 
فـــي كـــل مــكــان مـــن األرض الـــســـوريـــة، وهــي 
النظام قراراته، وتكاد تفرض  تفرض على 
معارضتها  )ونــــوع(  شكل  املــعــارضــة  على 
ومطالبها وشروطها.  هي األمة التي تقوم 
األمــة  تــبــدو  فيما  اآلن،  الــكــبــرى،  بالوظيفة 
األكـــبـــر وكــأنــهــا تــتــابــع إجــازتــهــا الــســنــويــة 
املستمرة منذ خمس سنوات. وتتابع باقي 
من  الثانوية،  وظائفها  أداء  األصــغــر  األمــم 
شد وجذب، وتأخير ومماطلة، وها هو دم 

السورين يضيع بن القبائل.
)إعالمية سورية(

قــــــرار الــتــقــســيــم الــــــذي أعــلــنــتــه الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــام 1947 
الــحــق بإقامة دولـــة إســرائــيــل على  يعطي 
تبرير  فــي  الفلسطيني،  املجتمع  أنــقــاض 
أن مــــا جـــــرى الحــــقــــا كـــــان نــتــيــجــة رفـــض 
نتيجة  وليس  الــقــرار،  ذلــك  الفلسطينين 
العدوانية الصهيونية وطبيعة مشروعها 

االستيطاني االقتاعي. 
ــذاتــــي وجـــلـــد الــــذات  الــخــلــط بـــن الــنــقــد الــ
يــجــعــل كـــل نــقــد لــســلــوك الــفــصــائــل الــتــي 
متهما  الفلسطينية«  »الــوطــنــيــة  تحتكر 
بــأنــه يــخــدم الـــعـــدو، فــلــو تـــم الـــيـــوم الــقــول 
لــــ«حـــمـــاس« إن أغــلــبــيــة مــطــالــبــهــا املــحــقــة 
برفع الحصار عن قطاع غزة اليوم كانت 
الـــدمـــوي الــداخــلــي  متحققة قــبــل الـــصـــراع 
بــيــنــهــا وبــــن »فـــتـــح« قــبــل تــســع ســـنـــوات، 
ــلـــو بكل  ــــك كــلــه بــفــضــل اتـــفـــاقـــات أوسـ وذلـ
الــدم  هــذا  لكل  بحاجة  نكن  ولــم  عيوبها، 
الــــذي ســـال خـــال هـــذه الــســنــوات، ال على 
يد اإلسرائيلين، وال في الصراع الداخلي 
الفلسطيني ـ الفلسطيني، لنعود ونطالب 
بما كان متحققا من قبل، فهل نصبح بهذا 
ال  الصهيوني؟ طبعا،  العدو  نخدم  النقد 
الحصار اإلسرائيلي وغير  كله  يبرر هذا 

اإلسرائيلي لقطاع غزة. 
ــاس« قــصــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــه »حـ ــ ــت بــ ــ ــامـ ــ ــا قـ ــ يـــشـــبـــه مــ
»الحاخام والعنزة« اليهودية، وجوهرها 
ــــوأ يــجــعــل الــوضــع  أن جــعــل الـــشـــروط أسـ

تــقــدم مــشــروعــا هــويــاتــيــا يشبه ترسيما 
الذي يسيطر على  أليديولوجيا الخوف 
ــٍة مــــن الـــطـــبـــقـــات الــوســطــى  ــعــ فــــئــــاٍت واســ
ــهــــددًا مــن  ــاٍة تــعــتــبــره مــ ــيــ تـــجـــاه نـــمـــط حــ
األجــانــب والــهــجــرات. أمـــا عــلــى املستوى 
الـــبـــرنـــامـــجـــي، فــتــقــتــرح إجــــــــراءات سهلة 
مــنــطــلــقــة مــــن هــــواجــــس أمـــنـــيـــة مــحــضــة. 
واملـــاحـــظ، هــنــا، أن هـــذه الــتــيــارات التي 
الكراهية  إلــى خــطــابــات  تــنــزاح  كثيرًا مــا 
واإلســامــوفــوبــيــا، اســتــطــاعــت االنــتــشــار 
بشكل مفارق، حتى داخل بلدان أوروبية 
ال تــعــانــي اقـــتـــصـــاداتـــهـــا مـــن صــعــوبــاٍت 
كثيرًا  الــخــاص  تاريخها  ويبتعد  كــبــرى. 
ــة املــتــمــيــزة  عـــن نـــمـــوذج الـــــدول األوروبــــيــ

بأجيال من الهجرات املكثفة. 
رابعا: على عكس ما بشرت به »يوتوبيا« 
ــــدى أجـــــيـــــال مــن  ــ ــدة األوروبـــــــيـــــــة لـ ـــــوحــــ الـ
املــــؤمــــنــــن بـــــــأوروبـــــــا الـــســـيـــاســـيـــة أفـــقـــا 
لــانــتــمــاء، والــفــكــرة »الــهــابــرمــاســيــة« عن 
تخترق  األوروبــيــة،  الدستورية  املواطنة 
ــة، الــيــوم،  ــيــ األحـــــزاب الــســيــاســيــة األوروبــ
حساسية مناهضة ألوروبــا. يظهر ذلك، 
بوضوح، سواء في أملانيا أو إنجلترا أو 
غيرهما. وأكثر من ذلك، فإن سقف الدولة 
الوطنية نفسه أصبح موضوعا لتشكيك 
تــيــاراٍت حزبيٍة صــاعــدة. نفّكر، هــنــا، في 
الحضور املتزايد لتيارات قومية كثيرة، 
إسبانيا  فــي  االســتــقــالــيــة  املــطــالــب  ذات 

وهولندا وغيرهما من الدول األوروبية.
)باحث مغربي(

ورائها الغرب، قد فشلت في تغيير إيران 
عــبــر أربــعــة عــقــود مــن الــعــزلــة والــحــصــار، 
لــكــنــهــا قـــد تــســتــطــيــع تــغــيــيــرهــا مـــن خــال 
عـــبـــوات »الــيــبــبــســي كــــوال« ونــمــط الــحــيــاة 

والثقافة االستهاكية األميركية.
مـــن هــــذا املــنــطــلــق، يــمــكــن الـــقـــول إن إيــــران 
تـــقـــف عـــلـــى أبـــــــواب مـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة فــي 
ــبـــاب أيــضــا،  ــذا الـ تـــاريـــخ ثـــورتـــهـــا. ومــــن هــ
الكبيرين في  التيارين  يشتد الصراع بن 
عــلــى خافة  اإليــرانــيــة  السياسية  الــحــيــاة 
املـــرشـــد. فــفــي إيـــــران الـــتـــي يـــقـــوم نــظــامــهــا 
الــســيــاســي، وبــنــص الــدســتــور، عــلــى مبدأ 
القول  املــرشــد صــاحــب  الفقيه، يعد  واليـــة 
الداخلية منها  الــبــاد،  الفصل في شــؤون 
والخارجية. من هنا، تتأتى أهمية الصراع 
على املنصب. صحيح أن مؤسسة املرشد 
ــا، فـــي ظل  ــدهــ ال تــســتــطــيــع أن تــحــكــم وحــ
النظام  عــن  تعقيدًا  يقل  ال  نــظــام سياسي 
ــركـــي، لــجــهــة الـــتـــوازنـــات  ــيـ الــســيــاســي األمـ
القوى  مراكز  مختلف  بن  يصنعها  التي 
)مــجــلــس الــخــبــراء الــــذي يــنــتــخــب املــرشــد، 
الــذي  الــنــظــام  مصلحة  تشخيص  مجلس 
والتشريعات  القوانن  مطابقة  من  يتأكد 
لــنــظــام الــجــمــهــوريــة ودســـتـــورهـــا، مجلس 
صيانة الدستور الذي يصادق على صحة 
ــقـــدم املـــرشـــحـــن لـــانـــتـــخـــابـــات: الــســلــطــة  تـ
الـــقـــضـــائـــيـــة، مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، رئـــاســـة 
ـــثــــوري، الــجــيــش  الــجــمــهــوريــة، الـــحـــرس الـ
ــيـــج(  ــبـــاسـ الـــنـــظـــامـــي، قـــــــوات الـــتـــعـــبـــئـــة )الـ
أن  إال  )اطــــاعــــات((  االســتــخــبــارات  وزارة 
املــرشــد، فــي الــنــهــايــة، وبــاعــتــبــاره السلطة 
األعلى في الدولة، هو الوحيد القادر على 
اتــخــاذ الــقــرار فــي ظــل حــالــة تــــوازن دقيقة 
بــن مختلف مــراكــز الــقــوى، وبما يــراه في 

مصلحة النظام.
املقبلة،  املــرحــلــة  بــخــطــورة  وعــيــه  ونتيجة 
يــحــرص املـــرشـــد، قــبــل غــيــابــه عــن املــشــهــد، 
عــلــى تــرتــيــب مـــوضـــوع خــافــتــه لجهتن. 
األولـــــــــى أن يـــتـــأكـــد مـــــن اســــتــــمــــرار خــطــه 
الــســيــاســي بــعــد رحـــيـــلـــه. لـــذلـــك، هـــو على 
األرجـــــح ســيــعــمــل مـــا فـــي وســعــه لــوصــول 
أكبر عدد ممكن من املتشددين إلى مجلس 
الخبراء في االنتخابات التي تجري في 26 
مــن شهر فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري. وثانيا 
أن يــتــأكــد مـــن أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك صـــراع 
على خافته، يؤدي إلى تفجير النظام من 
استبعاد  الداخل وإسقاطه. من هنا، جاء 
املتقدمن  أكــثــر  الــدســتــور  صيانة  مجلس 
الخبراء،  مجلس  النتخابات  اإلصاحين 
وفــي مقدمتهم حفيد اإلمــام الخميني. ما 
يــغــيــب عـــن بـــال املـــرشـــد الــــذي يــفــتــرض أن 
تــكــون ســنــه ومــكــانــتــه العلمية قــد فاضت 
عليه شيئا من الحكمة، هو أنه، مهما فعل، 
أنه  خصوصا  التغيير،  منع  يستطيع  لــن 

وصل إلى السلطة من هذا الباب. 
)باحث سوري(

النقد حاجًة وطنيًة فلسطينية

الحزبية األوروبية الجديدة

إيران: الصراع على خالفة المرشد 
و»روح الثورة«

سورية ولعبة األمم

هناك حاجة ضرورية 
اليوم ألن تراجع 

الضحية الفلسطينية 
تجربتها نقديا

سقف الدولة 
الوطنية نفسه أصبح 

موضوعًا لتشكيك 
تياراٍت حزبيٍة صاعدة

يحرص المرشد، 
قبل غيابه عن 

المشهد، على ترتيب 
موضوع خالفته

آراء

بشير البكر

لم تلتحق حلب باملدن السورية، التي ثارت على حكم بشار األسد إال في وقت 
درعـــا وحمص  مثل  ذلـــك،  إلــى  الــتــي سبقتها  املـــدن  إلــى  قياسًا  نسبيًا،  متأخر 
وحماة وإدلب وديرالزور والرقة. وظل النظام يعتبر عدم انشقاق حلب نقطة قوة 
حسب الستقراره، ألسباب كثيرة، منها أن حلب هي عاصمة الشمال 

ُ
أساسية، ت

السوري ككل الذي يشكل جناح سورية الثاني. وأنها مدينة تمتد على مساحة 
الُبعد  وهــذا  تركيا،  الجارة  مع  الحدودي  الثقل  مركز  وتشكل  واسعة،  جغرافية 
يمتد في التاريخ املشترك والتبادل التجاري عبر العصور، وتتدخل فيه عوامل 
بشرية وجغرافية، ظلت في كل الظروف تؤثر في الوضع السوري، سلبًا وإيجابًا.

ومثلما أحدث انضمام حلب للثورة انعطافًا كبيرًا في مسيرتها وخطها البياني، 
فإن محاولة الروس والنظام إسقاطها رهان يجري التعويل عليه، إلنهاء الثورة 
السورية، ذلك أن املدينة ال تزال تشكل، حتى اليوم، واحدًا من أكبر معاقل الثورة 
الذي يــوازي، في أهميته، ثقل الجنوب وريف دمشق، اللذين ال يزاالن صامدْين 
في وجه حرب اإلبادة التي يشنها االحتالالن، الروسي واإليراني، ضد فصائل 
الثورة السورية. فتح الروس معركة حلب، مع انطالق مباحثات جنيف في نهاية 
الشهر املاضي، وهم يواصلون خوضها بشراسة كبيرة، واضعني في حسابهم 
قضية حسمها، قبل العودة إلى طاولة املفاوضات املقررة في الخامس والعشرين 
من الشهر الحالي. وهم يهدفون من ذلك إلى تحقيق أكثر من إنجاز. األول رمزي، 
العد  التي التحقت بالثورة ســوف يعني الدخول في  املــدن  وهــو أن إسقاط آخــر 
املسبوق  العنف غير  للثورة، وهــذا ما يفسر  النهاية  اتجاه خاتمة  العكسي في 
 للثورة، وقد تبني، في األيام األخيرة، 

ً
املسلط على املدنيني الذين يشكلون حاضنة

في  الشعبية  الحاضنة  في ضــرب  اإلسرائيلية  األساليب  يمارسون  الــروس  أن 
إلــى تركيا، بضرب  الثانية موجهة  والــرســالــة  الــثــورة.  لتنفض عــن  ريــف حــلــب، 
بأي  القيام  من  ومنعها  الالجئني،  من  بمزيد  وإغراقها  منها،  القريبة  الفصائل 
تحرك، عسكريًا كان أو إلغاثة املدنيني من خالل إقامة منطقة آمنة، باإلضافة إلى 
تمكني القوات الكردية من ربط املناطق التي تسيطر عليها، لتصبح على اتصال 
من أقصى شرق سورية على الحدود العراقية السورية وحتى مدينة حلب. وهذا 
الديموقراطي  االتحاد  إقامة شريط حــدودي كــردي، تحت سيطرة حزب  يعني 
الكردي، فرع حزب العمال الكردستاني التركي الذي تخوض أنقره ضده حربًا 
شعواء، وباتت تعتبر أنها ألحقت به ضربة كبيرة في الفترة األخيرة. وتعد هذه 
األتــراك،  املسؤولون  وبــات  أنقرة وواشنطن،  الخالف بني  نقاط  أبــرز  النقطة من 
على أعلى املستويات، يجاهرون بها، وال يتحرجون من توجيه االتهام لواشنطن 
تركيا  التاريخية بني  العالقات  الرغم من  األكـــراد، على  اخــتــارت صف  أنها  في 
الـــروس، وعلى صلة بنظام األسد  األكـــراد يحركهم  أن  املتحدة، ومــع  والــواليــات 
وتنسيق ميداني معه. وبناء على ذلك، فإن أكثر طرف يقف أمام امتحان تغيير 
الخريطة في حلب هو تركيا، التي ستجد نفسها في حرب استنزاٍف جديدٍة مع 
الذي بات يسيطر على شريط كبير داخل سورية،  الكردستاني،  العمال  حزب 

ويشكل قاعدة لحرب مفتوحة ضد أنقرة.
املعتدلة،  املعارضة  هــو  حلب  على  الــواســع  الهجوم  مــن  رئيسي  متضّرر  هناك 
ــام األخــيــرة، ويطمح الـــروس مــن خــالل تصفيتها  الــتــي خــســرت الكثير فــي األيـ
على األرض، قبل الجولة الجديدة من جنيف، إلى سوق وفد املعارضة إلى طاولة 

املفاوضات بشروط النظام، من أجل توقيع وثيقة استسالم الثورة.
باإلضافة إلى األكراد والنظام السوري، سيكون هناك مستفيد آخر، هو داعش، 
الذي حافظ على قوته في مناطق واسعة من ريف حلب، تؤمن قاعدته الرئيسية 

في الرقة. 

نصري حجاج

الشعب العربي الوحيد الذي كان يجب أن يكون الى جانب السوريني، في صرختهم 
األولى للحرية، وفي تعثر حراكهم، وفي محنة تكالب القوى من كل اتجاه على ثورتهم 
لها،   

ً
الــتــاريــخ  مثيال يعرف  لــم  التي  الكبرى  وفــي مأساتهم  ومــحــاوالت إجهاضها، 

أنفسهم  يصفوا  أن  يحبون  كما  الفلسطينيني  ألن  ليس  الفلسطيني.  الشعب  هــو 
شعب الجبارين املقاوم، منذ عقود طويلة ضد االحتالل، بل ألن الفلسطينيني أكثر 
عامًا،  الخمسني  يقارب  ما  منذ  السوري،  النظام  لتوحش  تعرضًا  العربية  الشعوب 
وهم الذين استغلهم هذا النظام، واستغل قضيتهم، ليستمر نظامًا قمعيًا ضد شعبه، 
والشعوب املجاورة باسم القومية العربية والوحدة الفارغة من كل مضمون، سوى 
الهيمنة وتأبيد سلطة الطغيان. منذ انطلقت الثورة السورية، انحازت األحزاب املمثلة 
للفلسطينيني إلى جانب النظام، وبذلك وقفت ضد طموحات شعب شقيٍق، وقف مع 
الــذي انحاز إلى  الفلسطينيني وقــدم لفلسطني، كما وقفت ضد شعبها في سورية 

الشعب السوري، في صرخته من أجل الحرية.
قدمت فصائل اليسار الفلسطيني ذريعة اختراق إسالميني الثورة السورية لتتملص 
التي طاملا مألت  الــســوري، وهــي  إلــى جانب الشعب  الوقوف  الثوري في  من املوقف 
أدبياتها بنظريات تثوير املحيط العربي حول دولة االحتالل اإلسرائيلي، وهي، في 
هذا املوقف، تناقض نفسها بالوقوف في حلف واحد مع حركتي حماس والجهاد 
اإلسالميتني في صراعهما مع السلطة الفلسطينية. وأما حركة فتح فهي، حتى وإن 
القيادات األولــى، أعلن   أن بعض 

ّ
لم تعلن موقفًا واضحًا مما يجري في سورية، اال

الداخلية  الى نظام األسد في لعبة انتهازيٍة، يحركها طموح في الصراعات  انحيازه 
املستوى  النظام، وبالتالي تحقيق مكاسب على  بقاء  الحركة، ومراهنة على  ضمن 
موقف  يكن  ولــم  الفلسطينية.  الساحة  على  للحلول  الفرصة  تمنح  حــني  اإلقليمي، 
حركة حماس يبعد كثيرًا عن املحركات اإلقليمية في ما يخص الثورة السورية، فقد 
كانت دائمًا جزءًا من املنظومة الدولية لجماعة اإلخوان املسلمني. وبالتالي، ال يمكنها 
أن تخرج عن مواقف تلك املنظومة، من غير أن تكون فاعلة حقًا لخصوصية موقعها 
الفلسطيني. وإذا كانت هذه  املواقف تثير الخيبة لدى السوريني، فإن الفاجعة تكمن 
الفلسطينية كلها، فباستثناء بعض  الفلسطيني في األراضــي  في الوسط الشعبي 
الذين وقفوا في بداية الحراك السوري إلى جانب مطالب  املثقفني من بقايا اليسار 
والتردد  والخوف،  الصمت  إلى كهوف  تدريجيًا  بــدأوا ينسحبون  والذين  السوريني، 
الشعبية  الفئات  غالبية  فــإن  اإلنسانية،  حتى  املتضامنة  مواقفهم  عن  اإلعــالن  في 
تعد  فلم  لــآمــال،  إنــه مخيب  عنه  يقال  أن  يمكن  مــا  أقــل  وقفت موقفًا  الفلسطينية 
والفلسطينيون  السوريون  له  يتعرض  الــذي  والتجويع  والحصار  املجازر  تحركهم 
في سورية، وما عادت تلك الكارثة الكبرى التي فاقت ما تعّرض له أجدادهم في عام 
1948 من تهجير ونزوح وعنف تترك أي أثر في نفوسهم. ولألسف الشديد، تقتصر 
السورية في فلسطني  الثورة  التضامني من  التي حافظت على موقفها  القوى  اآلن 

على القوى اإلسالمية وأنصار التجمع الديمقراطي في الداخل وبعض املثقفني.
الــســوري، حتى أن رمــوزًا مسيحية، مثل املطران  الفلسطينيون ثــورة الشعب  خــذل 
عطا الله حنا، وقف، بوضوح،  إلى جانب بشار األسد، بحجج قومية فارغة، تغطي، 
الوحشية  بدعم  املتورطة  األرثوذكسية  الروسية  للكنيسة  تبعيته  األمــر،  في حقيقة 

البوتينية في سورية.
يومًا بعد يوم، يتحول الفلسطينيون إلى يهود املنطقة، واستفحلت فيهم نزعة احتكار 
الشعوب  آالم  مع  تعاطفية  نزعة  كل  وإقصاء  املثالية،  الضحية  دور  وتقديس  األلــم، 
األخــرى، كما يفعل يهود إسرائيل منذ عشرات السنني، حفاظًا على دور الضحية 
القصوى. إلى ما قدمته هذه املواقف في دعم النظام القاتل، فإنها ساهمت، بوضوح، 
رك فلسطينيو سورية ولبنان ضحايا نظام 

ُ
الفلسطيني، فت الشعب  بتفتيت وحدة 

األسد من خمسني عامًا إلى مصيرهم املأساوي، مع أشقائهم السوريني.

خليل العناني

لم يكن يعرفه أحد قبل شهور قليلة، لكنه يبدو اآلن املرشح األوفر حظًا للفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة األميركية املزمع عقدها أواخر 
العام الحالي. إنه السبعيني بيرني ساندرز الذي يتقدم ببطء نحو مقدمة السباق 
االنتخابي على مستوي الواليات، ويهدد بقوة حظوظ هيالري كلينتون، منافسته 
الرئيسية، فقد اكتسحها، وحصل على أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي عن 
والية نيو هامبشير قبل يومني، بفارق كبير وصل إلى 20 في املائة، في مفاجأٍة 
التي كانت تتمتع فيها  الوالية  بدت كما لو كانت انقالبًا على هيالري في هذه 

بتأييد كبير، خصوصًا بني السيدات. 
ُيــقــال عــن ســانــدرز، وهــو الــذي يحظى بتاريخ طويل من  هناك الكثير الــذي قــد 
العمل السياسي، سواء على مستوى والية فيرمونت التي استقر فيها، أو على 
فيه، منذ  الشيوخ  الذي يحظى بعضوية مجلس  األميركي  الكونغرس  مستوى 
أكثر من عقدين. وأهم ما يوصف به ساندرز، ولعل ذلك سر جاذبيته، خصوصًا 
بني مواطنني كثيرين، خصوصًا الشباب، هو ما يطرحه من أفكار تبدو »غير 
تقليدية« لكثيرين، خصوصًا فيما يتعلق باالقتصاد، وكيفية إدارته، فضال عن 
انحيازاته االجتماعية واالقتصادية. فالرجل يتحدث بلغٍة أقرب إلى االشتراكية 
يسعى  حيث  الديمقراطي.  اليسار  تيار  إلــى  إيديولوجيًا  وينتمي  الديمقراطية، 
إلي فرض رقابٍة مجتمعيٍة على رأس املال املتضخم، من خالل توسيع منظومة 
الضرائب، ودعم برامج الرفاه االجتماعية، خصوصًا للفقراء والطبقة الوسطى، 
الكليات  التعليمية للطالب فــي  املــنــح  لــألجــور، وزيــــادة  ــى  الــحــد األدنـ ــادة  عبر زيـ
والجامعات. لذا، لم يكن غريبًا أن يطلق عليه بعضهم »عدو وول ستريت«، في 
إشارة إلى سعيه إلى فرض ضرائب على رجال األعمال. كما يتباهى ساندرز 
بأن معظم تمويل حملته االنتخابية يأتي من مواطنني عاديني، وليس من رجال 

أعمال، كما الحال مع منافسته كلينتون.
فقد  أميركا،  في  الحاكمة  للمؤسسة  مغايرة  السياسية  ساندرز  مواقف  تبدو 
صّوت ضد غزو العراق، وصّوت ضد قانون مكافحة اإلرهاب أو »باتريوت أكت« 
الــذي تم فرضه، بعد أحــداث »11 سبتمبر« 2001، وأدى إلى انتهاكات لحقوق 
اإلنسان. أصول ساندرز اليهودية تجعله أيضا مرشحًا مختلفًا عن اآلخرين، 
فهو ينتمي لعائلة يهودية من بولندا، هاجرت إلى الواليات املتحدة أوائل القرن 
الوقت داخــل مستوطنة في فلسطني املحتلة، قبل أن  املاضي، كما نشأ لبعض 
يعود إلى الواليات املتحدة، كي يستقر في والية فيرمونت. وهو يدعم إسرائيل، 

ولكنه، في الوقت نفسه، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
األقل  ليس خطيبًا مفوهًا، على  أنه  بكاريزما سياسية، كما  يتمتع ساندرز  ال 
مقارنة بغريمته هيالري كلينتون، ولكن ما يطرحه من أفكار تبدو جديدة لناٍس 
لــهــيــالري، صاحبة  قــويــا  مــا جعله منافسًا  الــشــبــاب، وهــو  كثيرين، خصوصًا 
أو في اإلدارة األميركية في  الكونغرس،  الطويل، سواء داخل  السياسي  التاريخ 
الفترة األولى للرئيس باراك أوباما. وخالل زيارتي، أخيرًا، للواليات املتحدة التقيت 
ببعض طالبي في جامعة جونز هوبكنز، ووجدت أن معظمهم يؤيدون ساندرز، 
وعندما سألت عن السبب، كانت إجابة الجميع أن الرجل »نزيه وصادق«. ويبدو 
وا من املرشحني التقليديني الذين ال يقدمون أفكارًا 

ّ
أن أميركيني كثيرين قد مل

جذرية أو تغييرية. ولعل هذا أيضًا سّر تقدم املرشح الجمهوري دونالد ترامب 
الذي يمتلك خطابًا مغايرًا لكل خطابات منافسيه، وإن تجاوز أحيانًا، ووصل إلى 

مرحلة عدم اللياقة السياسية أو االجتماعية.
مـــن الــصــعــب الـــجـــزم، اآلن، بــمــن ســيــفــوز بــبــطــاقــة الــتــرشــح، ســــواء عـــن الــحــزب 
الديمقراطي، أو الجمهوري، بيد أن املؤكد أننا إزاء انتخابات غير تقليدية، سوف 

تقلب موازين السياسة في أميركا في السنوات القليلة املقبلة.

حلب الرهان واالمتحان الفلسطينيون والثورة السورية

بيرني ساندرز
مرشح قلب الموازين
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فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

الــنــيــل«، وطــّور  قــالــوا قديما إن »مــصــر هبة 
هبة  »مصر  إن  فقالوا  املقولة،  تلك  بعضهم 
الذين  البشر هم  أن  تأكيدًا على  املصريني«، 
األساسيون  الفاعلون  النيل، وهم  يحفظون 
في حركة العمران واإلنماء. ويتهكم بعضهم 
على ما قاله عبد الفتاح السيسي حول مياه 
أنــه، في  املجاري ومعالجتها مياهًا للشرب 
عهد املنقلب الفاشل، فإن مصر تصير »هبة 

للمجاري«.
على الرغم من أن مصر تعتمد على نهر النيل 
فــي تغطية أكثر مــن 97 % مــن احتياجاتها 
املصرية  الحكومات  أن  يبدو  أنــه  إال  املائية، 
النيل  لم تتعامل مع ملف حــوض  املتعاقبة 
يستحقهما،  الــلــذيــن  واالهـــتـــمـــام  بــالــجــديــة 
من  كيلومترًا   6650 النيل مسافة  نهر  يمتد 
البحر  في  إلى مصّباته  االستوائية  منابعه 
املتوسط، ماًرا وفروعه بإحدى عشرة دولة، 
وتعرف  السودان،  والسودان وجنوب  مصر 
بــــدول املـــصـــب، وإثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا وكينيا 
وتــنــزانــيــا وروانــــــدا وبــــورونــــدي والــكــونــغــو 
الديمقراطية وأرتيريا، وتعرف بدول املنبع. 
ــاء إثـــيـــوبـــيـــا ســد  ــنــ ــــوع بــ ــــوضـ أعـــــــاد األمـــــــر مـ
النهضة، وما يحمله ذلك من مخاطر عميقة 
على األمن القومي املصري. وفي حديٍث أولي 
عن مخاطر السد، ذكر خبراء أن آالف األفدنة 
سيتم تبويرها في مصر، التي ستفقد أكثر 
ــا املــائــيــة، مـــا ســـيـــؤدي إلــى  ــواردهـ مـــن ثــلــث مـ

أنور الجمعاوي

دريج، وتشّكل 
ّ
تبني األمم تاريخها، على الت

الفرد  جهود  بتراكم  الحضارّية  كينونتها 
ــضــال عــلــى مــّر 

ّ
ــداع والــن ــ والــجــمــاعــة فــي اإلبـ

مـــان. وذاكـــــرة األّمــــة مــســتــودع أخــبــارهــا 
ّ
الـــز

ــا الـــذي  وديـــــــوان أّيـــامـــهـــا، ومـــعـــني وجــــودهــ
ــلـــف. وُيــعــتــبــر  ــّسـ يــنــهــل مـــنـــه الـــخـــلـــف عــــن الـ
ــــمــــدن 

ّ
ــعــــات مــــــن أجــــــــل الــــت ــمــ ــتــ نـــــضـــــال املــــجــ

ــقـــال وكـــســـب الـــّســـيـــادة  ــتـ ـــحـــريـــر واالسـ
ّ
والـــت

ــــاء حــقــوق  ــل إعـ ــن أجــ وتــقــريــر املــصــيــر، ومــ
ـــضـــال، الــتــي 

ّ
اإلنـــســـان، مـــن أنــبــل أشـــكـــال الـــن

ــا  ــدهـ ـ
ّ
ــل ــــي، وخـ ــانـ ــ ــــسـ ــمــــاع اإلنـ ــا االجــــتــ ــهـ ــرفـ عـ

املستبّد  ورّد  لم 
ّ
الظ فدفع  البشري.  اريخ 

ّ
الت

تتوق  ســِنــّيــة،  مطالب  املستعمر  ومكافحة 
ــعــوب املــقــهــورة، وأفـــعـــال عظيمة 

ّ
إلــيــهــا الــش

وق 
ّ

قت هممهم بالش
ّ
ينجزها مناضلون تعل

التي بذلوا  إلى الحّرية، والعدالة، والكرامة 
في سبيلها الجهد واملال والوقت، بل بذلوا 
فـــي ســبــيــلــهــا أنــفــســهــم، وكـــابـــدوا الــّصــعــاب 
وا أبــواب الحّرية بأياد 

ّ
في بلوغ املــراد، فدق

مضّمخة بــالــّدمــاء، وفــّكــوا أغــال األســر عن 
ـــاس، وقـــارعـــوا املستعمر بــنــفــوس أبــّيــة، 

ّ
الـــن

وواجهوا األنظمة الشمولّية بإرادٍة ال تلني، 
ينتظر.  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
اريخ، ومنهم من طاوله 

ّ
ومنهم من أنصفه الت

دخــولــهــا فــي مــرحــلــة الــجــفــاف املـــائـــي. أضــف 
إلـــى ذلـــك أن الــكــهــربــاء الــتــي تــنــتــج عــن السد 
العالي ستنخفض بشكل كبير، مما سيؤثر 
يعاني  والــذي  املصري،  الكهرباء  قطاع  على 
من أزمة طاحنة، بسبب نقص الوقود وتزايد 
االســـتـــهـــاك. وقـــــال الـــخـــبـــراء إن تـــأثـــر قــطــاع 
الكهرباء وقطاع الزراعة سيؤدي إلى انهيار 
اقــتــصــادي حــــاد، حــيــث يــؤثــر قــطــاع الــزراعــة 
على املحاصيل األساسية التي يعتمد عليها 
السكان في غذائهم، كما تعتمد عليها الدولة، 
في الحصول على العملة األجنبية عن طريق 
قطاع  في  االنهيار  سيؤثر  بينما  التصدير، 
الكهرباء على األنشطة التجارية والصناعية 
بشكل كبير، حيث تعتمد املحات التجارية 
واملصانع على الكهرباء في نشاطها. وتثير 
األضرار املبدئية، التي تحدث عنها الخبراء، 
الفزع، وتهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي، 
في بلٍد يزداد فيه معدل الفقر بصورة كبيرة، 
وتشهد توترًا سياسيًا ملحوظًا، كما يشير 
ــول ســــد الــنــهــضــة  ــ بــعــضــهــم فــــي تــــقــــاريــــر حــ

وتأثيراته على مصر وشعبها.
وقـــد حــّمــل الــكــاتــب، فــهــمــي هـــويـــدي، الــدولــة 
املــصــريــة الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن املــســؤولــيــة عن 
استفحال األزمة مع دول حوض النيل، ونبه 
إلــــى أن فــشــل املـــفـــاوضـــات مـــع دول حــوض 
النيل درس جديد ملصر، يذّكرها بأنها يجب 
أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل 
الجد، وأن »الفهلوة« و»الفكاكة« ال يمكن أن 

 عن االستراتيجية. 
ً
تكونا بديا

ــــك إذ تــفــتــح أرشــيــف 
ّ
ــع أن ــســيــان.  والـــواقـ

ّ
الــن

الذاكرة الوطنية التونسية الحديثة، تتبنّي 
 كثيرين ممن صنعوا مجد تونس اليوم، 

ّ
أن

ـــروا 
ّ
ــّريـــة، وســـط ـــريـــق إلــــى الـــحـ

ّ
ــدوا الـــط ــ ــّب وعــ

ــورة، ودفعوا 
ّ
ــر الــث

ْ
الّسطور األولـــى  فــي ِســف

أعــمــارهــم، بــل حــيــاتــهــم، فــي سبيل الــوطــن، 
اكـــرة الــجــمــعــّيــة، وغّيبهم 

ّ
قــد تــنــاســتــهــم الـــذ

اريخ الّرسمي ملا تسّمى دولة االستقال. 
ّ
الت

ــراوح  ــ ــــورة تـ ـ
ّ
ــث ــ ــة مــــا بـــعـــد الـ ــ ــا فــتــئــت دولــ ــ ومـ

ــات املــاضــي وتحديد 
ّ
مــكــانــهــا فــي فــتــح مــلــف

وإعــادة  املظلومني،  وإنــصــاف  املسؤولّيات، 
غّيبتهم  ومناضلني  مفّكرين  إلــى  االعــتــبــار 
الـــّدولـــة الــقــامــعــة، وأصــــّرت عــلــى تصفيتهم 
تــاريــخــّيــًا، وجــــّدت فــي الــحــرص عــلــى محو 
اكرة الوطنّية، فلم تكتف 

ّ
أّي أثر لهم في الذ

ــــة،  الــــّدولــــة الــشــمــولــيــة، الـــفـــردانـــّيـــة، األحــــادّي
وتوزيعهم  وتشريدهم  مخالفيها  بتعذيب 
املقاصل والّسجون واملنافي، بل كانت  بني 
أيـــضـــًا حــريــصــة عــلــى تــشــويــهــهــم، وتــقــديــم 
صورة غير واقعّية لنضاالتهم، فتم تحويل 
ائر إلــى مــخــّرب، واملناضل إلــى إرهــابــّي، 

ّ
الث

بأمره،  للحاكم  معارض   
ّ

كل وتّمت شيطنة 
حة 

ّ
ڤـة« )املقاومة املسل

ّ
وجرى تهميش »الفا

لاستعمار الفرنسي (، وتقزيم الحقوقّيني، 
ــالــني على مــدى عقود 

ّ
واملــدافــعــني عــن الــشــغ

ــد، وتــــــّم اخـــتـــزال  ــ ــواحـ ــ مــــن حـــكـــم  الــــحــــزب الـ

استراتيجية  هي من الخطوط الحمر، التي 
ال يجوز التنازل عنها أو فيها.

في املشهد األخير، يصرخ املنقلب السيسي 
على املــصــريــني: »مفيش تــشــربــوا مــيــاه غير 
النهضة هي مشكلة  ــا تدفعو. مشكلة سد 

ّ
مل

مــتــوقــعــة؛ وإثــيــوبــيــا رفضت  متوقعة وغــيــر 
اإلثيوبي«.  النهضة  لحلول سد  مقترحاتنا 
وقـــال أيــضــًا: »املــيــاه عندنا شــاحــة جــدًا وأنــا 
إنــتــو  ــلـــكـــم حـــقـــهـــا، والزم  أدفـــعـ مــــش هــــقــــدر 
في  وتساعدوني  الفلوس،  كــل  تدفعوا  اللي 
 ، في 

ً
فـــلـــوس تـــانـــيـــة«. وقـــــال أيـــضـــا مــنــفــعــا

افتتاح مشروعات خدمية ووحــدات سكنية 
فــي مدينة الــســادس مــن أكــتــوبــر:«أقــول لكل 
املية  اســأل نفسك  الحنفية  ملا تفتح  مصري 
ــام؟ مــحــدش بــعــد كــده  دي بــتــكــلــف الـــدولـــة كــ
ــار الــكــهــربــاء  ــعـ يــجــي يــشــتــكــي، ويـــقـــولـــي أسـ
الـــدولـــة بتتحمل  غــالــيــة أو املــيــة غــالــيــة، ألن 

الوطنّية،  الحركة  ومعاهد  الــتــأريــخ،  وفــرق 
ووسائل اإلعام وجمعّيات املجتمع املدني 
مقّصرة  في كشف الحقائق، وفي االنكباب 
على إعادة كتابة تاريخ تونس، واسترجاع 
ــة الـــجـــمـــعـــيـــة املــــســــروقــــة،  ــيـ ــنـ ــرة الـــوطـ ــ ــذاكــ ــ الــ
عن  الكثير  يعرفون  ال  الــيــوم  فالتونسيون 
الكرامة  شهداء  وتضحيات  الحّرية  ماحم 
غــــذاهــــم )1864(، وفـــي  بــــن  عـــلـــي  ــــورة  ثــ فــــي 
ز )7 نــوفــمــبــر/تــشــريــن ثــانــي 

ّ
مــعــركــة الـــجـــا

سبتمبر/  15( الــوادرنــة  وانتفاضة   )1911
أيلول 1916( وثورة 9 أبريل/نيسان 1938، 
 )1943 مــايــو/أّيــار   29( املــرازيــق  وانتفاضة 
ڤـــــة عــلــى املستعمر )مـــن 1952 

ّ
الــفــا وحـــرب 

فــي   ( الـــعـــّمـــال  واحـــتـــجـــاجـــات   )1954 إلـــــى 
وانتفاضة   )1978 ثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   26
 )1984 ــثـــانـــي  الـ ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ  3( الـــخـــبـــز 
املنجمي )2008(، وثــورة  الحوض  وأحــداث 

كتير، وكل اللي بيدفعه الناس أقل بكتير من 
التكلفة«.

