
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

ترامب نحو االنسحاب من االتفاق النووي في 12 مايو

حذف أرشيف »أبلة فاهيتا« وأخواتها
إزالة  عمليات  مع  »يوتيوب«،  موقع  عن  فاهيتا«  »أبلة  أرشيف  كامل  حذف  تزامن 
لحلقات اإلعالميين يسري فودة وليليان داود من قناة »أون تي في« المصرية. ]21[

مع اقتراب مونديال االثنين  19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  □  العدد 1295  السنة الرابعة
روسيا يعيش بعض 
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في العدد

واشنطن ــ العربي الجديد

تزداد املؤشرات التي تفيد بأن شهر مايو/أيار 
بالجملة،  عاملية  تطورات  معه  يحمل  قد  املقبل 
ســيــكــون مــحــورهــا الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
الفلسطيني -  املــلــفــن  فــي  تـــرامـــب، خــصــوصــا 
واشنطن  اتجاه  لناحية  واإليراني،  اإلسرائيلي، 
املبرم عــام 2015  االتــفــاق  نحو االنسحاب من 
بن الدول الغربية، ومن بينها أميركا، من جهة، 
ع 

ّ
وإيــران من جهة ثانية. وفي هذا السياق، توق

)الــصــورة(،  كوركر  بــوب  الجمهوري  السناتور 

رئــيــس لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الشيوخ األميركي، أمس األحد، انسحاب ترامب 
انتهاء  املقبل، موعد  االتــفــاق، في 12 مايو  من 
على  املــفــروضــة  العقوبات  تعليق  تمديد  مهلة 
إيــران، بموجب االتفاق املــذكــور. وقــال كوركر، 
ــي بـــي إس«، إن  فـــي مــقــابــلــة أذاعــتــهــا قــنــاة »سـ
ــرى  »االتـــــفـــــاق اإليـــــرانـــــي ســـيـــكـــون مـــســـألـــة أخــ
أنه  يبدو  ال  الحالي  الوقت  وفــي  مايو،  في  تثار 
ســُيــمــدد«. وأضــــاف »أعــتــقــد أن مــن املــرجــح أن 
يتفق شركاؤنا  لــم  مــا  مــنــه،  الــرئــيــس  ينسحب 
ــبـــدو لي  األوروبـــــيـــــون عــلــى إطـــــار عـــمـــل، وال يـ

اطلعت  سرية  لوثيقة  ووفقا  سيفعلون«.  أنهم 
عــلــيــهــا وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، اقــتــرحــت بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وأملــانــيــا، فـــرض عــقــوبــات جــديــدة من 
ــران، بسبب  ــ جــانــب االتـــحـــاد األوروبـــــي عــلــى إيـ
في  ودورهـــا  البالستية،  للصواريخ  برنامجها 
واشنطن  إلقناع  محاولة  في  السورية،  الحرب 
ع عام 2015 

ّ
باإلبقاء على االتفاق النووي املوق

مع طهران. وحدد ترامب، في 12 يناير/كانون 
املوقعة  لــلــدول األوروبــيــة  املــاضــي، مهلة  الثاني 
على االتفاق، بضرورة »إصاح العيوب املرّوعة 
فــي االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي« الــذي تــم االتفاق 

فإنه  أوبـــامـــا، وإال  ــاراك  بــ عــهــد سلفه  فــي  عليه 
عن  األميركية  العقوبات  رفــع  تمديد  سيرفض 
إيران، في 12 مايو املقبل، وهو ما يعني تلقائيا 
االنسحاب من االتفاق. وردًا على سؤال عما إذا 
االتفاق  مــن  تــرامــب سينسحب  أن  كــان يعتقد 
برت إقالة 

ُ
في 12 مايو، أجاب كوركر: نعم. واعت

تــرامــب لــوزيــر الــخــارجــيــة، ريــكــس تــيــلــرســون، 
املــعــروف بمعارضته االنــســحــاب مــن االتــفــاق، 
 منه، 

ً
وتعين مايك بومبيو املعادي إليــران بــدال

يتجه  ترامب  أن  إلــى  املاضي، مؤشرًا  األسبوع 
بالفعل نحو االنسحاب من االتفاق النووي.

Monday 19 March 2018
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تونس 
المتشائمة 

في 
يومها الوطني

وائل قنديل

من الراقصة الوطنية إلى الوطنية 
الراقصة، انتقلت مصر إلى حالة من 

اللوثة القومية على إيقاع الدفوف 
واملوسيقى النحاسية الصاخبة، 

فيما يشبه حلقات الزار في الثقافة 
الشعبوية القديمة، تلك التي تستهدف 

إنهاك الجموع بالرقص العنيف، 
حتى الغيبوبة ومن ثم تسهل 

الهيمنة عليهم. في مشاهد ما 
تسمى االنتخابات، أنت أمام عملية 

تخدير على نطاق واسع، تجرى 
بتقنية الرقص على موسيقى زاعقة 

تنبعث من أهازيج عسكرية صاخبة، 
تستحضر العدو خطرًا محدقًا 

بالوطن واملواطنني، ومع تصاعد 
اإليقاع يسري الخدر في الراقصني 

والراقصات، إلى أن تأتي لحظة يكون 
التصويت والهتاف فيها للعساكر 

الذين يحمون الوطن االفتراضي من 
املوت، ال ملرشح سياسي ينافس ظله. 

أمام كل مقار البعثات الدبلوماسية 
بالخارج، حضر املصوتون لكي 

يشاركوا في الزار السياسي على 
أنغام »سيد مغربي دبابة وقالوا إيه 

علينا« ليصبح التصويت للجيش 
والشرطة، اللذين يحالن في شخص 

عبد الفتاح السيسي، الذي يصير في 
تلك اللحظة املعبأة بالهستيريا هو 

الجندي املقاتل وطفل الشهيد وتراب 
الوطن. يعلم الذين هتفوا والذين 

رقصوا أنهم جيء بهم لكي يقولوا 
نعم للدبابة، وهي تنافس جنزيرها، 

الذي أتى به عبد الفتاح السيسي 
ليكون خصمه الذي صنعه بيده، كي 
يلتهمه في مشهد يجعل منه الزعيم 
األسطورة الذي يستحوز على تأييد 

الجميع، ما عدا ما يسمح به من 
أصوات توضع في جيب الجنزير 
املنافس. هنا السؤال: ملاذا أرادها 

السيسي شيئًا يشبه االنتخابات، ولو 
حتى هزلية، ولم يجعلها استفتاًء، 

وخصوصًا أن أحدًا، في الخارج 
أو الداخل، ال يهتم بهذا العبث من 

األساس؟ ليس صحيحًا أن السيسي 
در صورة إلى الخارج  يريد أن يصٍّ
مضمونها أنه منتخب باكتساح، 
ذلك أن الخارج يدرك تمام اإلدراك 

أنه بصدد شيء من الالمعقول 
السياسي، ومن ثم يكون األقرب 
للواقع أن الجنرال، بهذه الصور 

واملشاهد املصنوعة بدقة شديدة، 
يريد أن يجدد تفويضه، ويمأل 

خزانات قافلة الثالثني من يونية 
بما يكفي من الوقود الالزم اللتهام 
ما يبدو له نزعات رفض ومقاطعة 

ومناوأة ملشروعه االستئصالي.
في ذلك يقول املفكر الفرنسي 

فيليب برو في كتابه »علم االجتماع 
السياسي« إنه »إذا قامت حكومات 
استبدادية بتنظيم انتخابات تعتمد 

مبدأ املرشح الوحيد على نطاق واسع، 
فإنه ال يكفي تفسير هذا السلوك 
الثابت بمجرد حبها للتنكر. إنها 
تعلم في الواقع الفوائد السياسية 
التي ستجنيها منها وهي: تقوية 
سلطتها من خالل إثبات قدرتها 

على تأمني مشاركة كثيفة )ومن هنا 
تنبع ضرورة تقليل نزعة االمتناع 

إلى أبسط تعبير لها( والتقليل 
مسبقًا من قيمة مظاهرات املعارضة 

من خالل الحصول من الناخبني 
على مظاهر انتماء خارجية لها 

)للسلطة( وبالعكس«. كل ما يريده 
السيسي )الدبابة( من هذه الدراما 
املقززة أن يظهر وكأنه سحق كل 

مظاهر املعارضة الحقيقية، مدشنًا 
 للمعارضة 

ً
منافسه )الجنزير( ممثال

التي يفضلها، وهو في سبيل ذلك، 
ليس من املستبعد أن يمأل حصالة 

موسى مصطفى موسى بأعداد من 
األصوات تفوق ما حصل عليه كل 
الكومبارسات السابقني، من 2005 

إلى 2014 إمعانا في الغطرسة 
 بمن دعوا إلى 

ً
واإلذالل، وتنكيال

املقاطعة. يريد السيسي بمهرجان 
التصويت املاجن أن يبث رسالة 

مفادها أن الجميع معي ولي، وهذا هو 
الواقع، غير أنها واقعية هشة ومزيفة، 

ال تصمد أمام واقع أصدق وأجمل 
يقول إنه بمواجهة فرق الرقص 
االنتخابي املصنوع، هناك نحو 

أربعني إنسانًا تركوا كل هذا الزيف 
وذهبوا إلى ألبوم حمزة نمرة الجديد. 
وشتان بني من يطرب لكلمات أغنيات 

تنتصر لإلنسان، وبني من يتمايل 
مجبرًا على موسيقى رقصة رعب 

من أجل قاتل وحيد.
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مهجرو الغوطة 
في 

معسكرات االعتقال

الشرقية  الغوطة  في  القتل  من  نجا  من 
تسميها  معسكرات  في  رميه  يتم  لدمشق، 
إيواء«،  »مراكز  السوري  النظام  بروباغندا 

وهي معسكرات اعتقال جماعية تقع تحت 
رحمة أجهزة األمن. تحاول »العربي الجديد« 
في  المهجرين  آالف  عشرات  أحوال  تقصي 

أشقاؤهم  ينتظر  بينما  دمشق،  ريف  مراكز 
للموت  دورهم  الغوطة  في  الصامدون 
السورية  القتل  آلة  تحقيق  مع  للتهجير  أو 

التقدم. أما  الحكومية والروسية المزيد من 
في  التركية  القبضة  تحت  فصارت  عفرين، 

انتظار تحديد وجهة المعركة المقبلة

عدنان علي

يــــزّج الــنــظــام الــــســــوري، بــالــتــعــاون 
مــن  اآلالف  عــــشــــرات  روســـــيـــــا،  مــــع 
لدمشق،  الشرقية  الغوطة  مهجري 
مّمن نجوا من القتل من قبل معسكر النظام 
ــران ومــلــيــشــيــاتــهــم، فــي أمكنة  ــ وروســـيـــا وإيـ
بينما هي  إيـــواء«،  »مراكز  تسميها دعايته 
لــيــســت ســـوى مــعــســكــرات اعــتــقــال جماعية 
فيها كــل أشــكــال املعاملة غير اآلدمــيــة. وقد 
الغوطة  مــن  قــســرًا  املهجرين  نقل معظم  تــم 
إلـــى مــركــز الـــدويـــر قـــرب عــــدرا، بينما نقلت 
أعــــداد أقـــل إلـــى مــركــز حــرجــلــة قـــرب الكسوة 
جنوب دمشق، وعــدد آخر إلى مراكز أخرى 
فـــي ريـــف دمـــشـــق. وفـــي مــركــز الـــدويـــر الـــذي 
أقــيــم عـــام 2013، وكـــان قــبــل ذلـــك عــبــارة عن 
»طـــائـــع الـــبـــعـــث«، يــضــم صـــاالت  مــعــســكــر لــــ
النظام  بروباغاندا  وسائل  تقول  رياضية، 
إنه تم تخصيص غرفة لكل عائلة في ملعب 
ريــاضــي مــغــلــق، وتــفــصــل بــن الــغــرف ألـــواح 
خشبية. وتم تزويد كل عائلة بلوازم النوم 
والطبخ ومساعدات غذائية ومــواد تنظيف 
ــــوري.  ــــسـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــــال األحـ ــهـ ــ ــار الـ ــعــ تـــحـــمـــل شــ
ــا تــــم تــجــهــيــز املــــركــــز بــــمــــرافــــق صــحــيــة  ــمـ كـ
 
ً
ــر بـــدايـــة مــشــتــركــة. واســتــقــبــل مـــركـــز الــــدويــ

مهجري بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، 
إلــيــه 17 عائلة مؤلفة مــن 76  حيث وصــلــت 
شــخــصــا، بــعــد ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام على 
الــبــلــدة قــبــل أكــثــر عــشــرة أيــــام، ثــم نــقــل إليه 
النازحون من حمورية وبقية املناطق التي 
اجتاحها النظام بعد تدميرها بالكامل، إذ 
تــقــول مــصــادر الــنــظــام إن أكــثــر مــن 40 ألــف 
اآلن منذ  الغوطة حتى  مــن  نــزحــوا  شخص 
بــــدء حــمــلــة اإلبــــــادة فـــي 18 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــم الـــدعـــايـــة الـــتـــي يــحــيــط بها  ــ املـــاضـــي. ورغـ
الدافئ«  »الحضن  بأنها  املراكز  تلك  النظام 
للهاربن من »اإلرهابين«، وأن »الدولة هي 
تلك،  اإليـــواء  مراكز  أن  إال  أبنائها«،  لجميع 
 عــن االكــتــظــاظ الكبير فــيــهــا، وتــدنــي 

ً
فــضــا

ــه بــمــراكــز  ــبـ ــبـــدو أشـ مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات، تـ
الدوير  مركزي  خاصة  الجماعي،  لاعتقال 
استيعابا  واألكثر  األكبر  وهما  والحرجلة، 
للمهجرين، حيث تفرض الكثير من القيود 
على تحركات املقيمن فيها، وال يسمح لهم 
بــمــغــادرة تــلــك املــراكــز اال بــمــوافــقــات أمنية، 
الــشــبــان بينهم مــن تدقيق  فــي حــن يعاني 

إضافي لتعقب »املطلوبن« أو سحبهم إلى 
الخدمة العسكرية.

من يشرف عليها؟
نـــظـــريـــا، تـــتـــشـــارك جـــهـــات عــــدة فـــي اإلشـــــراف 
ــة لـــلـــنـــظـــام فــي  ــعـ ــابـ ــتـ ــز اإليــــــــــواء الـ ــ ــراكـ ــ ــلـــى مـ عـ
إلى  عددها  تقلص  والتي  ومحيطها،  دمشق 
نــحــو عــشــرة مــراكــز فــقــط. أولـــى هـــذه الجهات 
محافظتا دمــشــق وريـــف دمــشــق، إضــافــة إلى 
والهال  والعمل،  االجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
األحــمــر الــســوري. غير أن أجــهــزة أمــن النظام، 
الجهات  مجمل  عــلــى  مــن سطوتها  وبــالــرغــم 
السابقة، لكنها كثيرًا ما تفضل االعتماد على 
ما  فــي  مباشر، حتى  بشكل  لها  تتبع  جهات 
الخدمية واللوجستية والتي  يتصل باألمور 
هـــي لــيــســت فـــي صــلــب عــمــلــهــا، مــثــل إيــصــال 
املــــســــاعــــدات وتـــوزيـــعـــهـــا والـــتـــعـــامـــل الــيــومــي 
مــع املــهــجــريــن، لــذلــك انــتــدبــت بــعــض الجهات 
لتمثيلها مثل »فريق دمشق التطوعي« والذي 
تـــديـــره شــخــصــيــات مــرتــبــطــة بـــاألمـــن بشكل 
مـــبـــاشـــر، مــثــل مـــيـــرزت عـــبـــود، زوجـــــة محمد 
املخابرات سابقا.  فــروع  أحد  الخولي، رئيس 
واملعروف أن الشبان والفتيات الذين ينشطون 
في فريق دمشق التطوعي يعملون أيضا مع 
قــوات النظام فــي الجبهات مــن خــال إيصال 
الـــطـــعـــام والـــلـــبـــاس لـــهـــم، ومـــســـاعـــدة الــجــنــود 
أحــيــانــا فـــي حــفــر األنـــفـــاق وإقـــامـــة املــتــاريــس، 
وتوزيع السلل اإلغاثية على عائاتهم، بينما 
ال تصل تلك السلل إلى عائات املهجرين إال 
بشكل متقطع جدًا. كما عمد النظام في الوقت 
الدولية من دخول  املنظمات  منع  إلــى  نفسه، 
هذه املراكز، ليبقيها بعيدًا عن أعن أية جهات 
التضييق  إطـــار سياسة  وفــي  دولــيــة.  رقابية 
والــحــجــب هــــذه، تــســعــى ســلــطــات الــنــظــام إلــى 
تقليل فرص احتكاك القاطنن في تلك املراكز 
مع العالم الخارجي إلى أقل حد ممكن. وحتى 
وســـائـــل اإلعـــــام الــتــابــعــة لــلــنــظــام، ال يسمح 

لــهــا بــدخــولــهــا إال فــي أضــيــق الـــحـــدود، وبعد 
موافقات كثيرة.

الحياة داخل المراكز
الــتــواصــل مــع الــقــاطــنــن فــي تــلــك املــراكــز أمــر 
صعب وخطير على من يحاول ذلــك، خاصة 
إذا كــــان مـــع وســيــلــة إعـــــام لــيــســت صــديــقــة 
الجديد«  »الــعــربــي  ذلــك نجح  ورغـــم  للنظام. 
فــي الــتــواصــل مــع أحـــد األشـــخـــاص املقيمن 
في مركز الدوير عبر طرف ثالث. ويقول هذا 
الشخص الــذي سمى نفسه أبو ماجد، وهو 
في الخمسينيات من العمر، ويقيم في املركز 
الدفعات األخيرة من املهجرين،  قبل وصــول 
إن الــحــيــاة هــنــاك صــعــبــة لــلــغــايــة حــتــى قبل 
الكبير  االكــتــظــاظ  الغوطة بسبب  أهــل  قـــدوم 

 عن 
ً
للسكان وتدني مستوى الخدمات، فضا

 
ً
تقييد حركة الخروج من املركز البعيد أصا

عن املدينة.
ويــضــيــف أبـــو مــاجــد: »هــنــا كــل شـــيء مقيد. 
الــطــعــام واالســـتـــحـــمـــام، والـــحـــركـــة والـــدخـــول 
أيــة خصوصية، وكثيرًا  لــك  والــخــروج. ليس 
مــا تــحــدث مــشــاحــنــات بــن الــقــاطــنــن بسبب 
والنظافة  الطعام  على  اليومية  االحتكاكات 
واالســـتـــحـــمـــام. ال تــســتــطــيــع الــفــتــاة الـــذهـــاب 
املجاور لحمام  املشترك  الحمام  إلى  وحدها 
الرجال، وعادة ما يرافقها واحد أو أكثر من 
أفراد العائلة ملنع التحرش بها، أو التلصص 
ــافـــة إلــى  عــلــيــهــا وهـــي داخــــل الـــحـــمـــام«. وإضـ
ــام، واملــشــكــات الــنــاتــجــة عن  ــ ــ مــشــكــلــة االزدحـ
تـــشـــارك عــــدة عـــائـــات غـــرفـــة واحـــــــدة، يشير 
أبــو مــاجــد إلــى نـــدرة تــوفــر املــيــاه والكهرباء 
الــتــي تشكل أزمـــة فــي املــركــز حتى قبل قــدوم 
املهّجرين الجدد، وخصوصا أن املنطقة هي 
 مــن نقص 

ً
شــبــه صــحــراويــة، وتــعــانــي أصــــا

حاد في املياه. ويقول إن الوضع داخل مركز 
مــنــطــقــة حـــرجـــلـــة يــبــقــى أفـــضـــل نــســبــيــا ألنـــه 
مــجــهــز عــلــى شــكــل وحــــدات سكنية صغيرة 
تـــضـــم مــطــبــخــا وحـــمـــامـــا، مــــا يــعــطــي بــعــض 
الــخــصــوصــيــة لــلــعــائــات، لــكــن االنــتــقــال إلــى 

هناك غير متاح، وهو أمر محصور بيد إدارة 
املركز والجهات األخرى التي توزع املهجرين 

على املراكز.