ــمـــن مــــا اعــــتــــمــــده الـــســـيـــســـي املـــنـــقـــلـــب مــن  ضـ
ســيــاســٍة لـــه، مــحــاربــة كـــل الـــفـــقـــراء، وطــردهــم 
ــاب، وهــم  ــ ــارج مــصــر، فــهــم أخــطــر مــن اإلرهـ خـ
على حد قوله »أخطر من الفاسدين؛ ويجب 
معاملتهم بقسوة، حتى ال ينشأ جيل فقير 
محاربتهم،  يجب  إنــه  أيضًا  وقــال  أمثالهم«. 
حتى لو تطلب األمر أن يخرجوا خارج مصر، 
ــاب، دعــم الــفــقــراء أخطر  فهم أخــطــر مــن اإلرهــ
الــفــســاد«، وال يوجد  على اقتصاد مصر مــن 

عنده كلمة واحدة للشعب »مفيش مفيش«.
 مــا بــني اإلعــــان عــن اكــتــشــاف خـــزان النوبة 
»الــقــديــم- الــجــديــد«، والـــذي يكفي مصر 100 
ــام، واســـتـــخـــدام تــقــنــيــة املــعــالــجــة الــثــاثــيــة  عــ
ــادة اســتــخــدام مــيــاه املـــجـــاري والــصــرف  ــ إلعـ
الــصــحــي، يــبــدو أن الــنــظــام قــد أقــر بالتنازل 
النيل،  التاريخية في مياه  عن حقوق مصر 
لصالح إثيوبيا. أمره بني التفريط في مياه 
في  فشله  عــلــى  للتغطية  وفناكيشه  الــنــيــل، 
البئر املتوهم. وأخيرًا، إذالل شعبه بإنذارهم 
إنها  املــجــاري بعد معالجتها.  مــيــاه  بــشــرب 
أن  بعد  اعتاد عليها،  التي  الفجة  سياساته 
تــيــقــن مــن أن الــعــطــش بـــات وشــيــكــًا، وأنــــه ال 
بــد مــن البحث عــن بــدائــل ملواجهة السنوات 
الــعــجــاف املــقــبــلــة. جـــاء اإلعــــان عــن معالجة 
مياه الصرف الصحي ليشربها الشعب، مياه 

املجاري للشعب و»مياه إفيان« للسيسي.
)أستاذ جامعي مصري(

ــانــــون الــثــانــي  ــايــــر/كــ ــنــ الــــكــــرامــــة ) فــــي 14يــ
2011(. وال يعلم معظم التونسيني تفاصيل 
املــحــاكــمــات الــســيــاســيــة ومـــاحـــقـــة الــنــظــام 
الحاكم اليوسفّيني والليبرالّيني والقومّيني 

واليسارّيني واإلساميني سنوات عديدة. 
هـــذه الــنــضــاالت وغــيــرهــا أحــــداث تاريخية 
والنقابيون،  السياسيون،  أبدعها   ، خالدة 
واملحتّجون والثائرون في وجه االستعمار، 
ها ما 

ّ
وفـــي وجـــه الــدولــة االســتــبــداديــة، لكن

زالــــــت رهـــيـــنـــة الـــغـــمـــوض وطــــــّي الــنــســيــان، 
مــمــّيــزة ملسيرة  ــارزة،  بــ ــات 

ّ
مــحــط وجميعها 

والعدالة  الحرية  طلب  في  الطويلة  تونس 
والــكــرامــة، وفـــي الــســعــي إلـــى إرســــاء معالم 

نظام جمهوري، ودولة ديمقراطية. 
ــلـــك األحــــــــــداث املـــهـــّمـــة  ــكــــون تـ ــكـــن أن تــ ــمـ ويـ
والـــفـــاعـــلـــون فــيــهــا مـــشـــاريـــع بــحــث جــديــرة 
ظر من أهل االختصاص، 

ّ
بالتدّبر وإعادة الن

فــالــحــاجــة أكـــيـــدة، الـــيـــوم، إلـــى إعــــادة كتابة 
ـــــى تـــرفـــع 

ّ
تــــــاريــــــخ تـــــونـــــس الـــــحـــــديـــــث، حـــــت

ـــى يــســتــرّد 
ّ
ــت ــه، وحـ ـــابـــوهـــات املــحــيــطــة بــ

ّ
الـــت

ــبــــاد املــغــّيــب  ــاريــــخ الــ جـــمـــوع املـــواطـــنـــني تــ
االعتبار  ُيعاد  ى 

ّ
وحت املسروقة،  وذاكرتها 

إلـــى مــواطــنــني ضــّحــوا بــالــغــالــي والنفيس، 
ــع األجـــيـــال الــاحــقــة بــشــيء من 

ّ
حــتــى تــتــمــت

الحّرية والكرامة.
)كاتب تونسي(

الــتــراخــي أو  لــيــس األمــــر هــيــنــًا، وال يحتمل 
الــهــزل، فــاملــوضــوع مــيــاه النيل الــتــي تعتمد 
عليها مصر بنسبة 95 %. وحني يكون األمر 
كــذلــك، فــهــو يعني أنــنــا نــتــحــدث عــن مصدر 
البلد منذ دّبــت فيه الحياة.  الحياة في هــذا 
صار مجرى النيل مهددًا، فماذا فعل املنقلب، 
على الرغم من كل تلك املعطيات؟ وقع اتفاقًا 
تنازليًا اعترف بحق إثيوبيا في بناء السد، 
ــــذي هـــو هــبــة ملـــصـــر، وتــهــدد  تـــهـــدد الــنــيــل الـ
املصريني فيما يمس أساس معاشهم، فكان 

مفرطًا مستهينًا بما ال ُيستهان به.
 استندت إثيوبيا في هذا االتفاق إلى كل ما 
تفعل من مشاريع، ليس فقط في ما يتعلق 
بــســد الــنــهــضــة. ولـــكـــن، بــمــجــمــوعــات ســـدود 
أخــــــرى، ربـــمـــا تـــنـــوي الــــشــــروع فــيــهــا، إن لم 
تكن قد شرعت بالفعل، وأن دواًل أخــرى من 
الــحــوض تهم بإنشاء ســدود تخصها،  دول 
وهــــو مـــا ســيــؤثــر حــتــمــًا عــلــى حــصــة مصر 
ــم تـــؤمـــن مــنــظــومــات الـــري  ــتـــي لـ املـــائـــيـــة، والـ
بطرائق  املائي،  أمنها  الخارجية  والسياسة 
متعددة وفاعلة، تعاونية كانت أم تنظيمية 
هذه  واستنامت  وتــنــازعــهــا،  اختافها  عند 
املــنــظــومــات فــي حــالــة فــاضــحــة مــن اإلهــمــال 
واإلغــفــال. فــمــرت تلك املــشــاريــع على طريقة 
أيــة استراتيجيات  الــواقــع، ومــن دون  األمـــر 
املتبادلة،  املنافع  مــراعــاة  على  تقوم  مائية، 
وبناء سبل املصالح املشتركة ومسالكها. لم 
أو طبيعيًا، تصّرف  حــرًا  النيل  جــريــان  يعد 
األمانة، ملصالح  املنقلب تصّرف خيانة  فيه 

الفكرّية  أطــيــافــه  بمختلف  شــعــٍب  نــضــاالت 
والسياسّية في شخص زعيم، اّدعى امتاك 
ــحــريــر، 

ّ
الــت الــحــقــيــقــة، واالســتــئــثــار بمكسب 

يــــوم  ذات  وقــــــــال  ــن،  ــ ــ ــوطـ ــ ــ والـ ــة  ــ ــّي ــنــ ــالــــوطــ وبــ
»تونس هي أنا«، فتّم إخراج تاريخ الحركة 
حو الذي يرضي« فخامة 

ّ
الوطنّية  على الن

ّصل املاضي 
ُ
الرئيس الحبيب بورقيبة«، وف

والحاضر على مقاسه، وُكتب التاريخ على 
هواه. ولم تكن حقبة الجنرال، زين العابدين 
بن علي، الذي حكم بعده سنة 1987 بأفضل 
ـــل مــســيــرة ســلــفــه، مــكــّرســًا  ــال، فــقــد واصــ ــ حـ
املبرمج،  لم 

ّ
والظ املنهجي،  القمع  سياسات 

مــن  األّول  لــلــجــيــل  ــقـــصـــود  املـ ـــهـــمـــيـــش 
ّ
والـــت

املــنــاضــلــني فــي الــحــركــة الــوطــنــّيــة، وتــجــاوز 
إلـــى مــحــاصــرة خــصــومــه السياسيني  ذلـــك 
وماحقتهم واعتقالهم وتصفيتهم إعامّيًا 
ــار الــبــلــد  ــ ــة آثـ ــًا، وســـرقـ وســيــاســّيــًا وجـــســـدّيـ

وذاكرته املادّية واملعنوّية.
ومـــا زال الــتــونــســيــون، بــعــد عــقــود مــن قيام 
مــا تسّمى دولـــة االســتــقــال، وبــعــد سنوات 
ـــزر  القليل 

ّ
مــن الـــثـــورة، ال يــعــرفــون غــيــر الـــن

ـــات نـــضـــالـــّيـــة مـــهـــّمـــة فــــي تـــاريـــخ 
ّ
عــــن مـــحـــط

 الــنــفــاذ إلــى 
ّ

الــبــاد، بسبب عـــدم تــأمــني حـــق
حريف، 

ّ
والت عتيم، 

ّ
الت وسياسات  املعلومة 

وقلب الحقائق. وما زالت الدوائر الجامعية 
املختّصة، واملنابر الثقافّية، ومراكز البحث، 

النيل الجاري ومياه المجاري

ذاكرة تونس المسروقة

تيقن المنقلب 
من أن العطش بات 

وشيكًا، وال بد من 
بدائل لمواجهة 

سنوات عجاف

الحاجة أكيدة، اليوم، 
إلى إعادة كتابة تاريخ 
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ــه عند  ــم إن اإلنــــســــان ال قــيــمــة لـ غـــريـــب كـ
بعض املشايخ والدعاة، فهم على استعداد 
ــوت، لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم  ــ ــ ــــى املـ ــه إلـ ــ ــال إلرســ
ال  فهم  التوسعية،  وأطماعهم  السياسية 
ينتظرون  ولــكــن،  القتلى.  ألعـــداد  يهتمون 
بعد  الشخصية،  أهدافهم  ستتحقق  متى 
ر 

ّ
يتذك املحرقة.  إلى  املجاميع  إرســال هذه 

الغربي، دائمًا، ما حدث في محرقة  العالم 
الهولوكوست اليهودية، عندما احتجز هتلر 
معسكرات  فــي  اليهود  العسكرية  بالقوة 
خــاصــة، وقتلهم فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة، ما 
يعتبرها الغرب من أعظم جرائم اإلنسانية. 
ولكن، كيف إن كانت الهولوكوست دينية؟ 
للدين،  الخاطئ  التفسير  فيها  ُيستخدم 
نبوية  وأحاديث  قرآنية  آيــات  نتقى 

ُ
ت حيث 

لـــِخـــداع اإلنــــســــان، وإقـــنـــاعـــه بــالــتــرغــيــب ال 
بالقوة، وبالترهيب إلرساله الى املوت، في 
فتاوى الجهاد التي تدعو إلى القتال بقتل 
الزعيم  أهــداف  لتحقيق  كله  وذلــك  النفس، 
ــاع الــتــوســعــيــة،  ــمـ الــديــنــي الــســيــاســيــة واألطـ
الــديــن جملة وتفصيال.  عــن  تبتعد  والــتــي 
الدينية،  الــهــولــوكــوســت  اســتــخــدم  مــن  أول 
هذا اإلسلوب الجاهلي في العصر الحديث، 
هو الخميني، فبعد نجاح الثورة اإليرانية، 
قام بتكفير األنظمة العربية التي َيطمع بها 
سياسيًا، وأفتى بوجوب إسقاطها، فجعل 
كربالء الطريق إلى تحرير فلسطني، وبعد 
قــيــام الــحــرب مــع الــعــراق، أرســـل الجحافل 
واألفــــواج مــن الشباب واألطــفــال، مــن دون 

أسلحة و معدات إلى املوت مباشرة، نحو 
العراقية،  املدفعية  وباتجاه  األلــغــام  حقول 
لم يكن  الجنة، حيث  إعطائهم مفاتيح  مع 
ــلـــى مــــدى ثــمــانــي  لـــلـــحـــوريـــات وجــــــود، وعـ
سنوات، ذهب الشباب اإليراني في املحرقة 
الــعــراقــيــة، إثـــر فــتــوى ديــنــيــة، بــعــدهــا بــدأت 
التي  التنظيمات  »القاعدة« و»داعــش« وكل 
اعــتــمــد جميعهم  أنـــهـــا إســـالمـــيـــة.  تـــدعـــي 
على الهولوكوست الدينية لتحقيق أهداف 
ــنـــني وأصـــحـــاب  ــؤمـ مــــــــــراء املـ

ُ
ــم )أ ــهـ ــائـ ــمـ ُزعـ

ــدوا الــشــبــاب بــحــوريــات  ــ الـــخـــالفـــة(، إذ وعـ
الجنة، فأرسلوهم  الجنة، بدال من مفاتيح 
بعد خداعهم أفرادًا ومجاميع نحو الرشاش 
واملدفع، بأحزمة ناسفة، يركبون السيارات 
املفخخة، ويساقون إلى املعارك الخاسرة، 
العامة، إن  َيقتلون األبرياء من  إنهم  حتى 
فهم  أهدافهم،  مكان  في  وجــدوا مصادفة 
مراء املؤمنني وأصحاب 

ُ
إلى الجنة بحسب أ

يتطوع  فــرق كبير بني من  الخالفة. هناك 
أو إجباريًا ضمن  إرادتــه،  للقتال بمحض 
القانون، أو فتوى دينية، تهدف إلى الدفاع 
واملناصب  السلطة  لتحقيق  الوطن، ال  عن 
الــســيــاســيــة أو إســـقـــاط األنــظــمــة األخــــرى، 
حــيــث يــقــاتــل املـــتـــطـــوع، ويــســتــشــهــد وهــو 
يــمــلــك الــســالح والــتــجــهــيــز الــعــســكــري، مع 
إشراف العسكريني الذين يهدفون الحفاظ 
على حياة جنودهم املتطوعني بأقصى ما 

يمكن.
حسام الطائي )العراق(

فتح  في حركتي  الفلسطينيون  املسؤولون  يــدرك 
وحماس الذين تحاوروا في الدوحة، لتذليل العقبات 
ــدال الــســتــار بــشــكــل حــقــيــقــي عــلــى حــالــة  ــ ــام إسـ أمــ
االنقسام الداخلي السائدة في الساحة الفلسطينية 
منذ ســنــوات، أن األنــبــاء املــتــواتــرة، بني حني وآخــر، 
ــراز تــقــدم مــا فــي هـــذه الـــحـــوارات لــم تعد  حـــول إحــ
الفلسطيني عمومًا، السيما  الشارع  محل اهتمام 
أهالي قطاع غزة املحاصرين منذ عقد، حيث نفض 
املصالحة  اتــفــاقــات  مــن  يـــده  الفلسطيني  املــواطــن 
التي ظن يومًا أنها ستحمله إلى بر األمــان، وأنها 
الناجمة  ولألزمات  كثيرة،  ستضع حدًا ملشكالت 
عــن االنــقــســام، إذ وجــد نفسه يترحم على األيــام 
التي سبقت إنجاز اتفاق الشاطئ الذي أفضى إلى 

مزيد من تردي األوضاع في قطاع غزة.
وبــعــيــدًا عــن تــقــاذف املــســؤولــيــة عــن أســبــاب تعثر 
املصالحة، إذ يعفي املواطن نفسه من عناء الوقوف 
عــلــى تــفــاصــيــل األســـبـــاب الــكــامــنــة خــلــف تعثرها، 
حــتــى وإن قــدمــت حــركــة حــمــاس الــحــكــومــة الــتــي 
قادتها قبيل اتفاق الشاطئ على طبق من ذهب، في 
سبيل تحقيق املصالحة الوطنية، فالعبرة بالنتائج 
الوفاق  حكومة  تقاعست  حيث  باملقدمات،  وليس 
ما  القطاع،  أهالي  نحو  واجباتها  أداء  عن  الوطني 
ضــاعــف مــن معاناتهم وأزمــاتــهــم، وانــفــرد رئيس 
وزراء  وإضــافــة  بتغيير  عــبــاس،  محمود  السلطة، 
ــتــشــاور مـــع الفصائل  ـــى الــحــكــومــة بــعــيــدًا عـــن ال إل
باعتبارها  الوطنية، وفي مقدمتها حركة حماس، 
 عن 

ً
شريكًا أساسيًا في مشروع املصالحة، فضال

لــيــزاول  التشريعي،  املجلس  تفعيل  فــي  مماطلته 
دوره الــرقــابــي والــتــشــريــعــي. وفـــي املــحــصــلــة، فــإن 

املشهد الفلسطيني الراهن ظاهره مصالحة وباطنه 
انقسام. ولئال يصاب الساسة بحالة من اإلحباط، 
نتيجة عدم اهتمام الشارع الفلسطيني وتفاعله مع 
حراكهم بخصوص املصالحة، فعليهم أن يترجموا 
يــســرفــوا  وأال   ،

ً
أوال الـــواقـــع  أرض  عــلــى  اتــفــاقــاتــهــم 

سواء  املطحون،  للمواطن  البشرى  زف  في  كثيرًا 
بالحواجز  أوصــالــهــا  املقطعة  الغربية  الضفة  فــي 
 عن معاناتها من ممارسات 

ً
واملستوطنات، فضال

وانــتــهــاكــات االحــتــالل البغيض، أو فــي قــطــاع غزة 
املحاصر والـــرازح تحت نير عــدة أزمــات معيشية 
واقتصادية، من دون أي أفق واضح للخروج من هذه 
الحالة، بل يضاف إليها توجسات من إمكانية شن 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي عدوانًا جديدًا، فيما 
الــعــدوان السابق حاضرة في شــوارع القطاع  آثــار 
وأزقته، وذكرياته األليمة عالقة في وجدان سكانه 
الذين تجرعوا مرارة أطول حرب في تاريخ الكيان 
الــزائــل. وإذا كــانــت املــصــالــحــة، فــي ُعـــرف الساسة 
وقادة الفصائل الوطنية واإلسالمية، تعني تجاوز 
الفلسطيني،  الــســيــاســي  األداء  فــي  الــتــنــافــر  حــالــة 
واستعادة البوصلة نحو تعزيز الجهد الوطني في 
مواجهة تغول االحتالل اإلسرائيلي وصلفه، فإنها، 
في ُعرف املواطن الغزي تحديدًا، تعني شيئًا آخر، 
 ألزمــة الكهرباء في قطاع غــزة، أو 

ً
فهي تعني حال

التيار الكهربائي، كما  على األقل ثباتًا في انتظام 
 لإلغالق املتواصل ملعبر رفح البري، بما 

ً
تعني حال

يعيد األمل بإمكانية التواصل مع العالم الخارجي، 
الغزيني، سواء على صعيد تلقي  ويحقق مصالح 
العالج أو التواصل االجتماعي أو استكمال التعليم 
 ألزمــة 

ً
والــتــجــارة وغــيــر ذلـــك، كما أنــهــا تعني حـــال

ــتــي تــلــقــي بــظــاللــهــا عــلــى واقـــع  ــب املــوظــفــني ال ــ رواتـ
التي غــرق كثير منها في بحر  حياة آالف األســر 
من الديون. وتعني املصالحة وقف نزيف املجتمع 
في  للمواطنني،  كثيرة  تبخر مصالح  على صعيد 
ظــل حالة الــتــجــاذب بــني غــزة والــضــفــة، حيث يدفع 
املواطن الغزي فاتورة مناكفات وخالفات، ال ناقة له 
فيها وال جمل، وتعني أيضًا تجاوز عقبات إطالق 
عملية اإلعمار ملا دمره االحتالل خالل عدوانه عام 
فــي مؤتمر  املشاركة  الـــدول  2014، حيث رصــدت 
ُبعيد عدوان  القاهرة  الــذي استضافته  إعمار غزة 
صيف 2014 مبالغ طائلة لصالح إعمار القطاع، من 
الــنــور، على  دون أن تــرى غالبية مشاريع اإلعــمــار 
الــرغــم مــن مضي أكثر مــن عــام على الــوعــود التي 
باملماطلة  ألصحابها  املجال  االنقسام  حالة  تتيح 

والتملص منها.
بــالــتــأكــيــد، ال تــرمــي هـــذه الــســطــور لــبــث الــتــشــاؤم، 
أو نــثــر اإلحـــبـــاط بـــقـــدر مـــا تـــحـــاول الــتــحــذيــر من 
الــذي  الفلسطيني  الــشــارع  فــي  مــجــددًا  تكريسها 
الرغم  السابقة، على  تجرع مــرارة فشل االتفاقات 
الدافعة  واألطـــراف  ومحطاتها  جوالتها  تعدد  مــن 
ــــذا، حــني تــحــقــق املــصــالــحــة املــنــشــودة  إلنــجــازهــا، ل
أحالم املواطنني وآمالهم، يمكن عندها تغير املزاج 
ذلـــك، ستبقى حــبــرًا على  ــدا  نــحــوهــا، وعـ الشعبي 
ورق، ومجرد مسلسل ملوا متابعة حلقاته، كونهم 
حــفــظــوا نــهــايــتــه عــن ظــهــر قــلــب، وال داعــــي وقتها 
آمالهم من جديد، من دون وجــود رصيد  إلحياء 
حقيقي لترجمتها في الواقع، وتوفر إرادة صادقة 

وعزم أكيد على إنفاذها.
محمد إسماعيل ياسين )فلسطين(
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صنعاء ــ العربي الجديد

عــّمــقــت الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن الــهــّوة 
ــاواة  ــال، لــجــهــة املــــســ ــ ــرجــ ــ ــاء والــ ــنـــسـ بــــني الـ
فـــي املــعــيــشــة والـــحـــقـــوق. وراحـــــت الــنــســاء 
والـــفـــتـــيـــات  يــواجــهــن أعـــبـــاًء إضــافــيــة فـــي جــوانــب 
 األســـوأ هــو عجزهن عــن الحصول 

ّ
مختلفة، ولــعــل

على الخدمات األساسية، وفرص كسب العيش مع 
تحمل مسؤوليات أو قيود إضافية.

ويلجأ أربـــاب األســر إلــى تقييد حركة املـــرأة داخــل 
ر 

ّ
املنزل أكثر من السابق، حرصًا عليها ولعدم توف

املشاريع  أصــحــاب  مــن  األمـــن. كذلك يعمد كثيرون 
ــمــــال، إلـــى تــســريــح الــنــســاء الــعــامــات لديهم  واألعــ
إلــى أسباب  مع االحتفاظ بالرجال. ويعيدون ذلــك 
املــواظــبــة على  مــن  النساء  عــدم تمّكن  كثيرة، منها 

ل.
ّ
الدوام نتيجة األحوال األمنية ولصعوبة التنق

قبل  الــلــواتــي خــســرن عملهن  مــن  العبسي،  سامية 
أشــهــر، تخبر أنــهــا ومــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، أصبحت 
كـــثـــيـــرة الـــتـــغـــّيـــب كــغــيــرهــا مــــن املـــوظـــفـــني، نــتــيــجــة 
ــرار الــقــصــف أو تـــوقـــف حـــركـــة املــــواصــــات،  ــمـ ــتـ اسـ
بسبب عــدم توفر املــحــروقــات أو ارتــفــاع أسعارها. 
أخــريــات،  مــوظــفــات  مــع  للتسريح  تــعــّرضــت  لكنها 

»لتفضيل الرجال في هذه الظروف«.
ويـــرى أربـــاب األعــمــال أن الــذكــور أحــق باالحتفاظ 
بينما  األســاســيــون،  أسرهم  معيلو  ألنهم  بالعمل، 
يعّدون املرأة العاملة مصدرًا ثانويًا لدخل األسرة، 
إلــى جانب دخــل زوجها أو والــدهــا. لكن هــذا ليس 
صــحــيــحــًا، بــحــســب ســامــيــة، الـــتـــي تـــؤكـــد أن نــســاء 
َسَرهن، »وأي إجراء تعسفي 

ُ
 أ

َ
ن

ْ
عامات كثيرات ُيِعل

في حقهن ينعكس سلبيًا على تلك األسر«. وتوضح 
أن »زوجــي با عمل منذ زمن،  الجديد«  »العربي  لـ
املــنــزل خال  وكــنــت أســاعــده فــي تلبية احتياجات 

املساعدة، خصوصًا خارج مجتمعاتهن. إلى ذلك، 
غالبًا ما تكون هذه التحديات أكثر حــّدة بالنسبة 
إلى األسر التي تعيلها نساء، والتي أكدت منظمة 
الهجرة الدولية أنها تشكل أكثر من 30 في املائة من 

األسر النازحة في بعض املناطق.
وكــانــت تــقــديــرات صــــادرة عــن األمــــم املــتــحــدة، قبل 
األزمة في اليمن، قد أوضحت أن النساء في األسر 
ــن الــغــذائــي يــتــنــاولــن  الــتــي تــعــانــي مـــن انـــعـــدام األمــ
كميات أقــل مــن الــطــعــام فــي كثير مــن األحــيــان، من 
أجل توفيره ألطفالهن. وهي ظاهرة من املرّجح أن 
الذين يعانون  اليمنيني  أعــداد  ارتــفــاع  تزيد وســط 
من انعدام األمن الغذائي، الذي وصل عدد ضحاياه 
إلــى أكثر من 14 مليون  بحسب إحــصــاءات أخيرة 
ــذا يــعــنــي نــصــف ســكــان الــيــمــن، نتيجة  يــمــنــي. وهــ

استمرار الحرب.
ويـــؤدي الــنــزاع والــنــزوح أيضًا إلــى زيـــادة ضحايا 
اإلرهاق النفسي وحوادث العنف القائمة على أساس 
نوع الجنس، ال سيما العنف األسري والزواج املبكر 
لتلبية احتياجات الحياة األساسية. وتبنّي حوادث 
اتجاهًا  املسجلة،  الجنس  نــوع  على  القائم  العنف 
تصاعديًا واضحًا منذ شهر مــارس/ آذار املاضي، 
بحسب تقارير أممية. وقد ازدادت نسبة الحوادث، 
الــتــي أبــلــغ عنها فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، 70 
غ عنها فــي مــارس/ 

ّ
فــي املــائــة مقارنة مــع تلك املبل

آذار. وعمومًا، تتأثر النساء بشكل أكثر حدة أيضًا، 
وقد  الخدمات.  ــر 

ّ
وتــوف املعيشية  الــظــروف  بتدهور 

تــراجــعــت تــحــويــات الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة لــإنــاث 
بنسبة 73 فــي املــائــة مــنــذ منتصف شــهــر مـــارس/ 
آذار في مقابل 60 في املائة للذكور. ويتذيل اليمن 
قائمة فجوة النوع االجتماعي في العالم مع املرتبة 
التوالي، بحسب  الثامن على  للعام  146 واألخــيــرة 

املنتدى االقتصادي العاملي.

الفترة املاضية. لكن تسريحي جعلنا اليوم نعيش 
من خال بيع مقتنياتنا الثمينة أو االقتراض«.

م املرأة بأعمال شاقة في خدمة 
َ
لز

ُ
من جهة أخرى، ت

ــتـــي تـــضـــم ذكـــــــورًا بـــالـــغـــني، عـــلـــى الـــرغـــم  أســــرهــــن الـ
مـــن ضــعــفــهــن. وتــتــحــّمــل املــــــرأة مــســؤولــيــة تــأمــني 
االحتياجات األساسية لألسرة، في حاالت كثيرة، 
مــثــل جــمــع الــحــطــب وتــوفــيــر املــيــاه وتــدبــيــر الــغــذاء 
وغــيــر ذلـــك، ســـواء فــي مــنــاطــق الـــنـــزوح أو اإلقــامــة، 
وصحتهن  مستقبلهن  حــســاب  عــلــى  ذلــــك  فــيــأتــي 

وسامتهن.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، ُيــعــّد جــمــع الــحــطــب مــن الــجــبــال 
وجلب املــيــاه مــن عــني الـــوادي مــن مهام بثينة عبد 
الـــســـام )14 عـــامـــًا( الــيــومــيــة، بــســبــب شــحــة الــغــاز 
بالشاحنات،  املحمولة  املياه  وزيــادة سعر  املنزلي 
وهذا ما يزيد من أعبائها املنزلية. تقول لـ »العربي 
ــة، بينما يقصدها  املـــدرسـ مــن  الــجــديــد«: »حــرمــت 
إخـــوتـــي. والــــدي يــقــول إن الــتــعــلــيــم لــيــس ضــروريــًا 
لــي حــالــيــًا، هــو كــذلــك بالنسبة إلـــى إخــوتــي ألنهم 
صبيان«. تضيف: »ألزمني أبي برحات طويلة من 
أجل توفير مياه الشرب والغسيل لألسرة، ملا يكفي 
يــومــًا أو اثــنــني، عــلــى الــرغــم مــن ثــقــل الــحــمــل وُبــعــد 
املكان«. وتشير إلى أنها تعاني من آالم في عمودها 
الفقري، بسبب حمل املياه واألخشاب على رأسها 

ملسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
عّد املرأة النازحة من أكثر النساء 

ُ
من جهة أخرى، ت

اليمنيات تعرضًا لانتهاكات القائمة على أساس 
الــتــمــيــيــز بــني الــجــنــســني. حــتــى منتصف أكــتــوبــر/

ــّدرت نسبة النازحات اإلناث بنحو 
ُ
تشرين األول، ق

52 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عـــدد الــنــازحــني )30 في 
املائة نساء و22 في املائة فتيات(. وتتحمل النساء 
النازحات في كثير من األحيان عبء إعالة أسرهن، 
على الرغم من التحديات التي تعيق الحصول على 

مجتمع
أعلنت السفارة األميركية في األردن عن بدء إجــراءات نقل 10 آالف سوري إلى الواليات املتحدة، 
تمهيدًا لتوطينهم هناك قبل سبتمبر/أيلول املقبل. وأنشأت السفارة مركزًا موقتًا إلنجاز معامات 
الاجئني السوريني بالقرب من العاصمة األردنية عمان، كجزء من الجهود الرامية للتوصل إلى 

هدف الرئيس األميركي باراك أوباما بقبول هذا العدد من الاجئني في أميركا.
والقت الخطة معارضة داخلية، إذ أعلنت 6 واليات، هي تكساس، وأركنساس، وإنديانا، وإلينوي، 
)األناضول( ولويزيانا، وميشيغان، رفضها استقبال الجئني.  

أعلنت منظمة الصحة العاملية عن تمكنها من إيصال مساعدة طبية ملدينة تعز اليمنية املحاصرة 
ها »تمكنت من إيصال أكثر من 20 طنًا من األدوية 

ّ
منذ عدة أشهر. وقالت املنظمة في بيان لها إن

والتجهيزات الطبية التي يمكن أن تنقذ األرواح«. أضافت: »هذه اإلمدادات الطبية بالغة األهمية 
في االستجابة لحاجات ملحة في مدينة تعّد أكثر من 200 ألف نسمة يعيشون تحت الحصار«.

وتعز ثالث أكبر مدن اليمن تقع بني العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومدينة عدن 
)فرانس برس( التي تسيطر عليها القوات الحكومية.  

منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لتعز اليمنيةاألردن: بدء نقل 10 آالف سوري إلى الواليات المتحدة

لندن ـ كاتيا يوسف

رّبــانــيــة كما يعتقد  الــكــاريــزمــا ليست هبة 
كـــــثـــــيـــــرون، بــــــل هــــــي مــــــهــــــارة مــــــن املـــمـــكـــن 
ــت الــبــحــوث  ــ ــا زالـ اكــتــســابــهــا. وفــــي حـــني مـ
العلمية مستمّرة حولها، بّينت واحدة من 
عون 

ّ
يتمت الذين  أولئك   

ّ
أن الــدراســات  أبــرز 

موها وأتقنوها ولم تولد 
ّ
بالكاريزما، تعل

معهم.
إيما سيباال، وهي مديرة  الدكتورة  كتبت 
ــــي جــامــعــة  ــيـــم فـ ــلـ ــعـ ــتـ ــبــــحــــوث والـ ــز الــ ـــركــ مـ
»درب  كتاب  فة 

ّ
ومؤل األميركية  ستانفورد 

 »الحضور يلعب دورًا كبيرًا 
ّ
السعادة«، إن

في التأثير باآلخرين«. وفي الدراسة التي 
أشرفت عليها، شّددت على أهمّية حضور 
الشخص الذهني. أي عدم إظهار االهتمام 
بما يقوله اآلخر فحسب، بل اإلصغاء إليه 
بجدّية. وسألت: »لو كنت في حفل كوكتيل 
ت حوله 

ّ
ووقفت تتحّدث إلى شخص يتلف

ويــــراقــــب الـــحـــاضـــريـــن، فــمــا هـــو انــطــبــاعــك 
ـــر بـــــك؟«. ورّدت 

ّ
عــنــه؟ هـــل يــجــذبــك أو يـــؤث

ذهنيًا  ت 
ّ
مشت ـــه 

ّ
»ألن وذلـــك  بالنفي،  طبعًا 

ــّم مــنــك في  أو رّبــمــا يبحث عــن شــخــص أهـ
القاعة«. أضافت: »هل من املمكن أن ترغب 

في التحّدث إلى مثل هؤالء األشخاص مّرة 
ثانية؟ برأيها، ال أحد يكترث إلى التحاور 
ــًا، واألســـــــــوأ أن  ــيـ ــنـ ــع شـــخـــص غـــائـــب ذهـ مــ
 بالتكنولوجيا. تجدر 

ً
يكون أيضًا منشغا

 
ّ
أن بــّيــنــت   دراســــة بحثية 

ّ
أن إلـــى  اإلشـــــارة 

الهاتف الخليوي يضعف التواصل وجهًا 
لوجه. 

ــــه »حــني 
ّ
مــن جــهــة أخــــرى، تــقــول ســيــبــاال إن

ط كامل انتباهه عليك 
ّ
تلتقي بشخص يسل

الطبيعي  من  املحادثة،  في  معك  ويتفاعل 
بما  بكثير،  أكثر  باملقابل  وتهتم  تحب  أن 

يقال«.

عند سؤال عدد من الطاب الجامعيني في 
العاصمة البريطانية لندن عن الكاريزما، 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ تـــقـــول جــســتــيــنــا، لــــ
مــمــّيــزة،  تــكــون شخصية  أن  ى 

ّ
تتمن ــهــا 

ّ
إن

وعــاجــزة عن  نفسها محرجة  ها تجد 
ّ
لكن

الـــتـــحـــّدث عــلــى طــبــيــعــتــهــا بـــني مــجــمــوعــة 
مــن األشـــخـــاص الـــجـــدد، وغــالــبــًا مــا تبقى 
اآلخــريــن  رأي  مــن  قلقها  بسبب  صــامــتــة، 
الطاب  أن بعض  إلــى  وتلفت  تقوله.  بما 
ــعــون بــحــضــور بــاهــر وتــجــهــل كيف 

ّ
يــتــمــت

بمقدورهم جذب الجميع من حولهم. أما 
تكمن  ال  مشكلته   

ّ
أن إلــى  فيشير  ديــريــك، 

فـــي الــتــواصــل مـــع أصــدقــائــه مـــن الــشــّبــان 
بــل فــي كيفية جــذب فتاة إلــيــه. وهــو على 
الفتيات منه  واقــتــراب  الرغم من وسامته 
هن ما يلبثن أن يتحّولن 

ّ
في البداية، إال أن

ه 
ّ
إلى مجّرد صديقات. وبابتسامة يقول إن

ال يحتاج إلى مزيد من الصديقات. وهنا 
ل صديقه بيتر الذي تدخل ليوضح 

ّ
يتدخ

عــلــى طبيعته مع  يــتــصــّرف  ديــريــك ال   
ّ
أن

الـــشـــابـــات، ويـــفـــقـــده الــخــجــل قـــدرتـــه على 
ــف. »هـــذا ما 

ّ
الــتــحــّدث إليهن مــن دون تــكــل

يجعله يظهر ضعيفًا، فيما الشابة تبحث 
عن شاب واثق«.

الكاريزما مهارة مكتسبة وليست هبة

سالمة عبد الحميد

في قطر، حيث أعمل اآلن، يوجد نحو مليوني 
شخص من خارج الدولة، يعملون في مهن 

متباينة، ربعهم تقريبًا من العرب. وفي 
دول الخليج، التي زرتها كلها، يعمل ماليني 

األشخاص، على غرار ما يجري في قطر، وال 
تختلف نسبة العرب مقارنة بغيرهم كثيرًا 

عّما هي عليه في قطر.
ليست دول الخليج بلدان هجرة بالنسبة 

إلى املواطنني العرب، وإنما هي بلدان عمل. 
سنوات معدودة، تطول أو تقصر، ثم يعود 

املغترب إلى بلده، ونادرة هي األمثلة الخاصة 
بأشخاص هجروا بلدانهم كليًا للعيش في 

دول الخليج.
يهاجر العرب، حتى من دول الخليج، باتجاه 

الشمال الغربي عادة، إلى أوروبا أو أميركا 
أو كندا، وقليلون منهم باتجاه أستراليا. 
واملالحظ أنه عندما يهاجر العربي، فإنه 
يبحث عن بلد مختلف بالكلية عن بلدان 
العرب، بالتالي فإن أوروبا وأميركا هما 

األنسب، حتى وإن عانى فيها أزمات 
ومشكالت جمة.

في السنوات الخمس األخيرة، زاد عدد 
املهاجرين العرب بشكل مطرد. وبينما كانت 
العراق أكثر الدول العربية التي يرغب معظم 

مواطنيها في الهجرة، ولبنان أكثر الدول 
التي يسعى كثير من مواطنيه إلى الهجرة، 

باتت سورية طاردة ملواطنيها بشكل واسع. 
وتشير اإلحصاءات إلى أن نحو 10 ماليني 

سوري غادروا بالدهم بالفعل.
الوضع في بلدان عربية أخرى أقل سوءًا مما 
هو عليه في سورية، خصوصًا أننا ال نعلم 

. لكن بلدانًا مثل 
ً
كثيرًا عن الصومال مثال

مصر وليبيا والسودان تشهد موجات هجرة 
متزايدة، بينما بلدان املغرب العربي، التي 

هاجر املاليني منها بالفعل سابقًا، تشهد 
أخيرًا زيادة مطردة في أعداد راغبي الهجرة.