عمليات إخالء
ــق، بــــــدأت قـــبـــل عـــدة  ــشــ ــانــــت مـــحـــافـــظـــة دمــ وكــ
ــز اإليـــــــواء املــؤقــتــة«  ــراكــ أشـــهـــر فـــي إخـــــاء »مــ
فــي الــعــاصــمــة، مــثــل تــلــك املـــوجـــودة فــي املــزة 

ودمــر والــزاهــرة، وإعــادة بعض قاطنيها إلى 
مناطقهم بعدما سيطرت عليها قوات النظام 
مؤخرًا، أو ترحيلهم إلى مراكز إيــواء بعيدة، 
خارج الحدود اإلدارية لدمشق وخاصة مركز 
ــــدرا ، ومـــركـــز حــرجــلــة  الـــدويـــر بــالــقــرب مـــن عـ
مع  للعاصمة،  الــغــربــي  الجنوبي  الــريــف  فــي 
ــز فــــي أحــــيــــاء الــــزاهــــرة  ــراكــ ــــدد مــــن املــ إبــــقــــاء عـ
ــرزة. وعــمــدت املــحــافــظــة مدعومة  ومــســاكــن بــ

الــى إخاء  بــدوريــات من الشرطة واملخابرات 
أكــثــر مـــن 10 مـــراكـــز، وتــخــفــيــض عـــدد مــراكــز 
اإليــواء في العاصمة، من 20 إلى النصف في 
ــــى، قــبــل أن يــصــدر قـــرار نهائي  املــرحــلــة األولـ
االجتماعية،  الــشــؤون  ووزارة  املحافظة  مــن 
بإخاء جميع مراكز دمشق من دون استثناء، 
ــارج دمــــشــــق، وســـط  ــ ــــى خــ ــقـــل قــاطــنــيــهــا إلـ ونـ
لهم  بــأن  املراكز  اتهامات لبعض قاطني تلك 
في  وقــعــت  أمنية  ــوادث  وحــ بتفجيرات  صلة 
دمــشــق. وقــد تأجل إخــاء بعض تلك املــراكــز، 
إثر احتجاجات من قاطنيها، بسبب رفضهم 
املدينة،  عــن  بعيدة  مــراكــز  باتجاه  مغادرتها 
وانعدام فرص العمل في محيطها، والتشديد 
عــن عدم   

ً
فــضــا فيها،  القاطنن  األمــنــي على 

قدرة معظمهم على استئجار منازل خاصة.
تواصلت معهم  ممن  املواطنن  أحــد  ويــقــول 
»العربي الجديد«، وهو مدّرس يدعى سعيد، 
كانت عائلة شقيقه من العائات التي تقطن 
فــي مــركــز الـــزاهـــرة، إن الــعــديــد مــن الــعــائــات 
رفضوا االنتقال إلى مراكز بعيدة في الدوير 
وحــرجــلــة، وظــلــوا مــشــرديــن فــي الــشــوارع، أو 
ضيوفا لدى أقاربهم ويبحثون عن غرفة أو 
منزل صغير بمستوى إمكاناتهم بدل النوم 
في الشوارع والحدائق العامة، بينما َمن تم 
نقلهم إلى تلك املراكز هم من أبناء املحافظات 
البعيدة مثل الرقة ودير الزور ممن ال أقارب أو 
معارف لهم في العاصمة ومحيطها. ويقول 
ــا يـــدعـــو املــهــجــريــن إلــــى تجنب  ســعــيــد إن مـ
االنتقال من تلك املراكز، مجموعة من األسباب 
من بينها: ُبعدها عن املدينة، واستقرار كثير 
من العائات وتسجيل أطفالهم في املدارس 
بــعــد مــعــانــاة كــبــيــرة، وعـــثـــور بــعــض أربــــاب 
الــعــائــات عــلــى فــرصــة عــمــل فـــي دمـــشـــق، ثم 
مــركــزي حرجلة  فــي  الكبير  األمــنــي  التشديد 
بالخروج  للعائات  السماح  وعــدم  والدوير، 
من املركز حتى لو حصلوا على عقد إيجار، 
فيطلب منهم الحصول على موافقة أمنية قد 
 
ً
تستغرق أشهرًا، وقد تنتهي بالرفض، فضا

التجنيد اإلجــبــاري في صفوف  عن عمليات 
املهجرين.

سرقة المساعدات
 عــن كــل ذلـــك، يشكو أغــلــب القاطنن 

ً
وفــضــا

املــراكــز مــن السطو على املــســاعــدات  فــي تلك 
الـــتـــي تـــقـــدم إلــيــهــم مـــن املــنــظــمــات اإلغــاثــيــة 
ــة األجــنــبــيــة  والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة، خـــاصـ
منها، ما يتسبب في تضاؤل تلك املساعدات 
ــام فــــي تـــوزيـــعـــهـــا. وبــحــســب  ــظــ ــتــ وعـــــــدم االنــ
بعض الناشطن، فإن املشرفن على استام 
وتوزيع تلك املساعدات خاصة في محافظة 
دمــشــق، يتبعون أســالــيــب عـــدة فــي سرقتها 
مــثــل الــتــاعــب فــي عـــدد الــعــائــات املحتاجة، 
ــارات املـــخـــصـــصـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــعــــرض الــ ــتــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ بـ
املــســاعــدات ملــصــادرة كميات كبيرة  لــتــوزيــع 
مــن مــحــتــويــاتــهــا مــن قــبــل الــحــواجــز األمــنــيــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام قــبــل وصــولــهــا إلــــى مــراكــز 
املـــهـــجـــريـــن. كـــمـــا أن املـــســـؤولـــن عــــن تـــوزيـــع 
املــــســــاعــــدات فــــي املـــحـــافـــظـــة يـــرتـــبـــط الــعــديــد 
على  يحصلون  أمنين  مسؤولن  مــع  منهم 
املحافظة  وتــرفــض  تــوزيــعــه،  يتم  حصة مما 
الـــســـمـــاح لــلــمــتــبــرعــن بـــالـــتـــواصـــل مــبــاشــرة 
مــع الــعــائــات املــحــتــاجــة، وتــصــر على حصر 
تقديم املساعدات عبرها. وتظهر نتيجة هذه 
التي تمتلئ  السرقات في األســواق واملتاجر 
بــاملــســاعــدات املــســروقــة وعليها شــعــار األمــم 

املتحدة والهال األحمر.

خالل تهجيرهم من 
جسرين يوم السبت 

الماضي )فرانس برس(

وليد التليلي

تحتفل تونس غدًا الثالثاء بعيد 
استقاللها أو بيومها الوطني، بعد 
أن غادرها املستعمر الفرنسي في 

20 مارس/آذار من سنة 1956، 
غير أن احتفال هذا العام متسم 
بالضبابية وعدم وضوح الرؤيا، 

وبنسبة مرتفعة جدًا من التشاؤم. 
وقد أظهر الباروميتر السياسي 

لشهر مارس/آذار 2018 الذي 
تنجزه مؤسسة »سيغما كونساي« 

بالتعاون مع جريدة »املغرب« 
أن »نسبة التشاؤم تستقر في 

مستوى مرتفع للغاية، مع اعتبار 
79.9 في املائة من التونسيني أن 
البالد تسير في الطريق الخطأ، 

و63.8 في املائة، أن الوضع املالي 
لألسرة ساء مقارنة بالسنة 

املاضية«، وهو ما عكس بوضوح 
أوضاع التونسيني االقتصادية 

واالجتماعية املتدنية وعدم قدرتهم 
على رؤية ضوء الشمس في 

آخر النفق. وهي نتيجة طبيعية 
لسلسلة األرقام الكارثية التي ما 
فتئت مؤسسات الداخل والخارج 

املتخصصة تعكس من خاللها 
توّجهات الرأي العام طيلة األيام 

املاضية.
ولكن الرقم املزعج حقيقة هو 

أن 58.4 في املائة من التونسيني 
يعتبرون أن »وضع الجيل املقبل 

سيكون أسوأ«. وهو ما عكس 
خوفًا من املستقبل وضبابية 

بخصوص املستقبل، بمعنى أن 
العائلة باتت تخشى على مصير 

أبنائها. وهو ما قد يقودها 
بالضرورة إلى التفكير في 

حمايتها بأي شكل ممكن وتحت 
أي عنوان سياسي أو اجتماعي.
وعلى الرغم من أن هذه األرقام 

متاحة للجميع، وتحديدًا 
السياسيني، إال أن أحدًا منهم لم 

ينتبه، ولم ينزعج، ولم يخرج إلطالق 
صيحة الخوف وتنبيه الجميع من 

خطورتها، ولم يجتمع أصحاب 
وثيقة قرطاج لبحث القضية وال 

أثار البرملان نوابه لجلسة خاصة، 
قد تنعقد أحيانًا ألسباب أتفه 

بكثير. بل على العكس من ذلك 
استمر التراشق بالتصريحات على 

 وراء 
ّ

نسقه املعتاد، وتمترس كل
مصالحه واستمر الجميع في نفس 
القضية واإلشكالية: حكومة جديدة 

ومحاولة تشكيل مشهد جديد 
وإرباك وضع ال ينقصه اإلرباك 

، مع إثارة مخاوف أيديولوجية 
ً
أصال

مستعادة قبل االنتخابات، إن تّمت 
في موعدها، يتدخل فيها الداخل 

كما الخارج وبوضوح أيضًا، حتى 
أصبح من حق التونسي أن يسأل 

 عن معنى االستقالل.
ً
فعال

معسكر النظام وروسيا يتفرغ الحتالل شمال الغوطةعفرين بالقبضة التركية: إلى أين ستنتقل المعركة؟

مراكز »إيـواء« 
بال مقومـات 
حيـاة آدميـة

الغالف

حلب ـ أحمد إبراهيم

دخـــلـــت ســـوريـــة مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــقــاســم 
الدول الفاعلة إقليميا ودوليا، مناطق النفوذ 
فــي هـــذا الــبــلــد، مــع إنــهــاء الــجــيــشــن الــتــركــي 
و»الــســوري الحر«، وجــود الــوحــدات الكردية 
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، بــعــد شــهــريــن من 
عــمــلــيــة واســـعـــة الــنــطــاق تــكــلــلــت أمـــس األحـــد 
بالسيطرة على كامل مدينة عفرين. وبدءًا من 
يوم أمس، بدأت أنقرة بالفعل في التحضير 
لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة مــن خـــال اخــتــيــار مجلس 
الغالبية  ذات  املــنــطــقــة  يــديــر شــــؤون  مــحــلــي 
ــد عـــمـــلـــيـــة »غـــصـــن  ــعـ ــة. ولــــــم تـــنـــتـــه بـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ
الـــزيـــتـــون«، إذ تــطــالــب املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
غالبية  ذات  مــنــاطــق  لــتــشــمــل  بــاســتــمــرارهــا 
الكردية من  الوحدات  عربية استولت عليها 
الجيش  احتفل  فيما  املعارضة شمال حلب، 
فــي عفرين مــن خال  املــوقــف  التركي بحسم 
رفـــع عــلــم بـــاده عــلــى مــبــان فــي قــلــب املــديــنــة. 
باستهداف  فتوّعدت  الكردية،  الــوحــدات  أمــا 
»اإلدارة  ــالــــت  وقــ الــــحــــّر.  ــيـــش  والـــجـ األتــــــــراك 
الــذاتــيــة« فــي بيان إن »حربنا ضــد االحتال 
بالجيش  املسماة  التكفيرية  والقوى  التركي 
الــحــر دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة، وهـــو االنــتــقــال 
الكر  من حرب املواجهة املباشرة إلى تكتيك 
»قــواتــنــا   

ّ
أن اإلدارة  بــيــان  وأضـــــاف  ــفــــر«.  والــ

تــتــواجــد فــي كــل مــكــان مــن جــغــرافــيــا عفرين، 
وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان 

التركي ومرتزقته في كل فرصة«
ومـــع ســيــطــرة الــجــيــش الــتــركــي عــلــى عفرين 
ــا، بـــــاءت مــــحــــاوالت حــــزب »االتـــحـــاد  ــفـــهـ وريـ
الديمقراطي« بإقامة إقليم ذي صبغة كردية 
يمتد مــن الــحــســكــة شــرقــا إلـــى عــفــريــن غــربــا، 

الــســوري  للنظام  التابعة  القتل  آلــة  تقترب 
ولروسيا من إحكام سيطرتها على مناطق 
الشرقية  الغوطة  جــنــوب  الــرحــمــن«،  »فيلق 
ــقـــوات الــغــازيــة إلــى  لــدمــشــق، مـــع وصــــول الـ
حــرســتــا )غـــــــرب(. وفــــي حــــال تــمــكــنــت هــذه 
الــقــوات بالفعل مــن إنــهــاء وجــود املعارضة 
ــنــــوب الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، ســتــتــجــه  فــــي جــ
أي  الشمالي،  الجزء  ملعرفة مصير  األنــظــار 
»جيش االســام«، وكبرى  الجزء الخاضع لـ
ــا. وقـــد أمــهــلــت قــــوات الــنــظــام  ــ مــنــاطــقــه دومـ
الـــســـوري، مــقــاتــلــي املــعــارضــة الــســوريــة في 
الثالثة من بعد ظهر  مدينة حرستا، حتى 
أمــس األحـــد، ليخرجوا مــن املــديــنــة. وكانت 
مصادر إعامية قد أشارت يوم السبت، إلى 
التوصل التفاق بن الروس وفصيل »حركة 
ــام« الــــذي ُيــســيــطــر عــلــى مــديــنــة  أحـــــرار الـــشـ
ـــق. يــنــص  ــشـ حـــرســـتـــا شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة دمــ
االتفاق، على دخول املدينة هدنة لثاثة أيام 
ليتم بعدها  ــــارس/آذار،  مـ السبت 17  بــدأت 
تــنــفــيــذ بـــنـــود »مــصــالــحــة« مــحــلــيــة كــســائــر 
مــدن وبــلــدات الــريــف الــدمــشــقــي. ومــن بنود 
االتفاق، تهجير من ال يرغب بالتسوية إلى 
الشمال السوري، وتسوية أوضاع الراغبن 
ــتـــا. وتــشــيــر  ــرسـ بـــالـــبـــقـــاء ضـــمـــن مـــديـــنـــة حـ
مصادر ميدانية إلى أن وضع املعارضة في 
حرستا ليس بأحسن حاالته، وال سيما مع 
لها من  النظام  املقاتلن وحــصــار  عــدد  ة 

ّ
قل

جميع األطراف.
وشــهــدت الــغــوطــة الشرقية يــوم أمــس األحــد 
هـــدوءًا نسبيا فــي مـــوازاة مــفــاوضــات تجري 
عبر األمم املتحدة بن قوات النظام وفصيل 
جنوب  على  يسيطر  الـــذي  الــرحــمــن«  »فيلق 
ــام مـــعـــظـــم مــدنــهــا  ــظــ ــنــ ــل الــ ــ ــتـ ــ الــــغــــوطــــة، واحـ

والـــقـــضـــاء وإنــــشــــاء شـــرطـــة مــحــلــيــة«. ولــفــت 
ــم يكمن في  األهـ املــوضــوع   

ّ
أن إلـــى  مصطفى 

»عودة املدنين وضمان عدم االعتداء عليهم 
وعــلــى أمـــاكـــهـــم، وإزالــــــة األلــــغــــام. وبــالــتــالــي 
ــا،  ــهـ تــمــكــن أهـــالـــي عــفــريــن نــفــســهــا مـــن إدارتـ
واالستفادة من دروس وعبر وأخطاء منطقة 
الـــــفـــــرات«. واتــــهــــم مــصــطــفــى الــــوحــــدات  درع 
ــذا  ــن »إلـــــــى هـ ــريـ ــفـ ــر مـــنـــطـــقـــة عـ ــة بـــجـ ــرديــ ــكــ الــ
املصير«، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة بمكان 
ــنـــازحـــن مـــن أهـــالـــي عــفــريــن  تــحــديــد عــــدد الـ
»اآلن هــنــاك حــالــة فــوضــى، واإلحــصــائــيــات  ـــ فــ
تحدثت  التقارير  مختلف  أن  غير  تــغــّيــرت«. 
عــن نـــزوح عــشــرات آالف املــدنــيــن مــن عفرين 
ومن  األخيرين خصوصا،  األسبوعن  خال 
املــتــوقــع بــدء عـــودة أعـــداد كبيرة منهم، بعد 
فــي مدينة عفرين  فعليا  املــعــارك  ــفــت 

ّ
تــوق أن 

ــد  ــه، أشــــــــار »املــــرصــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ ــا. مـ ــهـ ــيـــطـ ومـــحـ
 

ّ
 »ما ال يقل

ّ
السوري لحقوق اإلنسان« إلى أن

عن 1500 من مقاتلي الوحدات الكردية قتلوا 
منذ بدء عملية غصن الزيتون«، مشيرًا أيضا 
إلــى »مقتل أكثر من 400 عنصر من مقاتلي 
الجيش الحّر في املعارك«. كما أعلن الجيش 
التركي عن مقتل 46 من جنوده. لكن مصادر 
مطلعة تؤّكد أن عدد قتلى الوحدات الكردية 
التركية،  األركــان  أعلنت رئاسة  أكبر. وكانت 
فـــي بـــيـــان لــهــا الـــســـبـــت، عـــن »تــحــيــيــد 3567 
الزيتون  غصن  عملية  انطاق  منذ  إرهابيا، 

في منطقة عفرين«.
إلــــــى ذلــــــــك، أّكـــــــــدت مـــــصـــــادر فـــــي املـــعـــارضـــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــنــاصــر  الـــســـوريـــة لـ
الــــوحــــدات »بـــــــدأوا بـــاالنـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة 
عفرين مساء السبت، بعد أن أدركوا صعوبة 
 إلى 

ً
املــديــنــة«، مشيرة فــي  الــدفــاع والتحصن 

اآلن على نحو 70 في املائة من القرى والبلدات 
واملــزارع التي كانت تحت سيطرة املعارضة 
في الغوطة الشرقية. كما أعلن جيش النظام 
عــن وقــف إطــاق نــار فــي مدينة حرستا ملدة 
السبت  الثالثة عصر  الساعة  مــن  24 ســاعــة، 
الثالثة مــن عصر أمــس األحــد إلفساح  حتى 
املجال للمدنين للخروج باتجاه نقاطه في 
معبر املوارد املائية، حيث خرج أكثر من 170 
مدنيا، وتم نقلهم الى سكن مؤقت في منطقة 

حرجلة، بحسب مصادر النظام.
ــيـــش اإلســــــــام« مــســاء  ــلـــن »جـ مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
السبت إحباطه أربع محاوالت اقتحام قامت 
بــهــا قـــوات الــنــظــام فــي شــمــال الــغــوطــة تمّكن 
خالها مــن عطب أربـــع دبــابــات، وقــتــل نحو 
ــّوات النظام  قــ خمسة وعــشــريــن عــنــصــرًا مــن 
على جبهة الريحان مؤكدًا ثبات مقاتليه في 
مــغــادرة  صعيد  وعــلــى  وجبهاتهم.  نقاطهم 
املــدنــيــن لــلــغــوطــة بــاتــجــاه مــنــاطــق سيطرة 
الـــنـــظـــام، قــــال مــركــز املــصــالــحــة الـــروســـي في 
ســوريــة إن أكــثــر مــن 68 ألـــف مــدنــي غــــادروا 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة حــتــى اآلن عــبــر املـــمـــرات 
ألفا خرجوا عبر معبر   20 بينهم  اإلنسانية 

حمورية منذ 28 فبراير/شباط املاضي.
إلــــى ذلـــــك، تــكــبــدت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
أمـــس خــســائــر فــي اآللـــيـــات واألرواح، خــال 
تــقــدم قـــوات املــعــارضــة، فــي منطقة القلمون 