في املحصلة، فإن نحو ثالثة أرباع العرب، 
باعتبار أن البلدان الطاردة هي األكثر سكانًا، 

يسعون إلى الهجرة، أو على األقل يرغبون 
في ذلك. وال جدال في أن غالبية العرب 

خطرت لهم فكرة الهجرة يومًا أو ناقشو 
جدواها أيامًا.

في أوروبا بشكل واسع، وفي أميركا بصورة 
أقل، تتنامى نزعات عنصرية خطرة تجاه 

املهاجرين، خصوصًا العرب منهم، واألمثلة 
واضحة ومتكررة، ال تنحصر في القيود 

والتشديدات ملنع تدفقهم، وإنما تصل حد 
االعتداء الجسدي العنيف، ووصلت أحيانًا 

حد القتل.
بات املهاجرون يعرفون أن الطريق إلى دول 
الهجرة ليس آمنًا، لكنهم يواصلون الرحلة 

هربًا من بالدهم، ويردد كثير منهم أن الدول 
املستضيفة لم تعد ترحب بهم كما في 

السابق، بل إن بعضها ال يحترم حقوقهم 
كبشر. لكنهم يستمرون في التدفق باتجاه 

تلك الدول، تاركني بلدانهم.
لسنا هنا أمام أزمة هجرة فقط، وإن كانت 

مستفحلة بالفعل، وإنما أمام عمليات هروب 
منظمة ملاليني البشر من بلدانهم، التي ال 
توفر لهم الحرية والعدل كأبسط حقوق 

املواطنة.

لهذا 
يهاجر العرب

مزاج
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الحرب تزيد األعباء عليهّن )فرانس برس(



أيام تفصل اإليرانيين عن االنتخابات التشريعية وتلك 
الخاصة بمجلس الخبراء. وإذا كانت المرأة تشارك 

ترشحًا في األولى، إال أنها غير قادرة في الثانية

تونسي مقيّد بالسالسل منذ 16 عامًا

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــل ســــــبــــــاق االنـ ــ ــّكـ ــ ــشـ ــ يـ
مجلس  وانــتــخــابــات  التشريعية 
ــبـــر  ــادة الــــجــــزء األكـ ــيــ ــقــ خــــبــــراء الــ
ــرانـــي،  ــل اإليـ ــداخـ مـــن حــديــث الــســاعــة فـــي الـ
فــاملــرشــحــون يــســتــعــدون لــخــوضــهــا فــي 26 
ــذكـــر أن املــــرأة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــــجــــاري. ُيـ
اإليــرانــيــة ال تغيب عــن هـــذا الــحــديــث، على 
الرغم من الصعوبات التي تواجه ترشحها.

قّرت أهلية بعض النساء اللواتي 
ُ
وفي حني أ

 قد تسّجلن لخوض السباق البرملاني، إال 
ّ
كن

بعدن 
ُ
أن املتقدمات النتخابات الخبراء است

من قبل لجنة صيانة الدستور، التي تدرس 
استيفائهم  ومــدى  املرشحني  طلبات  عــادة 
الـــشـــروط، عــلــى الــرغــم مــن الــســمــاح للنساء 
ــاريــــخ الــجــمــهــوريــة  - لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي تــ
اإلسالمية - بالتسجيل للمشاركة في هذه 
االنتخابات. ُيذكر أن مجلس خبراء القيادة 
يتألف من علماء الدين املشرفني على عمل 
اإلسالمية،  الجمهورية  فــي  األعــلــى  املــرشــد 
تقييم عمله وعــزلــه وتعيني  لــهــؤالء  ويحق 

خلف له في حال الوفاة أو فقدان األهلية.
ــراء الـــقـــيـــادة أن يــكــونــوا  ــبـ ُيـــشـــتـــرط عــلــى خـ
مــن دون أي ســجــل اجتماعي  ديــــن،  عــلــمــاء 
أو ديني سلبي، كذلك يتوجب  أو سياسي 
عــلــى األعـــضـــاء أن يــكــونــوا حــاصــلــني على 
درجة االجتهاد، أي أن يكونوا قادرين على 
ــكـــام شــرعــيــة. واملــجــتــهــد إمــا  اســتــنــبــاط أحـ
يكون حــائــزًا هــذه الــدرجــة بعد دراســتــه في 
تقديمه  وبــعــد  الــديــنــيــة،  العلمية  الــحــوزات 
رسالة تمنحه هذه الدرجة، أو يحصل على 
هـــذا الــلــقــب بتأييد مــن قــبــل عـــدد مــن رجــال 
الدين الحاصلني على درجة »آية الله«. على 
هذا األســاس، تحدد شروط خبراء القيادة، 
وهــي ذاتــهــا التي تثير الــجــدل حــول ترشح 
السباق  لخوض  األهلية  ومنحهن  النساء 

االنتخابي.

16 امرأة
وكان 801 إيراني قد سّجلوا أسماءهم في 
ح 

ّ
الترش في  رغبة منهم  اإليرانية  الداخلية 

ــن بــني  ــ ــابـــي، ومـ ــتـــخـ ــذا االســـتـــحـــقـــاق االنـ ــهـ لـ
هــــؤالء 16 امـــــرأة. وتــســجــيــل هــــؤالء الــنــســاء 
أســمــاءهــن، ُيــعــّد محطة جــديــدة فــي تاريخ 
مشاركة املرأة اإليرانية في العمل السياسي 
إبــان  اإلســالمــيــة  الجمهورية  تأسيس  منذ 
انــتــصــار الـــثـــورة عــلــى حــكــم الــشــاه فــي عــام 
1979. ُيذكر أن إعالن لجنة صيانة الدستور 
عــن الــســمــاح لــلــنــســاء بــاملــشــاركــة، هــو بحّد 

ذاته تقدم بالنسبة إلى عديدات.
وقـــد دعـــت لــجــنــة صــيــانــة الــدســتــور ثماني 
نــســاء مــمــن سجلن أســمــاءهــن، إلـــى التقدم 

النساء  مــشــاركــة  قبوله  عــن  مــن يتحدث  أن 
كــأعــضــاء فــي مجلس خــبــراء الــقــيــادة، إنما 
هــو يــتــحــدث عــن رأي شــخــصــي ولــيــس عن 
الــدســتــور. مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو املــجــلــس، 
ال  إن  ذاتـــه،  للموقع  هريسي،  زاده  هاشمي 
مانعًا من مشاركة النساء في القانون، وإن 
ــحــهــن وجــهــة نــظــر ال عــالقــة لها 

ّ
رفـــض تــرش

بنص الدستور. وقد رأى في حضورهن في 
مجلس من هذا النوع، أمرًا إيجابيًا.

الــقــيــادة  جلوس  لــم يشهد مجلس خــبــراء 
أية امــرأة على أي من كراسيه منذ تشكيله 
فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي. لــكــن امـــرأة 
ــدة، هــي مــنــيــرة غــرجــي، اســتــطــاعــت أن  ــ واحـ
تــكــون عــضــوًا فــي مجلس خــبــراء الدستور، 
وليس القيادة. وهي كانت قبل سنوات، من 
تتكون  التي  الدستور  صيانة  لجنة  فقهاء 
من 12 عضوًا، ستة منهم حقوقيون وستة 
مــن الفقهاء وعلماء الــديــن. وقــد القــى األمــر 
اعــتــراضــات عــديــدة مــن قبل خــبــراء القيادة 
أنفسهم، إال أن غرجي أصــرت على موقفها 
قائلة إن من يقف ضد مشاركتها ويتضايق 
من وجودها فعليه املغادرة. وذلك، ردًا منها 
ــدد بــمــغــادرتــه واســتــقــالــتــه من  عــلــى مـــن هــ

املجلس حينها.

ما إن يرى شكري شخصًا 
غريبًا حتى يضطرب سلوكه 
وينطوي على نفسه خوفًا 

من إيذائه له

16 امرأة سّجلن 
أسماءهّن في الداخلية 
رغبة منهّن في الترّشح، 

من بين 801 إيراني

ــتـــحـــان بــــهــــدف الــــتــــأكــــد مــــن خــبــرتــهــن  لـــالمـ
الــعــلــمــيــة والــديــنــيــة. وهـــو االمــتــحــان، الــذي 
لــم يخوضوا  إلــيــه نحو 530 شخصًا  دعــي 
ســـبـــاق انـــتـــخـــابـــات الـــخـــبـــراء مـــن قـــبـــل، ولــم 
ــًا. لكن  يــكــونــوا أعـــضـــاء فـــي املــجــلــس إطـــالقـ
بــعــدمــا أصــــــدرت لــجــنــة صــيــانــة الــدســتــور 
الــــنــــتــــائــــج األولـــــــيـــــــة قــــبــــل تــــقــــديــــم طـــعـــون 
املعترضني، ُمنح 166 شخصًا أهلية خوض 

السباق االنتخابي، جميعهم من الذكور.
عصمت سوادي )مواليد 1962( من اللواتي 
سّجلن أســمــاءهــن لتلك االنــتــخــابــات. وهي 
الــحــوزة العلمية،  كــانــت قــد تخصصت فــي 
وحضرت دروســًا لدى املرشد األعلى، علي 
خامنئي، وتترأس اليوم شؤون النساء في 
املــكــاتــب الــطــالبــيــة الــتــابــعــة لــقــوات التعبئة 
ــم الــبــســيــج فــــي الــجــامــعــات  املـــعـــروفـــة بـــاسـ
تـــتـــرأس مــركــز تحقيقات  ــة. كــذلــك  ــيـ ــرانـ اإليـ
املـــرأة، وقــد أجــرت دراســـات عــدة حــول املــرأة 
في  وشاركت  والحقوق،  والشريعة  والدين 
عــدد مــن املــؤتــمــرات املحلية والــدولــيــة. إلى 
ذلك، تدّرس مادة »الفقه واألصول« في عدد 

من الجامعات اإليرانية.
ــــوادي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنها  تــقــول سـ
تــقــدمــت النــتــخــابــات الــخــبــراء وهـــي ليست 
ــل تــعــّد  تــابــعــة لـــحـــزب أو تـــيـــار ســـيـــاســـي، بـ
»وظيفة  السياسية  العملية  في  مشاركتها 
شرعية ودينية«. وعند سؤالها عن السبب 
للنساء  السماح  لم يكن  أنــه  الرغم من  على 
»األمــر  أن  تجيب  حينها،  معلنًا  باملشاركة 
ــبــــاب قــــررت  ــذا الــ ــ ــن هـ ــ وظـــيـــفـــة وواجــــــــب، ومـ

خوض التجربة«. 
ــذه الــقــضــيــة من  ــى هــ ــوادي إلــ وال تــنــظــر ســــ
ناحية اختالف الجنس، »فاملرأة كما الرجل 
تستطيع أن تكون جزءًا من هذا املجلس وأن 
الشرعية  بالوظيفة  مــرارًا  ما وصفته  تنفذ 

التي تحق للجميع«.
إلى  من جهتها، تقّدمت سمية طهماسبي، 
امــتــحــان الــخــبــراء الــخــطــي، وعــنــد خروجها 
»مــن يرى  قالت للصحافيني:  االمتحان  من 
أن املــشــاركــة فـــي هـــذا املــجــلــس لــيــســت حقًا 
مؤسس  أقـــوال  يتذكروا  أن  عليهم  للنساء، 
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة، الــخــمــيــنــي، الـــذي 
أشار إلى ضرورة مشاركة النساء في أركان 

العملية السياسية في إيران«.
الخطوة، ولو بشكل  أقّر بإيجابية  البعض 
مــبــدئــي، إال أن عـــدم مــنــح األهــلــيــة ألي من 
النساء يعود إلــى أســبــاب عــديــدة، منها ما 
نفسه.  اإليــرانــي  الــدســتــور  بتفسير  يتعلق 
وقد اختلفت اآلراء القانونية واآلراء الفقهية 
في  القضية،  هــذه  حــول  االجتماعية  وتــلــك 

الداخل.
إلى ذلك، يرى البعض أن هذا املجلس الذي 
املرشد يتشكل من رجال  يشرف على عمل 

ديـــن، وال مــكــان للنساء فــيــه. أمـــا مــن يؤيد 
وجود النساء، فيرى أن الدستور لم يحدد 
فــي صيغته أن يــكــون الــخــبــراء مــن الــرجــال 

دون النساء.
وكـــان عــضــو الهيئة الــرئــاســيــة فــي مجلس 
الخبراء الفعلي، قربانعلي دري نجف أبادي، 
قــد صـــّرح بــأن حــضــور الــنــســاء فــي املجلس 
قن الشروط املفروضة على 

ّ
مقبول إذا ما حق

كل املرشحني. أما حسن ممدوحي وهو أحد 
أعضاء املجلس الفعليني، فقال ملوقع »نامة 
نيوز« إن مشاركة املرأة في هذا املجلس أمر 
ممنوع قانونيًا، إذ على الخبراء أن يكونوا 
مجتهدين. وسأل عن امرأة واحدة في إيران 
ــة االجــتــهــاد، مــشــددًا على  وصــلــت إلـــى درجـ

في غياب أّي دعم مالي أو 
رعاية طبية، ال يتمكن شاب 
تونسي معّوق ذهنيًا من 

مغادرة غرفته. وال يجد 
أهله مفرًا من تقييده

تونس ـ مريم الناصري

مــنــذ 16 عــامــًا ال يــعــرف الــشــاب الــتــونــســي شكري 
الغريبي شيئًا من الحياة أبعد من سريره وقيوده 
الــحــديــديــة فــي الــغــرفــة الصغيرة الــتــي بــاتــت عامله 
ه قد يؤذي نفسه أو اآلخرين 

ّ
الكامل. حّجة األهل أن

إذا ما تحرر.
الغريبي وهو من محافظة القيروان، وسط تونس، 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 36 عـــامـــًا. تـــالزمـــه إعـــاقـــة ذهــنــيــة 
واضــطــرابــات نفسية منذ أكــثــر مــن 20 عــامــًا. نقله 
الـــرازي لــأمــراض العقلية في  إلــى مستشفى  أهله 
الــعــالج طــوال ثالثة  تلقى  العاصمة، حيث  تونس 
ســـاءت حالته  بــل  للشفاء  يتماثل  لــم  ه 

ّ
لكن أعــــوام. 

الناس،  الصحية، ليصبح ذا تصرفات عدائية مع 
يحاول ضربهم أو حتى قتلهم.

حالة شكري العصبية عّرضته إلى أكثر من حادثة، 
آخرها منذ خمس سنوات، ما تسبب له في إعاقة 
حركية في الــســاق. بــات من بعدها غير قــادر على 
 إعــاقــتــه الذهنية 

ّ
الــتــحــرك بــســهــولــة، خــصــوصــًا أن

الــالزم،  العالج  تلقيه  النفسية حالتا دون  وحالته 
فقد بات عدائيًا تجاه اآلخرين، حتى من كانوا من 

جيرانه وأهله.
 ســوى تقييده بجنزير 

ً
لم تجد حــال عائلة شكري 

اتـــه  ــثـــر 16 عــــامــــًا، مــنــعــًا العـــتـــداء حــــديــــدي مـــنـــذ أكـ
 

ّ
ــام 1999 كــل ــكـــررة. وبــالــتــالــي يــمــضــي مــنــذ عــ ــتـ املـ
أوقـــاتـــه فـــي غــرفــة صــغــيــرة. ال يــســمــح لـــه بالتنقل 
حتى داخلها، بعد شد وثاقه إلى الحائط بالقرب 
من سريره الحديدي. منذ ذلك الوقت ال يعتني به 

سوى والديه وأخيه األكبر الشافعي الغريبي.
يــقــول الــشــافــعــي: »حـــالـــة أخــــي مــشــابــهــة لــعــشــرات 
الحاالت األخرى التي تتلقى في البداية العالج في 
مستشفى األمراض العقلية لتشخيص الحالة. لكن 
يبقى املريض بضعة أشهر بعد ذلك حتى تستقر 
 حالته 

ّ
إلـــى األهــــل. إال أن م بــعــد ذلـــك 

ّ
حــالــتــه، ليسل

نــفــســه وعائلته  أكــثــر عــدائــيــة مــع  ســــاءت ليصبح 
 سوى تقييده بسالسل 

ّ
 الناس. لم نجد من حل

ّ
وكل

خوفًا من إيذاء نفسه وغيره، ليبقى على هذا الحال 
طوال هذه الفترة الطويلة. ال يقابل أحدًا وال يخرج 
إاّل برهة من الزمن إلى فسحة البيت تحت املراقبة«.
يــرى شكري شخصًا غريبًا حتى يضطرب  إن  مــا 
سلوكه وينطوي على نفسه خوفًا من إيذائه له. أو 
 من يحاول االقتراب 

ّ
يتخذ رّد فعل عنيفًا ضد كــل

منه. ال يحادث أحــدًا وال يقدر حتى على طلب أي 
 والــدتــه تــعــرف كــل حاجياته ومطالبه. 

ّ
شـــيء. لــكــن

ــــــــه غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى فـــعـــل شـــــيء حـــتـــى مــجــرد 
ّ
وألن

ــل واالغــتــســال بنفسه، تــخــدمــه والــدتــه املسنة  األكـ
وتطعمه  مالبسه  تغير  كطفل صغير.  شــيء،  بكل 
وتــغــســلــه وتــعــتــنــي بنظافته يــومــيــًا. ال تــتــعــب من 
الــعــنــايــة بــابــنــهــا، لــكــن مــع ذلـــك بــاتــت تطلب املــوت 
الرحيم له مخافة أال يجد من يعتني به بعد موتها. 
فقر حــال األهــل وارتــفــاع تكاليف الــعــالج دفعتهم 
الــشــؤون االجتماعية  إلــى طلب اإلعــانــة مــن وزارة 
للحصول على منحة الفقر التي تقّدر بـ150 دينارًا 
أميركيًا(. وبالرغم من  تونسيًا شهريًا )75 دوالرًا 
إاّل  شــكــري  بحاجيات  يفي  ال  الـــذي  املبلغ  بساطة 
 وزارة الشؤون االجتماعية التي مكنت العائلة 

ّ
أن

مــن تــلــك املــنــحــة فــي مــايــو/أيــار 2014، ســرعــان ما 
قطعتها عنها مجددًا بعد عام واحد فقط.

مــصــاريــف شــكــري وعــالجــه مــع بطالة األخ األكبر 
الــذي ال يتجاوز 150 دينارًا،  وضعف دخــل الوالد 
ــن ديــــــون الـــعـــائـــلـــة فـــلـــم يــتــمــكــنــوا مــن  ضـــاعـــفـــت مــ
 شقيقه ال يستفيد من 

ّ
سدادها. يقول الشافعي إن

بــات  ـــه 
ّ
أن كــمــا  االجــتــمــاعــيــة.  أو  الصحية  التغطية 

يحتاج إلى رعاية طبية أكثر من السابق، ال سيما 
بعد ازدياد حالته سوءًا.

في املقابل، يوضح رئيس النقابة الجهوية لعناصر 
ــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــحــافــظــة  ــــشـ ومـــوظـــفـــي الـ
 مــركــزًا جــديــدًا إليـــواء 

ّ
الــقــيــروان فـــرج الــخــمــاري أن

أصـــحـــاب األمـــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة سيفتتح 
قــريــبــًا بــعــدمــا خــصــصــت لـــه الــــدولــــة االعـــتـــمـــادات 
األشهر  في  املركز جاهزًا  وبذلك، سيكون  الالزمة. 
القليلة املقبلة الستقبال الحاالت. يضيف: »املركز 

سيستوعب ثالثني حالة تقريبًا«.
كـــان يتمتع بها  الــتــي  باملنحة  مــا يتعلق  فــي  أمـــا 
ه 

ّ
أن االجتماعية  الشؤون  بّينت وزارة  فقد  شكري، 

ــده بــالــعــمــل فـــي أحــد  ــ تـــّم قــطــعــهــا بــعــد الــتــحــاق والـ
م أحد أفراد 

ّ
املساجد. فالقانون ينص على أن يتسل

ــــوزارة  الــعــائــلــة املــنــحــة عــوضــًا عــنــه. وقـــد مــكــنــت الـ
الـــوالـــد مـــن تــســلــم املــنــحــة لــكــن بــعــد حــصــولــه على 
عليها.  أن يحصل  القانوني  مــن غير  العمل صــار 
والوزارة اليوم تنظر في كيفية تقديم املنحة باسم 
الـــوالـــدة، حــتــى يتمكن شــكــري مــن الــحــصــول على 

 شهر.
ّ

املبلغ كل
عائلة شكري ال تطلب شيئًا اليوم سوى تمكينها 
ــه، مــع  ــفـ ــاريـ مــــن املـــنـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت تــغــطــي مـــصـ
االهتمام أكثر بحالته التي ال تختلف عن عشرات 
إلى  الخيرية  الجمعيات  داعــني  األخـــرى،  الــحــاالت 
مــأوى  الــحــاالت وتوفير  هــذه  أكثر بمثل  االهتمام 

لها لتوفير الرعاية الصحية والنفسية الالزمة.

نساء إيرانتحقيق
بعيدات عن انتخابات مجلس الخبراء

مغاربة مطرودون من الجزائر

كثير من المرّحلين من 
الجزائر اضطروا إلى العيش 

داخل مدارس مرغمين

الرباط ـ حسن األشرف

لــيــســت الـــحـــدود الــبــريــة املــغــلــقــة بـــني املــغــرب 
والجزائر منذ عام 1994 وحدها ما يؤشر إلى 
وجود عالقات متوترة بني البلدين العربيني 
العائالت  آالف  أيــضــًا وضعية  بــل  الــجــاريــن، 
عــام 1975  الجزائر  ــردت من 

ُ
ط التي  املغربية 

عقب إعالن ملك املغرب الراحل الحسن الثاني 
الــخــضــراء« السترجاع  عــن تنظيم »املــســيــرة 
الــجــزائــر الضغط  الــصــحــراء. يومها حــاولــت 
مقيمة  أســـر مغربية  خـــالل  مــن  اململكة  عــلــى 

بطريقة قانونية في البالد.
منذ ذلك الحني، ما زال العديد من املغاربة 
عددهم  ويبلغ  الجزائر،  من  قسرًا  رّحلني 

ُ
امل

نحو 75 ألف شخص، يعيشون في ظروف 
اجتماعية صعبة، كما يشكون من التمييز 

ضدهم داخل املجتمع املغربي.
يــتــذكــر الــعــديــد مـــن املـــغـــاربـــة الـــذيـــن ولــــدوا 
قانوني،  فيها بشكل  وأقــامــوا  الجزائر،  في 
ــــى مــــدارســــهــــا، وعـــمـــلـــوا فــي  وانـــتـــســـبـــوا إلــ
ــلـــطـــات  ــيــــف طــــردتــــهــــم الـــسـ مــــصــــانــــعــــهــــا، كــ
الــجــزائــريــة قبل أكــثــر مــن أربــعــني عــامــًا، من 
دون أن يحملوا معهم في كثير من األحيان 
ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، بحسب 

ما يؤكدونه.
وكانت لجنة أممية دعت املغرب، في تقرير 
إلــى   ،2013 أيــلــول  18 سبتمبر/  فــي  صـــدر 
اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسني 
وضعية آالف املغاربة الذين تعرضوا للطرد 
وتكثيف  الجزائر،  من  التعسفي  الجماعي 
 

ّ
التسريع في حل أجــل  الدولية من  الجهود 

هذا امللف العالق.
يـــقـــول مــحــمــد الــــدزايــــري )62 عــــامــــًا(، وهــو 
مــغــربــي مــطــرود مــن الــجــزائــر مــنــذ كـــان في 
الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، إنــه يتذكر بــمــرارة املــرحــلــة التي 
تـــلـــت طــــــرد عـــائـــلـــتـــه، حـــيـــث عــــاشــــت أزمـــــة 

اجتماعية ومالية خانقة لفترة طويلة.
 األسرة فوجئت يومها بقرار الطرد 

ّ
يتابع أن

إلــــى املـــغـــرب مـــن دون مــســوغــات مــنــطــقــيــة، 
وألسباب سياسية ال يد لهم فيها. يضيف 
 األســـرة بعد مجيئها إلــى املــغــرب بــدأت 

ّ
أن

مــن دون وظــائــف وال مداخيل.  الصفر،  مــن 
وصلت إلى مدينة بركان، شرق اململكة، من 

دون أن يكون معها درهم واحد.
ــتــــي عـــاشـــتـــهـــا أســــرة  األوضــــــــــاع املـــــزريـــــة الــ
ــصــهــا، يــؤكــدهــا رئــيــس 

ّ
الــــدزايــــري، كــمــا لــخ

ــة ضــحــايــا  ــاربــ ــغــ »جـــمـــعـــيـــة الـــــدفـــــاع عــــن املــ
الــتــرحــيــل الــتــعــســفــي مــن الـــجـــزائـــر«، محمد 
 
ّ
الــهــرواشــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. يــقــول إن
الــعــديــد مــن هـــؤالء املــطــروديــن يــعــانــون من 
أوضــاع اجتماعية مؤسفة منذ ذلــك الحني 

وحتى يومنا هذا.

الجزائر  مــن  املــرّحــلــني  مــن  الكثير   
ّ
أن يتابع 

اضطروا إلى العيش داخل مدارس مرغمني، 
ــدوا شــقــقــًا ســكــنــيــة تـــؤويـــهـــم.  ــجــ ــم يــ فـــهـــم لــ
كــمــا أنـــهـــم قــبــلــوا الــعــمــل فـــي مــهــن بسيطة 
ــــددًا مــنــهــم ال   عـ

ّ
وهــامــشــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن

يــمــتــلــك تــغــطــيــة صــحــيــة. يــضــيــف: »الــعــديــد 
مــن الــعــائــالت لــم تتمكن مــن تحمل إيــجــار 
البيوت الصغيرة، ما أدى بها إلى التشرد«. 
يؤكد على »الظلم الذي يطال هذه الفئة من 
فــي مناصب  أبنائها  رفــض توظيف  خــالل 
عليا، أو انتسابهم إلى الجيش، باعتبارهم 

ــتــــي تــجــمــعــهــا  ـــر الــ ــزائـ ــجــ ــــي الــ ـــن فـ ــوديـ ــولــ مــ
باململكة عالقات متوترة«.

في املقابل، تمّكن عدد من املغاربة املطرودين 
ــــن تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاحــــات فــي  ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــن الـ مـ
مــســيــرتــهــم املــهــنــيــة، بـــالـــرغـــم مـــن الـــبـــدايـــات 
ــة الـــعـــســـيـــرة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــحـــيـــاتـــيـــة واالجـ
الرياضية  اإلعالمية  هــؤالء  عانوا منها. من 
املعروفة قائمة بلعوشي، املولودة في مدينة 
وهـــران الــجــزائــريــة مــن أبــويــن مغربيني عام 
عــام 1975.  أسرتها  مــع  أن تطرد  قبل   ،1965

وفي املغرب حققت سيرة مهنية ناجحة.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول مــــديــــر »مـــــركـــــز الــــربــــاط 
للدراسات السياسية واالستراتيجية« خالد 
الــشــرقــاوي الــســمــونــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 
»الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
أخـــطـــأت   )1978  -1965( بـــومـــديـــن  هـــــــواري 
ــرد جــمــيــع املــغــاربــة  ــرار طــ ــ عــنــدمــا اتـــخـــذت قـ
املــتــواجــديــن عــلــى أرضـــهـــا، مـــن دون ســابــق 
ــذار، وفـــي ظـــروف غــيــر إنــســانــيــة«. يتابع:  ــ إنـ
»طردت آالف األسر املغربية دفعة واحدة، مع 

الجزائر  في  تقيم بصفة شرعية  كانت  ها 
ّ
أن

بـــعـــد انـــدمـــاجـــهـــا فــــي املـــجـــتـــمـــع الـــجـــزائـــري 
إلــى تعويض  طــوال عشرات السنني«. يدعو 
السلطات الجزائرية لهذه األسر مع تمكينها 

من استعادة ممتلكاتها.
يــشــيــر الــســمــونــي إلــــى تــوصــيــة صـــــادرة عن 
ــة لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق الــعــمــال  ــيـ ــمـ الـــلـــجـــنـــة األمـ
ــم، دعـــــت إلـــى  ــهـ ــائـــالتـ ــريـــن وأفـــــــــراد عـ ــاجـ ــهـ املـ
»تمكني هذه الفئة من املغاربة املرّحلني قسرًا 
استرجاع حقوقها  من  الجزائر،  الــجــارة  من 
وممتلكاتها املشروعة املصادرة في الجزائر 
مع التعويض عليها عن األضرار التي لحقت 

بأفرادها«.
 اللجنة األممية »أكدت عدم قانونية 

ّ
يتابع أن

الجزائر  مالية  قــانــون  مــن   42 ــادة  املـ تطبيق 
ممتلكات  إلـــحـــاق  إلــــى  الـــداعـــيـــة   2010 لــعــام 
املغاربة بأمالك الدولة الجزائرية، لكون هذه 
الــفــئــة مــن املــغــاربــة جـــرى طــردهــا، وبالتالي 
 عــن ممتلكاتها فــي الــجــزائــر 

ّ
فــهــي لــم تــتــخــل

بإرادتها«.

ــل كــثــيــرون خــيــار االســتــيــقــاظ 
ّ

ال يــفــض
بـــاكـــرًا. أمـــا إذا كـــان فـــي الــبــيــت أطــفــال، 
تنعدم الخيارات. مع ذلك، وجد جايمس 
قبل  االستيقاظ  في   

ً
متعة م. شيسبرو 

الــذي أضاعه  الجزء  أطفاله. كأنه وجد 
فــي حياته يومًا مــا. كتب فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« أنه »صباح كل يوم، 
أطفالي  قبل  االستيقاظ  أحـــاول  صــرُت 
ــــن احـــتـــســـاء  ــن مـ ــكـ ــمـ ــتـــى أتـ الــــثــــالثــــة، حـ
القهوة وحدي في الظالم. وقد اكتشفت 
هــذا األمـــر صــدفــة خــالل إحـــدى العطل، 
ــيـــاري بــالــنــهــوض من  حـــني اتـــخـــذت خـ
الـــفـــراش بــــداًل مــن االســتــمــتــاع بــالــدفء 

تحت األغطية«.
يــتــابــع أن االســتــيــقــاظ قــبــل األطــفــال قد 
يبدو غريبًا، خصوصًا إذا كان الهدف 
مــنــه تـــنـــاول الــكــافــيــني بـــــداًل مـــن كسب 
ســاعــات نـــوم إضــافــيــة. لــكــن هـــذا ليس 
صــحــيــحــًا. االســـتـــيـــقـــاظ قـــبـــل األطـــفـــال 
يمنحني الفرصة والوقت للتفكير قبل 

أن تعم الفوضى. احتساء القهوة 
ـــدوء يــســاعــدنــي عــلــى التخطيط  فـــي هـ

ليومي.
 عـــــدت إلـــى 

َ
ويــــقــــول شـــيـــســـبـــرو: »حـــــــني

أفكار  تراودني  بدأت  الصباح،  طقوس 
كثيرة. كان عمر ابنتي الوسطى ماري 
اعــتــدُت االستيقاظ  سبعة أشــهــر، وقــد 
بــمــجــرد أن تــبــكــي ألعــطــيــهــا الــحــلــيــب. 
 ،

ً
وحـــني بــدأنــا بفطامها عــن األكـــل لــيــال

فوجئت في أحد األيام بأنني استيقظت 

لي. جلسُت  قبلها، وجعلُت هذا خيارًا 
ـــى األريـــــــكـــــــة فــــــي غـــــرفـــــة الـــجـــلـــوس  ــلـ عــ
ألحتسي الــقــهــوة. تــذكــرت والـــدي الــذي 
الصباح.  أيضًا في  القهوة  كــان يشرب 
كان يقول إن هذا أفضل جزء من اليوم. 

أدرك اآلن ما كان يعنيه«. 
فــي الــصــبــاحــات، صـــار لـــدى شيسبرو 
الوقت ليتساءل عما كان يدور في ذهن 
والــــده خـــالل انــتــظــاره امــتــالء الفنجان 
بالسائل األســـود. »مـــاذا كــان يــدور في 
ــــان يــصــلــي أو يــفــكــر فــي  ذهــــنــــه؟ هــــل كـ
مــهــامــه الــيــومــيــة بــبــســاطــة؟ أطـــرح هــذه 
األسئلة ألنني صرت أشعر بأمر غريب، 
 وشــاهــدًا على استيقاظ 

ً
أن أكــون طفال

والدي، وأبًا يستيقظ قبل أطفاله«. 
يجالسني  والـــــدي  »تــخــّيــلــت  يــضــيــف: 
عــلــى مـــائـــدة الــعــشــاء. بــعــدمــا تخرجت 
ــة الـــثـــانـــويـــة، كـــنـــا نــقــضــي  ــ ــــدرسـ ـــن املـ مـ
الكثير مــن الــوقــت مــعــًا. نــخــرج لتناول 
الــطــعــام مــن دون أن نــتــبــادل األحــاديــث 
اآلخر  أن  كــان كالنا يعرف  بالضرورة. 
ــرت أســـتـــيـــقـــظ قــبــل  ــ ــــني صــ ــتـــعـــب. وحــ مـ
مـــاري، شــعــرت بــمــدى اشتياقي ألكــون 
ــبـــت فــــي وجـــــــوده مـــرة  ــن والــــــــدي. رغـ ــ ابـ
أخــرى، هو الــذي كــان يــدرك جيدًا أنني 

متعب«.
ما استيقظ باكرًا. 

ّ
ال يفكر في والــده كل

»لكن حني يترك أطفالي أسّرتهم، أشعر 
بأنني أكثر استعدادًا ألكون أبًا«.

)إعداد: ربى أبو عمو(

أفضل جزء من اليوم

رلى المصري

سالي هو االسم الذي أطلقناه على املرأة التي تعمل في محطة اإلطفاء. 
اإلطفاء  لعبة  امــرأة بني شخصيات  كم دهشنا وسررنا حني وجدنا 
يوميات  من  جــزءًا  زّيها  في  باتت سالي  هكذا،  ليغو.  لشركة  التابعة 

اللعب. أيضًا، بات عملها، وهي تقود سيارة اإلطفاء، أمرًا طبيعيًا. 
 
ً
أن يستنكروا مثال الناس  ببساطة، صار يمكن ملجموعة كبيرة من 

عـــدم وجـــود نــســاء فــي هـــذه اللعبة فــي بــالدنــا. سيكبر أطــفــالــنــا وقــد 
اعتيادية«.  »غير  حاليًا  تعد  التي  الصور  بعض  تنميط  على  اعــتــادوا 
تشكيل  في  النمطية  األلعاب  شخصيات  وستساهم  فتيات  ستكبر 

هويتهن. وسيكبر فتيان ويعتادون على األمر باعتباره طبيعيًا. 
، ويتجاوز عدد الساعات التي قضيناها 

ً
رّبما يبقى تأثير األلعاب طويال

م الفتيات ماذا يجب 
ّ
في اللعب. لطاملا تعلقنا بشخصيات األلعاب. تتعل

مقبولة  ألعابهن، حتى تصبح  يتصرفن من خــالل  يعملن وكيف  أن 
في املجتمع. في املحال املخصصة لبيع األلعاب، ألوان زاهية وعرائس 
التي  األلعاب  الشاي وغيرها من  الزهري وعــدة  باللون  وأدوات مطبخ 
أيضًا يعرف هوّيته من خالل  الصبّي  للفتيات.  املجتمع  يخصصها 
والشاحنات  اإلطــفــاء  ســّيــارت  هــنــاك  ومعانيها.  ومضامينها  ألــعــابــه 

والجرافات واألبطال والحروب. 
من جهة  لألطفال.  الجندرية  الهوية  تشكيل  في  األلــعــاب  تساهم  إذًا، 
أخرى، فإن ثمن عدم القولبة في هذه الهويات قد يكون كبيرًا. سيواجه 
القولبة بالتمييز واإلقصاء. لكن على ما يبدو،  األطفال الذي رفضوا 
التي صــدرت عام  الــدراســات  إحــدى  نتوقع. وتشير  أعلى مما  الثمن 
2012 إلى أن األلعاب ال تساهم في تشكيل الهوية الجندرّية فحسب، 
بل أيضًا في تطوير مهارات »مجندرة« معينة لدى كل من الصبيان 
الفتيات بشكل  أو  التي يلعبها الصبيان  األلعاب  أن  والفتيات. وبّينت 
أيــضــًا. على  الــفــكــري والــذهــنــي لديهم  الــتــطــور  تــعــزز  نمطي وتقليدي 
سبيل املثال، تساهم ألعاب الصبيان في تطوير الحّس املكاني لديهم 
)ويــتــرجــم فــي كـــون الــريــاضــة الــجــســديــة تــعــد إحـــدى هــوايــاتــهــم(، في 
واإلبــداع  املهام  تعدد  مــهــارات  تطوير  الفتيات في  ألعاب  حني تساهم 

واكتساب اللغة. 
وكانت الشركة نفسها قد أطلقت أواخــر الشهر املاضي شخصيات 
جديدة عدة، منها شخص يجلس على كرسي متحرك، ورجلـ ـ أب يجّر 
بمقاييس  »باربي« شخصياتها  أطلقت شركة  كذلك،  األطفال.  عربة 
املقاييس  الخارقة ذات  املــرأة  إلغاء صــورة  إلى  أجساد عادية، ساعية 
غير املــوجــودة. وهــذه خــطــوات إيجابية فــي صناعة األلــعــاب، وتهدف 
إلى كسر الصور النمطية تدريجيًا، ووضع مقاييس جديدة للهويات 
الجندرية لألطفال. وتبقى اإلشارة إلى أن أكثر من 150 مليون طفل 

على كرسي متحرك حول العالم، قد ال يشعرون باإلقصاء بعد اآلن.
)ناشطة نسوية(

أكثر من لعبة

تاء

انتخابات  إلى  النساء  ترّشح  اإليراني حول  المجتمع  نظر  تختلف وجهة 
األساس،  في  الموضوع  طرح  كثر  إيرانيون  ويستغرب  الخبراء.  مجلس 
قائلين إن هذا المجلس يتكّون من رجال دين والشروط الفقهية أساس 
فيه. أما آخرون، فيشيرون إلى وجود نساء يدرسن في الحوزة العلمية 

أسوة بالرجال، بالتالي هّن قادرات على أداء المهام ذاتها.