بالفشل. بل ذهب »الطموح« الكردي أبعد من 
ذلك، إذ كان يسعى الحزب إلى إنشاء دويلة 
تصل إلى شاطئ املتوسط مروًا بإدلب وريف 
الاذقية الشمالي، أطلق عليها تسمية »روج 
آفـــــا«، أي غــربــي كـــردســـتـــان. إلـــى ذلــــك، بـــدأت 
أنقرة في البحث في راهن عفرين ومستقبلها 
بعد السيطرة عليها، إذ بدأ أمس في مدينة 
غازي عنتاب، جنوب تركيا، مؤتمر دعت إليه 
فعاليات معارضة سورية مدعومة من أنقرة، 
ع أن ينتج عنه مجلس مدني يدير 

ّ
من املتوق

منطقة عفرين.
ــة  ــطــ ــائــــب »رابــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــــار نــ
املستقلن الكرد السورين« رديف مصطفى، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
الـــرابـــطـــة هــــي مــــن دعـــــت لــلــمــؤتــمــر »كــونــهــا 
ــيــــا«، مــوضــحــا  ــي تــــركــ ـــصـــة قـــانـــونـــيـــا فــ

ّ
مـــرخ

ــرى بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة  أن املــؤتــمــر »جــ
التركية، ومن وّجه الدعوات عمليا هم شباب 
من عفرين من الثوار«. وأضــاف مصطفى أن 
هـــذا املــؤتــمــر »يــضــم حـــوالـــي 100 شخصية 
ــن املــــكــــونــــات كـــافـــة،  ــن عـــفـــريـــن مــ ــة مــ

ّ
مــســتــقــل

ــة املــســتــقــلــن الــكــرد  ــوادر رابـــطـ ــ مـــن بــيــنــهــم كــ
 أهــــداف املــؤتــمــر 

ّ
الـــســـوريـــن«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــق بــــــإدارة عــفــريــن وانـــتـــخـــاب مجلس 
ّ
»تــتــعــل

ــا، وتــــأمــــن الـــخـــدمـــات  ــرهـ ــديـ ــا يـ ــقـ مــحــلــي الحـ
ــتــــمــــام بــالــصــحــة والــتــعــلــيــم  ــة واالهــ ــ ــاثـ ــ واإلغـ

وبــلــداتــهــا، لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الــقــطــاع 
ــنـــوبـــي مــــن الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــمــا  الـــجـ
يــتــواصــل تــهــجــيــر املــدنــيــن بــاتــجــاه مناطق 
سيطرة النظام. وقال الناطق الرسمي باسم 
»الـــعـــربـــي  ــلــــوان لــــ ــل عــ ــ »فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن« وائــ
الجديد« إن فيلق الرحمن يجري »مباحثات 
جادة مع وفد من األمم املتحدة هدفها ضمان 
سامة املدنين وحمايتهم«. وأكد علوان أن 
املفاوضات ال تشمل خروج أو إخراج مقاتلي 
املـــعـــارضـــة، بـــل »الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف إطـــاق 
نـــار، وتــأمــن املــســاعــدات للمدنين، وإخـــراج 
العاج  لتلقي  واملــصــابــن  املرضية  الــحــاالت 

خارج الغوطة بضمانات أممية«.
غــيــر أن الـــهـــدوء اقــتــصــر عــلــى تــراجــع نسبي 
قــوات  الــقــصــف، بينما واصــلــت  فــي عمليات 
تبقى  ما  النظام محاوالتها لاستياء على 
من مدن وبلدات الغوطة، حيث أعلنت أمس 
األحــــد ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة ســقــبــا وســط 
الغوطة بعد مواجهات دارت فيها مع مقاتلي 
املعارضة. وحسب وسائل إعام موالية فإن 
قوات النظام دخلت سقبا بعد فرضها على 
الفصائل تسليم املدينة والحفاظ على وجود 
األهـــالـــي فــيــهــا، مــشــيــرة إلــــى مــصــيــر مــمــاثــل 
ينتظر مدينة كفربطنا املجاورة، حيث قالت 
وسائل اعام النظام إن قوات الجيش تمكنت 
أبنية عند مدخل  السيطرة على  من  بالفعل 
بــلــدة كــفــربــطــنــا، فــيــمــا قــصــفــت قــــوات الــنــظــام 

بالبراميل املتفجرة مدينة عن ترما.
وفـــي شــمــال الــغــوطــة، حــيــث يسيطر »جيش 
اإلســــــــام«، قـــالـــت وســـائـــل إعـــــام الـــنـــظـــام إن 
قوات األخير سيطرت على منطقة تل كردي 
االستراتيجية ومدرسة الفارابي، شمال بلدة 
الريحان. وقال جيش النظام إنه سيطر حتى 

أنهم »تفّرقوا إلى مجموعات، بعضها اتجه 
إلــــى مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام شــمــال 
تابعت  فيما  ــراء،  ــزهـ والـ نــبــل  كبلدتي  حــلــب، 
مــجــمــوعــات أخـــرى املــســيــر عــبــر مــنــاطــق تقع 
تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام مــتــجــهــة إلــــى مــديــنــة 

منبج غربي الفرات، وعن العرب شرقه«.
 الــوحــدات الكردية 

ّ
وأكــدت املــصــادر نفسها أن

»نقلت معها املعتقلن من املعارضة السورية 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي ســجــون عــفــريــن إلـــى سجن 
الــعــرب«، تمهيدًا إلجــراء  فــي مدينة عــن  يقع 
عــمــلــيــة تـــبـــادل الحــقــا مـــع »الــجــيــش الــســوري 
الــحــر«، الــذي أســر عــددًا من عناصر الوحدات 
أثناء املــعــارك. ولــم يتضح بعد مصير مدينة 
تـــل رفـــعـــت و13 قـــريـــة فـــي مــحــيــطــهــا، هــّجــرت 
ــعــــرب أوائـــــل  الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة ســكــانــهــا الــ
فــي وقـــت تصّر  عـــام 2016 وســيــطــرت عليها، 
املـــعـــارضـــة عــلــى اســـتـــردادهـــا لـــعـــودة عــشــرات 
آالف النازحن إلى بيوتهم. وكشفت املصادر، 
في هذا السياق، أنه يوجد في تل رفعت ذات 
الثوار«  »جيش  بـ ُيسّمى  ما  العربية  الغالبية 
 إلـــى 

ً
املـــرتـــبـــط بــــالــــوحــــدات الــــكــــرديــــة، مـــشـــيـــرة

لــلــنــظــام تــحــت مسّمى   مــجــمــوعــات تــابــعــة 
ّ
أن

»القوات الشعبية« موجودة أيضا في املدينة. 
وأعـــلـــن الــفــيــلــق الــثــالــث فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 
الــتــابــع لــلــمــعــارضــة فـــي بــيــان لـــه الــجــمــعــة أن 
الــســيــطــرة عــلــى عفرين،  بــعــد  الــخــطــوة املقبلة 
املحتلة«.  العربية  والــقــرى  املــدن  هــي »تحرير 
وتــــبــــادل نـــشـــطـــاء ســــوريــــون مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
مـــؤكـــدة عـــن نـــّيـــة الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة تسليم 
مدينة تل رفعت ملليشيات تابعة للنظام، فيما 
املعارضة  يبدو محاولة لخلط األوراق ودفــع 
السورية إلى مواجهة مع النظام في منطقة ال 

تبعد كثيرًا عن الحدود التركية.

ــك بــعــد معركة  الــشــرقــي بــريــف دمـــشـــق، وذلــ
أطلقها »جــيــش تــحــريــر الــشــام« ضــد قــوات 
النظام في القلمون الشرقي نصرة للغوطة، 
أطلق عليها اسم »الشهيدة سعاد الكياري«، 
تمكن خالها من السيطرة على عــدة نقاط 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة املــحــســا، إضـــافـــة لقتل 
وجـــرح عـــدد مــن الــعــنــاصــر الــتــابــعــن لــقــوات 

النظام في املنطقة.
كــمــا أعــلــن »تــحــريــر الـــشـــام« إســـقـــاط طــائــرة 
الصيني  املعمل  مــن  بالقرب  للنظام  حربية 
استهدافها  بعد  الشرقي،  القلمون  بمنطقة 
القلمون  منطقة  وتعد  األرضية.  باملضادات 
الـــشـــرقـــي ذات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، نــظــرًا 
ــة  لـــقـــربـــهـــا مــــن الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق والـــغـــوطـ
الــشــرقــيــة إضــافــة إلـــى كــونــهــا تــرصــد طريق 
ــــذي يــعــتــبــر صلة  دمــشــق بـــغـــداد الـــدولـــي والـ
الوصل بن محافظات ريف دمشق، حمص 
والسويداء. وتزامنا مع املعارك في القلمون، 
 55« ـــ ــ قـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن مــنــطــقــة الـ
الــتــي تنتشر فيها  الــبــاديــة،  فــي  كــيــلــومــتــر« 
التحالف  ويدعمها  الحر«  »الجيش  فصائل 
ــات املــتــحــدة، تشهد  ــدولـــي، بــقــيــادة الـــواليـ الـ
للفصائل  متوقعة  أيضا  عسكرية  تحركات 
واسع  عمل عسكري  بــدء  أميركيا،  املدعومة 
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات تــصــل إلــى 
حــدود محافظة ديــر الــزور. كــام يتناغم مع 
مــا أعــلــنــه رئــيــس غــرفــة العمليات فــي هيئة 
األركــــان الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة الــروســيــة، 
سيرغي رودسكوي، يوم السبت، ومفاده أن 
ضربات  لتوجيه  تحضر  املتحدة  الــواليــات 
ضـــد أهـــــداف حــكــومــيــة ســـوريـــة بــاســتــخــدام 

الصواريخ املجنحة.
عدنان...

البقاء في دمشق بعد ترحيلها من  العائالت المهجرة  قررت عشرات 
التي  تلك  خاصة  لإليجار،  غرف  أو  منازل  عن  والبحث  ــواء«،  »اإلي مراكز 
العاصمة،  الحصول على فرصة عمل في  أفرادها من  تمكن بعض 
وسجلت أطفالها في المدارس القريبة، بعد معاناة طويلة مع وزارة 
إلى  العودة  بعدم  تعهد  على  التوقيع  على  إجبارهم  رغم  التربية، 
المركز، أو اللجوء إلى المحافظة إليجاد مكان يؤويهم، إذا ما قرّروا 

استئجار منزل أو اإلقامة عند أحد أقاربهم خارج المركز.

البقاء في دمشق

يتم التعاطي 
مع المهجرين في 

هذه المراكز على قاعدة 
أنهم »البيئة الحاضنة 

لإلرهابيين«، وأن قلوبهم 
ال تزال مع المسلحين، 

وبالتالي فهم دائمًا تحت 
الرقابة والتفتيش، وأحيانًا 

االعتقال والتعذيب.

بيئة حاضنة

أسرار النقاط

متابعةالحدث

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018

يقول أحد العاملين 
في أحد المواقع القريبة 
من النظام إن الدخول إلى 

أحد تلك المراكز »يحتاج 
لعدد كبير من الموافقات 

األمنية، ودخول اإلعالم 
ممنوع لتبقى أسرار 
تلك النقاط بعيدة 

عن العيون«.



حتى قبل 
إجراء االنتخابات 

البرلمانية في 
العراق، بدأ الجدل 

من اآلن حول 
شكل الحكومة 

المقبلة، إذ عادت 
المطالب من قبل 

كتل نيابية، بتشكيل 
حكومة أغلبية 

سياسية، في حين 
ينظر كثيرون لهذا 

الطرح على أنه 
غير واقعي، في 

ظّل االصطفافات 
الطائفية. ووصف 

البعض األمر بأنه 
»أقرب إلى المثالية 
منه إلى الواقعية 

السياسية«

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

اليمنية على  مــحــافــظــة حــضــرمــوت  أن  يــبــدو 
السعي  األبــرز  أبــواب تصعيد جديد، عنوانه 
اليمنية  النفطية  املحافظة  مناطق  إلخضاع 
ــارات  ــ كـــافـــة، لـــقـــوات مــحــلــيــة مــدعــومــة مـــن اإلمـ
بشكل  العربي«  و»التحالف  املتحدة  العربية 
عــام، على حساب ما تبقى من قــوات الجيش 
ــك بــالــتــزامــن  الــيــمــنــي املــوالــيــة لــلــشــرعــيــة، وذلــ
مع أزمــة تصاعدت أخيرًا في محافظة شبوة 
التابعة  أنباء عن ضّم مديرية »بيحان«  بعد 
لها، إلى محافظة مأرب، التي تعتبر شمالية 

بالتقسيم الجهوي.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي حـــضـــرمـــوت لـ 
ثاني  مدينة سيئون،   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي 

ــة، شـــهـــدت أمـــــس األحـــــد،  ــافـــظـ أهـــــم مـــــدن املـــحـ
أطـــراف محلية  إليها  دعــت  احتجاجية  وقــفــة 
»النخبة لكل حضرموت«، ورفع  تحت شعار 
املـــشـــاركـــون فــيــهــا الفـــتـــات تــطــالــب بــانــتــشــار 
فـــــي وادي  الـــحـــضـــرمـــيـــة«  ــة  ــبـ ــنـــخـ الـ »جــــيــــش 
ــو الــــجــــزء الــــذي  ــ ــرمــــوت، وهــ وصـــــحـــــراء حــــضــ
يخضع لسيطرة ألوية عسكرية يمنية موالية 

إطار  في  الــحــرب،  بعيدة عن  بقيت  للشرعية، 
»املنطقة العسكرية األولى«.

ــلــــمــــصــــادر، فـــقـــد شـــمـــلـــت الـــافـــتـــات  ــا لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
املــشــاركــون، عبارات  رفعها  التي  والــشــعــارات 
األولــى«  العسكرية  »املنطقة  ضــد  تحريضية 
ف من جنود وضباط 

ّ
بوصفها القوة التي تتأل

مــــن مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الــــبــــاد، بـــمـــا فــيــهــم 
املــنــحــدرون مــن املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، فيما 
ــاءت املــطــالــبــات بــنــزعــة محلية تــشــّدد على  جـ
ضرورة أن تكون »حضرموت ألبنائها«، وترى 
جميع  ينتمي  التي  الحضرمية«  »النخبة  أن 
حضرموت،  محافظة  إلــى  تقريبا  منتسبيها 
ــم مختلف 

ّ
ــقـــوة الـــتـــي يــجــب أن تــتــســل »هــــي الـ

مناطق املحافظة«. واختار املنظمون للفعالية 
مــديــنــة ســيــئــون، بــوصــفــهــا املــديــنــة الــتــي يقع 
فيها مقر »املنطقة األولى« وكأهم مدن الوادي.

وفيما يبدو أنه تحّرك منظم نحو التصعيد، 
بعد  سيئون  فــي  االحتجاجية  الوقفة  جــاءت 
»الهيئة العليا  يوم من انعقاد الدورة الثالثة لـ
ملــؤتــمــر حــضــرمــوت الـــجـــامـــع«، والـــتـــي عــقــدت 
املحافظة،  مــركــز  املــكــا  مدينة  فــي  اجتماعها 
يوم السبت املاضي، ودشنت أعمالها بحضور 
الذي  البحسني،  فــرج ساملني  اللواء  املحافظ، 
العسكرية  املنطقة  قائد  أيضا منصب  يشغل 
تصعيدًا  حمل  ببيان  تخرج  أن  قبل  الثانية، 
العسكرية  املنطقة  »قـــوات  ضــد  مسبوق  غير 
»االنفات  عن  املسؤولية  بتحميلها  األولــى«، 
ــدم الــقــيــام  ــ ــنـــي فـــي وادي حـــضـــرمـــوت وعـ األمـ

بمهامها لحفظ أمن املنطقة«.
الوقفة  ته 

ّ
الـــذي تبن نــفــســه،  الــهــدف  وبــاتــجــاه 

ــاع، الـــرئـــاســـة  ــمــ ــتــ االحـــتـــجـــاجـــيـــة، نـــاشـــد االجــ
اليمنية ودول التحالف »تمكني قوات النخبة 
الحضرمية من القيام بحفظ األمن على كامل 
تراب حضرموت من خال جملة من اإلجراءات، 

يــتــم الــتــواصــل بــشــأنــهــا مــع الــســلــطــة املــركــزيــة 
حضرموت  وادي  في  التحالف  دول  وممثلي 
والسلطة املحلية«، وتضمن أن يعمل »جميع 
 من موقعه من أجل تنفيذ هذه 

ً
الحضارم كا

املنقولة  الــقــوات  ــادة تموضع  ــراءات وإعــ ــ اإلجـ
من خارج املحافظة إلى مناطق التماس داخل 
نقاط املواجهة مع االنقابيني«، في إشارة إلى 
أن قوات الجيش املوجودة في »الوادي«، يجب 

أن تذهب إلى خارج املحافظة.
»ضـــــــرورة تــمــكــني  ــمــــر بــــــــ ــالــــب املــــؤتــ ــــك، طــ ــذلـ ــ كـ
شــؤونــهــم  إدارة  مــــن  ــنـــائـــهـــا  وأبـ حـــضـــرمـــوت 
كــــافــــة، بـــعـــيـــدًا عــــن مــخــتــلــف أشــــكــــال الــتــبــعــيــة 
واحــدة  حضرموت  »تــكــون  وأن  والتهميش«، 
ــا، ورفــض أي  مــوحــدة عسكريا وأمنيا وإداريــ
 وواديــــا 

ً
شــكــل مـــن أشـــكـــال تــقــســيــمــهــا ســـاحـــا

بأي صورة من الصور«، معلنا عن »حق أبناء 

ــراءات تصعيدية«،  حــضــرمــوت فــي اتــخــاذ إجــ
بـــمـــا فــيــهــا وقـــــف ضــــخ الـــنـــفـــط والـــلـــجـــوء إلـــى 

التظاهرات.
مــن جهة أخـــرى، تــرافــق التصعيد ضــد قــوات 
مع  الــــوادي،  فــي  األولــــى«  العسكرية  »املنطقة 
املحاذية  في محافظة شبوة،  أزمــة تصاعدت 
لــحــضــرمــوت مــن الــغــرب، حــيــث بـــدأت قــيــادات 
محسوبة على الحراك الجنوبي ومن »املجلس 
االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، املـــدعـــومـــة إمـــاراتـــيـــا، 
باحتجاجات تصعيدية، عقب أنباء عن صدور 
تـــوجـــيـــهـــات عــســكــريــة تــجــعــل مــــن »بـــيـــحـــان« 
التابعة إداريا ملحافظة شبوة، والحدودية مع 
مــأرب، تابعة عسكريا لألخيرة، وهــو ما أثار 
سخطا واســعــا فــي أوســـاط جنوبية، اعتبرت 
ذلك، ضما ملنطقة جنوبية إلى الشمال، ودعت 

إلى احتجاجات رافضة للخطوة.

صالح النعامي

ل نمط تعاطي جيش االحتال مع حركة 
ّ
مث

ها على 
ّ
حماس، منذ انتهاء الحرب التي شن

غزة في صيف 2014، الصورة األوضح التي 
جّسدت تطبيق استراتيجية »املواجهة بني 
والقائمة  املواجهة،  في  املعتمدة  الحروب«، 
العسكرية من  قدراتها  على مواصلة قضم 
أجل إضعافها لضمان تعزيز مكانته في أي 

حرب مستقبلية.
يــعــتــمــد هـــذه  ــــال  ــتـ ــان جـــيـــش االحـــ ــ كــ وإذا 
االستراتيجية مع حزب الله أيضا، من خال 
ضـــرب مــا يــّدعــي أنــهــا »شــحــنــات ومــخــازن 

ساح تعود للحزب في سورية«، فإن كثافة 
العمليات التي ينفذها جيش االحتال في 
إطار هذه االستراتيجية ضد حركة حماس 
التي  العمليات  تكثيف  ل 

ّ
ويمث جــدًا.  كبيرة 

العسكرية  حــمــاس  قـــدرات  قضم  تستهدف 
تطبيقا ألحد أهم استخاصات حرب 2014، 
فكل مــن »مــراقــب الــدولــة« ولــجــان التحقيق 
التي شّكلها الكنيست للتحقيق في مظاهر 
الــقــصــور اإلســرائــيــلــي خــال الــحــرب، تشير 
إلــى أن »الــســمــاح بامتاك حــمــاس ترسانة 
كبيرة من الصواريخ، هو الــذي أفضى إلى 
إطالة أمد الحرب لتصل إلى 51 يوما«. وهي 
أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ انتهاء 

حرب 1948.