»هّن قادرات«

نصائح عربية لمدمني المخدرات
انتشر، أمس، هاشتاغ »نصيحتك ملدمن املخدرات«، في عدد من الدول 
العربية، أبرزها السعودية ومصر وسلطنة ُعمان واألردن، وسجل أكثر 
من 30 ألف تغريدة. برزت في التغريدات نصائح تقليدية تذّكر املدمن 
باألخالق الحميدة، وأخــرى تأخذ الظروف االجتماعية بعني االعتبار، 
 من 

ّ
وثــالــثــة ســـاخـــرة. نــصــح عـــوض الــعــيــاضــي: »تـــوّكـــل عــلــى الـــلـــه.. جـــل

 الخطأ األكــبــر هــو االســتــمــرار فــي الخطأ.. راجــع املراكز 
ّ
ال يخطئ.. لكن

 والدتك ووالدك وزوجتك وأبناءك في حاجة إليك«.
ّ
املتخصصة وتذكر أن

 الجرائم، ومآسي 
ّ

من جهته، قال خالد: »رفاق السوء حجر الزاوية في كل
سر، والتعاسة. كن فطنًا، وتجنب صحبتهم«.

ُ
األ

أما ضحى العساف فشجعت املدمن على التخلص من املخدرات: »أنت 
قوي بما يكفي ملحاربة هذه العادة«.

 هذه األنانية؟ تعمل دماغ وتتركنا.. 
ّ

بــدوره، سخر ابن الخير: »ملاذا كل
حرام عليك يا أخي«. ومثله فعلت منيرة: »أطل العيش في جّوك الخاص.. 

هو أفضل لك من الواقع«.
 على مشاكل املصريني: »إذا 

ّ
كما شــاركــت »مــوكــوســة« فــي تغريدة تــدل

كنت مصريًا فأنت زّي الفل.. وإذا لم تكن فأنت تستهبل يا روح أمك«.

هاشتاغ

)Getty( ال تغيب المرأة اإليرانية عن سياسة البالد

»لم نجد حًال سوى تقييده« )العربي الجديد(
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منوعات قضايا

أسامة أبو ارشيد

مــن  ــتــــني  جــــولــ أول  انــــتــــهــــاء  مـــــع 
الحزبية  التمهيدية  االنتخابات 
لانتخابات الرئاسية األميركية، 
في كل من واليتي أيوا ونيوهامشر، يبدو 
واضحًا أن ثمة بروزًا الفتًا، لم يكن متصورًا 
داخل  »التمرد«  ملرشحي  قليلة،  أشهر  قبل 
الــحــزبــني، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، على 
حـــســـاب مـــرشـــحـــي »املـــؤســـســـة الـــحـــزبـــيـــة«. 
كلينتون،  هــيــاري  الديمقراطية،  املرشحة 
سيدة أميركا األولى سابقًا، وعضو مجلس 
ــــن واليـــــــة نــــيــــويــــورك،  الــــشــــيــــوخ دورتـــــــــني عـ
ووزيــــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، والـــتـــي كــان 
ُينظر إليها، إلى أشهر قليلة فاتت، على أنها 
الديمقراطي  الحزب  عن  الحتمي«  »املرشح 
الــذي دفع،  النتخابات الرئاسة، وهو األمــر 
إلــى حــد كبير، نــائــب الرئيس الــحــالــي، جو 
الــتــرشــح قبالتها، بالكاد  عــدم  إلــى  بــايــدن، 
فــازت، ببضع أعشار مئوية، في انتخابات 
أيــــوا الــتــمــهــيــديــة عــلــى مــرشــح عـــجـــوز، هو 
عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ، بــيــرنــي ســـانـــدرز، 
اشــتــراكــي«،  أنــه »ديمقراطي  يعلن صــراحــًة 
فــي حــني خسرت أمــامــه بطريقة مهينة في 

انتخابات نيوهامشر بفارق 22 نقطة. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــجـــمـــهـــوري، تــلــقــى حــاكــم 
ــابــــق، وابـــــــن الـــرئـــيـــس  ــدا الــــســ ــلــــوريــ واليـــــــة فــ
األســــــبــــــق، جــــــــورج إتــــــــش. بــــــــوش، وشـــقـــيـــق 
ــيـــو. بــــوش،  ــلـ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، جــــــورج دبـ
والذي كان ينظر له منذ عام تقريبًا على أنه 
الجمهوري،  الحزب  عن  املفترض«  »املرشح 
هزيمة مذلة في انتخابات أيوا، أمام مرشح 
مــتــطــرف، هــو عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ، تيد 
كروز، وحل رابعًا في انتخابات نيوهامشر 
ــبــــوي«، هــــو دونـــالـــد  ــعــ الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا »شــ
ترامب، على الرغم من أن أباه وشقيقه ربحا، 

من قبل، الوالية في االنتخابات التمهيدية.
التالية تقديم شرٍح موجز  السطور  تحاول 
عــــن أســــبــــاب )وخــــلــــفــــيــــات( هـــــذه املـــفـــاجـــآت 
فــي املــنــافــســات الــحــزبــيــة عــلــى االنــتــخــابــات 
الرئاسية ألقــوى دولــة على وجــه البسيطة، 
ــم،  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــوذًا وتـــــأثـــــيـــــرًا فــ ــ ــفــ ــ وأكـــــثـــــرهـــــا نــ
ــى مــن  ــ ــمــــاالت أن تــــــؤول رئـــاســـتـــهـــا إلـ ــتــ واحــ
»اشــتــراكــيــتــه« فــي بــلــٍد تــســود فيه  يــبــاهــي بـــ
عن  هنا  ونــتــحــّدث  »الــجــشــعــة«.  الرأسمالية 
ساندرز، أو إلى »شعبوي« أرعن وسطحي، 
ــب، أو مـــتـــطـــرف مـــبـــغـــوض حــتــى  ــرامــ مـــثـــل تــ
ــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ،  ــاء حـــزبـــه فــ ــن أعــــضــ مــ
مثل كـــروز. ال شــك أن ثمة دوافـــع وخلفيات 
»تـــمـــرد« الـــقـــواعـــد الــحــزبــيــة عــلــى قــيــادتــي  لــــ

الحزبني. 
ديمقراطيًا، حملت األشهر املاضية فضائح 
ــيـــث بــــدأت  ــيـــرة لـــكـــلـــيـــنـــتـــون، حـ ــثـ ــيـــاســـة كـ سـ
حملتها تشهد حالة من التراجع أمام حملة 
ســانــدرز بشكٍل يــذّكــر بما وقــع مــع حملتها 
الرئيس  أمــام  ســنــوات  قبل سبع  الرئاسية، 
باراك أوباما. يمكن إرجاع أهم األسباب في 
التراجع الحاد لحملة كلينتون، ديمقراطيًا، 

إلى األسباب التالية:

ضعف صدقيتها 
ــأن كــلــيــنــتــون  ــ تــفــيــد اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي بـ
الصدقية  لناحية  حقيقية  مشكلة  تــواجــه 
والــثــقــة بــني األمــيــركــيــني. فحسب استطاع 
ــعـــام املــــاضــــي، فــإن  ــر الـ ــ ــري أواخــ ــ لــــلــــرأي، أجـ
ــا. ال  بــــهــ ــقـــون  ــثـ يـ مــــن األمـــيـــركـــيـــني ال   61%
الــهــجــوم عــلــى القنصلية  شــك أن تــداعــيــات 
وكيفية   ،2012 عــام  بنغازي  فــي  األميركية 
وزيــرًة  كانت  عندما  معه،  كلينتون  تعامل 
ــاٍت لها  ــامـ لــلــخــارجــيــة، ومــــا تــبــعــه مـــن اتـــهـ
بــمــحــاولــة حــجــب حــقــائــقــه عــن الــكــونــغــرس، 
ــانـــت تــســتــخــدم إيــمــيــًا  ــا كـ ــهـ واكـــتـــشـــاف أنـ
ــور ساهمت  ــادم خــــاص، أمــ خــاصــا عــلــى خــ
بشكل كبير في ترّدي تلك املصداقية. ويجد 
ديمقراطيون كثيرون صعوبة في تصديق 
مـــا تــعــلــنــه كــلــيــنــتــون مـــن مـــواقـــف لــيــبــرالــيــة 
ــك أن مـــواقـــفـــهـــا الــتــي  ــ وتـــقـــدمـــيـــة الــــيــــوم، ذلـ
عــرفــت بــهــا عــقــودًا، مــنــذ كــانــت ســيــدة أولــى 
التسعينيات، مرورًا بانتخابها  منذ مطلع 
عــضــوا فــي مجلس الــشــيــوخ األمــيــركــي عن 
والية نيويورك، ما بني أعوام )2009-2001(، 
 ،)2013-2009( أعـــوام  للخارجية  وزيـــرة  ثــم 
ــلـــى الــعــكــس من  تــنــاقــض تــلــك املــــزاعــــم. وعـ
ذلــــك، فـــإن ســـانـــدرز مــعــروف بــمــواقــفــه التي 
عقود  منذ  والليبرالية،  بالتقدمية  توصف 
طــويــلــة، مــنــذ انــتــخــابــه فــي مــجــلــس الــنــواب 
األميركي عام 1991، ثم مجلس الشيوخ عام 
من  مــزيــدا  التالية  الــنــقــاط  وستلقي   .2007
الضوء على مشكلة االنطباع الذي تواجهه 

كلينتون في هذا السياق.

افتقادها القدرة على إثارة 
الحماس واإلثارة

املشكلة األخرى التي تعاني منها كلينتون 
ــدًا عـــلـــى إيـــجـــاد  ــ ــبـــدو غـــيـــر قـــــــادرة أبــ ــا تـ ــهـ أنـ
ــل قــواعــد  نـــوع مـــن اإلثـــــارة والــحــمــاســة داخــ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، على عكس ســانــدرز. 
عــام  كلينتون  واجــهــتــه  مــا  بالضبط  وهـــذا 
الــقــواعــد الشابة  أمــام أوبــامــا. فأغلب   2008
لــلــديــمــقــراطــيــني يــنــظــرون لــكــلــيــنــتــون، كما 
أنها غير  السابقة، على  النقطة  فــي  أشــرنــا 

ليبرالية  مــواقــف  مــن  تــّدعــيــه  صــادقــة فيما 
وتــقــدمــيــة، عــلــى عــكــس ســجــلــهــا الــســيــاســي 
تاريخيًا، مثل تأييدها الحرب على العراق. 
ولذلك، فإنهم ال يتفاعلون كثيرًا مع حملتها 

االنتخابية. 

الشكوك حول مزاعمها 
في »الليبرالية« و»التقدمية«

ــنـــا تـــكـــمـــن ورطـــــــة كـــلـــيـــنـــتـــون الــحــقــيــقــيــة،  هـ
ــاســــي، وســـجـــل  ــيــ ــخ كـــلـــيـــنـــتـــون الــــســ ــاريــ ــتــ فــ
الــشــيــوخ، أو  تصويتها عــضــوًا فــي مجلس 
أبــدًا  توحي  ال  وزيـــرة خارجية،  سياساتها 
الواضح  بل  »تقدمية«،  أو  »ليبرالية«  أنها 
ــة خـــطـــابـــهـــا  ــهـــجـ ــــدل فـــــي لـ ــعـ ــ ــا بـــــــــدأت تـ ــ ــهـ ــ أنـ
ومــواقــفــهــا جــــّراء الــتــحــديــات الــتــي فرضها 
تصاعد شعبية حملة ساندرز ديمقراطيًا. 
ــتــــي تــواجــهــهــا  ــة الــ ــيــ ــاملـــعـــضـــات األخــــاقــ فـ
أميركا اليوم كثيرة، منها تصاعد التمييز 
للثروة،  الــعــادل  غير  والــتــوزيــع  العنصري، 
وجــشــع مــؤســســات املـــال فــي وول ستريت، 
الامتناهية. وفــي كل  األميركية  والــحــروب 
هذه القضايا، يتقدم ساندزر على كلينتون، 
وهــــو أكـــثـــر مــبــدئــيــة فــيــهــا. فـــســـانـــدرز مثا 
عــارض قــرار إدارة بــوش االبــن غــزو العراق 
عام 2003، عندما كانت تلك املعارضة غير 
شــعــبــيــة، فـــي حـــني أن كــلــيــنــتــون أيــــدت ذلــك 
حينها. وعلى الرغم من إقرار كلينتون بأن 
تصويتها ذاك كــان خاطئًا، غير أن ذلــك لم 

يفدها كثيرا. 
ويرى كثيرون من أبناء القاعدة االنتخابية 
ــة فــي  ــقـــوريـ ــيــــاري صـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أن هــ
الخارجية، فهي وزيرة  السياسة  مقاربتها 
للخارجية أيدت تدخًا أميركيًا محدودًا في 
الصراعني السوري والليبي، ألخ. ولذلك، ثمة 
الجمهوريني  إلــى  أقـــرب  بأنها  يتهمها  مــن 
في السياسة الخارجية. وتحاول كلينتون 
بالتلميح  املــعــضــلــة  هــــذه  عــلــى  تــتــغــلــب  أن 
السياسة  فــي  ســانــدرز  »حمائمية«  أن  إلــى 
الــــخــــارجــــيــــة ســـتـــكـــون عـــبـــئـــًا عـــلـــى الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي االنــتــخــابــات الــعــامــة، لكن 

هذه التلميحات لم تؤت أكلها بعد.  
ــلـــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــلــــى صـــعـــيـــد مـــعـــضـ أمـــــــا عــ
ــا، فــــيــــرى كـــثـــيـــرون فــــي الـــحـــزب  ــيــــركــ فــــي أمــ
الــديــمــقــراطــي أنــهــا غــيــر صـــادقـــة كــثــيــرًا في 
أثناء منافستها  لها. مثا، في  معارضتها 
ــا فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2008،  ــامــ بــــــاراك أوبــ
تــــورطــــت حــمــلــة كــلــيــنــتــون، غـــيـــر مــــــرة، فــي 

لكون  العنصرية  وتــر  اللعب، ضمنيًا، على 
أوباما أسود، ومّلحت إلى أنه مسلم. 

كلينتون  تواجهها  أخــرى  حقيقية  مشكلة 
ــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــتــمــثــل فــي  ــاعــ ــقــ مــــع الــ
عــاقــاتــهــا الــوطــيــدة مــع املــؤســســات املــالــيــة 
ــا الــضــاغــطــة،  فـــي »وول ســتــريــت« وأذرعــــهــ
ــدرز عـــن الــتــذكــيــر  ــانـ األمــــر الــــذي ال يــكــف سـ
بــه. وعــنــدمــا ســألــت عــن تلقيها مــئــات آالف 
الدوالرات من شركات أميركية كبرى مقابل 
بأكثر  أن تجيب  لم تستطع  ألقتها،  كلمات 

من القول: »ال أعرف. هذا ما يدفعونه!«.

مشكلة مع القاعدة 
الديمقراطية الشابة:

أضـــعـــَف مـــا ســبــق كــلــيــنــتــون بـــني الــقــاعــدة 
االنتخابية الشابة في الحزب الديمقراطي، 
وهـــي قـــاعـــدة أكــثــر لــيــبــرالــيــة، وأكـــثـــر تبنيًا 
َوُهــْم  أو ما يصفه ساندرز  لقيم »تقدمية«، 
»الثورة«. ومع ذلك، ال زالت كلينتون غير  بـ
قادرة، كابنة للمؤسسة الحاكمة التقليدية 
ــذا الــفــهــم،  ــ فــــي الــــحــــزب، عـــلـــى أن تــتــبــنــى هـ
في  تــراهــا  التي  املشكلة  عــن  فعندما سألت 
مفهوم »الـــثـــورة«، كــان جــوابــهــا أنــهــا تترك 
األمــر لساندرز ليشرحه. ومع محاولة  هذا 
الشابة  الــقــاعــدة  تــلــك  الــتــقــرب مــن  كلينتون 
ــزام جــيــلــهــم  ــتــ ــزب، مـــثـــل مـــدحـــهـــا الــ ــحــ فــــي الــ
والتمييز  الــعــنــصــري،  التمييز  بمناهضة 
ــاس الـــجـــنـــس، أو ضــــد املــثــلــيــني،  ــ ــ عـــلـــى أسـ
وغــيــاب الــعــدالــة االقــتــصــاديــة، وقــلــقــهــم من 
األسلوب  أن  وتأكيدها  املناخية،  التغيرات 
بتغيير  يــكــون  مطالبهم  لتحقيق  األنــجــع 
السياسات، غير أن الواقع يقول إنها ال زالت 

لم تحقق نجاحا يذكر في هذا السياق. 
ما سبق ال يعني أن كلينتون فقدت فرصها 
للظفر بترشيح الحزب الديمقراطي لها، بل 
على العكس، هي ال زالت املرشح األرجح له، 
خصوصًا مع توجه االنتخابات التمهيدية، 
الشهر الجاري، غربًا إلى نيفادا التي فيها 
إلى  وجنوبًا،  الاتينيني،  مــن  كبيرة  نسبة 
واليــــة ســــاوث كــارولــيــنــا الــتــي فــيــهــا نسبة 
كبيرة من السود. وكلتا األقليتني املذكورتني 
يدعمان كلينتون إلى اآلن. لكن ذلك ال يمنع 
بــروز مفاجآت غير ســارة لحملة كلينتون، 
ــــدرز الــكــبــيــرة  ــانـ ــ خـــصـــوصـــا مــــع جـــهـــود سـ
للتواصل مع األقليات، وتحويل حملته إلى 
على  مقتصرة  تــكــون  ال  وأن  وطنية،  حملٍة 
التقدم الكبير الذي أحرزه في نيوهامشر.  

املــرشــحــون املحسوبون  يــعــانــي  جــمــهــوريــًا، 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« مـــــن حـــالـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ عــــلــــى »املـ
»الـــتـــمـــرد« الـــتـــي تــشــهــدهــا صـــفـــوف الــحــزب 
الجمهوري، منذ عام 2009، ردًا على انتخاب 
وتوجهاته  االقتصادية  وسياساته  أوباما 
والرعاية  والــضــرائــب  الهجرة  قضايا  نحو 
الــصــحــيــة واملــديــونــيــة، فــضــا عــن سياسته 
الــخــارجــيــة، إلـــخ. وقــد تمثلت حــركــة التمرد 
تـــلـــك فــــي تــشــكــل »حــــركــــة الــــشــــاي« حــيــنــهــا، 
والــتــي اســتــطــاعــت أن تــوصــل عـــددًا معتبرًا 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري،  ــحــ ــي الــ ــن مــرشــحــيــهــا فــ مــ
عـــلـــى حـــســـاب مـــرشـــحـــي »املــــؤســــســــة«، إلـــى 
ــابـــات عـــامـــي 2010  ــتـــخـ ــي انـ ــغـــرس فــ ــكـــونـ الـ
التمرد  مــرد حالة  إن  الــقــول  و2014. ويمكن 
الغضب  الجمهوري  الــحــزب  يشهدها  التي 
ــــر مــحــافــظــة  ــثـ ــ الــــشــــديــــد لــــــدى الــــقــــاعــــدة األكـ
ويــمــيــنــيــة فــــي الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، وهـــم 

األغلب،  البيض، في  الــذكــور  السن من  كبار 
بل  أوبــامــا،  إدارة  فقط على سياسات  ليس 
وكذلك على ما يرونه من ضعف حزبهم في 
التصدي لتلك السياسات، أو حتى مشاركته 
لــلــديــمــقــراطــيــني، أحـــيـــانـــًا، فــيــهــا، وذلــــك كما 
فــي إقـــرار املــوازنــات الــعــامــة. وقــد أدت حالة 
مجلس  رئيس  يتخلى،  أن  إلــى  تلك  التمرد 
الـــنـــواب الــســابــق، الــجــمــهــوري، جـــون بينر، 
أواخر العام املاضي، عن منصبه، ويستقيل 
من الكونغرس، بعد عجزه عن ضبط تمرد 

أعضاء »حركة الشاي« بني نواب حزبه.  
ــود تـــرامـــب  ــعــ ــــي هــــــذه األجــــــــــــواء، جــــــاء صــ فـ
املــتــقــمــص الــخــطــاب الــيــمــيــنــي عــلــى حساب 
ــذي يــفــتــقــد  ــ ــ شـــخـــصـــيـــاٍت، كـــجـــيـــب بـــــوش الـ
حماسة  ــارة  إثـ على  كلينتون،  كما  الــقــدرة، 
الـــقـــاعـــدة االنـــتـــخـــابـــيـــة الــيــمــيــنــيــة لــلــحــزب. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أحــــدا لـــم يــأخــذ حملة 
تــرامــب على محمل الــجــد فــي الــبــدايــة، غير 
أن الواقع يكذب ذلك إلى اآلن. وحتى عندما 
ــذه عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد،  ــأخــ بـــــدأ الــجــمــيــع يــ
فـــإن غــالــب املــحــلــلــني واملــراقــبــني تــوقــعــوا أن 
ظــاهــرتــه ســتــكــون مــثــل بــالــون الــهــواء الــذي 
لــن يلبث طــويــًا حــتــى يــتــبــدد هــــواؤه، لكن 
ذلـــك لــم يــحــدث إلـــى اآلن، وذلـــك عــلــى الــرغــم 
اتخذها ترامب.  عــديــدة  مــواقــف جدلية  مــن 
وتـــصـــارع املــؤســســة الــتــقــلــيــديــة، الـــيـــوم، في 
مــحــاولــة إليــجــاد مــرشــح مــحــســوب عليها، 
غير  خلفه،  الحزب  يوحد  أن  يستطيع  عله 

أنها لم تفلح بعد في ذلك.
بمعنى آخر، فإنه إلى اآلن، ال يوجد مرشح 
»مؤسسة« الحزب الجمهوري  واضح قوي لـ
مــعــضــلــة  ــكـــمـــن  تـ وهـــــنـــــا،  وراءه.  تــــتــــوحــــد 
الــحــزب األســاســيــة، فالحماسة فــي صفوفه 
ــبــــر مــــن الــحــمــاســة  ــتـــخـــابـــات تــــبــــدو أكــ لـــانـ
داخـــل صــفــوف الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وهــذا 
واضح في أعداد املشاركني من الحزبني في 
االنتخابات التمهيدية التي جرت إلى اآلن 
فــي أيـــوا ونــيــوهــامــشــر، غير أنــه ال زال غير 

قادر على البناء عليها.
تتمثل معضلة الديمقراطيني والجمهوريني 
األبـــــــرز فــــي أن كــلــيــهــمــا ال يــمــكــن لــهــمــا أن 
دعم  الرئاسية من دون  االنتخابات  يربحا 
املستقلني، وهناك تخوفات من أن املستقلني 
لـــن يـــصـــوتـــوا لـــتـــرامـــب وكــــــروز املــتــطــرفــنْي، 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــهــوري، وال لــســانــدرز 
الــديــمــقــراطــي،  »االشــتــراكــي« عــلــى الصعيد 
ــمـــدة نـــيـــويـــورك الـــســـابـــق،  ــــع عـ ــذا مــــا دفـ ــ وهــ
اإلعــان  إلــى  بلومبيرغ،  مايكل  البليونير، 
آخــر،  بمعنى  مستقًا.  بالترشح  يفكر  أنــه 
مــا زالــــت أمــيــركــا تــمــوج بــتــحــوالت جــذريــة، 
للرئاسة  أوباما  ا تستقر بعد منذ نجاح  ملَّ
أواخــر عــام 2008، ليكون أول رئيس أسود 
من أصول مسلمة، في بلد مارس العبودية 
بحق الــســود قــرابــة قــرنــني ونــصــف قــرن من 
ــوا يــعــانــون مــن التمييز  الــزمــان، وهــم ال زالـ
ــــى الـــــيـــــوم، دع  ــنـــصـــري والـــتـــهـــمـــيـــش إلــ ــعـ الـ
عــنــك تــلــك الــحــمــلــة املــســمــومــة عــلــى اإلســـام 
واملــســلــمــني مــنــذ هــجــمــات »11 ســبــتــمــبــر« 
تحوالتها  مــســار  أميركا  تكمل  فهل   .2001
ــة، أم تــنــجــح مــؤســســتــا الــحــزبــني  الــــجــــذريــ
التقليديتني في السيطرة مجددًا على زمام 
األمــور؟ هذا ما ال يستطيع أن يجيب عليه 

أحد اليوم بثقة واطمئنان. 
)باحث فلسطيني مقيم في واشنطن(

االنتخابات التمهيدية ترهن الديمقراطيين والجمهوريين لألصوات المستقلة

»تمرد« القواعد الحزبية في أميركا

بدأت حملة هيالري 
كلينتون تشهد تراجعًا 

أمام حملة ساندرز 
بشكٍل يذّكر بما وقع 
مع حملتها الرئاسية، 

قبل سبع سنوات أمام 
الرئيس أوباما

إلى اآلن، ال يوجد 
مرشح واضح قوي 
لـ»مؤسسة« الحزب 
الجمهوري تتوحد 
وراءه. وهنا، تكمن 

معضلة الحزب 
األساسية

المعضالت 
األخالقية التي 

تواجهها أميركا كثيرة، 
منها تصاعد التمييز 

العنصري، والتوزيع غير 
العادل للثروة، وجشع 

مؤسسات المال، 
والحروب األميركية 

الالمتناهية

مع انتهاء أول جولتين من االنتخابات التمهيدية الحزبية لالنتخابات الرئاسية األميركية، في واليتي أيوا ونيوهامشر، يبدو واضحا 
أن ثمة بروزا الفتا، لم يكن متصورا قبل أشهر قليلة، لمرشحي »التمرد« داخل الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على حساب 

مرشحي »المؤسسة الحزبية«

هيالري كلينتون في حملتها االنتخابية في جامعة في نيوهامشير في 9 فبراير 2016 )فرانس برس(

على الرغم من أن أحدا لم يأخذ حملة الجمهوري دونالد ترامب على 
وحتى  اآلن.  إلى  ذلك  يكذب  الواقع  أن  غير  البداية،  في  الجد  محمل 
المحللين  غالب  فإن  الجد،  محمل  على  يأخذه  الجميع  بدأ  عندما 
لن  الذي  الهواء  بالون  مثل  ستكون  ظاهرته  أن  توقعوا  والمراقبين 
وذلك  اآلن،  إلى  يحدث  لم  ذلك  لكن  هواؤه،  يتبدد  حتى  طويًال  يلبث 

على الرغم من مواقف جدلية عديدة اتخذها ترامب.

في ظاهرة ترامب
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MEDIA

محركات بحث بديلة 
عن »غوغل«

تطبيقات تستنزف 
باقة اإلنترنت

حفلة متنقلة في هيئة 
مبرد مياه

عمر قصقص

ُيعتبر محرك البحث »Google Search« الذي 
تـــم إنـــشـــاؤه عـــام 1997 مـــن أكــثــر املــحــركــات 
اســتــخــدامــًا عــلــى شبكة االنــتــرنــت وأكــثــرهــا 
آخر  وتشير  اللحظة.  شهرة وشعبية حتى 
ــر مــــن 90% مــن  ــثـ أكـ ــــى أن  إلـ ــيـــات  ــائـ اإلحـــصـ
يبحثون  العالم  االنترنت حول  مستخدمي 
يريدونها،  التي  البيانات  عبر »غوغل« عن 
بينما يتقاسم النسبة الصغيرة املتبقية كل 

من محرك مايكروسوفت »بينغ« و»ياهو«.
إال أن محرك بحث »غوغل« الذي أثار جداًل 
ــًا بـــني املــســتــخــدمــني خــــال الــســنــوات  واســـعـ
املــنــصــرمــة ألنـــه يــقــوم بــتــخــزيــن بــيــانــات كل 
شخص عندما يقوم بالبحث، ليس الوحيد 
فـــي املـــجـــال الـــرقـــمـــي، بـــل هـــنـــاك الــعــديــد من 
املشهورة  وغير  املشهورة  البحث  محركات 
أيــضــًا. حــيــث ظــهــرت مــحــركــات بــحــث بديلة 
ــلـــى خـــصـــوصـــيـــة املــســتــخــدمــني،  تـــحـــافـــظ عـ
وتــلــغــي حــجــب املـــواقـــع فـــي بــعــض األحــيــان 
الــى  بــاالضــافــة   ،»ixquick«و  »startpage« كـــــــــ
مطوروه  يؤكد  الــذي   »duckduckgo« محرك 
عــلــى عـــدم تــخــزيــن اســتــفــســارات الــبــحــث أو 

.»IP« عناوين بروتوكول االنترنت
 »Yandex« الـــبـــحـــث  مــــحــــرك  ويـــعـــتـــبـــر  هـــــذا 
الــروســي الشهير الــذي يمتلك حــوالــى %60 
من نسبة البحث على املحركات في روسيا، 
مــــن ضـــمـــن مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث الـــبـــديـــلـــة عــن 
»غوغل« و»بينغ«، وينطبق األمر نفسه على 
محرك »Qwant« في فرنسا الذي تفوق على 
»غوغل« عندما أتاح مشاركات مستخدمي 
البحث.  نتائج  االجتماعية ضمن  الشبكات 
الــــواليــــات  فــــي   »Blekko« مــــحــــرك  وكــــذلــــك 
النتائج  إلــى الحد مــن  الــذي يهدف  املتحدة 
الــخــالــيــة مـــن املــضــمــون والـــتـــي ال تتناسب 
إنه  إال  املعلومة  الباحث عن  مع احتياجات 
لــم يتمكن مــن منافسة »غــوغــل«. أمــا محرك 
»مايكروسوفت«  فسلطت  الشهير،   »Bing«
الضوء على ما سمته »ممارسات غوغل غير 
 Bing« العادلة« عبر حملة ترويجية معنونة
it On«، التي تقارن فيها نتائج بحث »بينغ« 
البحث  نتائج  ظهرت  حيث  غوغل.  بنتائج 
الــتــي يــوفــرهــا بينغ أكــثــر مــصــداقــيــة، ألنها 
لــإعــانــات على حساب  ال تعطي األولــويــة 
 »yahoo« مــحــرك  ويتميز  هـــذا  املستهلكني. 
محرك  نتائج  داخــل  للصور   Flickr بخدمة 
الــشــركــة خــدمــة جديدة  الــبــحــث. كما أطلقت 
البريد  مــن  كــل  معاينة  للمستخدمني  تتيح 
اإللكتروني واملرفقات املوجودة به في نفس 
الصفحة بداًل من الطريقة املزعجة التي يقوم 
االثــنــني.  بــني  بالتبديل  املــســتــخــدمــون  فيها 
وبــعــد االتفاقية الــتــي قــامــت شــركــة »يــاهــو« 
»مــايــكــروســوفــت«  مــع   2010 عــام  بتوقيعها 
والتي تسمح ملحرك البحث »بينغ« بعرض 
نــتــائــجــه عــلــى مــحــرك بــحــث »يـــاهـــو«، قامت 
»غوغل«،  مع  مماثلة  اتفاقية  بعقد  الشركة 
ــرة فـــي تــقــريــرهــا األخـــيـــر أن  ــيـ وكــشــفــت األخـ
غوغل ستوفر عــددًا من نتائج بحثها على 
الــهــاتــف أو عــلــى الـــحـــاســـوب، مــمــا ســيــوفــر 
ــائـــدات الـــجـــديـــدة لــلــشــركــة مـــن عــمــلــيــات  ــعـ الـ

اإلعانات لنتائج البحث.
التي   »NooG« أداة تــتــيــح  أخــــرى،  مــن جــهــة 
يمكن تنصيبها في ثاث محركات، »كروم« 
للمستخدمني   و»ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا«،  و»بـــيـــنـــع« 
البحث في العديد من محركات البحث مرة 
واحــــدة مــن دون الــحــاجــة الـــى إعــــادة كتابة 
الــكــلــمــة أو الــجــمــلــة مـــرة جـــديـــدة فـــي مــحــرك 

»Bing« أو»ويكيبيديا«.
والجدير ذكره أن البرملان األوروبي قد أصدر 
 »Google« قرارًا مؤخرًا يقضي بفصل شركة

على الشبكة

تكنولوجيا

رصد

وخــدمــتــهــا الــتــابــعــة لــهــا عــن مــحــرك البحث 
الخاص بها إذ يعتبر أن الشركة األميركية 
ــار« مــــن خـــال  ــكــ ــتــ ــًا مــــن »االحــ تــــمــــارس نـــوعـ
التجارية  الشركات  على  القوية  سيطرتها 
األخرى، بحيث ُيمكن ملحرك بحثها الترويج 
بني  أولــويــة  ويعطيها  التجارية  لخدماتها 

سائر الشركات األخرى.

محمد دنكر

مـــع تـــطـــّور وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
أصبحت  كبير،  بشكل  استعمالها  وتنامي 
 

ّ
تحتل االجــتــمــاعــيــة  واملــنــّصــات  التطبيقات 

ــــن حـــيـــاتـــنـــا الــــيــــومــــيــــة. مــن  ــرًا مـ ــيـ ــبـ قـــســـمـــًا كـ
تــطــبــيــقــات الـــــدردشـــــة، االتــــصــــال الــصــوتــي 

الطقس وغيرها، يقضي  األلــعــاب،  واملــرئــي، 
ــــى ســاعــتــني  ــ ــادي كـــحـــد أدنـ ــ ــعـ ــ املـــســـتـــخـــدم الـ
يــســتــخــدم فيها تطبيقات  يــومــيــًا مــن وقــتــه 
على هاتفه الذكي، أو جهازه اللوحي. ورغم 
إال  الذكية،  للهواتف  البيانات  باقات  تنّوع 
 املــســتــخــدمــني يـــجـــاهـــدون شــهــريــًا لــعــدم 

ّ
أن

باقات  طـــّوروا  ما 
ّ
كل ــهــم 

ّ
أن بحيث  انتهائها، 

بياناتهم لسعة أكبر، عانوا من انتهاء تلك 
لها.  املخصص  الشهر  انتهاء  قبل  الباقات 
ــذه أكـــثـــر 4 تــطــبــيــقــات اســتــنــزافــًا لــبــاقــات  هــ

البيانات في أجهزة »آيفون«:
الشهير  التغريدات  تطبيق  يحتل  »تويتر«: 
استهاكًا  األكــثــر  قائمة  فــي  الــرابــعــة  املرتبة 
لــلــبــيــانــات، وذلــــك لــعــدة أســـبـــاب، أبـــرزهـــا أن 
الــتــطــبــيــق ُيــبــقــي عــلــى كـــل الــتــغــريــدات الــتــي 
مررنا عليها وفي نفس الوقت يحّدث نسبة 
إعــــادة الــتــغــريــد والــتــفــضــيــات، الــتــي طــرأت 
عليها مع كل اطاع على التغريدات املاضية. 
بــعــدة حسابات،  االتــصــال  إيــتــاحــه  وبسبب 
ــل مـــن حـــســـاب إلــــى آخــــر عملية 

ّ
يـــزيـــد الــتــنــق

استهاك البيانات، وذلــك جــراء تحديث كل 
املــتــواجــدة على كــل حــســاب. إلى  التغريدات 
جــانــب ذلـــك، تــبــدأ مــقــاطــع الــڤــيــديــو املحملة 
»ڤاين«  تطبيق  عبر  أو  التطبيق  داخــل  مــن 
فـــي الـــتـــغـــريـــدات بـــالـــتـــحـــّرك تــلــقــائــيــًا، األمـــر 
البيانات،  استهاك  تزايد  في  ُيساهم  الــذي 
الرئيسية  للصفحة  تحديث  كل  مع  خاصة 

.Timelineللمستخدم او ما ُيعرف بالـ
»إنـــســـتـــاغـــرام«: فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة تطبيق 
ويستنزف  الڤيديو.  ومقاطع  الصور  تناقل 
ــيـــرة مــــن مـــجـــمـــل بــاقــة  ــبـ الـــتـــطـــبـــيـــق كـــمـــيـــة كـ
ــانـــات وذلــــــك بــســبــب نـــوعـــيـــة الـــصـــور،  ــيـ ــبـ الـ
التي تنشر عليه، والــتــي هــي صــور بجودة 
مقبولة، إلى جانب تحديث كامل لكل الصور 
مـــع تــعــلــيــقــاتــهــم مـــع كـــل تــحــديــث للصفحة. 
وبـــعـــد بــــدء الــتــطــبــيــق بــاســتــخــدام أكـــثـــر من 
حساب ألجهزة »آيــفــون«، أصبح هــذا األمــر، 
كما فــي تطبيق »تــويــتــر«، يــزيــد مــن عملية 
استهاك البيانات، وذلــك جــراء تحديث كل 
»سناب  حساب.  كل  على  املتواجدة  الصور 
تراسل  تطبيق  الثانية  املرتبة  فــي  تــشــات«: 
الصور واملقاطع املؤقتة. التطبيق يستهلك 
قسمًا كبيرًا من باقة البيانات وذلك بسبب 
ــاء،  ــ ــدقـ ــ الـــتـــحـــديـــث املـــســـتـــمـــر لـــقـــصـــص األصـ
تــحــوي  والـــتـــي   ،Stories بـــالــــ  يـــعـــرف  مـــا  أو 
واملقاطع  الصور  مئات  إلــى  أحيانًا عشرات 
املـــصـــورة. ويــحــتــوي »ســنــاب تــشــات« أيضًا 
املتعاقدة  للشركات  اليومية  القصص  على 
People، »ناشنل  التطبيق كقصة مجلة  مع 
جــيــوغــرافــيــك«، مــوقــع »مـــاشـــبـــل«، املختص 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا وغـــيـــرهـــا. iMessage:فـــــــــــي 
ــى تــطــبــيــق الـــتـــراســـل الــخــاص  ــ املـــرتـــبـــة األولــ
بــأجــهــزة »آيـــفـــون« عــبــر اإلنــتــرنــت. ورغـــم أن 
املقاطع املسجلة املؤقتة، إال  التطبيق يتيح 
ه على عكس التطبيق األشهر »واتساب«، 

ّ
أن

يحتفظ بحجم وجودة الصور املتناقلة، وال 
تناقل  تــّم  فــي حــال  إذًا،  مــن قيمتها.  ف 

ّ
يخف

خــذت بواسطة »آيــفــون 6S«، والتي 
ُ
صــورة أ

يتراوح حجمها بني mb 3.5 و mb 5 عادة، 
يحتفظ تطبيق »iMessage« بحجم الصورة 
وبجودتها كاملة. لذلك هو يستهلك ضعفي 
ما يستهلكه تطبيق االتصال عبر اإلنترنت، 
»ڤــايــبــر«، والـــذي يستهلك تقريبًا mb 5 في 

دقيقة كاملة من االتصال.
لطريقة  وفقًا  التطبيقات  استهاك  يختلف 
التطبيقات  أكثر  ومدة استعمالها، وملعرفة 
املسؤولة عن استهاك باقة البيانات، يكفي 
الدخول ملركز اإلعــدادات في جهاز »آيفون«، 
الضغط على خلوي، واالنتقال داخلها إلى 

قسم »استخدم البيانات الخلوية«.

نور الدين ابراهيم

ــراعـــات فـــي عــلــم املــنــتــجــات،  ــتـ تــتــوالــى الــتــصــمــيــمــات واالخـ
تلك  املنتجات  عد 

ُ
وت واملهتمني.  املستخدمني  بهر 

ُ
ت والتي 

بمثابة نقلة نوعية من املاضي، حيث كان يحلم اإلنسان 
بتطّور املنتجات وجمع أكثر من منتج بواحد. أما اليوم، 
 

ّ
فقد أصبح ذلــك حقيقة عبر عديد من االخــتــراعــات. ولعل
منتج »ذا كوولست« هو أحدها. كلنا يعرف »الكوولر« أو 
»مبرد املياه« التقليدي القديم الذي يستخدم في الرحات 
الخلوية وحفات »الباربكيو« مع األصدقاء أو العائلة، أو 
البعيدة، وهــو يساعد  التنقات  أو  البرية  الــرحــات  حتى 
عــلــى اإلبــقــاء عــلــى الــعــصــائــر واملــيــاه الــغــازيــة بــــاردة. وهــو 
عبارة عن صندوق مسمط - أزرق اللون عادة ألسباب غير 
معروفة - يحتوي على الكثير من الثلج وبعض املثلجات 
والــعــصــائــر. مــنــتــج عــتــيــق لـــم يــتــم تــطــويــره مــنــذ عــشــرات 
السنني.  ريــان جريبر، هو مصمم أميركي، ورأى في هذا 
املــبــرد أكــثــر مــن ذلـــك، وقـــرر مــع رفــاقــه إعــــادة تصميم هــذا 
املنتج الشهير ليناسب القرن الحادي والعشرين، ليحصل 
الجديد من  املبرد  إذا نظرنا لصورة   .»The coolest« على 

األعلى، لن ناحظ الكثير، يبدو كمبرد عادي ربما بتصميم 
 هذا الصندوق اآلن 

ّ
أن الحقيقة   

ّ
. ولكن

ً
أكثر عصرية قليا

التي تمكن كل شخص من صنع حفلته  مليء باملفاجآت 
الخاصة! فيحتوي براد »The coolest« على خاط قادر على 
تكسير الثلج لصنع عصائر مثلجة طازجة، وفي الجوانب 
تــجــد مــخــارج USB لشحن هــاتــفــك املــحــمــول. وبــمــا أنـــه ال 
حفلة جيدة بدون موسيقى، يحتوي »The coolest« على 
يمكننا  حتى  البلوتوث  بتقنّية  تعمل  خارجّية  سماعات 
تشغيل األغاني من هاتفنا املحمول بسهولة. وباإلضافة 
إلى التصميم األنيق، يحتوي املبرد على فاتحة زجاجات 
ومــخــزن صغير لــألطــبــاق وســكــني ولـــوح تقطيع! كــل هــذا 
فــي تحفة حقيقية مــن زاويــة  املــعــتــاد  املــبــرد  بنفس حجم 
الحصول على تمويل  املشروع في  هــذا  التصميم. ونجح 
األكثر  ليكون  أمــيــركــي،  دوالر  مليون  الــــ13  يفوق  جماعي 
 في تاريخ 

ً
نجاًحا، في وقت جمع األموالـ واألعلى تمويا

األمــر   
ّ
لــكــن  .kickstarter الشهير  الجماعي  التمويل  مــوقــع 

الـــذي أزعـــج املستخدمني الــذيــن ســاهــمــوا بجمع  الــوحــيــد 
األمــوال للمشروع، هو قفز السعر من 180 دوالرًا إلى 500 

دوالر أميركي في ليلة واحدة.

90 بالمئة من 
مستخدمي االنترنت 

يبحثون عبر »غوغل«

»سناب تشات« 
من أكثر التطبيقات 

استهالكًا لباقة اإلنترنت
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تصّدر وسم »Feb11#« أو 11 فبراير لوائح تغريد
األكثر تداوال مع حلول ذكرى تنحي الرئيس 

المصري المخلوع، حسني مبارك. وأعاد 
المغردون تداول أبرز ما شهده هذا اليوم 

مذكرين باألحداث التي سبقت سقوط 
النظام. وكتب محمد »11 فبراير.. لما حسوا 

المصريين ألول مرة إنها بلدهم«. وقال 
مصطفى »Feb11#..من أكتر األيام اللي 

الواحد فرح فيه، يوم التنحي«.

في لبنان، كُثر استخدام وسم »#عذرا_
معالي_الوزير«، حيث شارك المغردون أبرز 

األسباب التي أدت إلى فشل معظم الوزراء 
اللبنانيين في القيام بمهامهم، األمر الذي 

أدى إلى أزمات عديدة ومنها مشكلة 
النفايات. وكتبت منى »#عذرا_معالي_الوزير 

ما تركتوا ال صحة وال مصاري وال كهربا...
ارحلوا«. وتساءل فؤاد: »ليش اسمها وزارة 
الكهرباء طالما شغلتها قطع الكهرباء؟«

أحدث خبر تغيير »تويتر« خاصية عرض 
التغريدات جدًال واسعًا على الموقع، حيث 

عبّر معظم المستخدمين عن انزعاجهم من 
التغيير، الذي سيعرض التغريدات المهمة 

للمستخدمين في بداية الصفحة، فيما رّحب 
آخرون بالتحديث الجديد. وغرّد عدد كبير من 
 ،»twitteralgorithm#« المستخدمين على وسم
مشددين أن الموقع »سيفقد الميزة الوحيدة 

فيه ليصبح شبيهًا بفيسبوك«.

)Getty( بعض التطبيقات تستهلك أكثر من غيرها



فلسطينيي سورية، ولبنانيني من طرابلس 
القدس«  أطفال  »فرقة  أنشئت  كذلك،  وعكار. 
ون 

ّ
عام 2013، لتضم أطفااًل فلسطينيني يغن

الــبــداوي، وتضم  للوطن وللقدس في مخيم 
 وطــفــلــة مـــن أبـــنـــاء املــخــيــم تــتــراوح 

ً
15 طــفــا

أعمارهم بني 10 و13 سنة، يــؤدون األغاني 
املــعــروفــة،  الفلسطينّية  والــوطــنــّيــة  الــتــراثــّيــة 
ــاٍن وطــنــّيــة أخـــرى لفنانني  بــاإلضــافــة إلــى أغـ
عرب، تحاكي القضّية الفلسطينّية ومعاناة 
ــة  ــرقـ ــفـ ــنـــي، وتــــســــعــــى الـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
لتسجيل أغاني خاصة بها، وبدأ املشرفون 

على الفرقة العمل لتنفيذ هذه األغاني.
وفــي مخيم عــني الــحــلــوة الــقــريــب مــن مدينة 

ــة  ــرقـ ــان، تــــأســــســــت فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ صــــــيــــــدا، جـــــنـــــوب لـ
عـــام 2000،  الــوطــنــيــة  لألغنية  »االســتــقــال« 
تتراوح  الفرقة من ستة شبان  تشّكلت  وقــد 

أعمارهم اليوم بني 15 و18 عامًا. 
الفلكلوري  التراثي  الرقص  على صعيد  أما 

خليل العلي

الفلسطينيون متمسكني  يــزال  ال 
ــم الــــثــــقــــافــــي، ووجـــــــــدوا  ــهــ ــراثــ ــتــ بــ
ــم فـــــــي الــــــنــــــضــــــال عـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
ِفــرق فنّية،  الحفاظ على هويتهم من خــال 
تــنــتــشــر فـــي املــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة كــافــة، 
الــذيــن ال  الــشــبــاب  مــن  وتستقطب مجموعة 
مــا حّدثهم  مــن خــال  إال  يعرفون فلسطني، 
عنها أجدادهم. في عام 1996 تشّكلت فرقة 
من  بمبادرة  الفلسطينية”،  لألغنية  »حنني 
في  الفلسطينيني  للفنانني  الــعــام  االتــحــاد 
الفنانني  مــن  مجموعة  ضّمت  حيث  لبنان، 
عــددهــم  يــزيــد  والــلــبــنــانــيــني،  الفلسطينيني 
 وعــــــازف، وصــــارت 

ٍّ
عـــن 25 فــنــانــًا بـــني مـــغـــن

تمثل فلسطني في دول عدة، منها البحرين 
وتـــركـــيـــا. وأحـــيـــت حـــفـــات فـــي مــــدن الــضــفــة 
الغربّية بفلسطني، كما أنها تحيي الحفات 
واملــدن  الفلسطينية  املخيمات  في  الوطنية 
الــلــبــنــانــَيــة، وتـــــؤدي الــفــرقــة أغـــانـــي وطــنــّيــة 
لكبار  اة 

ّ
مغن وقصائد  فلسطينية  وتراثّية 

الشعراء الفلسطينيني.
وفي مخيم البّداوي لاجئني الفلسطينيني، 
الشباب  مــن  مجموعة  بـــادرت  لبنان،  شمال 
لألغنية  فنّية  فرقة  تأسيس  إلــى  املخيم  في 
اســم  عليها  أطــلــقــوا  املــلــتــزمــة،  الفلسطينية 
ــــاق األقــــصــــى«، بــعــد انــــــدالع انــتــفــاضــة 

ّ
»عــــش

األقصى في العام 2000 في فلسطني املحتلة.
وتــضــم الــفــرقــة عــشــريــن عــضــوًا بــني إداريـــني 
ــبـــر  ــتـ ــعـ ــــني وعــــــــازفــــــــني وكـــــــــــــــــورال، وتـ ــنـ ــ ــغـ ــ ومـ
ـــهـــا تــضــم فنانني 

ّ
مــزيــجــًا وطــنــيــًا عــربــيــًا، ألن

فلسطينيني من مخيمات شمال لبنان ومن 

»اللي اختشوا ماتوا« قّصة 
أربع نساء لكل واحدة 

مشكلتها الخاصة

ترّكز كّل الفرق على 
األطفال، ألنهم قادرون 

على نقل التراث 

2223
منوعات

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــــقــــد بــــــــرزت فـــــــرق عـــــــدة فــي 
ــي مــخــيــم عني  املــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــ
الـــحـــلـــوة حــمــل أطـــفـــال فــلــســطــيــنــيــون بعمر 
ــم لــيــؤّســســوا »فــرقــة  ــدادهــ ــور، إرث أجــ ــزهــ الــ
ــراث الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي«  ــتـ ــلـ الـــكـــوفـــيـــة لـ
ومدّربتها  الفرقة  رئيسة  الشعبي.  للرقص 
بالفلكلور  التمّسك   

ّ
»إن قــالــت:  الــفــار  حــوريــة 

الفلسطيني، وقــد  الــنــضــال  هــو أحـــد وجـــوه 
ى 11 

ّ
، من عمر 7 حت

ً
بــدأت الفرقة بـــ13 طفا

يكن  لم  بيتي،  التدريب في  يتم  عامًا، وكــان 
ى إنني 

ّ
حلمي يتعّدى مخّيم عني الحلوة. حت

لــم أكــن آمــل أن تحيي الــفــرقــة حــفــات خــارج 
املخيم«. لكن بعد أن كبرت وتوسعت الفرقة، 
اللبنانية  الوطنية  املهرجانات  في  شاركت 
لبنان،  خــارج  حفات  في  ثم  والفلسطينية، 
وأضافت  عــّدة.  وأجنبية  عربية  بلدان  منها 
حــوريــة: »كـــان حلمي أن يــكــون عــنــدي فرقة 
 األطفال هم الذين 

ّ
لألطفال، ألنني مؤمنة بأن

إلى  جيل  مــن  ويتناقلونه  الــتــراث  يحملون 
جيل«.

لــلــفــنــون الشعبية  ــقـــدس  وانــطــلــقــت فــرقــة »الـ
عــام  الــحــلــوة  عــني  مــخــيــم  مــن  الفلسطينية«، 
1992، وكــانــت تــضــم 60 عــضــوًا مــن الــشــبــان 
والـــفـــتـــيـــات املــقــيــمــني فــــي مــخــيــمــات صـــيـــدا، 
اللبنانية،  املـــدارس  مــع  الفرقة  تعاونت  كما 
وضمت إليها أعضاء لبنانيني. وقــال مدرب 
الفرقة رقصات  »تــقــّدم  الفرقة محمد عــوض: 
تــــراثــــيــــة فــلــســطــيــنــيــة مـــــن دبــــكــــة ولــــوحــــات 
التي  الفلسطينية  الــدبــكــات  ومـــن  تعبيرية، 
تــؤديــهــا الــفــرقــة دبــكــة الــشــعــراويــة، والــدبــكــة 
الــشــمــالــيــة، والـــكـــراديـــة والــدحــّيــة والــدلــعــونــا 
وظـــريـــف الـــطـــول، وهـــي دبـــكـــات مــعــروفــة في 

فلسطني، ورثناها عن األجداد«.

وفـــي الــعــام 2014 تــأســســت فــرقــة »زيــتــونــة« 
للفنون الشعبية الفلسطينية، في مخيم عني 
»جمعية  الــحــلــوة أيــضــًا، وهـــي فــرقــة تــتــبــع لـ
ــهــا 

ّ
إن زيــتــونــة للتنمية االجــتــمــاعــيــة«، حــيــث 

تضم أربعني عضوًا، يشتركون في الرقصات 
والـــدبـــكـــات الــشــعــبــيــة يــــدًا بــيــد، ألن الــشــبــاب 
الفلسطينية  الدبكة الشعبية  الكبار توارثوا 
اآلن يعلمونها للصغار  أجــدادهــم، وهــم  مــن 

ويدبكون معهم على املسرح.
الفلسطينيني  لاجئني  شاتيا  مخيم  وفــي 
ــيـــروت، تــأســســت  فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـ
فرقة »البيادر« للفنون الشعبية الفلسطينية 
ــام 2007. وتـــقـــدم الــفــرقــة رقـــصـــات تــراثــيــة  عــ
ــة«  ــربــ ــقــ فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أنـــــغـــــام آلــــتــــي »الــ
و»املجوز« رفقة اإليقاعات الشعبية، وأحيانًا 
العادات  على أغان تراثية متداولة تعبر عن 
والــتــقــالــيــد والـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــضــم 
ــة مــــن مــخــتــلــف  ــ ــــصـ الـــفـــرقـــة 25 راقــــصــــًا وراقـ
أطفااًل من عمر  إنها تستقبل  األعمار، حيث 

ست سنوات للتدرب على الدبكة الشعبية.
مدينة  جــنــوب  الــزيــنــة«  »وادي  منطقة  وفـــي 
ــيـــروت، تــأســســت فــرقــة »ســنــابــل األقــصــى«  بـ
ــان وفــــتــــيــــات يـــافـــعـــني  ــ ــبـ ــ ــة 1998مــــــــــــن شـ ــنــ ســ
عــددهــم 20 وتـــتـــراوح أعــمــارهــم بــني 10 و14 
ومتحمسة،  جديدة  كانت  الفرقة   

ّ
وألن سنة، 

استطاعت شق طريقها بني الفرق الفلكلورية 
وحاليًا  لــبــنــان،  فــي  املــتــواجــدة  الفلسطينية 
 جــــديــــدًا تـــحـــت عـــنـــوان 

ً
ــا ــمـ ــفـــرقـــة عـ تـــجـــّهـــز الـ

»فــلــســطــني فــي عــيــون فـــيـــروز« وهـــي لــوحــات 
ــــروز عــن  ــيـ ــ ــيــــدة فـ ــيــــات الــــســ ــنــ ــــن أغــ ــة مـ ــ ــــصـ راقـ

فلسطني.
أما جمعية »بيت أطفال الصمود«، فقد بدأت 
الفلسطينية  الــدبــكــة  بــتــدريــب األطــفــال عــلــى 
وذلــك من عمر خمس سنوات، وكانت الفرق 
الــفــنــيــة تــتــشــكــل مـــن األطـــفـــال فـــي املــخــيــمــات 
ــة. والـــافـــت  ــافـ والــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
الذين  الكبار الحاليني   املدربني 

ّ
أن في األمــر، 

مون األطفال في فرق الدبكة، هم أنفسهم 
ّ
يعل

كــانــوا أطـــفـــااًل يــتــدربــون عــلــى أيـــدي غيرهم، 
النشاط،  هــذا  على  القيمون  استطاع  وبذلك 
ــراث  ــتـ ــه، هــــو نـــقـــل الـ ــ ــا قــــامــــوا بـ ــتـــبـــار أن مــ اعـ

الفلسطيني بشكل فعلي.
ــة تـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة فــي  ــرقـ ــذلـــك تــشــكــلــت فـ كـ
مخيم بـــرج الــشــمــالــي، جــنــوب لــبــنــان، لكنها 
تــضــم كــبــار الــســن، وقـــد تــأّســســت الــفــرقــة في 
العام 2000، من 12 شخًصا تتراوح أعمارهم 
املــخــّيــم، ال  بــني 65 و85 عـــاًمـــا، جميعهم مــن 
يتقاضون أجًرا لقاء الرقصات التي يؤدونها 
فـــي الــحــفــات، ألنــهــم يـــــؤدون الــرقــصــات في 
للحفاظ  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  املــنــاســبــات 
على قيمتها. ويدبكون على موسيقى املجوز 

ون الدلعونا وأخواتها.
ّ
والناي، ويغن

بورتريهقضية

دراماشاشة

بيروت ـ العربي الجديد

أعِلن قبل أيام في بيروت، عن بداية تصوير 
مسلسل درامــــي جــديــد بــعــنــوان »يـــا ريـــت«. 
النّص للكاتبة اللبنانية، كلوديا مرشليان، 
والـــبـــطـــولـــة لــكــل مـــن قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب، 

ومكسيم خليل، وماغي بو غصن.
مـــجـــددًا، الـــدرامـــا الــتــي تــعــتــمــد عــلــى ثــاثــة 
 

ّ
ــًا فــــي ظـــل ــذا الــــعــــام أيـــضـ ــ ــعـــود هـ أبــــطــــال، تـ

ــة عــلــى  تـــنـــافـــس كــبــيــر بـــني لـــبـــنـــان وســــوريــ
ــي مـــثـــل هـــــذه األعـــــمـــــال، الــتــي  االشـــــتـــــراك فــ
 ،2010 عـــــــام  فـــــي  األولــــــــــى  ــمــــرة  ــلــ لــ ــــرت  ــهـ ــ ظـ
ا رسمًيا في الدراما. وتكاد 

ً
وأصبحت عرف

الفكرة أن تصير مستهلكة، خصوًصا بعد 

منى  الــفــنــانــة  بطلته  وحــصــلــت  السينمائي، 
تقرر  عنه،  أحسن ممثلة  جــائــزة  شلبي على 
الفنانة منة  »نـــوارة« )شخصّية  عــرض فيلم 
شلبي فــي بــدايــة شــهــر مــــــارس/آذار املــقــبــل(. 
ــلـــم شــخــصــيــة  ــن خــــــال الـــفـــيـ ــ م مـــنـــة مـ وتـــــقـــــدِّ
»نـــــــــــوارة«، وهـــــي فـــتـــاة شـــعـــبـــّيـــة تــعــيــش فــي 
للعديد  املصرية، وتتعّرض  الــحــارات  إحــدى 
من األزمــات في حياتها الشخصية. والفيلم 
يشارك في بطولته بجوار منة شلبي، كل من 
أمير  راتــب،  أحمد  حميدة،  محمود  الفنانني 
صــاح الــديــن، وشيرين رضـــا، رحــمــة حسن، 
رجـــاء حــســني، والــفــيــلــم عــن قــصــة مــن تأليف 
وإخــراج هالة خليل. وقبل عــرض الفيلم في 
دور الــعــرض، سيتم عرضه يــوم 17 مــارس/
آذار في مهرجان األقصر للسينما األفريقية.

فيلم  ينطلق  فــقــط«،  »للكبار  وتــحــت شــعــار 
»حـــرام الــجــســد« للعرض فــي شهر مــارس/

آذار املــقــبــل أيـــضـــًا، ويـــقـــوم بــبــطــولــتــه نــاهــد 
الله محمود وإخراج  السباعي وأحمد عبد 
ــــذي يـــعـــود لــلــســيــنــمــا بعد  خـــالـــد الــحــجــر، الـ
ــــدم فــيــلــمــه  ــوات، مـــنـــذ أن قـ ــنــ ــع ســ ــ ــيـــاب أربــ غـ

مروة عبد الفضيل

في  السينمائية  األفــام  رًا بعض 
ّ

انتهت مؤخ
مصر من تصوير مشاهدها األخيرة، ودخلت 
مرحلة املونتاج، استعدادًا لعرضها في موسم 
الــتــي تنطلق بعد أقــل من  أعــيــاد شــم النسيم 
شهر. أول األفام التي تقرر عرضها، هو فيلم 
»الــبــاب يــفــّوت أمـــل«، الــذي يقوم ببطولته كل 
من شريف سامة ودرة زروق ومنى ممدوح، 
ومن إخراج أحمد البنداري، ومن إنتاج شركة 

»شادوز« التي يمتلكها الفنان أحمد حلمي.
 للفنان 

ً
ــان شــريــف ســامــة قـــد جـــاء بـــديـــا وكــ

ــح األول للفيلم، 
ّ

أحــمــد عــيــد، الـــذي كـــان املــرش
والذي تدور أحداثه حول زوجني. الزوج طبيب 
بيطري، فيما تعمل الزوجة محامية، وتحدث 
بينهما العديد من املفارقات الكوميدية، طبقًا 

للسياق الدرامي للفيلم.
تــّم عرضه في مهرجان دبي  كذلك؛ وبعد أن 

الــراحــل، أديــب خــيــر، حكاية  أن قــدم املنتج 
»روبــــــــــي«، وهـــــو مــســلــســل ُمــســتــنــســخ عــن 
ي، ولعبت بطولته الفنانة، 

ّ
مسلسل فنزويل

وأمير  النور، ومكسيم خليل،  سيرين عبد 
كــرارة، وهــو عن عاقة وصــراع بني رجلني 
ــرأة عــاشــقــة. هــكــذا أراد املـــخـــرج، رامــي  ــ وامـ
بــثــاثــيــة تمثيلّية،  تــوظــيــف خــبــراتــه  حــنــا، 
واستطاعت حينها أن تقنع الجمهور بهذا 

النمط من الدراما العربّية.
سيرين عبدالنور، تابعت على هذا املنوال 
في »لعبة املوت«، وهو ثاثي آخر جمعها 
مع عابد فهد، وماجد املصري، ثم جاء دور 
نــاديــن الـــراســـي، ومــاجــد املــصــري، وبــاســل 
ــذي انــتــهــى  ــب«، الــ الــخــطــيــب، فـــي »قــصــة حــ
عرضه قبل أسبوعني. عمل الكاتبة، كلوديا 
مـــرشـــلـــيـــان، مــســتــمــرٌّ فـــي تـــجـــربـــة الــثــاثــي 
الــنــاجــحــة بــعــد ســلــســلــة مـــن األعـــمـــال الــتــي 
»الرمضاني«  املعترك  إلى  وتدخل  قدمتها 
ــراج  ــاريــــت« عــبــر إخــ ــال فـــي »يــ بــثــاثــة أبـــطـ

فيليب أسمر.
أمـــا الــكــاتــب، نــجــيــب نــصــيــر، فــأعــاد العمل 
الخال ونادين نسيب  الثنائي، يوسف  مع 
نــجــيــم، بــعــد نــجــاحــهــمــا فــي مــســلــســل »لــو« 
املاضي في  العام  ة  الكرَّ قبل عامني، وأعــاد 
على  املسلسات  هــذه  وتعتمد  »تشيللو«. 

»الــشــوق« لــروبــي وميريهان وســوســن بــدر، 
وحصد من خاله على العديد من الجوائز. 
وكان فيلم »حرام الجسد« مرشحًا للعرض 
 
َّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، إال أن بـــرلـــني  ــي مـــهـــرجـــان  فــ

عمليات املاكساج عطلته. 
وفــي موسم شــّم النسيم أيــضــًا، ُيــعــَرض فيلم 
»الــلــي اخــتــشــوا مـــاتـــوا«، الــــذي تــعــود الفنانة 
غادة عبد الــرازق من خاله إلى السينما بعد 
غياب أربع سنوات منذ أن قدمت فيلمها »بون 
ســواريــه«. والفيلم يشارك في بطولته كل من 
ــروة عبد  ومـ مـــروى  واللبنانية  عبير صــبــري 
املنعم وهيدي كــرم، وإنــتــاج صــادق الصباح، 
ــن تـــألـــيـــف مــحــمــد عـــبـــد الـــخـــالـــق،  والـــقـــصـــة مــ
ــدور أحـــداثـــه  ــ ــاروق. وتــ ــ ــ ــراج إســمــاعــيــل فـ ــ ــ وإخـ
حول أربــع نساء يعشن في »بنسيون« واحد 
في منطقة وســط املدينة، ولكل واحــدة منهن 

مشكلة مختلفة عن األخرى.
كان  إذا  نهائي  بشكل  يتقرر  لــم  اآلن،  وحــتــى 
فــيــلــم »املـــــــاء والـــخـــضـــرة والــــوجــــه الـــحـــســـن«، 
سيعرض في موسم شم النسيم أم سيتأجل 
ليلى  الصيف. والعمل من بطولة  إلــى موسم 
عــلــوى ومــنــة شلبي وبــاســم ســمــرة، والقصة 
من تأليف وإخــراج يسري نصر الله، وإنتاج 
مــحــمــد الـــســـبـــكـــي، وتـــــــدور أحــــداثــــه فــــي إطــــار 
تقوم  إنجليزية  لغة  مــدرســة  حــول  اجتماعي 
ــلــــوى، تــعــمــل خــــــارج مــصــر  ــا لــيــلــى عــ ــ ــــدورهـ بـ
ســـنـــوات طــويــلــة ثـــم تــقــرر فــجــأة الـــعـــودة إلــى 
ــرارة الــغــربــة، فتعود  بــلــدهــا بــعــدمــا تــذوقــت مــ

للحياة وسط أهلها.

محور »الثالثي« في دراما أفالم ستُعَرض في »شم النسيم«
العشاق مستمر ز السينما المصريّة  تجِهّ

نفسها إلطالق أفالٍم 
في موسم شم النسيم، 

منها »الباب يفّوت أمل« 
و»حرام الجسد« و»اللي 

اختشوا ماتوا«

يمتلك المصمم 
الفلسطيني فضل عياش 

)22 عاًما(، موهبة 
صناعة هداية تذكارية 

من مواد خام منسَيّة، إذ 
تكون الهدايا غير باهظة 

وتحمل معاني رمزيّة

يبدو أن نمط »الثالثي« 
لألبطال في المسلسالت 
العربية، وخصوصًا تلك 

التي ُتعرض في شهر 
رمضان، بات يسيطر على 
أذهان الكتّاب والمنتجين

غزة ـ عالء الحلو

يصفف املصمم الفلسطيني فضل عياش )22 
عاًما( من مدينة غزة، قميًصا أبيض بعناية 
على آلــة الطباعة الــحــراريــة، وقــد وضــع عليه 
مــيــاد، ستقدمه  لعيد  ورقــة تحمل تصميمًا 
فتاة اسمها عائشة إلى صديقتها عبير، كتب 
ــاء لـــألبـــد.. عــيــد ســعــيــد”. هــذه  ــدقـ عــلــيــهــا »أصـ
الهدية الافتة، جذبت أنظار عدد من متابعي 
صفحة “مدهش«، التي أنشأها عياش بهدف 
التقليدية،  غير  الهدايا  من  منتجاته  ترويج 
بأشكالها وخاماتها الجديدة، والتي تصنع 
معاني أكثر قربًا بني الناس، تحمل صورهم، 
غير  رمــزيــة  وبأسعار  ومواقفهم،  ذكرياتهم، 

باهظة.
بَعت على مجموعة 

ُ
تلك الصور والعبارات ط

ــــؤوس  ــل، الـــــــوســـــــادات، كـ ــثــ ــات، مــ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ مـ
املـــشـــروبـــات الــســاخــنــة، الــقــمــصــان، الـــزجـــاج، 
 
ْ
ــيــــره، وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــــزبــــون. إذ وغــ

أو يخبر  املــنــاســب،  التصميم  الــزبــون  يختار 
يـــريـــده، أو  الــــذي  الــعــمــل بالتصميم  صــاحــب 

بالعبارات املطلوبة.
الــــــذي درس تــكــنــولــوجــيــا  ــــاش،  ــّيـ ــ املـــصـــمـــم عـ

»العربي الجديد«:  الوسائط املتعددة، يقول لـ
»بعد أن أكملت دراستي، لم أجد فرصة عمل، 
ــرت بعمل مــشــروٍع خــاص بــي. وفــي أحد  فــفــكَّ
الــكــؤوس،  الطباعة على  رأيــت طريقة  األيـــام، 
من  مبلغ  باستدانة  وقمت  الفكرة  أعجبتني 
ــال، كــي أشــتــري اآللـــة الــخــاصــة بالطباعة،  املــ

واآللة الحرارّية«.
ويــضــيــف: »بــعــد تــوفــيــر املــــعــــّدات الــبــســيــطــة، 
قـــمـــت بـــعـــمـــل إعـــــانـــــاٍت مـــمـــولـــة عـــبـــر مـــواقـــع 
أعمالي  التواصل االجتماعي، ونشرت صور 
وتــصــامــيــمــي، الــتــي القـــت إعــجــاب املــتــابــعــني، 
وشّجعتني على التفكير خارج الصندوق، من 
أجل إيجاد تصاميم جديدة، لهدايا مختلفة 
املــعــتــاد”. ويــتــابــع: »حصلت على  عــن الشكل 
مدفوعة  مواقع  طريق  عن  مختلفة  تصاميم 
األجر على شبكة اإلنترنت، وقمت بشراء آلة 
حرارية جديدة، لطباعة تصاميم الهدايا على 
الــقــّبــعــات، الــســيــرامــيــك، الـــزجـــاج، املــيــدالــيــات، 
الخواتم، الحديد، الوشاح، وغيرها، ما ساهم 
فـــي تــوســيــع عــمــلــي، وزيـــــادة اإلقـــبـــال عليها، 

ى تقليد البعض ألعمالي«.
ّ
وحت

ــيـــم الــــهــــدايــــا الــــتــــي يـــصـــنـــعـــهـــا فــضــل  تـــصـــامـ
املتزّوجني،  املياد،  أعياد  أصحاب  تستهدف 

املـــتـــخـــرجـــني، الــــحــــجــــاج.. إضــــافــــة إلــــــى فــتــح 
أفكار  أو  عــبــارات،  الزبائن لطلب  أمــام  املجال 

يحتاجون إليها، تحمل معاني خاصة بهم.
التي صنعها فضل، حملت  الهدايا  مــن  عــدد 
معاني لطيفة وطريفة، بناء على طلب بعض 
، قمصان طِبع عليها 

ً
الزبائن، كان منها مثا

عبارات »إنتا معلم« مرفقة بصور طربوش.
»الـــعـــربـــي  ويـــتـــابـــع املـــصـــّمـــم فـــضـــل حـــديـــثـــه لــــ
الــــجــــديــــد«: »تــــعــــّرضــــت لـــخـــســـارة فــــي بـــدايـــة 
ــن خـــال  ــ مــــــشــــــواري، لـــكـــنـــي تـــــداركـــــت ذلــــــك مـ
إصراري على عمل أشياء جديدة، لم يسبقني 
إليها أحد، وبالفعل نجحت في ذلك، وأطلقت 
التي أصنعها داخــل بيتي اسم  على أعمالي 
ــدهــــش«، ألنـــهـــا بــالــفــعــل أدهـــشـــت زبــائــنــي  »مــ
وطباعة  جــيــدة،  خــامــة  على  أن حصلوا  بعد 

واضحة«.
ــيـــف: »أحــــــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى أفــضــل  ويـــضـ
الــخــامــات مــن الــســوق، كــي أخــرج بعمل جيد، 
ــي الـــوقـــت ذاتـــه  كـــي أحـــافـــظ عــلــى زبــائــنــي، وفـ
السّيئة، من خال  االقتصادّية  الحالة  أراعــي 
تخفيض األسعار، والبيع بأسعار منخفضة، 
السوق  في  الجاهزة  الهدايا  بأسعار  مقارنة 

املحلي«.

التراث 
الفلسطيني 

يأبى االندثار

)talpa(

حتّى في مخيمات اللجوء والمنافي، يبقى الفلسطينيون متمّسكين بتراثهم الثقافي. إذ 
تشّكلت في كل المخيمات الفلسطينيَّة فرق للموسيقى والغناء والرقص

   الفرق 
الفنيّة

»مدهش« غزة

اصطباحة

بالل فضل

.... وحكاية الجريمة العسكرية هذه، كانت قد حدثت ذات أربعاء، قبل 
فيها  نفسي  وجــدت  التي  املفاجئة،  ــر 

َ
ــحــض

ُ
امل زيـــارة  مــن  قليلة  أشهر 

متهما بإفشاء أسرار عسكرية، وأصل الحكاية كالتالي: 
كانت صحيفة )الدستور( تنزل لدى باعة الصحف في القاهرة بدءا من 
ليل الثالثاء، في حني تباع في بقية املحافظات صباح األربعاء، ولذلك 
للعاملني في الصحيفة، وكان  يــوم األجـــازة األسبوعية  كــان األربــعــاء 
خلو املقر تماما فيه يشجعني على الذهاب إلى املقر الستغالل هدوئه، 
في إنجاز مهامي األسبوعية، وعلى رأسها كتابة صفحة البريد التي 
كانت تحمل عــنــوان )صـــوٌت عــاٍل وصــدى أعــلــى(، وكــانــت واحـــدة من 
أنجح صفحات )الدستور(، ثم البدء في كتابة تحقيق أو عرض كتاب 
دفن كصحافي بفعل عملي املرهق 

ُ
أو اإلعداد لحوار صحافي، لكي ال أ

كسكرتير للتحرير، فضال عن قيامي كل أسبوع بأداء مهام ما يعرف 
بــدءا من  الصياغة، والتي كــان يشاركني فيها  إعــادة  أو  )الديسك(  بـ 
الرحيم  عبد  الصحيفة، صديقي حمدي  عمر  في  الثاني  العام  مطلع 
القصاص  أكــرم  الثقافية أيضا، وصديقي  الصفحة  الــذي كــان يحرر 
الذي كان يعمل وقتها بصحيفة العربي الناصرية، وكنا نتشارك في 

غرفة متناهية الصغر، استحقت عن جدارة لقب )الزنئور(. 
كانت  مهامي  أن  باعتبار  )الزنئور(،  داخــل  األكبر  املكتب  أحتل  كنت 
أكبر، في حني حظي حمدي بواحد من أصغر املكاتب في تاريخ األثاث 
البشري، وكان أكرم يضطر في يومي عمله في الصحيفة، للجلوس 
)الــزنــئــور(،  فــضــاء  مــن  تبقى  مــا  مــجــاورة ملكتبي، تحتل  عــلــى كنبة 
مستندا إلى طرف املكتب لينجز عمله، ومبديا من حني آلخر ضيقه 
املبرر من رائحة العرق امللتصقة بحشية الكنبة اإلسفنجية الرخيصة، 
كنت قد حولت الكنبة إلى سرير في لياٍل كثيرة، لتوفير أجرة التاكسي 
الذي لن أجد غيره في أنصاص الليالي، ليقلني إلى حيث كنت أسكن 
في الجيزة، قبل أن يفتحها الله علّي، فأجد غرفة في شقة مفروشة 
مشتركة، تواجه املبنى الذي تشغل )الدستور( إحدى شققه، ألنتقل 
إليها قبل أشهر قليلة من إغالق )الدستور( نفسها، فأحرم حتى من 
رفاهية النوم على كنبة )الزنئور(، إن أنا فشلت في دفع إيجار الغرفة. 
املهم، كنت في أحد األربــعــاءات، منهمكا في فرز رسائل البريد، التي 
كانت ترد إلى الصحيفة باملئات كل أسبوع دون مبالغة، فلم نكن قد 
واإلنبوكسات،  والبوستات  واملنشنات  اإليميالت  عصر  بعد  عرفنا 
وكان العاملون بالصحيفة يعلمون أن دخول )الزنئور( في ذلك الوقت 
الرسائل بعد تصنيفها،  أقــوم بفرش  أمر غير مستحب، ألنني كنت 
على سطح املكتبني والكنبة وبالط الزنئور، ليساعدني ذلك على اختيار 
إلى أصحاب  أن يذهب  السريع منها، وما يجب  النشر  ما يستوجب 
الشأن من الزمالء، وما يجب أن يذهب إلى سلة املهمالت، التي لوالها 
لغّصت مقرات الصحف بما يرد إليها من رسائل، ألفاجأ خالل أداء 
الباب بقوة، لتطير الرسائل املتراكمة  تلك املهمة، بعامل البوفيه يفتح 
على سطح املكتب املالصق للباب متناثرة في جنبات )الزنئور(، وقبل 
أن أصـــرخ فــي عــامــل البوفيه غاضبا، وجــدتــه يــصــرخ بــفــزع مــن رأى 
الجرنان«،  الجيش دخــل  بــالل..  يا أستاذ  »إلحق  لتوه:  األقــرع  الثعبان 
على  يفضله  كــان  الــذي  بالبانجو،  الوطيدة  أعلم عالقته  كنت  وألنني 
العاملة، بل ألنه  يــده  الحشيش، ليس فقط ألنــه أرخــص وفــي متناول 
كــان نصيبه مني شخرة اسكندرانية،  النافوخ، فقد  أشــد وطــأة على 
اجتهدت في تجويدها لعلها تفيقه من »سطلته«، وما إن بدأ ينصّب 
والــجــرنــان، حتى  الجيش  من فمي ســوط شتائم مشكلة عليه وعلى 
وجدته يقفز عابرا املكتب الصغير ليضع يده على فمي، وقد تحول 
صراخه إلى همس متحشرج، وصلني منه بوضوح عبارة تقول »ما 
توديش نفسك في داهية يا ريس.. أكسوم بالله زمبئولك كده.. الجيش 
الصغير ليضع يده  املكتب  الجرنان«. حتى وجدته يقفز عابرا  دخل 
إلــى همس متحشرج، وصلني منه  تــحــول صــراخــه  فــمــي، وقــد  على 
بوضوح عبارة تقول »ما توديش نفسك في داهية يا ريس.. أكسوم 

بالله زمبئولك كده.. الجيش دخل الجرنان«. 
وللحديث بقية بإذن الله. 