جمع المعلومات
ــواجـــهـــة  ــّر تــطــبــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »املـ ــمــ ويــ
بـــني الــــحــــروب« ضـــد حـــمـــاس فـــي خــطــوتــني 
أســـــاســـــيـــــتـــــني، وهــــــمــــــا: جــــمــــع مـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة حـــــول املـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة 
الــتــي راكــمــتــهــا الــحــركــة بــوســائــل مختلفة، 
لتبرير ضرب هذه  الحجج  واالعتماد على 
املقدرات. فإسرائيل غير معنية في أن تظهر 
كمن يبادر لشن عمليات عسكرية في القطاع 
تــســوغ لــحــركــة حــمــاس الــــرد عــلــيــهــا. فعلى 
عملية  أيـــة  إســرائــيــل  تستغل  املــثــال  سبيل 
ــــاق قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة لــلــمــجــمــوعــات  إطــ
الصغيرة داخل القطاع وتقوم بالرد بضرب 
أهــــداف لــحــركــة حــمــاس، بــحــجــة أن »حــركــة 
حماس هي التي تمثل سلطة األمــر الواقع 
ل العنوان الذي يتوجب أن 

ّ
في القطاع، وتمث

تجبي إسرائيل منه الثمن«.
ومـــن املــفــارقــة أن بــعــض جــمــاعــات السلفية 
الـــجـــهـــاديـــة، الـــتـــي هـــي فـــي حـــالـــة عـــــداء مع 

ــقـــذائـــف  حــــمــــاس، تــــقــــوم بــــإطــــاق بـــعـــض الـ
الصاروخية على محيط قطاع غزة فتسقط 
الرد اإلسرائيلي  في مناطق خالية، فيكون 
بـــاســـتـــهـــداف مــــقــــدرات حـــمـــاس الــعــســكــريــة. 
وهناك ما يدل على أنه في بعض األحيان 
عــلــى معلومات  إســرائــيــل  وعــنــدمــا تحصل 
لساح  مــخــازن  حــول  »ثمينة«  استخبارية 
نوعي تملكه حماس، فإن إسرائيل تلجأ إلى 
بــأن »أهــدافــهــا تعرضت للهجوم«،  ــاء  االّدعــ
وذلـــك لتبرير ضــرب األهـــداف الــتــي توفرت 

لديها معلومات بشأنها.
وفي حال لم يتزامن حصول إسرائيل على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مـــع عــمــل تــقــوم به 
فــإن  تــلــك،  أو  الفلسطينية  املــجــمــوعــة  ــذه  هـ
جيش االحتال يّدعي تعرض قواته لهجوم 
لتسويغ العمل العسكري، من دون أن يكون 

من املمكن التحقق من مزاعمه.
 على 

ً
ــيـــا ــداث مـــســـاء الــســبــت دلـ ــ ــّدت أحــ ــ ــ وُعـ

التكتيك اإلســرائــيــلــي، إذ إنــه قــد تــم تفجير 
عـــــبـــــوة نــــاســــفــــة ضــــــد إحــــــــــدى الـــــــدوريـــــــات 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى الــحــدود مــع قــطــاع غــزة، 
لــم تنجم عنه أيــة إصــابــات، مــع أن مصادر 
الــحــدود  منطقة  تــكــون  أن  نفت  فلسطينية 
قــــد شــــهــــدت مـــثـــل هـــــذا الـــتـــفـــجـــيـــر. وبــعــض 
 جيش االحــتــال غــارات 

ّ
ســاعــات قليلة شــن

واسعة ضد أهداف قال إنها »تمثل مخازن 
في  لحركة حماس  املــدى  بعيدة  لصواريخ 

املنطقة الوسطى من القطاع«.
ــــال فــــتــــرات الـــهـــدن  ــه حـــتـــى خـ ــ مــــع الـــعـــلـــم أنـ
واتــفــاقــات وقــف إطــاق الــنــار التي تتوصل 
ــل أثـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمــــاس وإسـ ــة حــ ــركــ إلـــيـــهـــا حــ
الــحــروب، فــإن جيش االحتال ال يتردد في 
حــــال حــصــل عــلــى مــعــلــومــات »ثــمــيــنــة« في 
تــســويــغ خــــرق الـــهـــدنـــة مـــن أجــــل اســتــغــال 
هــذه املعلومات مــن خــال الــزعــم بــأن حركة 

حماس هي من شرع في الخرق.

حرب 2014
ففي التاسع من أغسطس/آب 2014، وأثناء 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، تـــم االتـــفـــاق عــلــى هــدنــة 
برعاية مصرية، لكن خال هذا اليوم حصل 
ــرات اإلســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة  ــابـ جـــهـــاز املـــخـ
»الشاباك« على معلومات حول مكان تواجد 
عز  »كتائب  لـ  العام  القائد  الضيف،  محمد 
العسكري لحركة  الــجــنــاح  الــقــســام«،  الــديــن 

حماس. 
وفي عصر ذلك اليوم ادعى جيش االحتال 
اإلســرائــيــلــي أن حــمــاس قــد خــرقــت الــهــدنــة 
من خــال إطــاق قذيفة صاروخية باتجاه 
ــركـــة. وبــعــد  ــحـ ــــو مــــا نــفــتــه الـ إســــرائــــيــــل، وهـ
ســـاعـــات مـــن هــــذا االدعــــــاء أســقــطــت طــائــرة 
آي«   15 »إف  طــراز  مــن  إسرائيلية  عسكرية 
قنبلة تزن نصف طن على عمارة في منطقة 
»الــرمــال الــجــنــوبــي« غــرب مدينة غـــزة، كان 
الضيف فيها، لكنه نجا من املوت بأعجوبة. 
وقــــد عــلــق أحــــد املــســتــشــاريــن الــقــضــائــيــني 
الــســابــقــني، بـــأن »إســرائــيــل فــبــركــت االدعــــاء 
حـــول إطــــاق الــقــذيــفــة املــدفــعــيــة لــكــي تنفذ 

محاولة االغتيال ضد الضيف«.
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سني وآخر كردي، وسبعة وزراء من األحزاب 
العربية  لــألحــزاب  وستة  الشيعية  العربية 
السنية وأربعة أكراد وحقيبة وزارية واحدة 
لــلــمــســيــحــيــني ومــثــلــهــا لــلــتــركــمــان ومــثــلــهــا 
لــبــاقــي املــكــونــات، واألمــــر ذاتـــه ينطبق على 
ــاء الهيئات  ــ مــنــاصــب وكــــاء الـــــوزراء ورؤسـ
ــركــــزي  ــك املــ ــنـ ــبـ ــل الـ ــثـ الــــعــــامــــة واملـــســـتـــقـــلـــة مـ

داخــل  تتشكل  الــتــي  الكبرى  الكتلة  قبل  مــن 
البرملان، بمعنى الكتلة التي تفوز بأكبر عدد 
 الحكومات السابقة كانت 

ّ
من املقاعد، إال أن

عبارة عن توافق، باستثناء منصب رئيس 
ــوزراء، الــذي يتم اخــتــيــاره مــن قبل الكتلة  الــ
الـــكـــبـــرى. لــكــن الـــــــوزراء وأعـــضـــاء الــحــكــومــة 
يكونون بالتوافق، بواقع نائب رئيس وزراء 

وهــيــئــة اإلعـــــام وهــيــئــة الـــنـــزاهـــة وغــيــرهــا.
وفي هذا السياق، يقول حسني فاضل مقّرر 
أول مجلس  الــســابــق، وهـــو  الــحــكــم  مجلس 
عــام 2003،  للعراق  االحــتــال األميركي  بعد 
تــأّســس على يــد الحاكم املــدنــي بــول بريمر 
وضـــّم أعــضــاء مــن املــكــونــات العراقية كافة، 
إن »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي الـــعـــراق قامت 

حتى  زالــت  ومــا  أميركي  بمقترح  بالتوافق 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ  ــ لـ ــديــــث  حــ ــــي  فـ ــيـــف  ويـــضـ اآلن«. 
الجديد«، أن »هذا النظام لم يخلق معارضة 
ــن كــــــان يــشــتــم  ــ ــراق، فـــكـــل مـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ حــقــيــقــيــة بـ
الــحــكــومــة مـــن األحــــــزاب والـــكـــتـــل، كــــان لــديــه 
 عن وزيرين أو ثاثة 

ّ
تمثيل فيها بما ال يقل

أو معنى  روح   
ّ
أن حــتــى  ــــرى.  أخـ ومــنــاصــب 

االنتخابات تاشى بفعل ذلك، إذ بات الناس 
يسألون إذا كانت األمور بالتوافق، وتكون 
بني السنة والشيعة واألكراد مناصفة، ملاذا 
تجتهد  أن  معنى  ومــا  لانتخابات؟  نذهب 
فة على أي 

ّ
أحزاب أخرى مدنية وغير مصن

النهاية سيقتل حلمها  فــي  دام  مــا  طــائــفــة، 
ويتابع  الطائفي«؟  والتوافق  باملحاصصة 
فاضل »مــع األســف، البعض بعد أن شاهد 
ــال لنعتبرهم  قـ املــدنــيــني،  تــصــاعــد شــعــبــيــة 
في  مكّونا منافسا جــديــدًا  أو  رابــعــة  طائفة 
العراق، إلى جانب السنة والشيعة واألكراد، 
ويشاركون في الحكومة«، مضيفا »الجميع 
ى أن تكون هناك حكومة حزب فائز في 

ّ
يتمن

االنتخابات، لكن وضعنا العراقي مختلف، 
وتصّرفا،  فكرًا  طائفية  معظمها  فــاألحــزاب 
ل خطرًا كبيرًا ال يحتاج اإلنسان 

ّ
وهــذا يمث

إلى الكثير لشرحه«، وفق تعبيره.
من جانبه، يقول الخبير في الشأن السياسي 
العراقي أحمد الخالدي، إن حكومة األغلبية 
السياسية »هو مطلب الشارع العراقي ككل، 
لكن املصيبة تكمن في الخوف من االلتفاف 
الداعني  أبــرز   

ّ
أن عليها. ويعزز هذا الخوف 

لها هم األحزاب املقّربة من إيران، مثل حزب 
الدعوة أو كتلة دولة القانون، وكتل وأحزاب 
أخــــــرى مـــثـــل الــفــضــيــلــة وبــــــدر وصــــادقــــون، 
التي  الشعبي  الحشد  فصائل  إلــى  إضــافــة 
سمح لها باملشاركة في االنتخابات املقبلة«.
»العربي  مــع  فــي حديث  الخالدي  ويضيف 
 »تفسير هذه األطراف لحكومة 

ّ
الجديد« أن

األغــلــبــيــة الــســيــاســيــة الــتــي يـــصـــّرون عليها 
أغلبية  أوضـــح حكومة  بمعنى  هــي  الــيــوم، 
شيعية أو أغلبية سنية، وتكّون كتلة أكبر 
املكونات  مــن  مشاركة  بــا  الحكومة  تشّكل 
السياسية   »األغلبية 

ّ
أن األخــرى«، موضحا 

واجبة وصحية، في ما لو كان لدينا أحزاب 
ــار إلــى  ــ مــخــتــلــطــة طــائــفــيــا أو فـــكـــريـــا«. وأشــ
ــان لــيــكــون هــنــاك خــطــر لـــو كــانــت  ــا كـ ــه »مـ أنـ
غير  الحالية  الشيعية  أو  السنية  األحـــزاب 
طائفية، لكن الحقيقة غير ذلك، فهي أحزاب 
ال ترقى ملستوى الوطن، بل الطائفة، وحتى 
الــطــائــفــة بــاتــت ثــوبــا كــبــيــرًا عــلــيــهــا بسبب 
الــواحــدة  الــطــائــفــة  الــنــاس ضــمــن  تقسيمها 
إلى مسميات مختلفة«، معربا عن اعتقاده 
بـــأن »هــــذا الــســبــب هــو الــــذي يــدفــع برئيس 
الوزراء الحالي إلى رفضها. وعلى ما يبدو، 
هناك تفهّم من أطراف أخرى بأن العراق لم 
يصل لدرجة التعافي من املرض، لكن يمكن 
طـــرح حــكــومــة تــكــنــوقــراط بــجــهــاز قضائي 
صارم وهيئة نزاهة حرة با ضغوط، لبدء 
عملية اإلصاح في السنوات األربع املقبلة«.
بدوره، يقول النائب في البرملان العراقي عبد 
الكريم عبطان عن تحالف »القوى الوطنية« 
»العربي الجديد« إن  بزعامة إياد عاوي، لـ
انتهت  السياسية  األغلبية  »أحــام حكومة 
وقتلها من يدعو لها اليوم، في عام 2010، 
عندما فازت كتلة إياد عاوي باالنتخابات 
وتمت إزاحتها، بعدما تم تفسير املــادة 76 
مـــن الــدســتــور عــلــى أن الــكــتــلــة الــكــبــرى هي 
الــتــي تــتــكــّون داخــــل الــبــرملــان ال الــتــي تفوز 
عندما  اليوم،  »لكن  مضيفا  باالنتخابات«، 
أعتقد  املقبلة،  االنتخابات  عملية  في  نفّكر 
أن تشكيل الحكومة املقبلة سيكون أصعب 
من سابقاتها، باعتبار أنه لن تصل أي من 
الكتل املتنافسة إلى العدد الذي حققته في 
التي  الــظــروف  بسبب  السابقة  االنتخابات 
قـــدرة على  لــن يــكــون ألي كتلة  لــذا  نعرفها. 
الذهاب  بــّد من  أغلبية، وال  تشكيل حكومة 
إلى قضية التحالفات والتوافق مرة أخرى«.
إلـــى ذلـــك، يـــرى عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي في 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ علي شكري  بغداد، 
»مــطــلــب حــكــومــة األغــلــبــيــة الــســيــاســيــة هو 
أقـــرب إلــى الــحــالــة املثالية مــن الــواقــع الــذي 

يعيشه العراق اليوم«.

تقريرتحليل

يّدعي االحتالل تعّرضه 
للهجوم فيعتدي على 

مواقع لحماس

العراق: أغلبية سياسية أم توافقية؟

لـ»العربي  جعفر  محمد  جاسم  الحاكم  الوطني  التحالف  عضو  أكد 
السياسية،  والمصالحة  السياسي  التوافق  جرّب  »العراق  أن  الجديد«، 
وبصراحة كانت النتيجة غير مرضية للجميع، ولم تنفع العراق، والكل 
مضيفًا  للعراقيين«،  شيئًا  تقّدم  لم  بأنها  السابقة  الحكومات  يتهم 
»علينا أن نذهب إلى األصل الموجود في جميع الدول الديمقراطية، 
وهو نظام األغلبية السياسية الذي يمثّل روح االنتخابات والديمقراطية، 

بمعنى أن هناك مجموعة تحكم وأخرى تعارض«.

العودة إلى تعريف االنتخابات

القضية

بغداد ـ سالم الجاف

بعد عاصفة التحالفات االنتخابية 
بـــني الــكــتــل الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق 
واكـــــتـــــمـــــال االصـــــطـــــفـــــافـــــات داخــــــل 
العراقي  الــجــدل  بــدأ  االنــتــخــابــات،  مفوضية 
حيال شكل الحكومة الجديدة، هل ستكون 
تــوافــقــيــة كــمــا كـــانـــت طــيــلــة الـــســـنـــوات الــتــي 
أعــقــبــت احــتــال الــعــراق وتــقــوم عــلــى تمثيل 
سني وشيعي وكردي بشكل رئيس، أم يتم 
الذهاب نحو حكومة أغلبية سياسية، وهو 
ما تطالب به كتل سياسية داخــل التحالف 
ــة الـــقـــانـــون« بــزعــامــة  ــ الــوطــنــي أبـــرزهـــا »دولـ
ــكــــي، ويـــتـــحـــفـــظ عــلــيــهــا ضــمــنــا  ــالــ نــــــوري املــ
الـــــوزراء الحالي  آخــريــن، مــن بينهم رئــيــس 

حيدر العبادي.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــاضــ ــد األســــــبــــــوع املــ ــ ــهـ ــ وشـ
متبادلة بني العبادي وسلفه املالكي حيال 
شــكــل الــحــكــومــة، إذ قـــال الــعــبــادي فــي كلمة 
ــه خــــال حـــضـــوره مـــؤتـــمـــرا أكــاديــمــيــا في  لـ
ــه ســـيـــؤّيـــد األغــلــبــيــة الــســيــاســيــة  بــــغــــداد، إنــ
، ال عــلــى تــوافــق طائفي 

ً
ــقــت فــعــا

ّ
»إذا تــحــق

ه سيعارض حكومة 
ّ
ومذهبي«، موضحا أن

كـــانـــت غــايــتــهــا  الــســيــاســيــة »إذا  األغــلــبــيــة 
استبعاد اآلخرين واالستئثار باالمتيازات 
تـــلـــك  ــلـــــى  عـــ ــي  ــ ــكــ ــ ــ ــال ــ املــ ورد  والــــــســــــلــــــطــــــة«. 
األغلبية  مــشــروع  إن  بــالــقــول  التصريحات 
ــة  ــ ــذي يــتــبــنــاه ائــــتــــاف »دولـ ــ الــســيــاســيــة الــ
القانون« سيكون »مشروعا وطنيا يشترك 
فيه جميع أطياف الشعب العراقي«، مضيفا 
فــي بــيــان نقتله مــحــطــات تــلــفــزيــون عراقية 
في  للمشاركة  الخطى  نحث  أن  »علينا   

ّ
أن

وإنقاذه  السياسي  النظام  مسار  تصحيح 
ــة الـــــــذي ســــاهــــم فــي  ــام املـــحـــاصـــصـ مــــن نــــظــ
عرقلة مسيرة البناء والخدمات. ال استقرار 
وال بـــنـــاء وال تــنــمــيــة فـــي ظـــل الــتــحــاصــص 

والتوافق«.
عمليا، فإن العملية السياسية العراقية منذ 
عام 2003 ورغم وجود نص دستوري )البند 
الحكومة يكون  أن تشكيل  76( يتحّدث عن 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــي مـــطـــلـــع فــــي وزارة  كـــشـــف مــــصــــدر أمــ
ــيـــة املـــصـــريـــة، إن قــــــوات الــجــيــش  ــلـ الـــداخـ
القضائية  الــســلــطــات  أخــطــرت  والــشــرطــة 
في النيابتني العامة والعسكرية، باتخاذ 
إجــــراء احـــتـــرازي بــوضــع يــدهــا عــلــى أكثر 
مـــن 50 مـــزرعـــة إنـــتـــاج حــيــوانــي وزراعــــي 
ــوادي  ــ فـــي مــحــافــظــات شـــمـــال ســيــنــاء والــ
ــــروح وأســـــيـــــوط، تــمــهــيــدًا  ــطـ ــ الـــجـــديـــد ومـ
ملــصــادرتــهــا، بــعــد صــــدور الــقــانــون الـــذي 
وافق عليه مجلس النواب أخيرًا بتشديد 
أو  وصناعتها،  املتفجرات  حيازة  عقوبة 
حــيــازة واســتــيــراد املــــواد الــتــي تستخدم 
ــدر، فــي  ــ ــــصـ فــــي تــصــنــيــعــهــا. وأضــــــــاف املـ
ــــد«، أن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــات لــ ــحـ ــريـ تـــصـ
الــقــانــون الــجــديــد »يــنــّص، لــلــمــرة األولـــى، 
على مصادرة األراضي واملباني واملنشآت 
ــم تــصــنــيــع  ــ ــرائــ ــ ــي جــ ــ ــي تــــســــتــــخــــدم فــ ــ ــتـ ــ الـ
ــرات. وبــتــطــبــيــقــه عــلــى  ــفـــجـ ــتـ وتـــخـــزيـــن املـ
بعض الحاالت التي تّم اكتشافها أخيرًا، 
والذخائر  لألسلحة  مخازن  وجــود  تبنّي 
واملفرقعات في أكثر من 50 مزرعة وأرض 
فضاء مملوكة ملواطنني وشركات خاصة 

في املحافظات السابق ذكرها«.
وأشار املصدر إلى أن »املزارع واألراضي 
ملكية معظمها ألســر  تــعــود  املــضــبــوطــة 
الرئيسيني  املــتــهــمــني  وقــبــائــل  وعـــائـــات 
ولذلك  الحاالت،  تلك  في معظم  الهاربني 
ــيـــتـــم اســــتــــغــــال الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد  فـــسـ
ــادرة تـــلـــك األراضــــــــي لــلــضــغــط عــلــى  ملــــصــ
تبرئة  مقابل  أنفسهم،  لتسليم  املتهمني 
ذويــهــم مــن تهمة الــتــورط واالشــتــراك في 

الجريمة، أو التستر عليها«.
 »جهازًا 

ّ
وارتباطا بذلك، أوضح املصدر أن

البرملان  نــواب  توجيه  وراء  كــان  سياديا 
عبارة  وحــذف  القانون،  مشروع  لتعديل 
تعفي والــد ووالــدة وزوجــة وأبناء املتهم 
من واجب اإلباغ عن حيازته للمتفجرات 
أو تصنيعه لها، وتطبيق عقوبة التستر 

واالشـــــتـــــراك فــــي الـــجـــريـــمـــة عــلــيــهــم حـــال 
بــهــدف تمكني  كــلــه  بــهــا، وذلـــك  معرفتهم 
ــع يــدهــمــا  ــ ــة مــــن وضــ ــرطــ ــشــ ــيـــش والــ الـــجـ
ــزارع واملــبــانــي الــتــي تستخدمها  عــلــى املــ
ــة كـــأمـــاكـــن لــتــخــزيــن  الــعــنــاصــر اإلرهـــابـــيـ
 
ّ
وتــصــنــيــع املـــتـــفـــجـــرات والـــذخـــيـــرة لــشــن

الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة، خــاصــة الــتــابــعــني 
لتنظيم »والية سيناء«، إذ ال يمكن إتمام 
عــمــلــيــة املــــصــــادرة مـــن دون إثـــبـــات صلة 

مالك األرض بالجريمة«.
ــنــــاك مــــخــــاوف مــن  وذكــــــر املــــصــــدر أن »هــ
عرض تلك الوقائع على القضاء العادي، 
حــول دستوريتها،  إثـــارة شــكــوك  خشية 
املــالــيــة للشخص  الــذمــة  انــفــصــال  بسبب 
املــتــســتــر عـــن الــفــعــل املــــــادي فـــي جــريــمــة 
ــازة أو  ــيـ الــتــســتــر وبــالــتــبــعــيــة جــريــمــة حـ
الــذي سيؤدي  األمــر  املتفجرات،  تصنيع 
ــــى إحــــالــــة الــــعــــدد األكــــبــــر مــــن الـــحـــاالت  إلـ
ــكـــري الــــذي  ــعـــسـ ــة لـــلـــقـــضـــاء الـ ــبـــوطـ املـــضـ
بــاإلدانــة،  وينهيها  القضايا  في  سينظر 
وفق املعتاد، بدون إحالة النص الجديد 

للمحكمة الدستورية«.
ــتــــخــــّوف الـــحـــكـــومـــي مــــن عـــدم  ويــــعــــود الــ
الـــدســـتـــوريـــة إلــــى أن الـــدســـتـــور املــصــري 
الـــحـــالـــي يــــنــــّص فــــي املــــــــادة 40 عـــلـــى أن 
»املــــصــــادرة الــعــامــة لـــألمـــوال مــحــظــورة، 
وال تــجــوز املـــصـــادرة الــخــاصــة إاّل بحكم 
الجديد  القانون  ينّص  بينما  قضائي«، 
ــأن تــقــضــي فــي  ــ عـــلـــى »إلـــــــــزام« املـــحـــاكـــم بـ
ــادرة األراضــــــــي  ــ ــــصـ ــمـ ــ حــــــــاالت اإلدانــــــــــــة بـ
واملــنــشــآت مــحــل ارتــكــاب الــجــريــمــة، وهــو 
الذي  الدستوري  النص  مع  يتناقض  ما 
 من البدائل املتاحة 

ً
يجعل املصادرة بديا

يتناقض مع  كما  املــحــاكــم،  أمـــام  للعقاب 
ــام ســـابـــقـــة لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة  ــكــ أحــ
القانونية  املـــواد  دســتــوريــة  بعدم  العليا 
ــزم الــــقــــاضــــي بـــتـــوقـــيـــع عــقــوبــة  ــلــ ــتــــي تــ الــ
مـــحـــددة مـــن دون إعـــطـــائـــه خـــيـــارًا لــعــدم 
تنفيذها وفق رؤيته الشخصية لظروف 

كل حالة على حدة.

مصر: 50 مزرعة 
مهددة بالمصادرة

العملية السياسية في 
العراق قامت بالتوافق 

بمقترح أميركي

أبرز الداعين إلى حكومة 
أغلبية هم من األحزاب 

المقّربة من إيران

بعد فشل إتمام اإلمارات 
انقالبها على الحكومة 

اليمنية في عدن، 
من خالل أتباعها من 

المجلس االنتقالي، انتقل 
مشروع فرض الهيمنة 

إلى حضرموت

ينوي االحتالل اإلسرائيلي 
تفعيل استراتيجيته 

لضرب حركة حماس 
في قطاع غزة، من 

دون حرب شاملة، عبر 
اّدعائه في الكثير من 

الحاالت بأن حماس 
تشّن هجمات عليه

خاص المالكي ضد العبادي: جدل مبكر حول شكل 
الحكومة العراقية المقبلة بعد االنتخابات
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  شرق
      غرب
شفيق يرفض تأييد 

السيسي

رفــــــــض رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء املــــصــــري 
األسبق، املرشح الرئاسي املنسحب، 
ــورة(،  ــ ــــصـ ــد شــفــيــق )الـ ــمـ الـــفـــريـــق أحـ
االســتــجــابــة لــكــافــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
مورست عليه، خال األيام املاضية، 
الرئيس عبد  إلعان تأييده لترشح 
نظرًا  ثانية،  لوالية  السيسي  الفتاح 
لوضعه تحت اإلقامة الجبرية، منذ 
الكائن  منزله  فــي  شهرين،  مــن  أكثر 
فــي ضاحية  الجولف  غــرب  بمنطقة 
العاصمة  شرقي  الخامس،  التجمع 
ــال مـــصـــدر ُمــــقــــّرب مــن  ــ الــــقــــاهــــرة. وقــ
 »األخير بات غاضبا، في 

ّ
شفيق، إن

اآلونــة األخــيــرة، من استمرار تقييد 
حركته«.

)العربي الجديد(

استشهاد فلسطيني ــ 
تركي في القدس 

أمــس  فلسطيني،  مــواطــن  ــشــهــد 
ُ
اســت

األحــد، بعد تعّرضه إلطــاق نــار من 
قبل قوات االحتال اإلسرائيلي، في 
املحتلة.  القدس  من  القديمة  املدينة 
وذكـــــر اإلعــــــام الـــعـــبـــري أن »الـــشـــاب 
إطــاق  قبل  إسرائيليا  جنديا  طعن 
ــات الـــجـــنـــدي فــي  ــ ــ الــــنــــار عـــلـــيـــه«. وبـ
حــالــة خــطــرة. كــمــا ذكـــرت تــقــاريــر أن 
الفلسطيني يحمل الجنسية التركية 

أيضا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

القسام تقلّل من أهمية
 استهداف نفق في غزة

اعــتــبــرت كــتــائــب عـــز الـــديـــن الــقــســام، 
الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة املــقــاومــة 
اإلســامــيــة »حـــمـــاس«، أمـــس األحـــد، 
إعــــان قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
عن كشف نفق على الحدود الشرقية 
ــنـــوبـــي قــــطــــاع غــــزة،  ــح جـ ــ ــة رفــ ــنـ ملـــديـ
»محاولة جديدة للتضليل وتسويق 
ــــدث بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــوهــــــــم«. وقــــــــــال املـ
 
ّ
إن )الـــصـــورة(،  عبيدة  أبــو  الكتائب، 

»الـــنـــفـــق الـــــذي يــتــحــدث عــنــه الــعــدو 
ــر مـــســـتـــخـــدم  ــ ــيـ ــ ــم وغـ ــ ــديـ ــ ــفــــق قـ هـــــو نــ
تـــعـــّرض لـــاســـتـــهـــداف ســـابـــقـــا، بعد 
أن اســتــخــدمــتــه الــكــتــائــب فــي عملية 
تــفــجــيــر ملــوقــع الـــبـــرج األحـــمـــر شــرق 
ــان مــعــركــة الــعــصــف املــأكــول  ــ رفـــح، إّب
)الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي الـــواســـع( في 

عام 2014«.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل عبد 
الحكيم عاصي

أعـــلـــن االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
األحد، أنه »تمكن من اعتقال الشاب 
الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــحــكــيــم عــاصــي، 
فــي بيته فــي نــابــلــس، بــعــد مــطــاردة 
ــا«. وكــــان  ــ ــومـ ــ ــت أكــــثــــر مــــن 45 يـ ــ ــ دامـ
عاصي قام، في مطلع فبراير/شباط 
املــــاضــــي، بــعــمــلــيــة طـــعـــن ملــســتــوطــن 
عــنــد مـــدخـــل مــســتــوطــنــة »أريـــئـــيـــل«، 
ثم اختفت آثــاره. وأعلن بيان صادر 
عــن جــهــاز األمــــن الــعــام اإلســرائــيــلــي 
»األخـــيـــر تمكن بعد  أن  »الـــشـــابـــاك«، 
عــمــلــيــات مــراقــبــة وجــمــع مــعــلــومــات 
استخباراتية من اعتقال عاصي في 

بيت والده في نابلس«. 
)العربي الجديد(

تأهيل متطوعين يهود 
في أميركا

هــيــوم«،  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
ــد، الــنــقــاب عــن أن »قــيــادة  أمـــس األحــ
الجبهة الداخلية في جيش االحتال 
اإلســـرائـــيـــلـــي بـــــدأت أخـــيـــرًا بــتــأهــيــل 
ــتــــطــــوعــــني الــــيــــهــــود مــن  عـــــشـــــرات املــ
الواليات املتحدة لوحدات اإلسعاف 
لاستعانة  اإلســرائــيــلــيــة،  ــاذ  ــقـ واإلنـ
بهم في حاالت الطوارئ في عمليات 
ــوارث  ــ ــ ــال وقــــــــوع كـ ــ ــ ــاذ، فـــــي حـ ــ ــ ــقـ ــ ــ اإلنـ
ــافـــت الــصــحــيــفــة أن  طــبــيــعــيــة«. وأضـ
»وفــــــدًا عــســكــريــا مـــن ضـــبـــاط قــيــادة 
األسبوع  وصــلــوا،  الداخلية  الجبهة 
املاضي، إلى والية أتانتا األميركية 
ــن ســلــطــة  ــ وبــــرفــــقــــتــــهــــم مـــمـــثـــلـــون عــ
ــاذ مــــن مــســتــشــفــى  ــ ــقــ ــ املــــطــــافــــئ واإلنــ

برزياي اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(

جهاز سيادي كان وراء توجيه النواب لتعديل مشروع قانون المتفجرات )األناضول(

كتلة نوري المالكي أبرز المطالبين بحكومة أغلبية سياسية )األناضول(

االحتالل يدّمر نفقًا على حدود غزة )جاك غويز/فرانس برس(

مطالبات بانتشار »النخبة الحضرمية« في وادي وصحراء حضرموت )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

قوات تركية تشتبك مع 
»الكردستاني« داخل 

العراق
بغداد  في  عراقيون  قــال مسؤولون 
كردستان  بإقليم  دهــوك  ومحافظة 
العراق، أمس األحد، إن قوات تركية 
ــــل األراضــــــي الــعــراقــيــة  ــلــت داخـ

ّ
تــوغ

بــمــســافــة ال تــقــل عـــن 20 كــيــلــومــتــرًا 
ــان واشــتــبــكــت  ــدكـ ــيـ ضـــمـــن بـــلـــدة سـ
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ مــــــــع مــــســــلــــحــــي حـــــــــــزب »الــ
بـــعـــد أن هــاجــمــوا  الـــكـــردســـتـــانـــي« 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة املـــــوجـــــودة عــلــى  ــقـ ــ الـ
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي بـــن الــبــلــديــن. 
ويــأتــي ذلــك بعد ســاعــات قليلة من 
اإلعــــان عــن الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
ــرد املسلحن  الــســوريــة وطــ عــفــريــن 

األكراد منها.
)العربي الجديد(

ألمانيا: واشنطن لن 
تتمكن من تقسيم 

االتحاد األوروبي

ــال وزيـــــــر املــــالــــيــــة األملـــــانـــــي بــيــتــر  ــ قــ
ألتماير )الــصــورة( أمــس األحـــد، إن 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــن يـــنـــجـــح فــــي تــقــســيــم االتــــحــــاد  ــ »لــ
ــا  ــــي ولـــن يجعل دول أوروبـ األوروبـ
تنقلب ضّد بعضها البعض بسبب 
الــتــجــارة«. وأضـــاف فــي تصريحات 
تسبق زيارته إلى واشنطن، أن دول 
االتحاد األوروبي هي »اتحاد بشأن 
الـــجـــمـــارك وتــعــمــل بــشــكــل جــمــاعــي، 
ولـــــيـــــس فــــــي مـــصـــلـــحـــة الـــحـــكـــومـــة 
األمـــيـــركـــيـــة تــقــســيــم أوروبــــــــــا، ولـــن 

تنجح في ذلك«.
)فرانس برس(

الهند تتهم باكستان 
بقتل 5 في كشمير

قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، 
ــد، حـــن ســقــطــت قذيفة  أمـــس األحـــ
باكستانيون  أطلقها جنود  هاون 
الهندية،  كشمير  في  منزلهم  على 
ــادت الــشــرطــة الــهــنــديــة.  وفـــق مــا أفــ
ووقـــع الــحــادث فــي شــطــر بــوونــش 
الــجــنــوبــي فـــي مــنــطــقــة الــهــيــمــااليــا 
املــتــنــازع عــلــيــهــا. وذكــــرت الــشــرطــة 
العمر 35 عامًا،   يبلغ من 

ً
أن رجــا

ــنـــوات  ــبـــع سـ ــلـــن يـــبـــلـــغـــان سـ ــفـ وطـ
في  قتلوا  وامـــرأة  عامًا وفتى  و12 

سقوط القذيفة.
)فرانس برس(

الرئيس السريالنكي
يلغي حالة الطوارئ

ــي  ــ ــكـ ــ ــانـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــــــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ
ّ
وق

)الــصــورة(،  سيريسينا  مايثريباال 
أمــــس األحــــــد، تــعــمــيــمــًا يـــرفـــع حــالــة 
ــة عـــلـــى عــمــوم  ــفــــروضــ الـــــطـــــوارئ املــ
السادس  في  والتي فرضت  الــبــاد، 
مــن شهر مـــــارس/آذار الــجــاري، في 
أعـــقـــاب أعـــمـــال عــنــف مــحــلــيــة. وقـــال 
سيريسينا في تغريدة على حسابه 
»من  »تويتر«:  موقع  على  الرسمي 
العامة،  السامة  حالة  تقييم  خــال 

وجهت برفع حالة الطوارئ«.
)قنا(

بريطانيا تتهم روسيا
بتصنيع غاز األعصاب 

وتخزينه 
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون أمـــــس األحـــــد، 
غاز  تخزين  على  تعمل  روســيــا  إن 
األعصاب القاتل الذي استخدم في 
تــســمــيــم الــعــمــيــل الـــروســـي املــــزدوج 
فــي بريطانيا.  ســيــرغــي ســكــريــبــال، 
وقــــــــال جــــونــــســــون لـــهـــيـــئـــة اإلذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي( »لــديــنــا 
دلـــيـــل بــالــفــعــل عــلــى أن روســـيـــا لم 
ــوات الــعــشــر  ــنـ ــسـ ــــدى الـ تـــكـــن عـــلـــى مـ
استخدام  فــي  فقط  تبحث  املــاضــيــة 
غـــاز األعـــصـــاب فــي االغـــتـــيـــاالت، بل 
نوفيتشوك  غــاز  تنتج  أيضًا  كانت 
وتــــخــــزنــــه«. ومـــــن املــــقــــرر أن يــصــل 
مـــــســـــؤولـــــون مــــــن مـــنـــظـــمـــة »حـــظـــر 
األسلحة الكيميائية« إلى بريطانيا 
اليوم االثنن، لفحص عينات املادة 

املستخدمة في الهجوم.
)رويترز(

بروكسل ـ لبيب فهمي

االتحاد  أن يجدد  الثانية، ينتظر  في ذكــراه 
األوروبــي االتفاق الــذي تم التوصل إليه في 
بــخــصــوص  تــركــيــا  مـــع   2016 /آذار  ــارس  ــ مـ
املــهــاجــريــن والـــاجـــئـــن. لــكــن مــجــمــوعــة من 
د املسألة. »ال تغيير لصفقة 

ّ
املعطيات قد تعق

رابــــحــــة«. الــــازمــــة الـــتـــي تـــتـــردد عــلــى لــســان 
معظم املــســؤولــن األوروبــيــن فــي بروكسل. 
فــــالــــرضــــى بـــاالنـــخـــفـــاض الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــدد 
الــاجــئــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن تــــواجــــدوا عند 
أبـــواب االتــحــاد األوروبـــي منذ االتــفــاق الــذي 
تــوصــل إلــيــه االتــحــاد فــي مـــــارس/آذار 2016 
مـــع تــركــيــا، دفــــع املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة إلــى 
تــقــديــم طــلــب مــنــاشــدة إلـــى الــــدول األعــضــاء. 
األوروبــيــة  التنفيذية  السلطة  اقترحت  فقد 
يوم األربعاء املاضي رسميًا من دول االتحاد 
تــجــديــد الــخــطــة املــتــفــق عــلــيــهــا خـــال عــامــي 
مــلــيــاري  بمبلغ  مــالــي  غـــاف  و2017:   2016
الوطنية، للحفاظ على  امليزانيات  يــورو من 
سياسة املساعدات لاجئن السورين الذين 
ــلــوا الــبــقــاء فـــي تــركــيــا. وهــــو مـــا يــشــّكــل 

ّ
فــض

أساس االتفاق، تحديدًا مع التزام األوروبين 
مليارات   3 بمبلغ  األولـــى،  الشريحة  تمويل 
يـــــورو، املــخــصــص لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
بإشراف الهيئات املتخصصة لألمم املتحدة، 
لــــ 3.5 مـــايـــن الجــــئ ســـــوري فـــي األراضـــــي 
من  يــورو  مليار  اقتطاع  عن   

ً
التركية. فضا

ميزانية االتــحــاد األوروبــــي ومــلــيــاري يــورو 
من امليزانيات الوطنية للدول األعضاء.