في صحبة 
حرامي األنبوبة ]2[

belalfadl@hotmail.com
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فرقة عّشاق األقصى )العربي الجديد(فرقة أحالم الجئ )العربي الجديد( 

غادة عبد الرازق )وائل الالدقي(

المصمم فضل عياش )تصوير: عبد الحكيم رياشي( 

صور خيالية ال تتطلب مزيدًا من التركيز 
ــي لــلــقــصــة،  ــ ــدرامــ ــ ــلـــى املــــحــــتــــوى الــ ــا عـ ــمــ ربــ
بـــل تـــوصـــف بــقــصــص الـــحـــب الــشــعــبــيــة أو 
الــخــيــالــيــة، والــتــي تــقــوم عــلــى املــنــافــســة في 

كـــســـب قـــلـــب الـــشـــريـــكـــة فـــقـــط، بـــني املــمــثــلــني 
املشاهد  مــشــاركــة  إلــى  بــاإلضــافــة  أنفسهم، 
بــالــشــكــل فـــي مــثــل هــــذه األعـــمـــال املــقــرونــة 
بــنــجــومــيــة وشــعــبــيــة األبــــطــــال الـــثـــاثـــة أو 

ــريــــو«. وعـــلـــى هـــذا  ــتــ »الــ ـــ ــا بـــــات يـــعـــرف بــ مــ
مجددًا  خليل  مكسيم  سيخوض  الــطــريــق، 
والتشويق  الخيانة  من  قالب  في  املنافسة 

التلفزيوني في مسلسل »يا ريت«.



ــة، والــقــســطــل واملـــنـــيـــة في  ــ ــيـ ــ الـــبـــاديـــة األردنـ
فلسطني، والحير بقسميه الشرقي والغربي 
في بادية الشام، إلى قصر هشام في أريحا، 
فالجامع األموي في دمشق، واألخيضر في 
ــواًل إلــى  ــّراء فــي الـــعـــراق، وصــ ــامـ كــربــاء وسـ
قصر الــحــمــراء فــي غــرنــاطــة؛ قــصــوٌر ومبان 
صــغــيــرة وكــبــيــرة، ولــكــن لــيــس حجمها هو 
اذ في رواية السلطاني لذلك الشغف بل 

ّ
األخ

ما أّسسه ذلك املعمار، وما غرف منه.
في كوبنهاغن، حيث يعمل باحثًا وأستاذًا 
الدنماركية«،  امللكية  »األكاديمية  في  زائــرًا 
العمراني  بحقله  السلطاني  شغف  تــوّســع 
وهو يراه في سياق الجدلية الفكرية للتأثير 
والتأثر في مسالك الفن املعماري في العالم، 
فهو ليس حجارة صّماء أو منحوتات ال أثر 
يــراه من  لها. هنا يحدثنا عــن تفاصيل مــا 
أثر في البناء املدني األموي، حيث يأخذ من 
عمارة األنباط العرب ومملكتهم في البتراء 
ــدرة  ــالـــح، ويــلــتــقــط بـــمـــهـــارة وقــ ومــــدائــــن صـ
ــــوردي  مــهــنــيــة تــقــنــيــات تـــطـــويـــع الـــحـــجـــر الــ
للخلط بني املحلي والروماني، لنكون أمام 
 للحفر الــدقــيــق. يــقــول: »إنــهــا املــقــدرة 

ّ
تــجــل

في  النحت  على  واملــهــنــدس  للعامل  الفنية 
الحجر وهي ما تزال قائمة حتى يومنا«.

عـــاد الــســلــطــانــي مــنــذ فــتــرة إلـــى تــدمــر، ذات 
وادي  بديانة  واملــتــأثــرة  الــرومــانــيــة  الثقافة 
الرافدين، وبحزن تحّدث عما جرى للمدينة 
ــلــــهــــا الـــــــدواعـــــــش، فــــقــــد مـــــر فــيــهــا  حـــــني دخــ
املسلمون األوائــل من العرب فلم يلمسوها 
املدني  الــعــمــران  تأسيس  لقد سبق  بــســوء. 
األموي ثاث حضارات وعمران عربي »ومن 
الطبيعي جدًا أن كل ثقافة تأخذ من أخرى 
وتتأثر بما قبلها«، يضيف »من يتأمل قّبة 
الصخرة في القدس سيرى تأثير كاتدرائية 

بصرى في العمران«. 
ألف شهر، هي فترة الحكم األمــوي، وإليها 
يـــذهـــب ابـــتـــداء مـــن الــفــصــل الــثــانــي بــقــولــه: 
»لدي قناعة كاملة بأن اإلبداعات املوجودة 
في جنس إبداعي تؤثر على جنس إبداعي 
آخر، فاملوسيقى تؤثر في الشعر والعمران 
ــارة الـــديـــنـــيـــة أثــــــرت فــي  ــمــ ــعــ والــــعــــكــــس، والــ

العمارة املدنية والعكس«. 
ما يهم في روعة العمران األموي املدني في 
القصور التي بنيت وهي حوالي 80 قصرًا 
»أنها أسست لنموذج البناء باحتوائه على 
الــفــنــاء الــوســطــي وقـــاعـــة وغــرفــتــني تحيط 
ــدران تــبــدو مـــن الــخــارج  ــ بــالــقــاعــة، خــلــف جـ
كقلعة ال يــعــرف أحــد مــا يـــدور فــي داخلها، 
البوابة.  الخارجي عبر  العالم  والعاقة مع 
لكن األهم هو ما تحتويه القصور من روعة 
في الزينة والصور، وسجاد ذلك الزمن من 
الفسيفساء«. يعّرج السلطاني على املسجد 
األموي قبل أن يعود إلى قصر هشام، فاألول 
»من أجمل ما بني من مساجد مؤسسة ملا 
القصور في  أروع  سيبنى بعدها، والثاني 

فلسطني وعموم املنطقة«.
ـــق األمــــــر بــقــصــر الــقــســطــل أو 

ّ
وســـــــواء تـــعـــل

املــنــطــقــة، بتعبير  فـــي  بــالــقــصــور األخــــــرى 
املـــؤلـــف »الـــحـــوض الــثــقــافــي الــشــامــل لــبــاد 
ــر عــن  ــنــــظــ ــغـــــض الــ ــ ــام والـــــــــعـــــــــراق«، وبـ ــ ــشــ ــ الــ
ــواء كـــانـــت مـــن الــحــجــر أو  ــ ــادة الـــبـــنـــاء، سـ ــ مـ
الـــطـــابـــوق، فــإنــهــا عـــمـــران يــشــيــر إلــــى زمــن 
ــًا بــالــنــظــر  ــي وخــــصــــوصــ ــ ــامــ ــ الـــــتـــــرف اإلســ
ــبــه ذلـــك مــن نظام 

ّ
إلـــى الــحــمــامــات ومـــا تــطــل

إيصال مياه عبر أنابيب إلى القاعة الباردة 
والـــدافـــئـــة والــســاخــنــة، وهــــو يــشــيــر إلــــى أن 
املراحيض لم تكن مراحيض القرفصاء، بل 
هي أقرب ملا هو شائع اليوم في الغرب، مع 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ يــــضــــعــــنــــا املــــــعــــــمــــــاري والـ
 )1941( السلطاني  خالد  الــعــراقــي 
على بساط رحلة ممتعة في كتابه 
ــة: تجلي  الــجــديــد »عـــمـــارة الــقــصــور األمـــويـ
الـــعـــمـــارة املــدنــيــة اإلســـامـــيـــة وتــمــثــاتــهــا«. 
من عّمان، تبدأ الرحلة قبل عقد من الزمن، 
وإلـــيـــهـــا يــعــيــدنــا راويــــــًا ســـيـــرة رحــلــتــه مع 
إسامية  عربية  حقبة  عــن  العلمي  البحث 
- 750 مــيــادي(،  هــي العصر األمـــوي )661 
كاشفًا لنا في أثنائها كيف حمل مخطوطة 
لــســاعــات عند قلعتها  يــتــجــّول  كتابه وهــو 
والقصور األموية فيها، متماهيًا مع املكان 

قبل أن يدفع باملخطوط إلى الطباعة.
ــل  ُيـــهـــدي املـــؤلـــف كــتــابــه إلـــى »الــبــنــاة األوائــ
ــن اجــــتــــرحــــوا لـــنـــا مــفــهــوم  ــذيــ وفـــنـــانـــيـــهـــم الــ
املدنية اإلسامية، مؤسسني بذلك  العمارة 
ــد تــجــلــيــات مــنــجــز الـــعـــمـــارة  ــ ــراح أحـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــة الـــحـــصـــيـــف، ومـــرســـخـــيـــنـــه فــي  ــيــ اإلســــامــ
أثر  السلطاني  يتتّبع  والــخــطــاب«.  املشهد 
الـــعـــمـــارة األمــــويــــة مــــن قـــصـــر الـــحـــرانـــة فــي 

يــرفــض خــالــد الــســلــطــانــي الــفــكــرة الــغــربــيــة 
ــأن املــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي  الــقــائــلــة بــ
عمارتها، تكوين لخليط بيزنطي وروماني 
وفـــارســـي، فـــي مــحــاولــة تــجــريــد الــحــضــارة 
الــعــربــيــة مـــن قــيــمــتــهــا، ويـــأخـــذ مـــن الــقــوس 
املدّبب في الحمراء مثااًل على ذلك فيتساءل: 
»هل استطاع هؤالء أن يجدوه في حضارة 
أخرى؟«. وبالرغم من أثر التأثر فيه، يجيب 
قاطعًا: »رغم كل ما قالوه يبقى األمر الحاسم 
ا بقرار  بأن كل ذلك العمران والحضارة جاء
أمــوي ملجتمعات كان فيها مسلمون وغير 
املعماري غير مسلم  مسلمني، فربما يكون 

وعربي لكنه قرار عربي في النهاية«.
الغربيني  املستشرقني  السلطاني على  يأخذ 
تقليلهم من قيمة ما أنجزه العرب، فعمارتهم 
»تارة يعتبرونها ساسانية وتارة بيزنطية«. 
ـــ »الـــنـــزعـــة املـــركـــزيـــة األوروبـــيـــة  يــفــّســر ذلــــك بـ
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــذائـــقـــة حـــكـــر عــلــيــهــم، وعــلــى 
ظلت  فــكــرة  تلك  معهم.  يتماهى  أن  الجميع 
ســائــدة حــتــى جــــاءت فــتــرة مــا بــعــد الــحــداثــة 

لتفكك تلك املفاهيم«.
يــدافــع املــعــمــاري الــعــراقــي عــن ذائــقــة عربية 
إسامية، حتى لو أراد الغرب إنكارها لفترة 
زمنية، حيث يقّدم وجهة نظره: »لقد انقطعت 
تجربة بناء القصور واملعمار الروماني ستة 
قرون عن بداية التأسيس العمراني األموي، 
وليس هناك من مشكلة في الحضارة أن يقوم 
الـــعـــرب بـــإعـــادة جــنــس إبـــداعـــي، ولــكــن ليس 

تلقائيًا بل بإضافات وتوظيفات فعالة«. 

القصور األموية 
سراب معماري حي

للعمارة  يخّصصه  الذي  الجديد،  كتابه  في  العراقي  والمعماري  الباحث  يكشف 
األموية عن شغف أصيل بفهم عناصر هذه المرحلة من تاريخ العمارة العربية اإلسالمية. 

وهو يرى أن مهمة الباحث في المعمار تتمثل في خلق حوار إلثراء التنّوع الجمالي 
والثقافي والحفر في التأويالت الجاهزة، ومن ثم مخاطبة العقل البشري

ال يكتفي الباحث 
المعماري العراقي 

بكشف معالم المعمار 
األموي وخصائصه، بل 

يتعّدى ذلك إلى نقد 
طريقة تقبّله خصوصًا 

في المدّونة الغربية

ذائقة معمارية حاول الغرب تكذيبها

ترحال في خارطة خالد السلطاني أربعة أمتار

مع الحديث في 
العمارة، يحلل الكاتب 

الذهنيات الثقافية

يرصد العمل التأثيَر
األموي في مجمل 

الحضارة العربية

يضعنا كتاب »عمارة القصور األموية« 
المعماري  للمنجز  خريطة  ــام  أمـ
أثرها  المؤلف  يتقّصى  إذ  األمــوي، 
حكمتها  التي  المساحة  كامل  على 
هذه الدولة، والتي تمتّد إلى مناطق 
العربي  المجال  إلــى  اليوم  تنتمي  ال 
إلى  وباإلضافة  وفارس.  األندلس  مثل 
للعصر  المعمارية  المساهمة  تبيان 
فيها  ظهر  التي  البيئة  يرسم  األموي، 
الجديد كأول  األسلوب والذوق  هذا 
للحضارة  معماري  لمشروع  تجّل 

العربية اإلسالمية.

تجلّيات مشروع حضارة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

العشرين، طلبت  القرن  السبعينيات من  أواخــر  بيتًا، في  أبني  أن  أردت  حني 
الستكمال  املطلوب  الهندسي  املخطط  يرسم  أن  الهندسية  املكاتب  أحــد  من 
الرخصة من البلدية، حسب القوانني املتبعة، فقدم لي املهندس املعماري رسمًا 
البيت  التي اخترت أن ابني  موضوعًا ضمن الشكل املفترض لقطعة األرض 

فوقها.
لم يكن املخطط لي كما اكتشفت في ما بعد، بل استعاره املهندس من أعمال 
جاهزة مخزنة في أدراج مكتبه. عرفت ذلك بعد أن دفعت »أتعابه« كاملة. إذ 
كان »املخطط« يفتقر ألي عالقة باملكان، ال بقطعة األرض وحدها، بل باملحيط 
إلــى مخيلة مسروقة،  ينتمي  معماريًا  نمطًا  لــي  املهندس  قــدم  فقد  ــع.  األوسـ
 ما يمكن أن يتطلبه بيت ريفي. دون أن 

ً
ويقدم خدمات داخلية ال تشبه إال قليال

ننسى أن النمط الذي اختاره لم يكن يشبه أي نمط معماري محلي، أو لم يكن 
مستمدًا من أنماط العمارة املحلية، سواء تلك التي اختار أبناء الريف بناءها، 
أو التي عمرت في املدن. وال أعرف حتى اليوم املصدر املعماري الذي »ألهم« 
ذلك املهندس فكرة البيت، خاصة أنني علمت في ما بعد أنه يوّزع املخطط على 
زبائنه، مثلما يوّزع الكراميل. حبات متشابهة ومتكررة ال تتضمن أي إبداع، 
أو رغبة في التغيير، أو نزوعًا نحو التالؤم مع املكان أو الحاجات املحلية، دع 
عنك العادات والتقاليد والطقوس التي يحتاج الناس فيها إلى أمكنة من طراز 

يساعدهم على عيشها أو تنفيذها براحة. 
يمكن هنا الحديث عن التأثيرات املتبادلة بني الفنون، والواقع. فقد استطاع فن 
، أن يترجم التغييرات االجتماعية الكبرى في القارة، 

ً
العمارة، في أوروبا مثال

من خالل األشكال املعمارية التي حاولت أن تحل املشكالت الجديدة الناجمة 
عن التطور الرأسمالي املتسارع. يوضح كارل شورسكة ذلك في كتابه »فيينا 

أواخر القرن التاسع عشر«.
ــزورة  تظهر أطــــراف الــقــريــة الــســوريــة بــال هــويــة، وقـــد اقتسمت »الــحــداثــة« املـ
املناطق  من  منطقة  كل  في  تقّدم  التي  القديمة  القرية  ت 

ّ
ظل ففيما  أراضيها. 

السورية، اقتراحات ال نهائية لفن العمارة، على حالها بدون تطّور أو تجديد. 
وفيما كان علّي أن أبني كل مرة إضافة جديدة إلى بيتي في الريف بحسب 
الحاجات الضرورية لبيت ريفي، بدأت أكتشف أنه يتحول إلى مكان بال هوية، 
أننا  أو  البيت يشبهنا،  يــّدعــي أن هــذا  بــال معلم واحــد يمكن ألي شخص أن 
الــضــرورات  مــن  الخالية  املتكررة  السهلة  املــســتــوردة  األنــمــاط  أخــذت  نشبهه. 
تنهش  أو  املتنوعة،  السورية  العمارة  أنماط  وتقضم  املــكــان،  تغزو  الحياتية، 

أطرافها، أو تلصق بها تجديدات ليس لها حاجات نفعية، أو رمزية.
ليست املدن بحال أفضل، وقد تحّولت مدننا القديمة إلى معالم سياحية، تجبر 
سكانها على تحويل منازلهم من أمكنة للعيش، توّصل اإلنسان إلى شكلها 
بـ  تتباهى  إلى مطاعم ومقاه  السنني،  املناسب لحياته، عبر مئات  النموذجي 
العرس.  وأهازيج  والسروال  والطربوش  النرجيلة  في  تلخصه  الــذي  »التراث« 
يمكن ملن يزور دمشق أن يرى كيف تحولت املدينة القديمة إلى أسياخ كباب، 
ر تاريخ املكان، أو  ــزوِّ

ُ
ت التي  وطرابيش، أو إلى أمكنة مناسبة لتصوير األيــام 

تلغي هويته.

مخيلة مسروقة

عمارة

إصدارات

األرستقراطية  يعّبر عن حالة  تهوئة  نظام 
العربية في حينها.

القارئ من قصر إلى آخر،  ينقل السلطاني 
لــيــظــهــر فـــي صــــور جــمــعــهــا فـــي كــتــابــه أهــم 
مــامــح تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة، وبــالــتــوازي 
يطرح إشكالية الثقافة وربما الدين في ذلك 
العربية  الحضارة  بــأن  يعترف  إذ  العصر، 
اإلســـامـــيـــة تـــكـــّرســـت مــــع مــــا ســـمـــي الحــقــًا 

»إجماع«.
ــه  فــفــي تــأويــلــه لــعــمــران الـــعـــرب، ومــــن ورائــ
تـــاريـــخـــهـــم، يــــطــــرح الـــســـلـــطـــانـــي إشــكــالــيــة 
إذ يشير  الـــتـــحـــريـــم،  ــمـــــاع« وذهـــنـــيـــة  »االجـــ
»عليك أن تقبل اإلســام واملسلمني كما هم 
عام.   1300 منذ  عليه  أجمعوا  كما  أو  عليه 
لــكــن الـــقـــصـــور األمــــويــــة ال يــمــكــن تــكــذيــبــهــا 
فهي موجودة، قصور الخليفة التي تحمل 
املنحوتات والتصاوير تشير إلى شيء آخر 

عن ذهنية التحريم«.
ويــضــيــف: »لــســت فقيهًا فــي الــديــن، لكنني 
التي  والـــدراســـات  املكتشفات  تلك  كــل  وفــق 
ــام بـــهـــا غـــربـــيـــون، نــمــســاويــون  ــ ســـبـــق أن قـ
اللوحات املنحوتة  وغيرهم، أدقــق في هذه 

حــني جـــاء املــســلــمــون، واألمـــويـــون تــحــديــدًا، 
لم يهدموا ما سبقهم من حضارة ومعابد 
وقــصــور ومــمــالــك، مثل تــدمــر وبــصــرى، بل 
الحرفيني واملهندسني والفنيني  استوعبوا 
وأصــحــاب الــكــفــاءات، وبقي هــؤالء يعملون 
وفق القرار الذي كان بيد املسلمني األمويني 
حينذاك، ومنهم من لم ُيسلموا. وهذا يشير 
جني في 

ّ
إلــى أي حــد لــم يكن األوائــــل متشن

املجال  فأفسحوا  بــاآلخــر،  عاقتهم  تــأويــل 
لظهور ذائقة خّصصت للفنون واملوسيقى 

أمكنتها في ذلك املعمار املدني. 
يـــعـــرضـــهـــا  الـــــتـــــي  األمـــــــويـــــــة  الـــــقـــــصـــــور  إن 
ــًا أو  ــراعــ ــتــ ــيـــســـت اخــ ــمـــة ولـ ــائـ الـــســـلـــطـــانـــي قـ
تــــصــــّورًا كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع عــــــّدة نـــمـــاذج 
مــعــمــاريــة اخــتــفــت مــع الــزمــن، وهـــي شــواهــد 
تقليد  مــجــرد  وليست  الفني  التطوير  على 
لشيء سابق، كما يزعم األوروبيون لفرض 
مركزيتهم، ففي غرفة الديوان لقصر هشام، 
مثل حّمامه الكبير، لوحات فسيفسائية عن 
السام والحرب برسوم للغزالن مع شجرة 
الحياة وهي في ديــوان الخليفة. أضف إلى 
ذلك تلك املنحوتات لصور نساء ورجال في 

قصور األمويني.
ــة كــــتــــابــــه، إن  ــايـ ــهـ ــقــــول الـــســـلـــطـــانـــي فــــي نـ يــ
»الــقــصــور املــتــنــّوعــة، مــثــل مــخــتــبــر واقــعــي، 
لتجريب أنواع مختلفة من األساليب الفنية، 
الـــتـــي ازدهــــــــرت تـــوظـــيـــفـــاتـــهـــا« فــــي الــعــصــر 
األمــوي، حني كانت الحضارة العربية على 

بعد خطوة من عصرها الذهبي.
ناصر...

الــــتــــصــــويــــريــــة الــــبــــديــــعــــة والـــفـــســـيـــفـــســـاء 
املستخدم للطيور والبشر والخليفة يجلس 
على الشرفة، وأوتار املوسيقى في القصور 
اإلسامية األموية، ألستنتج ببساطة أن ما 
جمع 

ُ
جمع عليه الحقًا ليس بالضرورة ما أ

ُ
أ

عليه سابقًا«. 
فــي مــا رصــده السلطاني، يــرى أن القصور 
والعمران األموي املدني حملت ثراء معرفيًا 
وتــنــّوعــًا فــضــائــيــًا وجــمــالــيــة لــتــلــك الحقبة 
ــراء املــــــادي فــحــســب،  ــثــ وإنـــســـانـــهـــا. لــيــس الــ
املــتــمــثــل فـــي الـــبـــذخ الــــذي تــقــّدمــه آثــــار تلك 
القصور، ولكن الترف التصميمي والخطاب 
املــعــمــاري وتــداخــلــه مـــع مـــا قــبــلــه، مـــا أنــتــج 
تشنج  دون  الحضاري  الحوار  خصوصية 

كالذي يطغى علينا هذه األيام.
ــويــــون  ــا أنـــتـــجـــه األمــ يــقــيــس الـــســـلـــطـــانـــي مــ
العمارة  على  بتأثيرها  مدنية،  عــمــارة  مــن 
الاحقة، سواء في الهور وبخارى وغرناطة 
التي بنى فيها  املناطق  الــعــراق وعــمــوم  أو 

املسلمون والعرب الحقًا. 
األموية  العمارة  فــي  التأسيس  يــرى  هــكــذا، 
ـــعـــّرفـــه الحـــقـــًا بــفــن الــعــمــارة 

ُ
 ملـــا ســـن

ً
ــدخـــا مـ

الــعــربــيــة اإلســامــيــة خــصــوصــًا فـــي قــصــور 
الــــــعــــــراق ومــــســــاجــــدهــــا مـــــن ســــــامــــــراء إلــــى 
كـــربـــاء. فــي الــفــتــرة املــوالــيــة مــن الــحــضــارة 
اإلســامــيــة، أي الــعــبــاســيــة، لــم يــجــر القطع 
ــــوي، بــل تــم االســتــفــادة مما  مــع املــنــجــز األمـ
األندلسيني وتحفتهم  إلى  تأّسس، وصــواًل 
قصر الــحــمــراء فــي غــرنــاطــة، وهـــؤالء كانوا 
يــنــظــرون إلــى إنــجــازات أجــدادهــم األمــويــني 
ليكون لدينا هذا املنتج األسطوري كسراب 
معماري جرى االشتغال على أدق تفاصيله، 
هـــذا عـــدا عـــن تــأثــر مــعــمــار شــمــال أفــريــقــيــا، 
والـــقـــيـــروان خـــصـــوصـــًا، بــمــا قـــدمـــه مسجد 

الوليد األموي في دمشق.
ــة، شـــّكـــلـــت الــــعــــمــــارة األمـــويـــة  ــلـ ــّصـ ــي املـــحـ فــ
»الــغــطــاء الكبير« ملــا تــاهــا. أمــا مــا سبقها، 
فيشير السلطاني إلى اعتماد األمويني على 
القيم املستندة إلى الحرم والصحن في أول 
مسجد في بيت الرسول. وحني بدأت الفترة 
املوجودة  النوعية  على  اعتمدت  العباسية 
من العصر األمــوي، ولعل نظرة إلى عمارة 
قرطبة وسمرقند ستكشف أي أثر تركه ذلك 

العصر.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

في تلك الغرفة 
ربــعــة 

َ
مــتــار × أ

َ
ربــعــة أ

َ
الــتــي كــانــت أ

متار 
َ
أ

بــســاتــني تــمــتــّد إلـــى الــيــونــان، مــدٌن 
كملها

َ
فارسية بأ

قـــــنـــــدهـــــار وبــــــــخــــــــارى بـــمـــآذنـــهـــا 
اإلسطوانية 

ــــوجــــه الـــشـــمـــالـــي من  ــان فــيــهــا ال ــ كـ
الخضراء  الــظــالل  وتــلــك  القفقاس 

رارات
َ
من أ

دائمًا  ب 
ّ
تجن

َ
أ كنُت  كثيرة  ومقابر 

صحابها وهوادج 
َ
البحَث في ُهوية أ

قات 
َّ
تتمايل في املعل

طول من 
َ
ونساء بمناديل بيضاء أ

العصور.
وكان الُبعد والقرب في تلك الغرفة 

حجَرْي رحى 
س

ْ
يدوران على النف

 مــوســيــقــى كـــانـــت تــجــوس 
ُ
ــة ــيـ ــنـ قـ

َ
أ

املوسيقيون  أولــئــك  ُيــحــَصــون  وال 
ليالَي وواصلوا  فيها  قاموا 

َ
أ الذين 

طريقهم 
وشعراء  يــضــًا 

َ
أ يائسون  فالسفة 

مـــهـــاتـــهـــم 
ُ
هــــــاربــــــون مـــــن بــــيــــوت أ

يات 
ّ
طــفــاٍل تديرها جن

َ
أ وروضـــات 
متقاعدات.

قبض عليه اآلن وال 
َ
كان فيها ما ال أ

سّميه 
ُ
ن أ

َ
ى أ

ّ
عرف حت

َ
أ

رض 
َ
األ ــى  ــ ــ ــل ــ عــ خــــــــــــــالًء  كـــــــانـــــــت 

مم كأنها عرٌس في 
ُ
 باأل

ً
ومحتشدة

صباح يوم القيامة. 

 هــذه 
ّ

ــل ــ ــبـــت كـ ــن ذهـ ــ يــ
َ
يـــا مـــحـــّمـــد، أ

زمنة؟
َ
األ

قــصــورًا  قون 
َّ
يتعل كــثــيــرون   

ٌ
خــلــق

ة 
ّ
 في الجن

ً
دة ُمشيَّ

بحث هذا الصباح 
َ
نا فال أ

َ
ما أ

َ
أ

ربــعــة 
َ
ربـــعـــة أمــتــار × أ

َ
ســـوى عــن أ

متار 
َ
أ

عرف كيف ضّيعتها 
َ
نا وحدي أ

َ
أ

ستعيدها. 
َ
ني لن أ

َ
عرف أ

َ
نا وحدي أ

َ
أ

صدور مختبر انصهرت فيه الفنون من  أسابيع  فبعد  العربية،  اللغة  في  دريدا  جاك  الفرنسي  المفكر  أعمال  تتواتر 
مؤخرًا  صدر  الحوار«،  »دار  عن  بابل«  و»أبراج  الجمل«  »منشورات  عن  منتزعة«  »فصول 
كتاب تاريخ الكذب عن »المركز الثقافي العربي«. يدرس دريدا الكذب كممارسة ثقافية، 

تتداخل فيها الدوافع الذاتية واالجتماعية وتتلّون من ثقافة إلى أخرى. 

حوارات  في  قراءة  للسقوط:  آيلة  أوطان  كتاب  مؤخرًا  صدر  الريّس«،  رياض  »دار  عن 
جندي مجهول« للكاتب المصري عاصم رشوان. يكشف الكتاب عن أسباب انتشار الفتن 
في الدول العربية المختلفة، وكيف تحّولت تلك األحالم التي رسمت منذ االستقالل إلى 

كوابيس مزّقت النسيج االجتماعي وأوقفت كل محاوالت التنمية والنهضة.  

التونسية  للباحثة  اإلرهاب  زمن  في  الفن  كتاب  مؤخرًا  صدر  ضفاف«،  »منشورات  عن 
المؤلفة - كما تقول  الزين بنشيخة المسكيني. تستعير  أم  الجماليات والفلسفة  في 
في مقدمة عملها - عنوان كتابها من رواية ماركيز »الحب في زمن الكوليرا«. تمزج 
البحثي  العمل  إلى  لألفكار، وهي إضافة  الحر  األكاديمية والتداعي  الكتابة  بين  بنشيخة 

بدأت تمارس الكتابة اإلبداعية من خالل الشعر والرواية.

مقامات العنف هو عنوان الكتاب الذي نشر مؤخرًا للمفكر المصري الراحل منير الحافظ 
)1911 - 1998( عن »دار الحوار« في دمشق. مزج الحافظ في كتاباته بين التنظير الفكري 
واستدعاء المعجم الصوفي، وقد مثّل أحد أبرز األصوات العربية في فرنسا حيث استقر 

بعد 1952 لقرابته من األسرة الملكية في مصر.
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آثار أموية في 
جبل القلعة، 

عّمان )تصوير: 
هنريك براهي(

خالد السلطاني )العربي الجديد(
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مقر »الطبق الطائر« 
لشركة آبل

مــرت أكــثــر مــن عشر ســنــوات، ولــم يتم 
الواقع عن مشروع  أرض  الكشف على 
مــبــنــى آبـــــل، والــــــذي يــطــلــق عــلــيــه اســم 
الصحن الــطــائــر. هــذا مــا دفــع بفضول 
مــوقــع  الســتــكــشــاف   Duncan Sinfield
طيار  دون  طائرة  باستخدام  املشروع 
لــلــوقــوف عــلــى ضــخــامــة املــبــانــي الــتــي 

تسابق الزمن الكتمال تشييدها.
ــروع فــــي عـــــام 2014  ــ ــشـ ــ تــــم تــــدشــــني املـ
ــتــــي تــســيــر األعــــمــــال فـــيـــه بــأقــصــى  والــ
ســـرعـــة. ويــتــبــني هـــذا مـــن خـــال مقطع 
فيديو تم نشره ألول مرة في 1 فبراير 
يظهر  الـــيـــوتـــيـــوب،  مـــوقـــع  عــلــى   2016
فيه الشكل املستقبلي واملعالم الكبرى 
ملبنى الطبق الطائر والــذي يمثل املقر 
الــجــديــد لــشــركــة »آبـــــل«. ويــظــهــر جليًا 
لألبصار، جزء من مسافة 6 كيلومترات 
مــن الــنــوافــذ الــزجــاجــيــة املــقــوســة التي 
تتكون منها واجهة املقر. وتم تصميم 
املقر ليستوعب الــجــزء األكــبــر مــن قوة 

الــشــركــة، املــمــثــلــة فـــي 13 ألـــف مــوظــف، 
فــي فــضــاء يــفــوق 260 ألـــف مــتــر مربع 
الــذي قدمها عام  النهائية  في نسخته 

2011 ستيف جوبز بنفسه.
ــم افــــتــــتــــاح املــقــر  ــتـ ــن املــــتــــوقــــع أن يـ ــ ومــ

الجديد في أوائل عام 2017.

خوارزميات قادرة على 
قراءة أفكار اإلنسان

يعتبر تطوير أنظمة قادرة على قراءة 
أفكار اإلنسان من بني التحديات التي 
ــال املــتــخــصــصــني فــــي مــجــال  ــ تــشــغــل بـ
العلوم العصبية، حيث ستمكننا هذه 
يعمل  التي  الطريقة  فهم  مــن  الخطوة 
 
ً
بها الدماغ مما سوف يسهل مستقبا

عملية تطوير برامج تحاكي في عملها 
الدماغ البشري. 

ــــات  ــــواليـ ــالـ ــ ــــن بـ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة واشـ ــعــ ــامــ فــــــي جــ
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، تــمــكــن بــاحــثــون 
مـــن تــطــويــر خـــوارزمـــيـــات قـــــادرة على 
قــراءة أفكار اإلنسان في الوقت اآلنــي، 
إلكترودات يتم زرعها  باالعتماد على 

على مستوى الفص الصدغي للدماغ.
ــام الــبــاحــثــون بـــإجـــراء تــجــربــة على  وقــ
ســبــعــة أشـــخـــاص يـــعـــانـــون مـــن مــرض 
الـــصـــرع، حــيــث تـــم فـــي الـــبـــدايـــة عــرض 
ــلـــى  صـــــــــــور ألشــــــــخــــــــاص ومـــــــــنـــــــــازل عـ
شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر، لــتــقــوم بــعــد ذلــك 
ــتـــرودات املـــزروعـــة عــلــى مستوى  ــكـ اإللـ
ــــص الــــصــــدغــــي بـــنـــقـــل اإلشـــــــــــارات  ــفـ ــ الـ

ــى نــــظــــام يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــ الـــعـــصـــبـــيـــة إلـ
ــوم بــتــحــلــيــل  ــقـ خــــوارزمــــيــــات مــعــيــنــة تـ
ــتـــم فــــي املـــرحـــلـــة  ــيـ ــلـــك اإلشــــــــــــارات. ولـ تـ
ــديــــدة مــن  املـــوالـــيـــة عـــــرض ســلــســلــة جــ
ــور ألشـــخـــاص ومــــنــــازل(،  ــ الـــصـــور )صـ
حــيــث اســتــطــاع الــبــرنــامــج تــحــديــد ما 
ــورًا ملــنــازل  إذا كـــان الــشــخــص يـــرى صــ
أم ألشــخــاص  بدقة بلغت 96 %، وفي 
وقت آني ومتزامن )تفاوت يقدر بـ 20 

جزء من الثانية(.
ــرى الـــبـــاحـــثـــون أن هـــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــ ويـ
وظائف  فهم  فــي  جــديــدًا  تقدمًا  تعتبر 
الدماغ، حيث يأمل الخبراء أن تساعد 
ــــراض  هــــذه األداة فـــي فــهــم بــعــض األمـ
الــــتــــي تــــؤثــــر عــــلــــى وظـــــائـــــف الـــــذاكـــــرة 
والوظائف الحركية، مما سيساهم في 

إيجاد طرق إلعادة تأهيل الدماغ.

ابتكار لتسريع التحليل الجيني

ــــب الـــعـــني 
ّ
ــق ــدام تـــقـــنـــيـــة تــــعــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــتــــم اسـ يــ

لعل  مـــجـــاالت،  عـــدة  فـــي   )eye tracking(
ــا مــجــال رعـــايـــة األشـــخـــاص ذوي  ــرزهـ أبـ
االحتياجات الخاصة، عبر تمكينهم من 
التحكم في بعض األجهزة اإللكترونية، 
بني  االنــتــقــال  التقنية  هـــذه  تتيح  فمثا 
املـــوجـــودة عــلــى سطح  الــنــوافــذ  مختلف 
خال  مــن  الكمبيوتر،  جــهــاز  فــي  املكتب 
لــه الشخص  الـــذي ينظر  املــكــان،  تحديد 
الــذي يدعم هذه  الــحــاســوب  على شاشة 
إلى  األبــحــاث  الخاصية. وتسعى بعض 
أجهزة  العني في  تقنية تعقب  استخدام 
حديثة، حيث يعمل باحثون من جامعة » 
النكستر« في اململكة املتحدة البريطانية 
عــلــى دمــــج هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي الــســاعــات 
الـــذكـــيـــة، لــلــتــحــكــم فـــي بــعــض إعـــداداتـــهـــا 

كاالنتقال بني املقاطع املوسيقية.
التطبيق، الذي أطلق عليه املطورون اسم  
فــي مشغل  الــتــحــكــم  يتيح  ســـوف   ،Orbit
الذكية من  الساعة  املدمج في  املوسيقى 
خـــال االنــتــقــال بــني املــقــاطــع املوسيقية، 
رفـــع الــصــوت، إيــقــاف املــشــغــل، أو القيام 

كذلك بفتح اإلشعارات الواردة.
مـــرحـــلـــة  فـــــي  ــيـــق  ــبـ ــتـــطـ الـ ومـــــــا زال هـــــــذا 

الــتــطــويــر، حــيــث ذكـــر الــبــاحــثــون أن دقــة 
الــتــحــكــم فــــي الـــســـاعـــة بـــاســـتـــخـــدام هـــذه 
التقنية بلغت 80%، ومن املرتقب أن يتم 
أكثر دقــة. كما يطمح  تطويرها لتصبح 
 Orbit الباحثون إلى أن يتم دمج تطبيق
فـــي أجـــهـــزة أخــــــرى، كـــالـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

والحواسيب املحمولة.