تمويل 72 مشروعًا
وقــد مّكن هــذا الغاف املالي من تمويل 72 

برلين ـ شادي عاكوم

بعد أيام قليلة على تأدية املستشارة األملانية 
أنــجــيــا مــيــركــل الــيــمــن الــدســتــوريــة، ودخـــول 
حكومتها الرابعة مرحلة العمل الفعلي، بدت 
وبن  بينها  واضحة  املواقف  في  االختافات 
البعض من وزرائها، إلى حّد تراشق االتهامات 
بعض  نتيجة  أنفسهم  الــــوزراء  بــن  الكامية 
املواقف أو السياسات التي ينوون اعتمادها 
داخـــل وزاراتـــهـــم، فيما املــســتــشــارة آثـــرت بــدء 
ت 

ّ
عملها بالتركيز على الهّم األوروبــي، فحط

رحــالــهــا يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، فـــي بــاريــس، 
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــع الـ وأجـــــــرت مـــحـــادثـــات مــ
املفترض  الترتيبات  إيمانويل ماكرون بشأن 
العمل عليها من أجل التعاون واإلصاح على 

املستوى األوروبي والدولي.
لن تكون بمنأى عن  الجديدة  حكومة ميركل 
الكثير من الصراعات بن أطرافها، خصوصًا 
أن بعض الــوزراء داخل حكومتها سيشكلون 
ى أخيرًا بتصريحات 

ّ
عبئًا عليها. وهذا ما تجل

زيــهــوفــر لصحيفة  هــورســت  داخليتها  وزيـــر 
»بيلد«، الذي اعتبر فيها أن »اإلسام ال ينتمي 
إلـــى أملــانــيــا«. مــا دفـــع مــيــركــل لــلــنــأي بنفسها 
عــن تــلــك املـــواقـــف، وتــجــديــد مــوقــفــهــا الــســابــق 
بأن »اإلســام جزء من أملانيا«، ومشّددة على 
ــــرورة بـــذل كــافــة الــجــهــود لــصــيــاغــة حياة  »ضـ

مشتركة على نحو جيد بن األديان«.

انتقادات لزيهوفر
وانــســحــب أمــــر الــتــوضــيــح عــلــى الــعــديــد من 
الــــــــوزراء داخـــــل الــحــكــومــة لــتــبــيــان مــوقــفــهــم 
وتوجيه اللوم لزميلهم في الحكومة، ومنها 
مــا جــاء على لــســان وزيـــر العمل االشــتــراكــي 
ــــذي اعــتــبــر فـــي حــديــث  هــيــبــرتــوس هـــايـــل، الـ
ــــذي يــثــيــره زيــهــوفــر  صــحــافــي أن »الـــجـــدل الـ

مشروعًا في مجال التعليم والصحة وحتى 
الـــدعـــم املـــالـــي لــعــائــات الـــاجـــئـــن. مـــا أّدى 
أفــاد  كما  بــالــكــامــل،  استنفاذها  إلــى  حاليًا 
ــــي لــشــؤون الهجرة  بــذلــك، املــفــوض األوروبـ
ــتـــرح بــأن  ديــمــيــتــريــس أفـــرامـــوبـــولـــوس. واقـ
»تــكــون املــعــادلــة مــلــيــار يــــورو مــن ميزانية 
ــورو مــن  ــ االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، ومـــلـــيـــاري يــ
ــاف أن  ــ ــــدول األعــــضــــاء«. وأضــ مــيــزانــيــات الــ
ــرات تـــعـــيـــق ذلـــــــك، إذ تــــم احـــتـــجـــاز  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ »الـ
جندين يونانين منذ أوائل مارس الحالي 
فـــي تــركــيــا بــحــجــة دخــولــهــمــا ملــســافــة مــائــة 
مــتــر فـــي األراضــــــي الــتــركــيــة«. وقــــد اعــتــرف 
ــأن »املــفــوضــيــة استمعت  أفــرامــوبــولــوس بـ
إلى اعتراضات وسوف تناقش. ولكن يجب 
الحفاظ على االتفاقية، ألنه ال يمكن تخيل 
ماذا سيحدث إذا لم يعد هذا االتفاق قائمًا«.
وعاوة على ذلك، اعتبرت محكمة مراجعة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »مـ أن  األوروبـــــــــيـــــــــة  ــــات  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
ــار  الــــيــــوروهــــات املـــدفـــوعـــة لــتــركــيــا فــــي إطــ
ســـيـــاســـة مــــا قـــبـــل االنــــضــــمــــام، لـــهـــا تــأثــيــر 
ــي الـــبـــلـــد«.  ــ ــدود عـــلـــى اإلصــــــاحــــــات فـ ــ ــحـ ــ مـ
بالتالي إن العاقات الحساسة بن االتحاد 
التجميد  إلــى  أدت  التي  وتركيا،  األوروبـــي 
الــعــمــلــي ملـــفـــاوضـــات االنــــضــــمــــام، ســتــكــون 
عــلــى رأس أجـــنـــدة الــقــمــة األوروبــــيــــة، الــتــي 
الخميس  االتــحــاد، يومي  قــادة دول  تجمع 
ــلــــن، وذلــــــــك قــــبــــل جــلــســة  ــبــ ــقــ والــــجــــمــــعــــة املــ
االثنن  يــوم  عقدها  املــقــرر  مــن  توضيحية، 
ــالـــي فــــي فـــارنـــا  املـــقـــبـــل فــــي 26 مــــــارس الـــحـ
رجــب طيب  التركي  الرئيس  بن  ببلغاريا، 
ــيـــة.  ــان ومــمــثــلــي املــؤســســات األوروبـ ــ أردوغــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــّســــر الــخــبــيــر فــــي الــــشــــؤون األوروبـ وفــ
فيليب رينييه، لـ »العربي الجديد«، بالقول 
إعــداد  إنــه »وفقًا التفاقية عــام 2016، يجب 
غاف مالي ثان يضم مبلغًا معاداًل للحفاظ 
على الدعم لاجئن والدول املستقبلة لهم«.
ــذا الــتــمــويــل الــضــخــم، تــعــّهــدت  وبـــمـــوازاة هـ
عملية  إجـــراءات  باتخاذ  التركية  السلطات 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــنــازحــن الــســوريــن، 
ــن عــــــّرضــــــوا حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــخـــطـــر، فــي  ــ ــذيــ ــ الــ
ــــى دول االتــــحــــاد األوروبــــــــي.  مــســيــرتــهــم إلـ
جميع  باستعادة  أيضًا  أنقرة  تعّهدت  كما 
املهاجرين الجدد الذاهبن إلى اليونان عبر 

بحر إيجة.
كما أنه عبر بند »واحد مقابل واحد«، تعّهد 
االتحاد األوروبي من جانبه بتوطن الجئ 
سوري آٍت من تركيا في بلد أوروبي مقابل 

بشأن اإلســام يخدم فقط مزاجًا معينًا قبل 
ــة بــافــاريــا  ــ االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة فـــي واليـ
م فيها زيهوفر قبل 

ّ
الخريف املقبل«، التي سل

يومن رئاسة حكومتها إلى وزير املالية في 
للتفرغ لعمله على  الوالية ماركوس ســودر، 

رأس وزارة الداخلية.
ــدا الــســيــاســيــن، كـــان هــنــاك مــوقــف الفــت  وعــ
يــان بومرمان على موقع  الساخر  لإلعامي 
»تــويــتــر« جـــاء فــيــه إن »هـــورســـت زيــهــوفــر ال 
ينتمي إلــى كل ما هو خــارج بافاريا«، فيما 
طالب املجلس األعلى للمسلمن السياسين 
األملـــــــان بــــإخــــراج املــســلــمــن مــــن حــســابــاتــهــم 

االنتخابية.
ظرفي  زيهوفر  »مــوقــف  أن  باحثون  واعتبر 
وألغــــــراض انــتــخــابــيــة بــحــتــة وفــــي الــتــوقــيــت 
املؤسسات  من  العديد  أن  خصوصًا  الخطأ، 
اإلســـامـــيـــة تــتــعــرض خــــال الــفــتــرة األخــيــرة 
ــات الـــــحـــــرق، ويــشــعــر  ــيـ ــلـ ــمـ لـــــاعـــــتـــــداءات وعـ
املسلمون أنهم في موقف دفاعي ويطالبون 
ــم«. كــمــا اعــتــبــر بــاحــثــون  ــدعــ بــالــتــضــامــن والــ
أنـــه »ســيــكــون مــن الـــضـــروري عــلــى الحكومة 
االتحادية البدء بمناقشة ما إذا كان زيهوفر 
يــصــلــح لــيــكــون الــشــخــص املـــنـــاســـب لـــــوزارة 

الداخلية االتحادية«.
وظـــهـــرت يــــوم الـــســـبـــت، مـــواقـــف لــســيــاســيــن 

املــــمــــرات  تــخــفــيــض  تــــم   ،2015 ــام  ــ عــ األول 
الــيــومــيــة إلـــى حــوالــي 80 شــخــص كــل يــوم، 

بحسب إحصائيات املفوضية األوروبية«.

انخفاض العدد
ــــب مــــنــــظــــمــــات دعـــــــــم املــــهــــاجــــريــــن  ــــسـ ــحـ ــ وبـ
والــــاجــــئــــن فــــــإذا كـــــان االتــــفــــاق قــــد ســاهــم 
بالفعل في انخفاض كبير في عدد الوافدين 
على الجزر اليونانية، في غياب بدائل آمنة 
وقانونية، لجأ آالف الاجئن إلى طرق غير 
آمــنــة لــلــوصــول إلـــى الــــدول األوروبـــيـــة عبر 
التعامل مع املهربن الذين كان االتفاق بن 
االتــحــاد األوروبــــي وتــركــيــا هــادفــًا للقضاء 

عليهم.
وذكرت الباحثة في مجال الهجرة واللجوء 
ــارف،  ــ ــة، إرم عـ ــيــ فــــي مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــ
»العربي الجديد«، أن »االتفاق بن االتحاد  لـ
السياسة  تمامًا  يجسد  وتــركــيــا  األوروبــــي 

لــــألجــــور بــــــداًل مــــن االعـــتـــمـــاد عـــلـــى شـــركـــات 
التأمن. والحاجة باتت ملحة إلعادة تنظيم 
الــســيــاســة االجــتــمــاعــيــة لــيــتــمــكــن الـــنـــاس من 
االعــتــمــاد عــلــى الــدولــة الــقــويــة، وحــيــث تريد 
العقول الشابة مزيدا من الشفافية واستعادة 

الثقة املفقودة«.

مستقبل ميركل
وفي ملف اللجوء والهجرة استذكر املراقبون 
مقولة ميركل: »ال أستطيع أن أرى ما ينبغي 
أن نفعله بشكل مختلف اآلن«، مشيرين إلى 
ــاد  أن »تــلــك الــعــبــارة ملــيــركــل تـــتـــردد مـــع ازديــ
الـــشـــوق إلــــى الــتــغــيــيــر فـــي ذهــنــيــة الــتــعــاطــي 
مــع املــلــفــات، وهـــي الــتــي وافــقــت أخــيــرًا وزيــر 
الداخلية الجديد بتسريع عمليات الترحيل. 
األمـــر الـــذي دفــع املنظمات اإلغــاثــيــة وحقوق 
اإلنـــســـان إلبـــــداء رفــضــهــا لــتــلــك الــتــوجــهــات، 
مـــخـــافـــة أن يـــتـــعـــّرض الــكــثــيــر مــــن املـــرّحـــلـــن 
لــاضــطــهــاد فــي بــلــدانــهــم«. وهـــو مــا تــخــّوف 
ــار، الـــــذي أوضــحــت  ــيـــسـ مــنــه أيـــضـــا حــــزب الـ
املــتــحــدثــة بــاســمــه أولـــه يلبكه أخــيــرًا لوكالة 
أن  التي ينوي  أن »السياسة  األنباء األملانية 
يعتمدها الـــوزيـــر تــدفــع إلـــى الــخــوف مــن أن 
التعسفي«.  الترحيل  مــن  املــزيــد  هناك  يكون 
رت جــمــعــيــة »بـــــرو أزول« املــدافــعــة 

ّ
كــمــا حــــــذ

ــة املــطــروحــة  ــيـ عـــن حـــقـــوق الـــاجـــئـــن مـــن اآللـ
القاضية بإنشاء مراكز إيواء مركزية الحتواء 
الاجئن، للبّت بطلبات لجوئهم، ما ُوصف 
»األمـــر الــــذي يــســاهــم في  ـــ مــن قــبــل املــنــظــمــة بـ

الترويج للشعبوية اليمينية«.
شّكل انتخابات بافاريا امتحانًا 

ُ
ودائمًا ما ت

ــادت عــلــى  ــ ــتــ ــ ــل، وهــــــي الــــتــــي اعــ ــركــ ــيــ هــــامــــًا ملــ
تــحــقــيــق بــعــض الــنــتــائــج اإليـــجـــابـــيـــة فــيــهــا. 
أكتوبر/  14 في  املــقــررة  االنتخابات  أن  على 

تشرين األول املقبل، في هذه الوالية األملانية 
ــحــســم بـــنـــاًء عــلــى مـــا ستفعله 

ُ
املــــؤثــــرة، قـــد ت

بــدءًا من  املقبلة،  القليلة  ميركل في املحطات 
الــدور األملاني في االتفاق األوروبــي ـ التركي 
الحالي.  لــاجــئــن، واملــقــرر حسمه األســبــوع 
كما أن دورها بارز في ملف العاقة املتردية 
أن  تأكيد خبراء  بن روسيا وبريطانيا، مع 
األملــان، وميركل تحديدًا، قــادرون على تأدية 
ــدور الــتــســووي فـــي املــســألــة بـــن الــبــلــديــن.  ــ الـ
وأمام ميركل أيضًا تحٍد مرتبط بالعاقة مع 
 طروحات رئيسها إيمانويل 

ّ
فرنسا، في ظل

في قضية تشكيل »جيش  التوّسع  ماكرون، 
أوروبي موّحد«.

كــل ســـوري تــم طـــرده مــن الــجــزر اليونانية. 
وهو ما أدى إلى إفراغ املناطق اليونانية من 
حوالي 22 ألف شخص منذ دخول االتفاق 
حيز التنفيذ، كما تمت إعادة توطن حوالي 
13 ألف سوري في االتحاد األوروبي جاؤوا 
التي  »الصفقة  إن  رينييه  وقــال  تركيا.  مــن 
تّم االتفاق عليها قبل عامن كان لها تأثير 
كبير بالخصوص على تدفق الوافدين غير 
الــنــظــامــيــن. فــمــن حــوالــي 10 آالف شخص 
يصلون في يوم واحد في أكتوبر / تشرين 

أشــارت  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  من 
إليها صحيفة »هامبورغر مورغن بوست«، 
حول التوجه املستقبلي لحزبهم ومطالبتهم 
ــقــــادهــــم  ــتــ بـــتـــجـــديـــد بــــرنــــامــــج الــــــحــــــزب، وانــ
الحكومة  في  لوزير حزبهم  املالية  السياسة 
الجديدة أوالف شولتز، واعتبروا أن »موازنة 
ــن دون عـــجـــز ال يــمــكــن  ــ مـــتـــوازنـــة تـــمـــامـــًا ومـ
وبالتالي   ،

ً
مستقا سياسيًا  هدفًا  اعتبارها 

املــرء أن ينقذ نفسه في املستقبل  يجب على 
والنقل  واإلســكــان  التعليم  فــي  يستثمر  وأن 
متعلق  األمـــر  ألن  الرقمية  التحتية  والبنية 
بـــفـــرص الـــحـــيـــاة الـــجـــيـــدة لــجــمــيــع األجـــيـــال، 
ــة الــبــحــث، الــتــي دعـــوا  حــســبــمــا جـــاء فـــي ورقــ
فيها إلى االبتكارات االجتماعية. وعللوا ذلك 
بأن »املوقف من الليبرالية الجديدة عفا عنه 
آمنن،  لم يعودوا  أملانيا  والناس في  الزمن، 
القانوني  الــتــأمــن  بتعزيز  املــطــالــبــة  وتــبــقــى 

يبقي  فاالتفاق  للهجرة.  الحالية  األوروبية 
اآلالف مــن الــنــاس فــي ظــــروف بــائــســة على 
الجزر اليونانية بهدف إعادتهم إلى تركيا. 
ــــؤالء الـــنـــاس يــتــجــاهــلــه الــزعــمــاء  ــــع هـ ووضـ
الــذيــن يحتفون باالتفاق على  األوروبــيــون 

أنه نجاح«.
الدولية  العفو  أن »منظمة  عــارف  وأضافت 
ــلــــجــــوء الـــذيـــن  ــو إلــــــى نـــقـــل طـــالـــبـــي الــ ــدعــ تــ
يــقــبــعــون فـــي الـــجـــزر الــيــونــانــيــة عــلــى وجــه 
السرعة إلى اليونان وإلى الدول األوروبية 
األعضاء األخــرى من أجل الوفاء بوعودها 
الجدران  فبناء  التوطن.  إعــادة  بخصوص 
املرئية أو غير املرئية لن يوقف تدفق الناس 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون اســتــئــنــاف حــيــاتــهــم في 
أمـــان. يجب على الــقــادة األوروبــيــن الوفاء 
بــوعــودهــم، واســتــقــدام الــاجــئــن مــن تركيا 
اليونان  أي  األوروبـــيـــة،  املستقبلة  ــدول  والــ

وإيطاليا«.

نجاد إلى العزلة
»إيـــــــــران اإلســــامــــيــــة« حــــن تــــولــــى مــنــاصــب 
عديدة في عهد هذا األخير، وعانت اإلدارات 
كــان على رأسها من مشاكل كثيرة من  التي 

قبيل اختفاء آثار تاريخية وقضايا مالية.
ــاد، مــشــائــي وبـــقـــائـــي ومــعــهــم  الـــثـــاثـــي نـــجـ
املــســتــشــار اإلعـــامـــي عــلــي أكــبــر جــوانــفــكــر، 
هم األكثر إصــرارًا حتى اليوم على معاندة 
الثوري. وارتفعت  الحرس  القضاء وانتقاد 
حدة تصرفاتهم كثيرًا، فإضافة العتراضهم 
على أحكام القضاء أصّر هؤالء على معاندة 
بقية أطراف النظام، رغم أن تيارهم املعروف 
»تيار االنحراف« بات في شبه عزلة كاملة. بـ
أحـــــدث تــعــلــيــقــات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة على 
مجريات األحداث، جاءت على لسان املتحدث 
أجــئــي خال  غــام حسن محسني  باسمها 
مؤتمر صحافي عقده أمــس األحــد، فذكر أن 
ــوات بــعــض الـــتـــيـــارات بــاتــت تتماشى  ــطـ »خـ
والسياسات األميركية واإلسرائيلية، فهؤالء 
على  األنظار عن محاسبتهم  إبعاد  يريدون 
ملفات الفساد وال يؤمنون أساسا بالقانون«، 
وقد نّوه سابقًا إلى »احتمال اتخاذ إجراءات 

قانونية بحق أحمدي نجاد نفسه«.
أما موقع »نامه نيوز« فنقل عن النائب غام 
»االرتباط  بـ نجاد  اتهامه  زاده  جعفر  علي 
بــأجــهــزة بريطانية بــاتــت تــخــتــرق مــنــزلــه«. 
واعتبر أن »إحـــراق قــرار سجن بقائي أمــام 
السفارة البريطانية يحمل رسالة واضحة، 
ــــذي تــعــنــيــه بــريــطــانــيــا  فــمــن املـــعـــروف مـــا الـ
لــإليــرانــيــن«. ولــفــت أيــضــا إلــى أن »أحــمــدي 
الثوري  الــحــرس  الــخــاف مــع  نجاد يصّعد 
واإلخوة صادق وعلي الريجاني، في إشارة 
والتشريعية،  القضائية  السلطة  لرئيسي 
إقناع اإليرانين بأنه واملقربن منه  بهدف 
يحاسبون على انتقاد هذه الجهات، ال على 
ــال الــحــرس  قــضــايــا فــســاد، ومــحــاولــتــه إدخــ

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــّرت عــلــى احــتــجــاجــات  ســـنـــوات مــ
الــحــركــة الـــخـــضـــراء الــتــي أعــقــبــت 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي عــام 
2009، وكـــانـــت ســبــبــًا رئــيــســيــًا فـــي إحــــداث 
ــيـــارات الــســيــاســيــة  ــتـ خـــافـــات جـــديـــة بـــن الـ
اإليـــرانـــيـــة، بـــل شــقــت صــفــوف أبـــنـــاء الــتــيــار 
الواحد، سواء املحافظ أو اإلصاحي. وهو 
مــا تــرك تبعات فــي الــداخــل مــا زالـــت تتردد 
على  يصبح  اآلن  املشهد  لكن  الــيــوم،  حتى 
شــفــا مـــفـــارقـــة ســيــاســيــة، فــزعــيــمــا الــحــركــة 
ومهدي  موسوي  حسن  مير  اإلصاحيان 
كروبي يقتربان من مرحلة تخفيف القيود، 
بــيــنــمــا يــصــّر مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد على 
اللعب بالنار وهو ما يجعله قريبًا للغاية 

من إجراءات قضائية قد تتخذ بحقه.
تـــكـــررت االعـــتـــقـــاالت الــتــي طـــاولـــت مــقــربــن 
ــبـــق مــنــذ انـــتـــهـــاء دورتــــه  مـــن الـــرئـــيـــس األسـ
وكــــان   ،)2013  2009( الـــثـــانـــيـــة  الـــرئـــاســـيـــة 
آخـــرهـــا إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى صــهــره ومــديــر 
مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي يوم 
القضاء،  لم يشرحها  لتهم  املاضي،  السبت 
حرق أمام مبنى 

ُ
وهي خطوة جاءت بعد أن أ

السفارة البريطانية في طهران قرار املحكمة 
القاضي بسجن مساعد نجاد اآلخر حميد 
رسالة  موجها  عــامــًا،  عشر  لخمسة  بقائي 
ــرانــــي ومــتــهــمــا إيـــاه  واضـــحـــة لــلــقــضــاء اإليــ

بتحقيق األهداف األجنبية.
وكانت السلطات قد اعتقلت بقائي أكثر من 
عقود،  لستة  بسجنه  حكمًا  وأصــــدرت  مـــرة، 
ونجح محاموه بتقليص عدد السنوات، وهو 
املتهم بملفات فساد واختاس مبالغ مالية. 
بتحريض  الرئيسي  املتهم  فهو  مشائي  أمــا 
»إيـــران الــقــومــيــة« ال  نــجــاد، وهـــو مــن رّوج لــــ

الثوري على الخط تصب في ذات السياق«.
ــان قد  الــجــديــر بــالــذكــر أن أحـــمـــدي نــجــاد كـ
أرسل قبل أيام رسالة إلى قائد فيلق القدس 
»أال  الجنرال قاسم سليماني، طالبه فيها بـ
 

ّ
يكون شريكًا في الظلم«، معتبرًا أن »الحق
سيظهر وبأن السلطة القضائية غير عادلة 

وأحكامها مسيسة«.
وذكـــــر الـــنـــائـــب جــعــفــر زاده لـــهـــذا املـــوقـــع أن 
ــمـــدي نــجــاد ومــــن مــعــه، ألــحــقــوا الــضــرر  »أحـ
بــإيــران أكــثــر مــن الــشــاه محمد رضــا بهلوي 
نــفــســه الــــذي خلعته الـــثـــورة اإلســامــيــة عــام 

الرجل  إخـــراج  »ضــــرورة  إلــى  1979«، مشيرًا 
من مجمع تشخيص مصلحة النظام«. وهو 
أمر انتقده عليه في السابق بعض املسؤولن 
التعين جاء بأمر من املرشد، لكن  كون هذا 
جعفر زاده رأى أن »لــدى املرشد سعة صدر 
ــرًا كــبــيــريــن، لــكــنــه ســيــصــبــر إلــــى حن  ــبـ وصـ
إتـــمـــام الــحــجــة، فــالــكــل يــعــرف حــجــم الــفــســاد 
االقتصادي واالجتماعي ألتباع هذا التيار«.

ــدورة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة لنجاد  ــ وكـــانـــت الــ
انـــتـــهـــت بـــخـــافـــات كـــثـــيـــرة بــــن املــحــافــظــن 
أنفسهم، وكان للموقف من الحركة الخضراء 

كــثــيــرون بعضهم  دور فيما حـــدث، وحــّمــل 
بعضًا مسؤولية تماديه إلى هذا الحد، فلم 
يكتف برفض التهم املالية املوجهة لبعض 
املقربن منه، وال بانتقاد القضاء، فقد طالب 
املـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي فـــي رســـالـــة وجهها 
ــراء انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  ــإجــ إلـــيـــه ســابــقــا بــ
ــابـــة لجنة  وتــشــريــعــيــة مــبــكــرة مـــن دون رقـ
الــدســتــور، وبــوضــع حــد لتصرفات  صيانة 
القضاء. وكل هذا أعاد فتح النار نحوه بعد 
أشهر من تجاهل متعمد لكافة تصريحاته، 
أعقب  املحافظة،  املــواقــع  قبل  خصوصًا من 

في  الرئاسية  لانتخابات  بالترشح  قــراره 
مايو/أيار املاضي، رغم نصيحة املرشد له 

»أال يقدم على هذه الخطوة«. بـ
ويبدو أن أحمدي نجاد يحاول أن يعتمد على 
واألريـــاف  الــقــرى  فــي  فكثر  الشعبية،  قاعدته 
الحالية  الحكومة  عــن تصرفات  راضــن  غير 
وال عن سياسات االعتدال أو اإلصاح، وال هم 
راضـــون عــن وضعهم االقــتــصــادي، لــذا تتهم 
االحتجاجات  على  بالتحريض  الــدائــرة  ذات 
التي خرجت مطلع العام الحالي، لكن هذا ال 
يمنع حقيقة أن الرجل بات في عزلة سياسية، 

وهو ما قد يتطور لقرارات قضائية ضده.
املفارقة تكمن في أن أحمدي نجاد الذي تسبب 
فــــوزه فــي 2009 بــخــروج أنــصــار مــيــر حسن 
اليوم عن عدم  الشارع، يتحدث  إلى  موسوي 
نزاهة االنتخابات في إيران، لكن املفارقة األهم 
تتعلق بوجود إشارات تؤكد أن مساعي إنهاء 
اإلقامة الجبرية عن مهدي كروبي وموسوي 

وزوجته زهرا رهنورد، أصبحت أكثر جدية.
قد  البرملان علي مطهري،  رئيس  نائب  وكــان 
أعرب في فبراير/شباط املاضي، أن »املعنين 
ــذا الــــقــــرار قــبــل الــعــام  ــدًا بـــإنـــهـــاء هــ ــ قـــدمـــوا وعـ

اإليـــرانـــي الــجــديــد )يـــبـــدأ األربـــعـــاء 21 مـــارس 
الوعد  أن »عــدم تنفيذ  املقبل(«. وذكــر حينها 
ــتـــراض بــعــضــهــم«، مـــؤكـــدًا »عــقــد  ســـيـــؤدي العـ
ــاءات ومـــحـــادثـــات مـــع مـــســـؤولـــن أمــنــيــن  ــقــ لــ
وقضائين خلصت إلى املوافقة على تخفيف 
 إنــه »لــو ارتــكــب هــؤالء جريمة 

ً
الــقــيــود«، قــائــا

الجبرية هذه تعني  بالفعل، فسنوات اإلقامة 
ــال يــوم  ــاد وقــ أنــهــم نــالــوا حــســابــهــم«، لــكــنــه عـ
الجمعة املاضي مع اقتراب نهاية العام اإليراني 
إنه »على ما يبدو ال أمل من اتخاذ القرار في 
الــراهــن«، لكن هذا يعني نكثًا بالوعد. الوقت 

ــائــــب الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي  بـــــــــدوره، كـــشـــف نــ
ــري فــي  ــيــ ــغــ ــانــ ــهــ اإلصـــــــاحـــــــي إســــــحــــــاق جــ
أنــه »تّم  تصريحات صحافية أمــس األحــد، 
قــرارات جديدة بهذا الخصوص من  اتخاذ 
الــقــومــي األعــلــى، املعني  قبل مجلس األمـــن 
املباشر بامللف«، داعيًا إلى »اتخاذ خطوات 
بناءة تساعد في تنفيذ قرار إنهاء اإلقامة 
ــذا فــي  ــ ــّبـــق هـ ــة«، مــتــوقــعــًا أال »يـــطـ ــريـ ــبـ الـــجـ

القريب العاجل«.
مــع ذلــــك، شــهــدت األشــهــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة 
الحركة  رمــوز  حصار  صعيد  على  تحسنًا 
الخضراء، والتقى النائب مجتبى ذو النور 
اللقاء بعد أن استطاع هذا  بكروبي. وجــاء 
األخير عقد لقاء ثان مع عضو حزب اعتماد 
السابق  والعضو  دوســتــي،  إسماعيل  ملي 
في لجنة صيانة الدستور ومجلس الخبراء 
ــــرد. وهــــو مـــا جعل  مــحــمــد رضــــا عــبــاســي فـ
الــلــقــاءات خـــارج إطـــار أفـــراد الــعــائــلــة، حتى 
هؤالء أصبح دخولهم ملقر اإلقامة الجبرية 

أسهل من السابق.
وكانت صحيفة »شرق« قد نقلت عن حسن 
ــروبـــي، نــجــل مــهــدي كـــروبـــي أن »مــجــلــس  كـ
األمــن القومي حــدد أســمــاء 3 أشــخــاص من 
ــده«،  ــ خــــارج الــعــائــلــة يــســتــطــيــعــون لــقــاء والـ
أنـــه »أصــبــح يلتقي بــه بشكل مكرر  مــؤكــدًا 
بقية  أن  كما  إجــرائــه عملية جــراحــيــة،  منذ 
أفــراد العائلة أصبحوا قــادريــن على زيــارة 

الشيخ كروبي متى أرادوا«.
األمــــــر ذاتــــــه انـــطـــبـــق عـــلـــى مــــوســــوي، الــــذي 
لـــوداع والدتها حــن توفت  خرجت زوجــتــه 
قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة، واســتــطــاعــت شقيقاته 
ــك أعــــرب  ــ ــانـــب ذلـ مــقــابــلــتــه كــــذلــــك، وإلــــــى جـ
أعضاء لجنة إنهاء اإلقامة الجبرية التابعة 
لجبهة األمل اإلصاحية، أنهم التقوا رئيس 
الريجاني  آملي  صــادق  القضائية  السلطة 
اء 

ّ
والبن »اإليجابي  بـ اللقاء  أخيرًا، واصفن 

والذي يرفع سقف اآلمال«.

)Getty/الجئون في جزيرة ليسبوس اليونانية )خوان كارلوس لوكاس

انتقد عدد من الوزراء تصريحات زيهوفر )أود أندرسن/فرانس برس(

خرق نجاد قرارات المرشد سابقًا )عطا كناري/فرانس برس(

بات الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد، في طريقه إلى العزلة، بعد كثرة مشاكله 
مع جهات عدة في الداخل اإليراني، وتحّوله مع مجموعته إلى خصوٍم للنظام حتى، بعد 
مع  وصدامه  الرئاسية،  االنتخابات  شأن  في  خامنئي  علي  المرشد  عن  صادرًا  قرارًا  مخالفته 

الحرس الثوري، فضًال عن االتهامات التي توجه إليه. وفي المقابل، فإن رموز الحركة الخضراء 
الماضية، والتي  الفترة  القيود عنهم، وفقًا لوعود رسمية مقّدمة في  ينتظرون تخفيف 

ارتفع منسوبها في األشهر واأليام األخيرة
الحدث

رموز الحركة الخضراء ينتظرون 
تخفيف القيود

علي جعفر زاده: 
نجاد متهم باالرتباط 

بأجهزة بريطانية

تكررت االعتقاالت 
التي طاولت مقربين 

من الرئيس السابق

مّكن االتفاق من 
تمويل 72 مشروعًا في 

مجال التعليم والصحة

وزير الداخلية الجديد 
يحرج ميركل: اإلسالم 

ال ينتمي إلى ألمانيا

تعمل أوروبا وتركيا 
على محاولة تمديد 

اتفاق الالجئين، الموّقع 
في مارس/آذار 2016، 

خصوصًا بعد المكاسب 
الكثيرة التي حظي بها 

االتحاد، في وقٍت عانت 
منه تركيا

لم تنطلق الحكومة 
األلمانية بقيادة أنجيال 

ميركل إال بصورة متعثرة، 
مع تورّط وزير الداخلية، 

هورست زيهوفر، في 
تصريحات جدلية تحرج 

المستشارة

الشيرازي،  الدين حسين  اإليرانية، أمس األحد، عن رجل  أفرجت السلطات 
نجل المرجع الديني العراقي، صادق الشيرازي )الصورة(، بعد 13 يومًا 
رأي  حسب  وذلــك  اعتقاله،  على 
قاضي المحكمة الخاصة بعلماء 
الــديــن، وفــق مــا أفـــادت وكالة 
أنباء »فارس« اإليرانية. وكان حسين 
ديسمبر/ فــي  انــتــقــد،  ــرازي  ــشــي ال
كانون األول الماضي، حكم »والية 
شيًئا  »أصبحت  إنها  قائًال  الفقيه«، 
مثل حكم فرعون«، متحدثًا عن 
في  الجائر  وحكمهم  »الظالمين 

بالد اإلسالم«.

اإلفراج عن حسين الشيرازي

رصد تقرير

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018
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حرب مالية إماراتية على قطر
طــلــبــت قــطــر رســمــيــا مـــن جــهــات 
ــي الـــــواليـــــات املــتــحــدة  رقـــابـــيـــة فــ
األميركية، التحقيق في معامالت 
األميركية  الــوحــدة  أجرتها  مشبوهة  مالية 
ــــدف اإلضـــــــــرار  ــهـ ــ ــك إمــــــــاراتــــــــي، بـ ــنــ ــر بــ ــ ــبـ ــ ألكـ
ــطـــري وعـــمـــلـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة،  ــقـ ــاد الـ ــتـــصـ بـــاالقـ
فــي إطــــار الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه اإلمــــارات 
والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة، 

منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وكــــتــــب مـــكـــتـــب املــــحــــامــــاة املـــمـــثـــل ملـــصـــرف 
قــطــر املـــركـــزي، خــطــابــا إلـــى وزارة الــخــزانــة 
الوحدة  مع  التحقيق  فيه  يطلب  األميركية، 
تملك  الــذي  األول،  أبوظبي  لبنك  األميركية 

حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيه.
وفي خطاب ثــاٍن، طلب مكتب املحاماة، بول 
وويــس وريفكند ووارتـــون وجاريسون، من 
التحقيق  اآلجــلــة،  السلع  تـــداول عقود  لجنة 
»الــريــال«.  في تالعب محتمل في عملة قطر 
ــى الـــخـــزانـــة  ــ وجــــــاء فــــي الـــخـــطـــاب املــــرســــل إلـ

األميركية بتاريخ 26 فبراير/شباط، ونشرت 
أن  ــد، »نعتقد  األحـ أمــس  رويــتــرز مضمونه، 
بــنــك أبـــوظـــبـــي الـــوطـــنـــي شـــــارك فـــي مخطط 
اســتــثــنــائــي وغــيــر شــرعــي لــشــن حـــرب مالية 
العملة  فــي  التالعب  ذلــك  فــي  على قطر، بما 

القطرية وأسواق األوراق املالية في قطر«.
ــذه الـــتـــصـــرفـــات يــجــب  ــ وتــــابــــع الـــخـــطـــاب »هــ
تحققوا  أن  ونطلب  الــفــور،  على  تتوقف  أن 
فــيــمــا إذا كــــان بــنــك أبــوظــبــي الــوطــنــي دعــم 
في  الــتــالعــب  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
ــواق قــطــر، بــمــا فــي ذلـــك مــقــاصــة الـــدوالر  أســ
والخدمات  أميركا  الوطني-  أبوظبي  ببنك 

املصرفية املقابلة في الواليات املتحدة«.
ولـــم يـــرّد بــنــك أبــوظــبــي األول، الـــذي تأسس 
نــتــيــجــة انــــدمــــاج بــنــك الــخــلــيــج األول وبــنــك 
أبوظبي الوطني، على أسئلة لرويترز بشأن 
ــــرّد حــكــومــة  ــات. كــمــا لـــم تـ ــامـ ــهـ تــفــاصــيــل االتـ
اإلمــارات، حتى مثول الجريدة للطبع. وأكد 
متحدث باسم الحكومة القطرية، لـ«رويترز«، 

إرسال الخطابني. ولم ترّد وزارة الخزانة وال 
لجنة تداول عقود السلع اآلجلة في الواليات 
أبوظبي  وبنك  للتعليق.  طلٍب  على  املتحدة 
ــارات،  ــ األول هــو الــبــنــك األكــبــر فــي دولــــة اإلمـ
ــول تــبــلــغ 682 مـــلـــيـــار درهــــم  ــ بـــإجـــمـــالـــي أصــ
)حــوالــي 186 مليار دوالر(، ويــرأس مجلس 
إدارتــــه الــشــيــخ طــحــنــون بــن زايـــد آل نهيان، 
كما أنه البنك األكبر بني البنوك املدرجة في 
األسواق املالية بالدولة، بقيمة سوقية تبلغ 

120 مليار درهم )حوالي 32 مليار دوالر(.
ــن، فـــي 19  ــلـ وكـــــان مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي أعـ
بـــدأ  أنـــــه  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  ــبـــر/كـــانـــون  ديـــســـمـ
تــحــقــيــقــا قـــانـــونـــيـــا فــــي مــــحــــاوالت لـــإضـــرار 
في  التالعب  طــريــق  عــن  القطري  باالقتصاد 
واملشتقات  املــالــيــة  واألوراق  العملة  أســــواق 
املركزي،  البنك  )أدوات مالية(. وقــال محافظ 
أن دول  ثــانــي: »نعلم  آل  بــن سعود  الله  عبد 
ــا يــــحــــاولــــون الـــتـــالعـــب  الـــحـــصـــار وعــــمــــالءهــ
واملــشــتــقــات  ــيـــة  ــالـ املـ واألوراق  عــمــلــتــنــا  فــــي 

منسقة  استراتيجية  إطـــار  فــي  وتقويضها، 
في  وأضــاف،  القطري«.  باالقتصاد  لإضرار 
بيان »لن نقف مكتوفي األيدي بينما يتعرض 
بلدنا للهجوم على هذا النحو«، مشيرًا إلى 
أن البنك املركزي قد استعان بمكتب املحاماة 
بول وايــس ريفكيند وارتــون آند جاريسون، 

ومقره نيويورك، لقيادة التحقيق.
ــــزي  ــركـ ــ ــر املـ ــــرف قــــطــ ــــصـ ــافــــظ مـ وتـــــابـــــع مــــحــ
في  للتالعب  نكتشفها  مــحــاوالت  أي  »عــنــد 
القطرية،  املالية  األســواق  أو  القطري  الريال 
فسنتخذ جميع الخطوات لتحديد هوية كل 
في  الضلوع  حــاول  أو  فيها  شخص ضالع 

هذا السلوك املنافي للقانون، ومحاسبته«.
وتــــابــــع »إلـــــــى أن يـــتـــم رفـــــع الـــحـــصـــار غــيــر 
القانوني، سيعمل مصرف قطر على ضمان 
أن يــظــل الـــقـــطـــاع املـــالـــي واالقـــتـــصـــاد قــويــا 
ومــســتــقــرا، عــلــى الــرغــم مــن اإلجــــــراءات غير 

القانونية لدول املقاطعة«.
)العربي الجديد، رويترز(

بغداد ــ زيد سالم

قال اتحاد املستوردين واملصدرين في إقليم كردستان 
العراق، إن رفع الحظر الجوي املفروض على مطارات 
اإلقــلــيــم، ســيــؤدي إلـــى تــعــافــي املــعــامــالت الــتــجــاريــة، 
أكثر  القطاع  تكبد  فــي  تسبب  الحظر  أن  إلــى  مشيرا 

من 100 مليار دوالر خالل األشهر الخمسة املاضية.
وقـــرر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، يــوم 
الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، إعـــــادة الــعــمــل فـــي مـــطـــاري أربــيــل 
استجابة  بعد  الدولية،  الــرحــالت  أمــام  والسليمانية 
السلطات املحلية في إقليم كردستان إلعادة السلطة 

االتــحــاديــة إلـــى املــطــاريــن. ولــفــت اتــحــاد املــســتــورديــن 
واملـــصـــدريـــن فـــي كـــردســـتـــان، وهــــو الــجــهــة الــرســمــيــة 
املــرتــبــطــة بــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم لــتــنــظــيــم شـــــؤون قــطــاع 
االســتــيــراد والتصدير، فــي بيان أمــس األحـــد، إلــى أن 
ــع الــحــظــر ســيــقــلــل مـــن حــجــم الــخــســائــر بــالــنــســبــة  رفــ

للقطاع الخاص بأكثر من 20 مليون دوالر شهريا.
وبــيــنــمــا ســـاد ارتـــيـــاح لـــدى قــطــاع األعـــمـــال فــي إقليم 
كــردســتــان إزاء قـــرار الحكومة االتــحــاديــة فــي بــغــداد، 
وجه نــواب في البرملان العراقي، أمــس، انتقادات إلى 
رئيس الــوزراء، مشيرين إلى عدم الكشف عن صيغة 
الحكومة خالفت  أن  الــجــوي، كما  الحظر  رفــع  اتــفــاق 

التي أوصــى بها  فــي مــا يتعلق بالعقوبات  الــبــرملــان 
ضد اإلقليم بعد تنظيمه االستفتاء لالنفصال نهاية 

سبتمبر/ أيلول املاضي.
ــقــــدو، إن هـــنـــاك تــفــاصــيــل لم  وقـــــال الـــنـــائـــب حــنــني الــ
تعلن فــي مــا يتعلق برفع الحظر عــن مــطــارات إقليم 
كردستان، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تحت ضغط 

الواليات املتحدة واألمم املتحدة.
ــاف الـــقـــدو فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــ وأضـ
ــرادات  »الــعــبــادي أغــفــل جــانــب الــعــوائــد املــالــيــة مــن إيــ
ــدًا من  املـــطـــارات الــكــرديــة، وال بــد أن تــوجــه بــغــداد وفـ
ــى كـــردســـتـــان ومـــعـــرفـــة ما  ديــــــوان الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة إلــ

سيحدث خالل األيام املقبلة، حتى يتضح أمر األموال 
التي من الواجب تكون لحكومة بغداد«.