الطاقة  إنــتــاج  التي تتيح  البديلة واملــتــجــددة،  الطاقات  الــريــاح مــن بــني  تعتبر طاقة 
الكهربائية باستخدام توربينات الرياح )طواحني الهواء(، حيث تشهد هذه الطاقة 
البديلة نموًا متزايدًا نظرًا لسهولة تركيبها، باإلضافة إلى كونها طاقة نظيفة وغير 
منتجة للغازات املسببة لاحتباس الحراري، مقارنة مع الطرق األخرى املستخدمة 

في إنتاج الطاقة الكهربائية، كالتي تعتمد على الوقود األحفوري.
إلى  الــريــاح  املــعــدات األكثر استخدامًا لتحويل طاقة  الــهــواء من بني  وتعد طواحني 
طاقة كهربائية، إال أن بعض األبحاث تعمل على تطوير معدات جديدة من شأنها 
أن تــنــافــس هـــذه الــطــواحــني، حــيــث يــعــمــل فــريــق مــن الــبــاحــثــني مــن جــامــعــة أوهــايــو 
بالواليات املتحدة األميركية على تطوير أشجار اصطناعية قادرة على توليد الطاقة 
الكهربائية من خال االستفادة من االهتزازات، التي تقوم بها أغصان هذه األشجار، 

والتي تحدث بفعل تأثير الرياح أو الحركة املرورية للسيارات والشاحنات.
وأشار البروفيسور »ريان آرن« - وهو أستاذ الهندسة امليكانيكية بجامعة أوهايو 
ومشرف على هذا املشروع - إلى أن كمية كبيرة من الطاقة تضيع دون أن يستفيد 
منها اإلنــســان، ويأمل في أن يساهم هــذا املــشــروع في تحويل جــزء من هــذه الطاقة 
الباحثون بتصنيع أشجار  إلــى طاقة يمكن االستفادة منها. وقــام هــؤالء  املــهــدورة 
اصطناعية باالعتماد على معدات كهروميكانيكية، حيث استطاعت هذه األشجار 

إنتاج كمية من الكهرباء بفضل االهتزازات، التي تحدثها األغصان االصطناعية.
ويــرى الباحثون أنه من املمكن أن يتم مستقبا تثبيت هذه األشجار االصطناعية 
نشر  فيها  التي يصعب  املناطق  في  أو  الجسور،  أو  الشاهقة  البنايات  من  بالقرب 
الطواحني الهوائية أو األنظمة الخاصة بالطاقة الشمسية، ولكن في الواقع ال نزال 
بعيدين عن مثل هذا السيناريو، نظرًا ألن الطاقة، التي يتم توليدها باستخدام هذه 

الطريقة، ما زالت ضئيلة جدًا.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

العين للتحكم بالساعات الذكية

أشجار اصطناعية لتوليد الطاقة الكهربائية

هشام حدانة

الحمض  أجــل تحديد تسلسل  من 
على  الحصول  وبالتالي  الــنــووي، 
بــطــاقــة الـــهـــويـــة الـــوراثـــيـــة لــلــنــوع، 
الذي تجرى له التحاليل، فقد تم االعتماد منذ 
السبعينيات على أسلوب رئيسي يتمثل في 
النووي على مصفوفة، وهي  الحمض  وضــع 
كالقالب، من أجل إنتاج بصمة، تبرز في نوع 
من أنواع املواد الهامية )الجل( على مساحة 
املصفوفة. ويتم بعد ذلك تمرير تيار كهربائي 
من خال املادة الهامية، حيث تتحرك أجزاء 
الــنــووي كل بحسب حجمها. وعلى  الحمض 
هذا األساس يتم الحصول على صورة تتكون 
من تسلسل خطوط متوازية تشبه من قريب 
مــا يسمى بـــ »بــاركــود«.  وألن حساسية هذه 
وجود  تتطلب  فإنها  ضعيفة،  تبقى  الطريقة 

في خضم تطور 
الفحوصات الوراثية، 

يأتي هذا االبتكار لتسريع 
وتحسين حساسية 

التحليات الجينية ألزيد 
من ألف مرة

الــنــووي، وهــو ما  عينة معتبرة مــن الحمض 
أمــرًا صعبًا، خصوصًا  يجعل الحصول عليه 

من قبل الشرطة العلمية.
أمـــا الــطــريــقــة املــبــتــكــرة، الــتــي طــورهــا الباحث 
أطلق  والــتــي   ،Aurélien Bancaud الــفــرنــســي 
تستخدم  ال  فإنها   ،»MicroLAS« اســم  عليها 
الــهــامــيــة، ولـــكـــن يتم  املــصــفــوفــة ذات املــــــادة 
الحمض  في  كهربائي  مجال  مباشرة  تمرير 
ولكن  املصفوفة  ليس على  املوضوع  النووي 
على شريحة إلكترونية تشبه شريحة معالج 
الكمبيوتر، والتي تلتصق عليها دارات سيالة 

على مادة السليكون.
ويذكر الباحث أن ابتكاره، الذي هو عبارة عن 
»مختبر على رقاقة« يتميز بنسبة حساسية 
تزيد عن 100 إلى 1000 مرة أكثر من حساسية 

طريقة املصفوفة ذات املادة الهامية.
إلى  الحاجة  لم تعد  املبدأ،  ولذلك، فمن حيث 
الــنــووي قبل إجــراء  تركيز عينة من الحمض 
تحليل تسلسل الحمض النووي، مثل الطريقة 
النتيجة،  تحسني  أجــل  مــن  وذلـــك  التقليدية، 
ألن مجرد إلغاء هذه املرحلة سوف يوفر من 
الوقت حوالى ساعة ونصف الساعة من إجراء 
هذه  إمكانيات  »أن  كذلك  يذكر  كما  التحليل. 
التكنولوجيا املبتكرة تظل كبيرة، ليس فقط 
من حيث تقليل الوقت الــازم للتحليل، ولكن 
كذلك من حيث تقليل تكلفة العملية، والتي ما 

زالت غير قابلة للقياس بنسبة لغاية اآلن.«
املــبــتــكــرة في   microLAS تــســمــح طــريــقــة كــمــا 

عملية  تسريع  إلــى  الــنــووي  الحمض  تحليل 
الــجــريــمــة، باإلضافة  فــي علم  الــهــويــة  تحديد 
إلــــى إمــكــانــيــة تــوظــيــفــهــا فـــي ســــوق مـــزدهـــرة 
مــن عـــروض الــتــحــالــيــل الــوراثــيــة الشخصية، 
عــبــر اإلنــتــرنــت. وقـــد وفـــرت شــركــات أميركية 
الــنــووي،  بالفعل اخــتــبــارات جــديــدة للحمض 

الفردية  االستعدادات  اكتشاف  يفترض منها 
إلى السمنة أو الكوليسترول أو السكري. كما 
تذكر شركة أخرى استعدادها إلطاق تحليل 
جــديــد الكــتــشــاف مــرض الــتــوحــد. ويفتح هذا 
االبتكار الباب واسعًا الزدهار ميدان التحليل 

الجيني أكثر فأكثر.

أحمد ماء العينين

في خضم التزايد املستمر للهواتف الذكية 
واألجهزة املتصلة، تطمح الشركات املزودة 
تقنيات من  إلــى تطوير  االتــصــال  لخدمات 
شــبــكــات  أداء وســــرعــــة  تــحــســن  أن  شـــأنـــهـــا 
االتصال، حيث تعتبر املوجات امليليمترية 
التقنيات  بـــني  مـــن  الــعــالــيــة  ــتــــرددات  الــ ذات 

الحديثة، التي تعول عليها هذه الشركات.
مــؤخــرًا  أعــلــنــت  الــيــابــانــيــة   Fujitsu شـــركـــة 
بالتعاون مع جامعة طوكيو  أنها تمكنت، 
في  قياسي  رقــم  تحقيق  من  للتكنولوجيا، 
نــقــل الــبــيــانــات بــاســتــخــدام تــقــنــيــة جــديــدة 

تــعــتــمــد عــلــى املـــوجـــات املــيــلــيــمــتــريــة، حيث 
التجربة  خــال  البيانات  نقل  سرعة  بلغت 
الــتــي قــام بها الــفــريــق الــقــائــم على املــشــروع 
إلــــى 56 غــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة وهــــو ما 
يعني إمكانية تحميل فيلم يبلغ حجمه 7 

غيغابايتات في ثانية واحدة فقط.
امليليمترية  املـــوجـــات  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ال تــصــل إلـــى املـــســـافـــات، الــتــي تــصــل إليها 
شــبــكــات الــجــيــل الـــرابـــع، حــيــث لـــم تــتــجــاوز 
املسافة الفاصلة بني املرسل واملستقبل في 
هذه التجربة سوى 10 سنتيمترات، إال أنها 
في املقابل، تعتبر قــادرة على نقل أضعاف 

عدد البيانات.

هـــــذه  تـــــقـــــديـــــم   Fujitsu شــــــركــــــة  تـــــعـــــتـــــزم 
ة  ــاء ــ ــفـ ــ وكـ أداء  لـــتـــحـــســـني  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــتــــي يــصــعــب  الــــهــــوائــــيــــات، فــــي املــــنــــاطــــق الــ
توصيلها باإلنترنت عبر األلياف البصرية.
ويـــــرى الـــخـــبـــراء أن املــــوجــــات املــيــلــيــمــتــريــة 
ســتــشــكــل، فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، الــلــبــنــة 
ــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس،  ــبـ األســــاســــيــــة لـــشـ
ــة نــقــل  ــ ــرعـ ــ ــي مــــضــــاعــــفــــة سـ ــ ــم فــ ــاهــ ــســ ــتــ وســ
البيانات، على الرغم من أنها تتميز بمدى 
أقــصــر، مــقــارنــة مــع شــبــكــات الــجــيــل الــرابــع. 
»املصفوفات  تدعى  تقنية  استخدام  أن  إال 
املـــتـــدرجـــة« ســتــمــكــن مـــن بـــث هـــذه املــوجــات 

على مسافات أطول بكثير.

5G خطوات تفصلنا عن الجيل الخامس لالتصاالت

)Getty( االستغناء عن المصفوفة الهالمية في الفحص الجيني المبتكر

قام علماء في جامعة واشنطن في الواليات املتحدة األميركية بتطوير مجهر مصغر على شكل 
قلم، سيتيح  للجراحني تحديد ورؤية الخايا السرطانية داخل غرفة العمليات. وتم تطوير هذا 
القلم بالتعاون مع مركز »ميموريال سلون كيترينغ« للسرطان في جامعة ستانفورد ومعهد 
»بارو«، حيث أشار »جوناثان ليو«، وهو أستاذ مساعد في الهندسة امليكانيكية في الجامعة، 
إلى أن هذا املجهر الجديد يحتوي على تقنيات متطورة تجعله قادرًا على التقاط صور عالية 
الجودة، سوف تمكن الجراحني من التمييز بني أماكن الورم السرطاني وبني األنسجة الطبيعية 
الجديد في غرفة  أن يتم االعتماد على هــذا االبتكار  املرتقب  أثناء قيامهم بالعملية. ومــن  في 
العمليات الجراحية، بعد أن يتم االنتهاء من مراحل التجريب، أي بحلول السنة املقبلة. ويرى 

الخبراء أن هذا الجهاز سيساهم في تحسني طرق اكتشاف األورام السرطانية.

قلم يشخص الخايا السرطانية
تقنيات طبية

جديد
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ذكرت وكالة 
األنباء القطرية، 
أن الدوحة 
»مرشحة بقوة« 
الستضافة 
بطولة كأس 
الخليج لكرة 
القدم في 
نسختها الـ23، 
بعد تعثر 
محاوالت 
كويتية متكررة 
الستضافة 
الحدث 
اإلقليمي. 
وقالت الوكالة 
القطرية إن 
الدوحة مرشحة 
الستضافة 
البطولة »لكون 
الكويت ما زالت 
تحت إيقاف 
االتحاد الدولي 
)الفيفا(، 
وبالتالي سيكون 
من الصعب 
أن تستضيف 
هذا المحفل 
الخليجي، إال 
في حالة رفع 
الحظر عن الكرة 
الكويتية«.

لقطة من نهائي كأس خليجي 22 )فايز نور الدين/فرانس برس(

خليجي 23 وقطر
عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو 

مدريد اإلسباني عن سعادته بالتواجد في 
صفوف فريقه الحالي، مشيرًا إلى أنه لن يترك 
)الروخيبانكوس(. وقال جريزمان في مؤتمر 

صحافي »أنا بحالة جيدة هنا، وأنا سعيد، وأود 
االستمرار، وأعتقد أن النادي ال ينوي بيعي، 

لذا فلن أرحل«، وذلك في أعقاب انتقال املهاجم 
الكولومبي جاكسون مارتينيز إلى الدوري 

الصيني خال موسم االنتقاالت الشتوية املنصرم.

ب فريق سان لورنزو على بوكا جونيوروز 
ّ
تغل

برباعية نظيفة، ليتوج بكأس السوبر األرجنتيني. 
وحملت رباعية سان لورنزو، في املباراة التي 
أقيمت على ملعب »ماريو كيمبيس« بمدينة 

كوردوبا، الليلة املاضية، أمام ما يزيد عن 45 ألف 
شخص، توقيع بابلو باريينتوس الذي سجل 

هدفني وفرناندو بيلوسكي ونيكوالس باندي. 
وجمعت املباراة بوكا بصفته بطل الدوري وكأس 

األرجنتني وسان لورنزو كوصيف العام املاضي.

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد اإلسباني أن البرتغالي كريستيانو 

رونالدو هو أفضل العب في الوقت الحالي، فضا 
عن كونه شخصا طيبا بعيدا عن الصورة املأخوذة 
عنه. وقال زيدان، في مقابلة مع صحيفة )ريكورد( 

املكسيكية، »ميسي جيد للغاية، ولكن بالنسبة 
لي كريستيانو هو األفضل دون شك«. وأوضح 

رونالدو هو »الرقم واحد« ليس فقط بسبب 
أهدافه، وانما لطموحه الذي يبديه في كل مباراة.

الفرنسي جريزمان: 
أنا بحالة جيدة 

ولن أرحل عن أتلتيكو

سان لورنزو 
يكتسح بوكا ويتوج 

بكأس السوبر

زيدان: ميسي جيد للغاية 
لكن كريستيانو 

هو األفضل
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المدرب القادم ألسود 
األطلس هو الفرنسي 

ايرفي رينار

لخويا ال يريد االبتعاد كثيرًا عن االنتصارات مرة أخرى
مر لخويا حامل اللقب بفترة عصيبة شهدت غيابه عن الفوز لخمس جوالت، 
الجمعة وهو  اليوم  العربي  أخــرى عندما يواجه  ذلــك مــرة  لكنه ال يريد تكرار 
يتطلع للتعافي سريعا من آثار هزيمته في الجولة املاضية بدوري نجوم قطر 
لخويا  لآلمال حقق  املخيبة  الفترة  هــذه  آثــار  التخلص من  وبعد  الــقــدم.  لكرة 
ثمانية انتصارات متتالية أعادت إليه التوازن بعض الشيء، لكن هزيمته 2-3 
أمام السيلية نهاية األسبوع املاضي جعلته يبتعد بفارق 14 نقطة عن الريان 

املتصدر قبل تسع جوالت على نهاية املسابقة.

اتحاد العاصمة يسعى للتعافي السريع على حساب 
شباب قسنطينة

سيبحث اتحاد العاصمة املتصدر عن التعافي سريعا من آثار هزيمته الثانية 
هذا املوسم في دوري املحترفني الجزائري لكرة القدم عندما يستضيف شباب 
الجولة االفتتاحية  العاصمة للمرة األولى منذ  اليوم. وخسر اتحاد  قسنطينة 
للمسابقة بعد هزيمته 2-1 على ملعب مولودية وهران يوم السبت املاضي لكن 

هذا لم يؤثر على وضعه مع تعثر أقرب املنافسني له على الصدارة.

سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس فرنسا

الثمانية بكأس فرنسا لكرة  العبور لدور  حجز باريس سان جيرمان بطاقة 
التي  املباراة  ليون بثالثية نظيفة، وذلك في  أوملبيك  القدم بعدما أكرم ضيافة 
جمعتهما مساء اليوم األربعاء على ملعب األول »حديقة األمراء« في دور الـ16. 
وبعد شوط أول سلبي بني الفريقني، انفجر العبو الفريق الباريسي في وجه 
ثنائية  إبراهيموفيتش،  السويدي زالتان  أهداف عبر نجميه  الضيوف بثالثة 
في الدقيقتني 63 و67 واألوروغواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 75. وتقدم 
أصحاب األرض في النتيجة بعد تمريرة عرضية من البرازيلي لوكاس مورا 
من ناحية اليمني مرت من الجميع ووجدت زالتان الذي أسكن الكرة بصدره، 
قبل أن يعود الالعب نفسه ويحرز الهدف الثاني بعد متابعة لتمريرة اإليفواري 

سيرجي أورييه األرضية من اليمني ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

... ونانت ولوريان وسانت إيتيان 
تلحق بركب المتأهلين

وحجزت أندية لوريان وسانت إيتيان ونانت مقاعدها في دور الثمانية لكأس 
الدرجة  أندية  أحــد  القدم بعد فوزها على كل من ســار يونيون،  لكرة  فرنسا 
الرابعة، وتروا وبوردو على الترتيب وذلك خالل مباريات دور الـ16. واكتسح 
لوريان مضيفه الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة في فرنسا برباعية نظيفة 

جاءت جميعها في شوط املباراة الثاني.

بايرن في نصف نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز 
على بوخوم

ميونيخ  بايرن  ليقود  هدفني  ليفاندوفسكي  روبــرت  البولندي  املهاجم  أحــرز 
لقبل  اللقاء بعشرة العبني والصعود  أنهى  الــذي  للفوز 3-صفر على بوخوم 
نهائي كأس أملانيا لكرة القدم. ومع اإلعالن األسبوع املاضي عن انتقال املدرب 
بدا  املــوســم  بنهاية  االنجليزي  سيتي  ملانشستر  غــوارديــوال  بيب  اإلســبــانــي 
بايرن بعيدا عن سرعته املعهودة في الشوط األول للمباراة الثانية على التوالي 

بعد تعادله بدون أهداف مع باير ليفركوزن في الدوري يوم السبت املاضي.

وست بروميتش يتخطى بيتربره بركالت الترجيح
الترجيح  بركالت  املمتاز 3-4  للدوري  املنتمي  ألبيون  بروميتش  تغلب وست 
على بيتربره الذي يلعب بالقسم الثالث في مباراة إعادة مثيرة بالدور الرابع 
الــوقــتــان األصــلــي واإلضــافــي  وانتهى  الــقــدم.  لكرة  اإلنجليزي  االتــحــاد  لكأس 
بالتعادل 1-1 بعدما تقدم الجناح جون تايلور لبيتربره في الدقيقة 55 ثم هز 
العب الوسط دارين فليتشر الشباك لوست بروميتش بتسديدة متقنة من عند 

حافة منطقة الجزاء.

الرباط ـ العربي الجديد

أعــلــن االتــحــاد املــغــربــي لــكــرة الــقــدم انفصاله 
بالتراضي عــن بــادو الــزاكــي مــدرب املنتخب 
الوطني رغم تقدم الفريق إلى الدور الحاسم 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
ــع االتـــحـــاد املغربي  2018 فــي روســـيـــا. وأرجــ
في بيان سبب القرار إلى »غياب التفاهم مع 
املـــدرب«. وأضــاف البيان »بعد االطــاع على 
مجموعة من التقارير التقنية التي أعدت من 
طرف اإلدارة التقنية الوطنية وبعد نقاشات 
مــســتــفــيــضــة خــلــص االتـــحـــاد إلــــى اتـــفـــاق مع 
املدرب بادو الزاكي.. إن من مصلحة الطرفني 
ــادة  إنـــهـــاء الــعــقــد بــالــتــراضــي مــمــا يــتــيــح إعــ
األول  املنتخب  عمل  استراتيجية  فــي  النظر 
والــبــحــث عـــن الــســبــل الــكــفــيــلــة بــإرجــاعــه إلــى 

سكته الصحيحة«.
وأضــاف البيان أن القرار جاء »بعد أكثر من 
20 شهرا على رأس الطاقم التقني للمنتخب 
اختيارات  الــذي طبع  االستقرار  وعــدم  األول 
الناخب الوطني السيد بادو الزاكي والتذبذب 

الرياض ـ العربي الجديد

واصـــل فــريــق األهــلــي الــســعــودي عــزفــه املذهل 
الــســعــودي  ــــدوري  الـ الــنــصــر  بطعم  مستمتعا 
لــلــمــحــتــرفــني لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــذ مـــوســـمـــني، إذ 
ســجــل انــتــصــارا جــديــدا عــلــى نــظــيــره الــوحــدة 
الــســعــودي فـــي الــجــولــة الــســادســة عــشــرة من 

دوري املحترفني السعودي لكرة القدم. 
وســجــل عمر الــســومــة هــدف األهــلــي واملــبــاراة 
الوحيد في الدقيقة 53 إثر تسديدة قوية بعد 
الــكــرة لنفسه بإرسالها مــن فــوق أحد  أن هيأ 
قــبــل أن يــســددهــا لتصطدم  املــنــافــس  العــبــي 
بباطن القائم األيمن لحارس الوحدة وتسكن 
ــاول الــســومــة إضـــافـــة املـــزيـــد من  ــ الــشــبــاك. وحـ
بعدها  ســريــعــة  بــعــد هجمة  لفريقه  األهــــداف 
بثاث دقائق حيث أرسل عرضية لم تجد سوى 
الــذي أبعدها. وشهدت الدقيقة  دفــاع الوحدة 
88 طـــرد الــكــامــيــرونــي إرنــســت العـــب الــوحــدة 
إثــر التحام  الثاني  بعد حصوله على اإلنــذار 
عنيف مــع أحـــد العــبــي األهــلــي. ورفـــع األهــلــي 

الودية والرسمية  املباريات  النتائج بني  في 
ــا صــاحــبــهــا مـــن ردود فــعــل مــتــخــوفــة من  ومـ
مستقبل األسود باإلضافة إلى توتر العاقة 
بــــني عـــنـــاصـــر الـــطـــاقـــم الــتــقــنــي لــلــمــنــتــخــب«. 
بالرباط  مقره  في  املغربي  االتــحــاد  واجتمع 
لتقييم أداء املنتخبات الوطنية وعلى رأسها 
املنتخب األول. وتــابــع بيان االتــحــاد »قــررت 
الوطني الجديد  الناخب  الجامعة أن يتولى 
- الذي سيتم اختياره - اإلشراف على تدريب 
املحليني  الاعبني  ومنتخب  األول  املنتخب 
معا باإلضافة إلى التنسيق الكامل مع اإلدارة 
الوطنية في اإلشــراف على املنتخب  التقنية 
األوملـــبـــي. »يــعــكــف االتــحــاد حــالــيــا عــلــى عقد 
اإلدارة  الــرؤى مع  للتشاور وتــبــادل  جلسات 
التقنية الوطنية وبعض األطر لدراسة أفضل 
الــخــيــارات الخــتــيــار مـــدرب جــديــد للمنتخب 
الوطني املغربي والــذي سيعلن عنه رسميا 
فــور التوصل إلــى اتفاق خــال األيــام القليلة 
املقبلة«. وقالت مصادر في االتحاد املغربي 
طــلــبــت عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــهــا إن املـــدرب 
إيرفي  الفرنسي  هــو  األطــلــس  ألســـود  املقبل 

رصـــيـــده إلــــى 38 نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 
الــذي واجــه مضيفه الرائد ضمن  على الهال 
الجولة ذاتها. وتجمد رصيد الوحدة عند 13 
نقطة في املركز العاشر. وقال تيسير الجاسم 
العـــب األهـــلـــي فـــي تــصــريــحــات ملــحــطــة ام.بــــي.

مباراة  »كانت  التلفزيونية  برو سبورت  سي 
تكون  الفريق  نتائج  تهتز  عندما  لــنــا.  مهمة 
الــعــودة صــعــبــة. ابــتــعــد أداء األهــلــي عــن أدائـــه 
اللقاء إال ان املهم  فــتــرات  املــعــروف فــي بعض 
هــو حصد الــثــاث نــقــاط«. وأضـــاف »تعادلنا 
ــاب الــجــمــاهــيــر  ــ ــاراتـــني الــســابــقــني أصـ ــبـ فـــي املـ
بــالــحــزن. مــن الصعب ان تــتــعــادل مــع فريقني 
املنافسة  ســنــواصــل  الــلــقــب.  على  ينافسان  ال 
عــلــى الــلــقــب مــع الـــهـــال«. وتــعــادل األهــلــي في 
مباراتني متتاليتني على أرضه أمام التعاون 
والخليج على الترتيب. وقال زميله مصطفى 
بــصــاص »تــعــادلــنــا فــي املــبــاراتــني السابقتني 
ال  اللقب  على  التنافس  للغاية.  محبطا  كــان 
يحتمل مثل هذه النتائج«. وقال مدرب الفريق 
غروس: »تفكيرنا منصّب اآلن على التحضير 
ملواجهتي النصر والهال األسبوع املقبل وأنا 
سعيد بعودة السومة إلى التسجيل بعد فترة 
ــاف »عــمــلــنــا باجتهاد  بــهــا«. وأضــ مـــّر  صعبة 
إلـــى طريق  مــجــددًا  ــعـــودة  الــفــوز والـ لتحقيق 
الثاث  النقاط  بتحقيق  سعيد  االنــتــصــارات، 
ــبــــاراة واجـــهـــنـــا خــالــهــا فــريــقــا منظما  فـــي مــ

ولعبنا على أرضية لم تكن ممتازة«.
التوالي  على  الثالث  فــوزه  الشباب  كما حقق 
في الــدوري بتغلبه 2-1 على مضيفه الخليج 

ريـــنـــار املـــقـــال مـــؤخـــرا مـــن تـــدريـــب نــــادي ليل 
واملدرب السابق لزامبيا وساحل العاج.

ــم فــي  ــاســ ــرب إلــــــى الـــــــــدور الــــحــ ــ ــغـ ــ وصــــعــــد املـ
العالم  لــكــأس  املــؤهــلــة  األفــريــقــيــة  التصفيات 
2018 رغم هزيمته 1-صفر خارج أرضه أمام 
غينيا االستوائية في إياب الدور الثاني في 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
وتـــفـــوق املـــغـــرب 2-1 فـــي مــجــمــوع املــبــاراتــني 
ــوزه 2-صـــفـــر فـــي لــقــاء الـــذهـــاب. وكـــان  بــعــد فــ
رحيل الــزاكــي )57 عــامــا(، والـــذي اشتهر في 
حقبته كاعب بحراسة مرمى ريال مايوركا 
أمـــرا   ، و1992   1987 عـــامـــي  بـــني  اإلســـبـــانـــي 
شبه محسوم خال األيــام األخيرة، ولكن لم 
يعلن عنه رسميا ســوى األربــعــاء. ولــم يعلن 
القدم عن اســم خليفة  املغربي لكرة  االتــحــاد 
املدرب املقال. وقاد بادو الزاكي املغرب مرتني: 
األولى بني عامي 2002 و2005 والثانية بداية 
مــن مــايــو/أيــار 2014 وحــتــى إقــالــتــه. وتــقــول 
هيرفيه  الفرنسي  إن  مغربية  إعــام  وســائــل 
رينار، الذي أنهى مؤخرا ارتباطه بنادي ليل، 
املقبل بسبب خبرته  املـــدرب  هــو  ربما يكون 
كــوت ديفوار  أفريقيا مع  داخــل  التدريب  في 
وزامــبــيــا وأنـــجـــوال. ويــتــواجــد ريـــنـــار حاليا 
فــي املــغــرب، حــيــث تشير الــتــوقــعــات إلـــى أنــه 

يتفاوض بخصوص تفاصيل عقده.
وكــان بــادو الــزاكــي أحــد أبــرز العبي منتخب 
»أســـود األطــلــس« فــي كــأس العالم 1986 في 
املــكــســيــك، عــنــدمــا بــلــغ الــــدور الــثــانــي وخسر 

بصعوبة امام أملانيا الغربية بهدف يتيم.

لـــيـــوقـــف ســلــســلــة تــــعــــادالت األخــــيــــر. وخــســر 
الخليج - الـــذي تــعــادل فــي الــجــوالت الخمس 
املــاضــيــة، آخــرهــا أمــــام األهـــلـــي، بــعــدمــا تلقت 
املــبــاراة.  شباكه هدفني فــي أول 27 دقيقة مــن 
ــز الــخــامــس  ــركـ ــزز الـــشـــبـــاب مــوقــعــه فـــي املـ ــ وعـ

ــاراة مــقــابــل 20  ــبـ بــرصــيــد 27 نــقــطــة مـــن 16 مـ
نقطة للخليج يحتل بها املركز الثامن. افتتح 
إسماعيل املغربي التسجيل للشباب مستغا 
خطأ مسلم الفريج حارس الخليج بعد مرور 
ــة الـــلـــقـــاء ثـــم ضــاعــف  ــدايـ ــائـــق عــلــى بـ عــشــر دقـ

عــبــد الــلــه األســطــا الــتــقــدم للضيوف مــن ركلة 
الفارق  الخليج  وقلص   .27 الدقيقة  في  جــزاء 
بتسديدة عبد الله كوفي في الدقيقة 72، لكنه 
عجز عن إدراك التعادل في الوقت املتبقي من 
فــوزه الخامس هذا  اللقاء ليفشل في تحقيق 

املوسم.

رفض استئناف النصر السعودي
ذلـــك،   رفــضــت لجنة االستئناف  فــي فــضــون 
باالتحاد السعودي لكرة القدم الطعن املقدم 
من نادي النصر حامل لقب دوري املحترفني 
ضــد الــعــقــوبــة املــوقــعــة عــلــى مهاجمه املــالــي 
مــوديــبــا مــايــغــا. وعـــوقـــب مــايــغــا بــاإليــقــاف 
ملــبــاراة واحـــدة بسبب تــصــرف غير رياضي 
ــاراة الـــقـــادســـيـــة فـــي الـــــــدوري يــوم  ــبــ خــــال مــ
ألــف   40 تغريمه  بــجــانــب  املــاضــي  الخميس 
نطح  مــايــغــا  وحــــاول  دوالرا(.   10664( ريـــال 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت  ــبــ العــــب مــنــافــس خــــال املــ
بالتعادل بدون أهداف. وقال النصر صاحب 
املركز السادس عبر تويتر إنه تلقى خطابني 
من االتحاد املحلي بشأن رفض االستئناف 
ــــب الـــوســـط عبد  ضـــد عــقــوبــتــي مــايــغــا والعـ

العزيز الجبرين.
ــــف الــجــبــريــن ملـــبـــاراتـــني بــســبــب تــصــرف  وأوقــ
ــاراة الـــشـــعـــلـــة فــــي كـــــأس مــلــك  ــ ــبـ ــ عــنــيــف فــــي مـ
السعودية مع تغريمه عشرة آالف ريال. وداس 
الــشــعــلــة املنتمي  الــجــبــريــن رأس أحـــد العــبــي 
لــلــدرجــة الــثــانــيــة فــي دور الــســتــة عــشــر لكأس 

امللك في الثاني من فبراير/ شباط الجاري.

األهلي السعودي يواصل االستمتاع بـ»طعم االنتصارات«نتائج المنتخب المغربي تطيح بادو الزاكي
كانت إقالة المدرب 

المغربي بادو الزاكي 
متوقعة في ظل تراجع 

نتائج أسود األطلس

سجل األهلي انتصاره رقم 
50، لكن هل سيواصل 

الفريق مسيره على ذات 
النهج بعدم تلقي أي 

هزيمة منذ 2014

)Getty( بادو الزاكي مدرب المنتخب المغربي

)Getty/ماركوس باكيتا لم يستمر سوى 5 مباريات )كريم جعفر/فرانس برس

)Getty( حسام حسن وشقيقه ذاقا مرارة اإلقالة

األهلي السعودي يمضي في تدوين االنتصارات )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

الزمالك  نـــادي  إدارة  مجلس  قــرر 
املــصــري بعد جلسة طــارئــة إقالة 
ــام »مــــــيــــــدو«، املـــديـــر  ــســ ــد حــ ــمــ أحــ
القدم وحــازم إمام  للفريق األول لكرة  الفني 
رئيس جهاز الكرة مع تعيني محمد صاح 
كمدير فني مؤقت وإسماعيل يوسف كمدير 
لــلــكــرة إلـــى حــني الــتــعــاقــد مــع مـــدرب أجنبي 

خال أيام.
جـــاء ذلـــك بــعــد هــزيــمــة األبـــيـــض حــامــل لقب 
الــــدوري وكـــأس مــصــر املــوســم املــاضــي أمــام 
األهـــلـــي الــغــريــم الــتــقــلــيــدي بــهــدفــني دون رد 
الــتــي أقيمت بينهما فــي استاد  املــبــاراة  فــي 

مرتضى منصور 
واإلقاالت

الزمالك »يستهلك« ثالثة مدربين في 16 مباراة

أعلن الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة 
»ميدو«،  حسام  أحمد  مدربه  إقالة   القدم، 
بعد مرور سبع مباريات فقط على فترته الثانية 
التقليدي  غريمه  أمام  خسارة  إثر  الفريق،  مع 

األهلي

تقرير

بــــرج الـــعـــرب بـــاإلســـكـــنـــدريـــة فـــي الــقــمــة رقــم 
111، والـــتـــي جــــاءت فـــي خــتــام الـــــدور األول 
ومن   ،2016  /  2015 املحلي نسخة  لــلــدوري 
أمام  والخسارة  سموحة  مع  التعادل  قبلها 
اإلسماعيلي، وهو ما أفقد الفريق 8 نقاط في 

ثاث مباريات متتالية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك لقناة 
النيل للرياضة »الزمالك لعب أسوأ مبارياته 
في عهد ميدو.. وأيضا خال الثمانية أشهر 
ــــرة«. وأضــــــاف »لــــم نــســتــقــر بــعــد على  ــيـ ــ األخـ
املــــدرب الــجــديــد، وإقــالــة مــيــدو جـــاءت بــقــرار 
الزمالك، غالبا ما سيكون  إدارة  من مجلس 
بديل ميدو أجنبيا.. وكان لدي أمل أن يكون 
املدرب مصريا.. لكن ربما في املوسم القادم«. 
وأشـــــار إلـــى أنـــه كــلــف لــجــنــة مـــن خــمــســة من 
»على  أجنبي  مــدرب  الزمالك الختيار  أبــنــاء 

مستوى عاٍل«.
ــان الـــزمـــالـــك بــطــل الــثــنــائــيــة املــحــلــيــة في  ــ وكـ
مصر قد أعــاد في الثالث من يناير/ كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي مــهــاجــمــه ومـــدربـــه الــســابــق 
»ميدو« على رأس الجهاز الفني للفريق بدال 
مــن الــبــرازيــلــي مــاركــوس باكيتا الـــذي شغل 

املنصب ألقل من شهر واحد.
ورحــــل »مـــيـــدو« الــبــالــغ عــمــره 32 عــامــا عن 
ــالـــك فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2014 وتــولــى  الـــزمـ
بــعــدهــا رئـــاســـة قـــطـــاع الــنــاشــئــني بــالــنــادي 
ثاني  في  اإلسماعيلي  قيادة  يتولى  أن  قبل 

تجاربه التدريبية.
وقـــرار إبــعــاد »مــيــدو« ليس األول ولــن يكون 
األخـــيـــر فـــي زمـــالـــك مــرتــضــى مــنــصــور الـــذي 
لعبها  16 مباراة  استهلك ثاثة مدربني في 
في املسابقة بحكم أن له مباراة مؤجلة أمام 
االتـــحـــاد الــســكــنــدري، بــاإلضــافــة إلـــى مرتني 
تـــولـــى فــيــهــمــا مــحــمــد صــــاح املــهــمــة بشكل 
مؤقت في التدريبات، وأيضًا إجراء تغييرات 

عديدة في أفراد الجهاز الفني واإلداري.
الفريق للثنائية إال أنه  وبالرغم من أنه قاد 
بعد أربع مباريات فقط دون السوبر املحلي 
فــاجــأ غــيــســوالــدو فــيــريــرا جــمــاهــيــر الــزمــالــك 
الرسمية  عــلــى صفحته  بــبــيــان  ومــســؤولــيــه 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
يعلن فيه فسخ عــقــده مــع الــنــادي مــن طرف 
واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته 
إلنــذار  الــنــادي  إدارة  استجابة  وعــدم  املالية 

رسمي أرسله إلى النادي.
بيان  الزمالك بإصدار  نــادي  إدارة  وسارعت 
نـــشـــره املـــوقـــع الـــرســـمـــي يــصــف فــيــه املــــدرب 
بشكوى  التقدم  ويعلن  بالهارب  البرتغالي 
ضـــده إلـــى االتــحــاد الــدولــي »الــفــيــفــا«، وجــاء 
فيه: »ادعــى املــدرب الهارب فيريرا أن رئيس 
النادي يتحدث عنه في غيابه بطريقة سيئة، 
وهـــو الــــذي ذكـــر مـــن قــبــل أن رئــيــس الــنــادي 
يــتــعــامــل مــعــه بــشــكــل حــضــاري مــحــتــرم وكــل 
طلباته يتم تنفيذها له فورًا. وادعى بأنه لم 

عرف عن رئيس الزمالك أنه 
»عدو المدربين« منذ أن 

سلك طريق اإلدارة

)Getty( مرتضى منصور رئيس الزمالك

يتقاض راتبه منذ ثاثة أشهر وهو يعلم أن 
عقده الجديد بدأ منذ شهرين فقط«.

ولم ينس البيان أن يحمل املدرب البرتغالي 
أمام  املحلي  السوبر  مسؤولية ضياع كأس 
األهلي والهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف 
أمام النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية 
بــالــدوري ليس  الفوز  أن  أكــد  األفريقية، كما 

بسببه ولكن برجولة الاعبني.
ــاز في  ــاد فــيــريــرا الــفــريــق فـــي مــبــاريــات فـ وقــ
ثـــاث عــلــى وادي دجــلــة 2/ صــفــر واإلنــتــاج 
الحربي 1/2 واملقاولون العرب 1/2 وتعادل 

مع أسوان بدون أهداف.

الــشــرطــة 1/ صفر وإنبي  واتــحــاد  2/ صفر 
1/ صــفــر واملـــصـــري 1/ صــفــر قــبــل أن تهتز 
النتائج ويتعادل مع سموحة 1/1 ويخسر 
أمام اإلسماعيلي صفر/ 1 ثم األهلي صفر/ 

 .2
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــرتــضــى مــنــصــور أطــاح 
بالعديد من املدربني األجانب واملصريني في 
والتي  للنادي،  الثانية كرئيس  فترة واليته 
بدأت في مــارس/ آذار 2014. والبداية كانت 
بأحمد حسام ميدو، ومن بعده حسام حسن 
الذي تولى املسؤولية في عيد الفطر وأقيل 
فــي عــيــد األضــحــى فــي فــتــرة زمــنــيــة تــقــدر بـ 

وجـــاء الــبــرازيــلــي مــاركــوس باكيتا وتــعــادل 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادتـــه فــــي مـــبـــاراتـــني أمــــام 
وخسر   2/2 املقاصة  ومــصــر   1/1 بتروجت 
مباراة واحدة 2/ 3 أمام طائع الجيش وفاز 
فــي مــبــاراتــني عــلــى حـــرس الــحــدود بخمسة 
أهــــداف دون رد وغــــزل املــحــلــة بــهــدفــني دون 
رد، وهو ما لم ينل رضا رئيس النادي الذي 
أقــالــه أثــنــاء قــيــادتــه ألحــد الــتــدريــبــات، وأتــى 
بجهاز يضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام 
قبل أن يضم له إسماعيل يوسف املستبعد 
مع جهاز باكيتا، ولكنه أقاله بعد 7 مباريات 
فاز في أربع مباريات متتالية على الداخلية 

64 يــومــا قــبــل أن يــهــرب الــبــرتــغــالــي جايمي 
الــســعــودي بعد  الــشــبــاب  لــتــدريــب  باتشيكو 
التدخل في عمله، ومن بعده هرب البرتغالي 
جــيــســوالــدو فــيــريــرا لــتــدريــب الــســد القطري 
ــهـــجـــوم  ــع مــســتــحــقــاتــه والـ ــ ــدم دفــ ــ بـــســـبـــب عــ
املتواصل عليه بعد تسعة أشهر هي األطول 
ملـــــدرب مـــع رئـــيـــس الـــزمـــالـــك، ثـــم الــبــرازيــلــي 
ماركوس باكيتا، وأخيرًا أحمد حسام ميدو 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقـــل مـــن عـــامـــني، ومعهم 
محمد صاح الذي كان يتولى املهمة بشكل 
مؤقت في فترات ما بني اإلقالة والتعاقد مع 

مدرب جديد.

ــه »عــــدو  ــ ــيـــس الـــزمـــالـــك أنـ ــــرف عــــن رئـ كـــمـــا عـ
املدربني« منذ أن سلك طريق اإلدارة كعضو 
مجلس ونائب رئيس، وتسبب في اإلطاحة 
وفي  مختلفة،  جنسيات  مــن  منهم  بالكثير 
فــتــرة واليــتــه األولـــى الــتــي لــم تكتمل بسبب 
حل مجلس اإلدارة بقرار من الجهة اإلدارية 
أقـــال الــبــرازيــلــي كــابــرال ومـــن بــعــده األملــانــي 
ثيوبوكير، ثم محمد صاح الذي لم يستمر 
سوى يوم واحــد، وفــاروق جعفر الــذي دخل 
فــي خــاف شــديــد معه وكـــان يــرفــض اإلقــالــة 
بدعوى أنها ليست بقرار من مجلس اإلدارة 

وإنما بشكل فردي من رئيس النادي.
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حسين غازي

»لعنة اإلصابة« كلمة تخيف أكبر 
الالعبني في العالم، فجميع نجوم 
كــــــرة الـــــقـــــدم يـــخـــشـــون الـــتـــعـــرض 
إلصــابــة تــؤثــر عــلــى مــســيــرتــهــم فــي املــالعــب، 
غــرار  ورغـــم وجـــود حـــاالت استثنائية، على 
الـــذي تعرض  البرازيلية رونــالــدو،  الــظــاهــرة 
ــابــــات فـــي ركــبــتــه، وأجــــرى  لــلــكــثــيــر مـــن اإلصــ
الصليبي،  الــربــاط  بسبب  جراحية  عمليات 
لــكــنــه تــمــكــن مــــن تــنــصــيــب نــفــســه أســـطـــورة 
فــي عــالــم كـــرة الــقــدم. بــعــض الــالعــبــني يهبط 
مــســتــواهــم بــســرعــة كــبــيــرة، ويــتــجــهــون بعد 
لــالعــتــزال، حــيــث يضيعون بوصلة  ســنــوات 
الذي يعيش  فالكاو  راديميل  التألق، ومنهم 
أيامًا صعبة للغاية في الفترة الحالية صحبة 
في  اإلنــجــلــيــزي، ونستعرض  نـــادي تشلسي 
هــذا التقرير أســمــاء  العــبــني رفــقــة راديــمــيــل، 
ليصبحوا نجومًا  كبيرة،  أمــام فرصة  كانوا 
كبارا في عالم الكرة لوال الضربات املتتالية.

العقرب الكولمبي
أتم املهاجم الكولومبي راديميل فالكاو عامه 
الـ30، فسنة 1986 ولد في مدينة سانتا مارتا، 
وبــــدأ مــمــارســة كـــرة الــقــدم عـــام 1999 صحبة 

إصابات حرمتهم 
النجومية

لم يكن محظوظًا،  اإلصابات لكن بعضهم  يعانون من  النجوم  الكثير من 
فكثير  صعبة،  الكروية  مسيرته  وباتت  حياته،  اللعنة  هذه  غيّرت   حيث 
مرور  ومع  مستواها،  تغيّر  اإلصابة  وبعد  القمة،  في  كانت  األسماء  من 
الوقت فشلت في االختبارات، لينتهي األمر بها على مقعد البدالء أو في 

فرق مغمورة

3031
رياضة

قضية

ــيـــروس بـــايـــانـــكـــا، ثـــم ريـــفـــر بليت  ــكـ نـــــادي النـ
األرجنتيني، قبل أن ينضم إلى نــادي بورتو 
 
ّ
وهــز فالكاو  بــرع  2009، هناك  فــي  البرتغالي 

شــبــاك الخصوم 72 مــرة فــي 82 مــبــاراة فقط، 
هذا األمــر دفع نــادي أتلتيكو مدريد للتعاقد 
معه، بعد صراع مع كبرى األندية األوروبية، 
خــطــف األضـــــواء صــحــبــة الـــروخـــي بــالنــكــوس 
ونّصب نفسه مهاجم العالم األول حيث أحرز 
70 هدفًا في 92 لقاء، أموال موناكو الفرنسي 
دفـــعـــت الـــنـــادي اإلســـبـــانـــي لــبــيــعــه فـــي 2014، 
وغّيبته  ضربته  الصليبي  الــربــاط  لعنة  لكن 
بالتأقلم  العالم، وبعد عودته فشل  كــأس  عن 
ــادي اإلمــــارة الــفــرنــســيــة، فــأعــيــر إلــى  صحبة نـ
مانشستر، وهــنــاك بــدأ املـــوت الــبــطــيء، حيث 
جلس على مقاعد االحتياط لفترة طويلة، قبل 
لــنــادي تشلسي، حيث يقضي  أن تتم إعــارتــه 
أســــوأ فــتــرات مــســيــرتــه، ولــــوال اإلصـــابـــة لكان 

اآلن مرعبًا للحراس، وربما كان مثل سواريز 
وإيغواين منافسًا على جائزة الحذاء الذهبي.

المبدع األرجنتيني
يقول النجم األرجنتيني ليونيل ميسي: »لقد 
كان بابلو إيمار أحد الالعبني الذين أثروا في 
طريقتي في اللعب«، قد ال يعرف الكثير من 
عشاق كرة القدم ابن مدينة ريو كوارتو الذي 
العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين   3 في  ولــد 
1979، وهو الذي تمّيز بشكل الفت في وسط 
املــلــعــب، مــن خــالل مــهــاراتــه فــي الــحــفــاظ على 
الكرة والتمريرات الرائعة والساحرة، حتى أن 
بعضهم توقع له في بداية مسيرته أن يغدو 
مــثــل األســـطـــورة ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، 
وبدأ إيمار من بوابة نادي ريفر بليت، وحني 
انتقل إلى فالنسيا، كان الجميع يعول عليه، 
لكن مسلسل اإلصابات بدأ. كان إيمار »العبًا 
زجــاجــيــًا«، مــذهــال لكنه يــصــاب بسرعة، هذا 
األمر غّيبه عن الفريق لفترات طويلة، انضم 
بعد ذلك إلى ريال سرقسطة ثم بنفيكا، لكن 
اإلصابات قضت عليه، حني قرر التوقف عن 
ممارسة كرة القدم يوم وجد نفسه بدون ناٍد 

يهتم ألمره.

معشوق ميالن
ــــى نــــادي  ــنـــدر بــــاتــــو إلــ ــا انــــضــــم ألـــكـــسـ ــنـــدمـ عـ
ــقـــاالت الــشــتــويــة مـــؤخـــرًا،  ــتـ تــشــلــســي فـــي االنـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــه عـــلـــى مــــواقــ ــتـــشـــرت صــــــوٌر لــ انـ
االجــتــمــاعــي مــن قــبــل مشجعي نــــادي ميالن 
ــد الــجــنــون  ــبـــوه إلــــى حـ ــذيـــن أحـ ــالـــي، الـ اإليـــطـ
عندما كــان العــبــًا فــي صــفــوف الــفــريــق، باتو 
الـــذي ســيــحــاول اســتــعــادة مــســتــواه الــســابــق، 
ــــب فــي  ــل العـ ــان بـــإمـــكـــانـــه أن يــصــبــح أفـــضـ ــ كـ
العالم ربما، فهو الذي سحر العالم بأهدافه، 
صــاحــب الــــــ26 عــامــًا بــــدأ مــســيــرتــه فـــي نـــادي 
انتقل  وبــعــدهــا  الــبــرازيــلــي،  إنترناسيونالي 
إلــى الــروســونــيــري فــي 2007 واســتــمــر معهم 
حتى 2013، بدأ تألقه في السان سيرو بشكل 
مــبــهــر، لــكــن اإلصـــابـــة أبــعــدتــه لــفــتــرة طــويــلــة، 
وبــعــد عــودتــه الزم دكـــة الـــبـــدالء، لــيــرحــل إلــى 
فريق  إلــى  أعير  وبعدها  كورينثيانز،  نــادي 

ساو باولو.

الجوهرة اإلنجليزية
ــم غــنــي عـــن الــتــعــريــف لــدى  ــن اســ ــ مــايــكــل أويـ
ــادي لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي، وهــو  جــمــاهــيــر نــ
الذي ولد سنة 1979 في منطقة شيستر، بدأ 
مسيرته مع الريدز، وفي األنفليد رودز غنت 
في  هــدفــًا   158 طــويــاًل، فسجل  لــه  الجماهير 
297 مباراة، لكن مع انضمامه إلى ريال مدريد 
»ســــار وحـــيـــدًا«، حــيــث عــانــى مـــن اإلصـــابـــات 
العضلية، وكذلك في الركبة، هذا األمر أبعده 
النادي  استغنى  وبعدها  قلياًل،  الفريق  عــن 
ــاة، فــانــضــم  ــانـ ــعـ ــن حــيــنــهــا بـــــدأت املـ عـــنـــه، ومــ
ملانشستر  لعب  ثــم  يونايتد،  نيوكاسل  إلــى 

فينغر: لوال اإلصبات 
لكان لتوماس روزيسكي 

شأن كبير

بالن يمدد تعاقده مع سان جيرمان
القدم، إن  الفرنسي لكرة  الدرجة األولــى   قال باريس سان جيرمان، متصدر دوري 
مــدربــه، لـــوران بــان، مــدد تعاقده حتى 2018.  وقــال بــان، الــذي كــان عقده الحالي 
إياها«.  التي منحني  الثقة  للنادي على  الشكر  »أود توجيه  املوسم:   ينتهي في نهاية 
وانضم مدافع فرنسا السابق - الذي فاز بكأس العالم 1998 - إلى النادي في يونيو/
نهاية مسيرته كمدرب  مــن  واحــد  عــام  بعد  أنشيلوتي  لكارلو  حــزيــران 2013 خلفا 

للمنتخب الفرنسي.

ليفربول يتراجع عن قرار رفع أسعار تذاكر مبارياته
الــدوري اإلنجليزي املمتاز  الــذي ينافس في  ك األميركيون لنادي ليفربول،  امُلــاّ ألغى 
لكرة القدم، خطط زيادة أسعار تذاكر حضور املباريات بشكل كبير عقب خروج أعداد 
كبيرة من الجماهير خال لقاء أقيم على استاد إنفيلد يوم السبت املاضي احتجاجا 
على تلك الخطط. وغادر نحو عشرة آالف متفرج املدرجات خال املباراة، التي تعادل 
فيها الفريق 2-2 على أرضه أمام سندرالند في الــدوري املمتاز، احتجاجا على رفع 
سعر أغلى تذكرة إلى 77 جنيها إسترلينيا )112 دوالرا(. وأصدر املالك، جون دبليو 
بيانًا على  النادي،  اإلدارة، ومايك غــوردان مدير  وتــوم ويرنر، رئيس مجلس  هنري، 
موقع ليفربول على اإلنترنت اليوم، األربعاء، قالوا فيه إنهم ألغوا تلك الخطط وسيكون 

أعلى سعر للتذكرة هو 59 جنيها إسترلينيا.

رانييري: ذكاء العبي ليستر قادهم نحو الصدارة
ــدة الــســريــعــة لليستر  ــرتـ   أربـــكـــت الــهــجــمــات املـ
سيتي دفاعات منافسيه خال رحلة الصعود 
الرائعة للفريق نحو صدارة الدوري اإلنجليزي 
ــدم. لـــكـــن املــــــــدرب، كـــاوديـــو  ــقــ ــ املـــمـــتـــاز لـــكـــرة ال
ــع الــفــضــل أيــضــا فــي هـــذا لــذكــاء  رانــيــيــري، أرجـ
العبيه. ويتصدر ليستر الدوري بعد 25 جولة 
بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عـــن تــوتــنــهــام هوتسبير 
وأرسنال، أقرب ماحقيه، رغم أنه كان مرشحا 
للهبوط قبل نحو 12 شهرا. وقال رانييري، الذي 
ليستر  لصحيفة  األول،  للموسم  ليستر  يقود 
ميركوري: »إذا كنت تمتلك العبني أذكياء فمن 
رائعا  العــبــا  تجد  أن  يمكن  تــطــويــرهــم.  السهل 

لكنه شخصية غبية ولن تستطيع تطويره.«

باليرمو يعين بوسي بدال من سكيلوتو
أن  اليوم األربــعــاء،  القدم،  الدرجة األولــى اإليطالي لكرة  لــدوري  املنتمي  أعلن باليرمو، 
جيوفاني بوسي سيحل بديا لجويرمو باروس سكيلوتو في تدريب الفريق، عقب 

رحيل األخير عن املنصب بعد شهر واحد من تعيينه.
التي تؤهله للحصول  وترك سكيلوتو تدريب باليرمو لعدم تمتعه بالخبرة املناسبة 
املــدرب األرجنتيني،  على رخصة تدريبية من االتحاد األوروبــي للعبة.وعني باليرمو 
سكيلوتو، في 10 يناير/ كانون الثاني املاضي لكن لم يسمح له بإدارة مباريات الفريق 
لحني موافقة االتحاد األوروبي لكرة القدم. وأشار باليرمو في وقت سابق اليوم إلى أن 

االتحاد األوروبي لم يعترف بمؤهات املدرب األرجنتيني.

ويليان عن تألقه في الكرات الثابتة: 
الفضل لبيكهام ورونالدينيو

ربما يجب على جماهير تشيلسي، حامل لقب 
الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، أن توجه 
الشكر لرونالدينيو وديفيد بيكام مع احتفالها 
ويليان، بشكل غزير  الــوســط،  بتسجيل العــب 

من الركات الحرة.
العامات  إحـــدى  الــبــرازيــل  منتخب  ويمثل العــب 
لتشيلسي  السيئة  املسيرة  فــي  القليلة  املضيئة 
بـــالـــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز هـــذا املــوســم، حيث 
ســجــل ثــمــانــي مـــــرات فـــي كـــافـــة املـــســـابـــقـــات مع 
أهـــداف مــن ركـــات حــرة.  فريقه مــن بينها ستة 
للعبة على  وقــال ويليان ملوقع االتحاد األوروبـــي 
الذين كنت  الاعبني  اإلنترنت: »كــان هناك بعض 
الاعبني  مــن  مختلفة  مجموعة  ــا..  دومــ أتابعهم 
الذين أعرف أنهم يسددون الكرة بشكل جيد، وعلى رأسهم رونالدينيو وبيكهام، حيث 

يسددان الكرة بشكل مختلف«.

البرتغالي، الذي دائمًا ما يصطاد العبني شبابًا من القارة 
إلى  ويحولهم  موهبتهم،  يصقل  ثــم  الجنوبية،  األميركية 
نجوم، قبل أن يبيعهم ويكسب منهم أموااًل طائلة، على غرار 
راديميل فالكاو، وجاكسون مارتينيز والكثير من الاعبني 

اآلخرين.
العام  أغسطس من  التنانني في 23  إلــى  أوتاميندي  وصــل 
2010 مقابل 4 مايني يورو، ووقع عقدًا ملدة خمس سنوات، 
بـــ50% من حقوق التسجيل، فقضى  واحتفظ ناديه األول 
املدافع األرجنتيني 4 سنوات داخــل أســوار ملعب دراغــاو، 

وخاض 122 مباراة وسجل 10 أهداف.
ويوم 5 فبراير من العام 2014، تم بيع أوتاميندي إلى نادي 
سطع  وهناك  يــورو،  مليون   12 مقابل  اإلسباني  فالنسيا 
الخفافيش، حيث  كبير صحبة  بشكل  وتألق  بقوة،  نجمه 
ــداف، هـــذا األمـــر دفـــع املـــدرب  لــعــب 36 مــبــاراة وســجــل 6 أهــ

املــوســم  مــطــلــع  مــعــه  للتعاقد  بيلغريني  مــانــويــل  التشيلي 
الحالي، ليشكل إضافة لسيتيزين، لكنه حتى اآلن لم يقدم 

املستوى املطلوب منه، إذ لم يتألق مع زمائه في الفريق.
منتخب  مع  أوتاميندي مسيرته  بــدأ  الــدولــي  الصعيد  على 
التانغو في العام 2009 وشارك في 30 مباراة وكان له هدف 
وحيد، وهو يتمنى املشاركة في كوبا أميركا التي ستقام 

هذا الصيف، في الذكرى املئوية النطاقها.
خال مسيرته فاز أوتاميندي بدوري كازورا األرجنتيني 
البرتغالي  الــدوري  عام 2009 مع نــادي فيليز، وحقق لقب 
مع نــادي بورتو 3 مــرات، وكذلك الـــدوري األوروبـــي، وعلى 
صعيد منتخب باده لم يتمكن من الفوز بأي كأس، حيث 
إلى  األرجنتني  أمــام تشيلي حني وصلت  في 2015  فشل 

نهائي الكوبا.
حسني...

االستحقاقات  مــن  الكثير  فــي  األرجنتيني  املنتخب  يعول 
القادمة على مدافعيه، وهو الذي عانى في السنوات املاضية 
فــي هــذا املــركــز، لكن فــي الكوبا األخــيــرة فــي تشيلي، تألق 
املدافع نيكوالس هيرنان غونزالو أوتاميندي، الذي يصادف 

اليوم 12 فبراير/ شباط ذكرى مياده الـ28.
املدافع األرجنتيني ولد العام 1988 في مدينة بيونس أيرس 
األرجنتنية، يلعب حاليًا لنادي مانشستر سيتي اإلنجليزي 
ورقــمــه فــي الفريق 30، أول خــطــوة لــه فــي عــالــم كــرة الــقــدم، 
سارسفيليد،  فيليز  بفريق  التحق  حــني   1995 عــام  كانت 
هناك تكّون املدافع األرجنتيني، وطور مهارته وكذلك ازدادت 
لياقته البدنية، واستمر حتى العام 2007 مع الفريق الثاني.

انــتــقــل أوتــامــيــنــدي لــلــعــب مــع الــفــريــق األول، وبــالــفــعــل قــدم 
مستوى جيدًا، حيث خاض خال ثاثة مواسم 54 مباراة 
ــادي بــورتــو  ــر لــفــت نــظــر نــ ــيـــدًا، هـــذا األمــ وســجــل هــدفــًا وحـ

نيكوالس أوتـاميندي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مدافع أرجنتيني 

تألق في كوبا 
أميركا، ويصادف 

اليوم ذكرى 
ميالده الـ28

إيمار شبهه 
البعض في 
بداية مسيرته 
باألسطورة 
)Getty( مارادونا

حامل لقب الدوري اإلسبان

ريبيري عانى مؤخرًا من إصابات كثير رفقة نادي  الفرنسي فرانك  النجم 
بايرن ميونخ، وهو الذي كان في السنوات الماضية أحد أفضل الالعبين 
لكن  الذهبية،  الكرة  حصد  من  قريبًا  وكــان  األوروبــيــة،  الساحة  على 
التصويت لم يصب في صالحه، مؤخرًا ازدادت إصاباته حتى أن البعض 
الالعب  شك  دون  من  الحالة«،  تكرر  بسبب  قريبًا،  ريبيري  »سيعتزل  قال 
الفرنسي صنع لنفسه اسمًا كبيرًا، لكن اإلصابة جعلته يشعر بالحزن لغيابه 

عن المالعب لفترات طويلة.

ريبيري والمعاناة

وجه رياضي

يونايتد، لكنه كان بدياًل في معظم األحيان، 
قبل أن يعتزل في نــادي ستوك سيتي، وهو 
ــد أعـــظـــم املــهــاجــمــني  ــاد أن يـــكـــون أحــ ــذي كــ ــ الـ

اإلنجليز لوال مشاكل اإلصابات.

الموزرات التشيكي
روزيسكي، مهارته صحبة منتخب  توماس 
تــشــيــكــيــا ســـحـــرت الـــجـــمـــيـــع، فـــنـــيـــات رائـــعـــة 

ــــدة، واعـــتـــرف  ــديـ ــ ــة جـ ــابــ ــعــــرض إلصــ عـــــاد وتــ
الغانيرز، أرســني فينغر  الفرنسي في  مدربه 
أن حظ توماس عاثر، »لوال اإلصابات لكانت 

مسيرته مختلفة«.

المهاري اإليطالي
أنتونيو كاسانو كان من املمكن يصبح أحد 
أفــضــل الــالعــبــني اإليــطــالــيــني، لــكــنــه انــتــكــس 

وسهولة في تجاوز الالعبني، وهو الذي ولد 
عــام 1980 في مدينة بــراغ، ومــن هناك بدأت 
الرحلة مع فريق املدينة سبارتا براغ، قبل أن 
ينضم إلى فريق بروسيا دورتموند وبقي 5 
بــأرســنــال، وصحبة  أن يلتحق  مــواســم، قبل 
األخير بدأت املعاناة حيث تعرض للكثير من 
الثالثني،  فاقت  والــتــي  املتالحقة،  اإلصــابــات 
تقريبًا،  أسبوعني  منذ  مؤخرًا  عودته  ولــدى 

ــــرت اإلصـــابـــة في  ــرات، وأّثـ ــ فــي الــعــديــد مــن املـ
مسيرته بشكل كبير، وهو الذي لعب للكثير 
مـــن الـــفـــرق، لــكــن تـــبـــدل مــســتــواه بـــني الــفــيــنــة 
واألخــرى، لم يسمح له بإبراز موهبته، التي 
اعــــتــــرف بـــهـــا الــكــثــيــر الــجــمــيــع فــــي إيــطــالــيــا 
والـــعـــالـــم، وخـــاصـــة أنــــه كــــان مــطــمــعــًا لــكــبــرى 
األندية األوروبية، حيث لعب لروما وميالن 

وإنتر وكذلك ريال مدريد اإلسباني.

تأهل برشلونة لنهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، لكن األهم بالنسبة للمدرب من هذه 
نهائي  إلــى  التأهل  عــن  بعيدا  إنريكي،  لويس  للمدرب  طيبا  نبأ  حملت  أنها  النتيجة 

املسابقة.
الفريق بقيادة إنريكي  التي يخوضها  التوالي  التاسعة والعشرون على  فهذه املباراة 
دون أن يعرف طعم الهزيمة، ليتفوق على الرقم القياسي املسجل باسم مدرب الفريق 
السابق بيب غوارديوال. وحجز بذلك الفريق الكتالوني مقعده في املباراة النهائية للمرة 
الثامنة والثاثني في تاريخه )رقم قياسي( علما بأنه يحمل الرقم القياسي أيضا في 

عدد األلقاب التي فاز بها )27 لقبًا(.

خبر في صورة

برشلونة ومقعده في التاريخ
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الحلي اليمنية
مشغوالت تراثية لم تخسر قيمتها

عهد عبد السالم

ــل الـــشـــخـــص  ــ ــذهـ ــ ــد يـ ــ ــا قــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الـــذي يحمل عــبــق املــاضــي ودقــة 
وتـــصـــمـــيـــم الـــحـــاضـــر ومــســتــوى 
الـــتـــذوق لــلــجــمــال واألنـــاقـــة مــعــا، هـــي تلك 
واملجوهرات  الحلي  من  البديعة  األشكال 
الــيــمــنــيــة، والـــتـــي تــتــحــن فـــرص إدهــاشــك 
منذ الوهلة األولى لرؤيتها، في أحد أزقة 

صنعاء القديمة.
ــرأة تــتــزوج مــن دون أن  »لـــم تــكــن هــنــاك امــ
يــقــدمــوا مــهــرهــا كــمــيــة مــن الــفــضــة، كــنــا ال 
نــعــرف شيئا اســمــه الــذهــب، كنا ال نعرفه 
ــن يـــســـكـــنـــون عـــدن  ــذيــ إال عـــنـــد الـــهـــنـــود الــ
الجنوبية آنذاك، ولم يكن يروق لنا«، هكذا 
البالغة  عقالن،  صفية  الحاجة  لنا  تــروي 

من العمر 90 عاما.
وتــقــول إن ذلـــك تغير فــي الــوقــت الــحــالــي، 
املــرأة تبحث عن أشياء أخرى،  وأصبحت 
وأصبح الزواج مكلفا وباهظا جدا. ال تزال 
بعملة  تتعامل  كانت  كيف  صفية  تتذكر 
)الـــفـــرانـــص(، وكـــيـــف كــــان يــجــلــب الــيــهــود 

إليهم الفضة ويسكنون معهم.
وحــتــى فــتــرة قــريــبــة كـــان مــهــر الــنــســاء في 

صنعنا الجمال بأيدينا وصدرناه للعالم )العربي الجديد(

وعــرفــت حرفة  الفضية،  الحلي  مــن  اليمن 
الــحــلــي واإلكـــســـســـوارات الــخــاصــة بــاملــرأة 
من أيام ملكة اليمن )بلقيس(، حيث كانت 
بالحلي  اهتماما  العالم  ملكات  أكــثــر  مــن 
واملــجــوهــرات واألحــجــار الكريمة، واألهــم 
فــــي األمـــــــر، أنـــهـــا أيـــضـــا وصـــيـــة الــســيــدة 
والتي يذكر  الصليحي،  أروى بنت أحمد 
التاريخ تفصيال حجم الحلي التي كانت 

تمتلكها مع وصف دقيق لكل قطعة.

جمال نادر
ــا، واحـــــــدة مــن  ــامــ ملـــيـــس الـــرقـــيـــحـــي، 23 عــ
الــــفــــتــــيــــات الــــيــــمــــنــــيــــات، تـــســـكـــن فـــــي قــلــب 
أحـــيـــاء صــنــعــاء الــقــديــمــة، حــيــث يــتــواجــد 
بأن  وتفيد  اليمنية،  الحلي  بائعو  هناك 
ــرأة كــانــت ال تــتــرك مــكــانــا فـــي جسمها  ــ املـ
إال وتــزيــنــه، ابــتــداًء مــن رأســهــا وذراعــيــهــا 
ــتــــى خـــصـــرهـــا  ــا وصـــــــدرهـــــــا، حــ ــهــ ــتــ ــبــ ورقــ

وقدميها.
ــاور )الــبــلــيــزقــات(، وأخــــراص  ــ فــهــنــاك األسـ
)املـــخـــانـــق  والــــقــــالئــــد  )املـــــشـــــاقـــــر(،  األذن 
والدقق(، التي تلبسها املرأة حول عنقها، 
ـــروز والــعــصــبــة  ــحــ والـــثـــائـــم الــفــضــيــة والـــ
والــــشــــمــــيــــالت )الــــــــــحــــــــــداود(، والــــحــــجــــول 

الفضة  وأحــزمــة  والجدايل  الكهرب  وعقد 
)الــســكــن(،  والــكــروك والــخــالخــل والحلية 
ــة وروعــــــــة الــتــصــمــيــم  ــ ــلـــك تـــظـــهـــر دقــ كــــل تـ
ــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا  ــرفــ والــتــشــكــيــل والــــزخــ

حرفيو هذه املهنة.
تبوأت  القديمة،  اليمنية  الحضارات  منذ 
الــحــلــي مــكــانــة عــظــيــمــة، كـــرمـــز مـــن رمـــوز 
القوة والعظمة والثراء، من حضارة سبأ 
ــان وحــضــرمــوت،  ــ وحــمــيــر وقــتــبــان وأوســ
ــات األثــــريــــة  ــريــ ــفــ ــحــ ــه الــ ــتـ ــتـ ــبـ وهــــــــذا مـــــا أثـ
والعلمية، حيث وجدت مشغوالت فضية 
تــعــود إلــى عصر الــحــضــارات القديمة، إذ 
الــيــمــن مــكــانــة عظيمة عــن طريق  احــتــلــت 
هـــــذه املــــشــــغــــوالت، إضــــافــــة إلـــــى الـــحـــريـــر 
والــفــضــة والـــبـــخـــور واألحــــجــــار الــكــريــمــة، 
وكانت مصدرها التجاري، حيث كان يتم 

تصديرها إلى مختلف أرجاء العالم.

ركود وإهمال
ــاك مـــديـــنـــة صــنــعــاء  ــ ــدمـ ــ ــا أن تــــــــدوس قـ ــ مـ
الــقــديــمــة، حــتــى تــشــاهــد فيها الــعــديــد من 
مـــحـــالت املـــجـــوهـــرات والـــفـــضـــة والــحــلــي، 
الى  اليمنية تتنقل من محل  املــرأة  وتــرى 
آخـــر، بحثا عــمــا هــو جميل ويــعــبــر عنها 

ــالــــدرجــــة األولــــــــى ويـــعـــبـــر عــــن ثــقــافــتــهــا  بــ
وحضارة بلدتها وهويتها التي تحرص 

على عدم التخلي عنها.
ــة املــديــنــة املــعــمــورة  عــنــدمــا تــكــون فـــي أزقــ
بــعــبــق الـــتـــاريـــخ، يــصــعــب عــلــيــك الــخــروج 
)ســــوق  أيــــضــــا  ــزور  ــ ــ تـ أن  مــــن دون  مـــنـــهـــا 
الحقيقي،  التسوق  متعة  لتعيش  املــلــح(، 
خاتم  تقتني  عندما  سعادتك  تكون  وكــم 
فضة مفصصا بمادة العقيق اليماني ذي 
الصيت الذائع. يستخدم ما يناهز خمسة 
آالف حــرفــي فــي صــنــعــاء الــقــديــمــة الــفــضــة، 
والــعــقــيــق الــيــمــنــي والــنــحــاس وغــيــرهــا من 
الخامات في منتجاتهم. كما يعتمد صناع 
الحلي على السائحن الذين يزورون املواقع 
األثـــريـــة فـــي صــنــعــاء الــقــديــمــة، لــتــرويــجــهــا 
أكثر، لكن االضطرابات التي شهدها اليمن 
أدت إلى توقف حركة السياحة، األمر الذي 
التقليدية  املنتجات  في مبيعات  أثر سلبا 

بصفة عامة.
ـــواع مـــن الــحــلــي تــبــدو أقـــرب  ــ كـــل هــــذه األنـ
ــع الــبــلــد الــحــالــي،  إلــــى الــتــالشــي مـــع وضــ
والذي أصبح طاردا لكل فرص االستثمار 
والفسحة، ويبدو ذلك واضحا من حديث 
الشابة أنسام طه، والتي قالت إنها تشعر 
بــغــصــة شـــديـــده وهــــي تــشــاهــد األجـــانـــب 
وأصحاب الجنسيات املختلفة، يخرجون 
مــن بــلــدهــا ويـــغـــادرونـــه بــســبــب األوضــــاع 
األمـــنـــيـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــيــمــن وتــتــنــهــد 
ألننا  ما يجري،  ال نستحق  »نحن  قائله: 
ــم نــكــن نــصــنــع الــعــنــف والــــخــــوف يــومــا،   لـ
ــال بـــأيـــديـــنـــا  ــمــ نـــحـــن فـــقـــط صـــنـــعـــنـــا الــــجــ
وصدرناه للعالم ولم نكن نهن أو نبخل 

على من زارنا«.

لم تكن هناك امرأة 
تتزوج من دون أن 

يقدموا مهرها كمية من 
الفضة، كنا ال نعرف 

شيئا اسمه الذهب

■ ■ ■
هناك األساور 

)البليزقات(، وأخراص 
األذن )املشاقر(، 
والقالئد )املخانق 

والدقق(، التي تلبسها 
املرأة حول عنقها، 
والثائم الفضية 

والحروز والعصبة 
والشميالت )الحداود(

■ ■ ■
عندما تكون في أزقة 
املدينة املعمورة بعبق 
التاريخ، يصعب عليك 
الخروج منها من دون 
أن تزور أيضا )سوق 
امللح(، لتعيش متعة 

التسوق الحقيقي

باختصار

»نحن ال نستحق ما يجري، ألننا لم نكن نصنع العنف والخوف يوما، نحن فقط صنعنا الجمال بأيدينا، وصدرناه للعالم، ولم نكن 
نهين أو نبخل على من زارنا«

هوامش

معن البياري

ــدٍو، فــي مــضــارب في  قــد ُيحسب وجـــود لبنانيني بـ
البقاع )كم عددهم؟(، داللة تنوع في لبنان فحسب، 
فلم يمثلوا عنوانًا أو حضورًا خاصًا هناك، بل قد 
يجوز القول إن البداوة ولبنان ال يجتمعان. ومع هذا، 
 مــن أســـرٍة مسيحية، مــن سكان بيروت 

ً
فــإن شــاّبــة

ــيـــدهـــا، اســمــهــا ســمــيــرة غــســطــني كــريــمــونــة،  ومـــوالـ
دؤوبـــًا  مــســارًا  الخمسينيات،  منتصف  بــعــد  ــدأت  بـ
في  للدقة(  املــشــرق  )فــي  البدوية  األغنية  تمكني  فــي 
منجزًا  فيه  راكمت  ثم  العريض،  العربي  الغناء  منت 
املغنية سْمتها  لهذه  ورائــقــًا، صنع  وبهيجًا  وفــيــرًا، 
فيه.  وتمّيزت  بــه،  ُعرفت  الــذي  األشهر، وحضوَرها 
وسرعان ما صار اسم تلك الشابة سميرة توفيق، 
أولــى عتبات شهرتها من اإلذاعــة  التي خطت  وهــي 
األردنــيــة، بعد بــدايــاٍت وتــجــارب أولـــى، فــي اإلذاعــتــني 
صوتًا  انطلقت  عــنــدمــا  وذلـــك  والــســوريــة،  اللبنانية 
ــبــدوي )والــريــفــي أيــضــًا(، مــن عــّمــان  لــه هـــذا الــلــون ال
الــعــام 1959، واهــتــم بها إعــالمــي أردنـــي عتيد،  فــي 
هــو صــالح أبــو زيــد )أطـــال الــلــه عــمــره(، والـــذي يعّد 
مؤسس اإلذاعــة، وينسب إليه دور كبير في إطالق 
مواهب وكفاءات فنية وإعالمية أردنية وعربية، وهو 

أول وزيــر لإلعالم ثم للثقافة في األردن. وقد قالت 
لع عليها تاليًا لقب »سمراء البادية«، 

ُ
النجمة التي خ

في حديث تلفزيوني مّرة، إنه لوال صالح أبو زيد ملا 
كانت سميرة توفيق. 

منذ أولى أغنياتها من كلمات وألحان األردني، توفيق 
الــروح«، في تلك األعــوام، لم  النمري، »أسمر خفيف 
تنخدش مكانة سميرة توفيق الريادية واألجمل في 
أداء األغنية البدوية، وبعدة تنويعات وألحان. وكثيرًا 
مــا كــانــت تسميها األغــنــيــة األردنـــيـــة. وكـــان عسيرًا 
املغنية  هــــذه  أن  األردن،  أهــــل  نــحــن  أفــهــامــنــا،  عــلــى 
ــاع األردنــــي  ــقـ صــاحــبــة الــحــضــور الــشــاســع فـــي اإليـ
وليست   

ٌ
لبنانية خصوصًا،  السبعينيات  في  العام، 

أريافه. ومن  ا، وليست من بادية األردن، وال من 
ّ
من

غريب ما هو غير شهيٍر عنها أنها حازت الجنسية 
أب  ومــن  لبنانية،  أم  مــن  وأنــهــا  فــي 1962،  اللبنانية 
ــقــال، وباطمئنان  ُي مــالــطــي األصــــل. وفـــي الــوســع أن 
كــثــيــر، إن مــاليــني الــنــظــارة الــعــرب، وأهـــل الــشــام في 
ــة أســتــاذنــا محمود  ــ مــقــدمــتــهــم، هـــم كــمــا بــطــل روايـ
)بيروت، 2015(، ذات  العائلة«  لنساء  شقير »مديح 
توفيق،  بسميرة  اإلعجاب  البدوية، شديدو  األجــواء 
وبأغنياتها. ما أن تظهر على شاشة التلفزيون، فإنه 
وهي  أنفها،  مــن  قريبًا  تستقر  التي  الشامة  يتأمل 

تهز جسدها برصانٍة واعتدال، في فستانها الناعم 
ساع، وتغني »يا بو قضاضة 

ّ
واملنسدل بارتياٍح وات

ــا...«. إنــهــم يــســتــحــســنــون أيـــضـــًا، وبــإعــجــاٍب  ــيـــضـ بـ
واحتراٍم كبيرْين، كما هذه الشخصية الروائية، قامة 
الظاهر  الــهــادئ  وجمالها  الــبــاذخــة،  توفيق  سميرة 
بــاحــتــشــام أنـــيـــق، »بــالــعــيــنــني الــكــحــيــلــتــني والـــرمـــوش 

الطويلة والشعر األسود«. 
مــنــاســبــة اســتــدعــاء هـــذه الــنــتــف مــن أرشــيــف املغنية 
الشهيرة الغزير، وهي املبتعدة منذ أزيد من عقد عن 
ربيع سوق  »مهرجان  أن  والتلفزات،  والغناء  اإلعــالم 

الــدوحــة استضافها أخــيــرًا فــي حفلتني،  واقـــف« فــي 
إلى  املهرجان  تكريمها. فاستمع جمهور  إلــى  وبــادر 
غالبًا،  وطربّية  قصيرة،  وكلها  أغنياتها،  مــن  حــزمــٍة 
اآلن، وإلى  آفلة، نشتهيها  إلى حــرارٍة   تعيدنا 

ٌ
وقديمة

بهجٍة عالية القيمة، لم نعد نصادفها، نحن من أدرك 
زمن نجومية سميرة توفيق وحضورها األليف ذاك، 
 فــي مــســاءات مــنــازلــنــا، على 

ً
 محببة

ً
ــا كــانــت ضيفة

ّ
مل

شاشات تلفزات تلك األعوام، وأيضًا في دور السينما 
الشعبية، ملشاهدة أفالمها املسلية )لها 13 فيلما(. 

»أسمر كحيل العني« »يا هال بالضيف« »رف الحمام 
مغرب«، وغيرها من أغنياٍت، سمعناها في الدوحة، 
نقائه  على  بــدا  توفيق.  بصوت صاحبتها، سميرة 
املقيم في مداركنا، غير أن الزمان غير الزمان، مّرت 
تصاريفه، وعبرت سنواته، على ذلك الحضور الذي 
كان، لنجمٍة محبوبٍة في سماٍء عربيٍة غادرتنا، كانت 
 خرابًا. كانت 

ّ
وديعة بعض الشيء، وكانت بالدنا أقل

تمر إلى خواطري، وأنا أسمع سميرة توفيق تغني، 
يا  الجمل  »بــيــع  املــســرح،  كــرســي على  جالسة على 
علي« )من ألحان فريد األطرش باملناسبة( وغيرها، 
مهرجانًا  كانت  القامة،  فارعة  المــرأة  بعيدة،  صــور 
الــصــوت، تقيم في مكاٍن حميم  الــفــرح، ساحرة  من 

هناك... في الذاكرة والخيال.

موجز عن سميرة توفيق

وأخيرًا

خطت أولى عتبات شهرتها 
من اإلذاعة األردنية، بعد بداياٍت 

وتجارب أولى، في اإلذاعتين 
اللبنانية والسورية
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