لــكــن عــرفــات كــــرم، رئــيــس كــتــلــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي الــحــاكــم فــي إقــلــيــم كــردســتــان، قـــال في 
املستوفية من  املــالــيــة  ــرادات  ــ اإليـ إن  تصريح خـــاص، 
مـــطـــارات اإلقــلــيــم »ال يــمــكــن صــرفــهــا« لــبــغــداد إال عن 

طريق حوار جاد وحل املشكالت بني الجانبني.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية 
فــإن »اإليــــرادات املالية ملــطــارات كــردســتــان ستخضع 
لضوابط ديوان الرقابة املالية العراقي، وقد تستقطع 

من حصة اإلقليم من املوازنة االتحادية«.

تجار كردستان ينتظرون تعافيًا برفع حظر الطيران

النفط العراقي يستهدف 
آسيا

قال عالء الياسري رئيس شركة 
تسويق النفط العراقية »سومو«، 

إن االستراتيجية الجديدة للشركة 
الحكومية هي توقيع مشروعات 

مشتركة مع شركات آسيوية في 
إطار استهداف أسواق في القارة. 
وأضاف الياسري خالل مناسبة 

لسومو في بغداد، أمس األحد، 
أن اإلستراتيجية تشمل توقيع 

اتفاقات مشروعات مشتركة مع 
شركات من الصني والهند وكوريا 

الجنوبية.

الصين تعرض أقمارا صناعية
ذكرت وكالة أنباء الصني الجديدة 

)شينخوا(، أن الصني تعتزم 
عرض أقمار صناعية يمكن 
استعادتها على املستخدمني 

التجاريني فيما بني عامي 2019 
و2020. وقال تشانغ هونغ تاي 

رئيس أكاديمية تكنولوجيا 
الفضاء بالصني، إن بكني نجحت 

في استعادة أكثر من 20 قمرًا 
صناعيا من الفضاء منذ عام 

1975 وهي على ثقة في إمكان 
االعتماد على تكنولوجيتها 

بشكل كبير. وأضاف: »نعتزم 
تطوير هذه التكنولوجيا من أجل 

تلبية احتياجات املستخدمني 
التجاريني«. واستخدمت الصني 
هذه األقمار في املاضي إلرسال 
بذور إلى الفضاء وتطوير أنواع 

جديدة من النباتات من هذه البذور 
التي تعرضت النعدام الجاذبية 

وإلشعاع كوني.

موانئ دبي في البيرو
أعلنت شركة موانئ دبي 

اإلماراتية، أمس األحد، استحواذها 
على شركة »سي إيه أم« في 

بيرو )مختصة بتقديم الخدمات 
اللوجستية املتكاملة(، بقيمة 
315.7 مليون دوالر. وقالت 

الشركة التابعة ملجموعة دبي 
العاملية اململوكة للحكومة، في بيان، 

إن الصفقة تدعم استراتيجية 
التوسع في األعمال األساسية. 

وتعمل »سي إيه أم« ومقرها في 
البيرو بأميركا الجنوبية، في تقديم 

الخدمات اللوجستية من التجارة 
والتخزين والشحن. 

ُعمان تبحث القيود األميركية
شهد املقر الرئيسي لغرفة تجارة 

وصناعة ُعمان، أمس األحد، 
جلسة حوارية حول التحديات 

التي واجهت الصادرات الُعمانية 
كاملواصفات القياسية التي 

تطبقها الواليات املتحدة على 
كل الواردات والتي قللت حجم 

الصادرات الُعمانية إليها. وذكرت 
وكالة األنباء العمانية، أن الحوار 

تطرق إلى الفرص املتاحة في 
اتفاقية التجارة الحرة املوقعة 

بني السلطنة والواليات املتحدة. 
ونظمت غرفة تجارة وصناعة 

ُعمان الجلسة الحوارية بالتعاون 
مع وزارة التجارة والصناعة 

وسفارة الواليات املتحدة 
بالسلطنة والهيئة العامة لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات.

أخبار

غوغل تضرب 
بيتكوين

واصلت عملة بيتكوين االفتراضية هبوطها، على خلفية ورود معلومات أكدت أن شركة غوغل تنوي حظر اإلعالنات الدعائية للعمالت االفتراضية. 
وبحسب موقع »كوين تليغراف« املتخصص في متابعة أسواق العمالت االفتراضية، خسرت بيتكوين نحو 7% من قيمتها، أمس األحد، لتدور حول 
7500 دوالر. كما انخفضت أسعار العمالت االفتراضية األخرى، حيث هبط سعر عملة إيثريوم بنسبة 10% إلى 500 دوالر، وخسرت عملة ريبل %11، 
مسجلة 60 سنتا. ويأتي ذلك على خلفية إعالن شركة غوغل، قبل عدة أيام، اعتزامها حظر اإلعالنات الدعائية للعمالت االفتراضية والبورصات الخاصة 

بها، اعتبارا من يونيو/حزيران املقبل، وذلك بعد خطوة مماثلة من فيسبوك. وتفيد تقارير إعالمية بأن شركة »تويتر« تخطط ملثل هذه الخطوة.

اقتصاد
االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018

)Getty(

إقالة ماكيب: خطوة أخيرة قبل الصدام مع مولر

أيام حاسمة لمصير الرئيس األميركي

المعارضة تعلن انتصار التزوير

ليندزي غراهام: إذا طرد 
ترامب المحقق مولر، 

فستكون نهاية رئاسته

مــن شــأن األيـــام املقبلة أن تكشف 
ــن نــتــيــجــة املــــقــــامــــرة الـــتـــي قـــرر  عــ
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
الـــســـيـــر فــيــهــا حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة بـــعـــد رعــايــتــه 
ــة خــصــمــه الــــلــــدود، نـــائـــب مـــديـــر مكتب  ــالـ إقـ
أنـــدرو  آي«،  بــي  »إف  الــفــدرالــيــة  التحقيقات 
مهمة  نقطة  ملصلحته  يسجل  فإما  ماكيب، 
ــــي املـــحـــتـــمـــل فــي  ــــروسـ فــــي مـــلـــف الـــتـــدخـــل الـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 2016، ويــتــمــكــن من 
ــــرت  ــالــــة املـــحـــقـــق األمـــيـــركـــي الــــخــــاص روبـ إقــ
مــولــر، وهـــو هــدفــه املــقــبــل عــلــى مــا يــبــدو، أو 
ــد تــلــقــت ضـــربـــة قــاســيــة  تـــكـــون مـــغـــامـــرتـــه قــ
ــدارة االهــتــمــام في  وعـــاد مــلــف عــزلــه إلـــى صــ
وينتظر  األميركية.  الدستورية  املؤسسات 
العالم نوعني من الوثائق التي من املفترض 
املــحــادثــات  جـــدًا:  قريبا  العلن  إلــى  تظهر  أن 
ــتـــي يـــقـــول األخــيــر  بـــني تـــرامـــب ومـــاكـــيـــب والـ
وتتصل  بكشفها،  ويــهــدد  فيها  يحتفظ  أنــه 
ربما بالتواطؤ املحتمل مع الروس إلسقاط 
هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، والـــوثـــائـــق الـــتـــي تعهد 
األميركية  املــخــابــرات  لوكالة  السابق  املــديــر 
والتي  يكشفها  برينان  جــون  إي«  آي  »ســي 
أملح األخير أنها ستكون كفيلة برمي ترامب 

في »مزبلة التاريخ«.
وبعدما حذر السيناتور الجمهوري ليندزي 
غـــــراهـــــام، أمـــــس األحــــــــد، مــــن أنـــــه »إذا طـــرد 
ترامب املحقق مولر، فستكون بداية النهاية 
لــرئــاســتــه«، يــكــون تـــرامـــب قـــد أضــحــى أمـــام 
ــــة. وجعل 

ّ
أكــثــر مــراحــل واليــتــه الــرئــاســيــة دق

الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي مـــن اإلقـــــــاالت األخـــيـــرة، 
فــرصــة لتطويق مــولــر، ودفــعــه إلنــهــاء ملف 
إقالة  عبر  خصوصا  الــروســيــة،  التحقيقات 
الجهاز  مع  معركته  لتصبح  ماكيب،  أنــدرو 
االســتــخــبــاري األهــــم فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
وأشرس مما كانت عليه بعد اإلطاحة سابقا، 
بــمــديــر املـــكـــتـــب، جــيــمــس كـــومـــي، مـــع إبــــداء 
األخير استعداده لخوض معركة طويلة مع 
»إف   تأييد املــديــر السابق لـــ

ّ
تــرامــب، فــي ظــل

بي آي«، جون برينان، الذي اعتبر أن »ترامب 
سينتهي في مزبلة التاريخ«.

ومن شأن فتح معركة مع مولر أن يرتّد سلبا 
عــلــى تـــرامـــب، ألنــهــا ســتــؤدي إلـــى كــســر أحــد 
التحقيقات  فإن  ترامب،  الطرفني. وفي حالة 
ــٍل مـــصـــيـــري،  ــفـــصـ ــلــــت إلــــــى مـ ـــاريــــة وصــ ـــجـ الـ
الــرئــاســي، فإما ال ُيكمل  يتحّدد فيه مــســاره 
ــم البيت 

ّ
واليـــتـــه فــُيــقــال مـــن مــنــصــبــه، وُيــســل

األبيض، إلى نائبه، مايك بنس، الذي يستمّر 
رئيسا حتى عام 2020، وإما ُيقال مولر، مع 
لــة  مـــا يــســتــدعــيــه ذلــــك مـــن احـــتـــمـــاالت مــســاء
)الشيوخ  بمجلسيه  الكونغرس،  في  ترامب 
والــنــواب(، أو تــرك الرجل يصل إلــى خواتيم 
تحقيقاته، والتي باتت تــدور حــول شخص 
كــوشــنــر  جــــاريــــد  وصــــهــــره  وأوالده  تــــرامــــب 

وشركاته واتصاالته.
وكان ترامب قد أشاد بإقالة ماكيب على يد 
العدل جيف سيشنز قبل يومني فقط  وزيــر 
مـــن حــلــول مــوعــد تــقــاعــده ونــيــلــه تعويضا 
 عــن نهاية الــخــدمــة، معتبرًا أنــه »يــوم 

ً
كــامــال

العام  املفتش  مع  املناسبات  من  العديد  في 
ــوزارة«. وذكـــر سيشنز أن »إف بــي آي  ــ فــي الـ
يتوقع من كل موظف االلتزام بأعلى معايير 
الصدق والنزاهة واملسؤولية«، مضيفا بأنه 
»تّم اتخاذ القرار بعد تحقيق واسع ونزيه«. 
مع العلم أن ترامب ردد بأنه »هناك قدر كبير 
مــن الــكــذب والــفــســاد والتسريب فــي وزارتــي 

العدل والخارجية وإف بي آي«.
ــرار اإلقــــالــــة اعـــتـــبـــروا أنـــه  ــ لـــكـــن مـــعـــارضـــي قــ
»مـــخـــطـــط خــطــيــر يـــهـــدف إلـــــى الــتــقــلــيــل مــن 
مـــصـــداقـــيـــة مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي، 
وكذلك من عمل روبرت مولر«. وماكيب الذي 
كان مساعدًا لكومي الذي أقاله ترامب السنة 
املاضية، شاهد أساسي في تحقيقات مولر. 
وكان جون دود املحامي الشخصي لترامب 
أبدى أمله ملوقع »ديلي بيست« يوم السبت 
ــأن »يــــحــــذو نـــائـــب وزيــــــر الـــعـــدل  ــ املــــاضــــي، بـ
آي  بــي  إف  مكتب  حـــذو  روسينشتاين  رود 
حول  التحقيق  وينهي  املهنية،  للمسؤولية 
شبهات التواطؤ الروسي التي فبركها مدير 
مــاكــيــب الــســابــق جــيــمــس كــومــي بــنــاء على 
ملف مـــزور وفــاســد«. وفــي الــبــدايــة قــال دود 
للموقع إنه »يتحدث نيابة عن ترامب«، لكنه 

في تصريح الحــق أشــار إلــى أنــه »كــان يعّبر 
عــن رأيـــه الــشــخــصــي وال يــتــحــدث نــيــابــة عن 

الرئيس«.
ــاءت إقــالــة مــاكــيــب قــبــل يــومــني فــقــط من  وجــ
بدء تقاعده بعد 21 عاما أمضاها مع مكتب 

الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي. ودفــعــت اإلقـــالـــة إلــى 
رفع منسوب املخاوف املحيطة بالتحقيقات 
الروسية، ورأى معارضو الرئيس أن »ترامب 
قد يكون يخطط لطرد مولر ما قد يؤدي إلى 
أزمـــة دســتــوريــة«. مــع الــعــلــم أن مــولــر يتابع 
أيــضــا مسألة مــا إذا كــان تــرامــب عــرقــل سير 

العدالة بما يشمل قراره إقالة كومي«.
رّد مــاكــيــب بــشــكــل قــــاٍس نــافــيــا أي خــطــأ في 
 إنه »ضحية حرب بني إدارة 

ً
السلوك، وقائال

الذي  الخاص  واملجلس  آي  بي  وإف  ترامب 
يــحــقــق فـــي اتـــهـــامـــات الــتــدخــل الـــروســـي في 
االنــتــخــابــات«. وأضـــاف أنــه »يتم استهدافي 
ومعاملتي بهذه الطريقة بسبب الدور الذي 
أديــتــه والــخــطــوات التي اتخذتها واألحـــداث 
إقــالــة جيمس كــومــي«.  الــتــي شهدتها عــقــب 
وتـــابـــع أن »تــحــقــيــق املــفــتــش الـــعـــام أصــبــح 
جزءًا من مساٍع غير مسبوقة تبذلها اإلدارة 
بــدفــع مـــن الــرئــيــس نــفــســه إلقــالــتــي وتــدمــيــر 
ســـمـــعـــتـــي، وربــــمــــا تــــجــــريــــدي مــــن تـــقـــاعـــدي 
الـــذي عملت 21 عــامــا لكي أكــســبــه«. وذكــرت 
صحيفة »واشنطن بوست«، أن »ماكيب قال 
التي تبادلها  يــزال يحتفظ باملذكرات  إنه ال 
مــع تــرامــب، وهــذا مــن شأنه أن يعزز روايته 

لألحداث«.
ــا عــــن رفـــضـــه ملــــا كــتــبــه  ــرب كـــومـــي أيـــضـ ــ ــ وأعـ
تــرامــب وتــوّجــه فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
: »ســيــدي الــرئــيــس، ســوف 

ً
إلـــى تــرامــب قــائــال

قريبا جدًا،  األميركي قصتي  الشعب  يسمع 
وبــإمــكــانــهــم أن يـــحـــددوا بــأنــفــســهــم مـــن هو 
املستقيم ومن ليس كذلك«. وفي رد الذع على 
»إف بــي آي«  ـــ تــرامــب، كــتــب املــديــر الــســابــق لــ
»تويتر«،  موقع  على  تغريدة  برينان  جــون 
مـــســـاء الــســبــت، مــتــوجــهــا إلــــى تـــرامـــب، جــاء 
لفسادك  الكامل  النطاق  فيها: »حني يتضح 
وانــحــطــاطــك األخــالقــي وفــســادك السياسي، 
ستأخذ مكانك املناسب كديماغوجي منبوذ 
في مزبلة التاريخ«. كما أعرب إريك هولدر، 
وزيــر العدل السابق في إدارة بــاراك أوباما، 

عن قلقه من القرار.
)العربي الجديد، فرانس برس رويترز(
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انتصر فالديمير بوتين أمس 
األحد في روسيا لوالية 
رابعة، في ظّل حديث 

المعارضة بقيادة أليكسي 
نافالني عن عملية تزوير 

واسعة النطاق

يقف الرئيس األميركي دونالد ترامب على حبٍل رفيٍع فوق الهاوية، بعد إقالة نائب مدير »أفي بي أي« أندرو ماكيب، قبل صدامه 
المرتقب مع روبرت مولر، في شأن التحقيقات الروسية بالتدخّل باالنتخابات األميركية

)Getty/دفع ماكيب ثمن الخالف بين ترامب وكومي )تشيب سموديفييا

ــا فــــقــــد انــــتــــهــــى الــــيــــوم  ــتــــوقــــعــ كــــمــــا كــــــــان مــ
االنـــتـــخـــابـــي الــــروســــي، أمــــس األحــــــد، بــفــوز 
ــة رئـــاســـيـــة رابـــعـــة،  فــالديــمــيــر بـــوتـــني لـــواليـ
تمتد حتى عام 2024. وعلى الرغم من غياب 
املنافسني املؤثرين، كأليكسي نافالني، كان 
االنتخابية. ونشر  للعملية  مرافقا  التزوير 
مـــراقـــبـــون لـــالنـــتـــخـــابـــات لـــقـــطـــات مـــصـــّورة 
تضّمنت مــا قــالــوا إنــه »تــالعــب بــاألصــوات 
فــي أنــحــاء عــدة مــن الــبــالد«. وعــّجــت مواقع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــلــقــطــات صــورتــهــا 
كــامــيــرات تبث مــبــاشــرة على اإلنــتــرنــت من 
داخــل مــراكــز االقــتــراع، أثـــارت شكوكا حول 
ســلــوك بعض الــنــاخــبــني، الــذيــن ربــمــا أدلــوا 
ــوا أن  ــ ــافـ ــ بـــأصـــواتـــهـــم أكـــثـــر مــــن مــــــرة. وأضـ
الرئاسية  »ناخبني أجبروا في االنتخابات 
الروسية على الحضور إلى لجان االقتراع 
فـــي إطــــار مــســاعــي الــكــرمــلــني لــضــمــان عــدم 

تضرر فوز بوتني«. 
في هذا السياق، أفاد إيفان غدانوف مساعد 
الــذي  نافالني،  أليكسي  الــروســي  املــعــارض 
ُمــنــع مــن خـــوض االنــتــخــابــات، أن »أنــصــار 
نافالني الذين يراقبون االنتخابات أشاروا 
إلى نقل أصحاب أعمال ملوظفيهم بحافالت 
إلــى مراكز االقــتــراع«. وأضــاف »نصف ذلك 
املكوكية«،  الحافالت  انتخابات خدمة  بأنه 

مشيرًا إلــى أن »بعض املــؤســســات، وبعض 
الناس«.  من  كبيرة  أعـــدادًا  تنقل  الحافالت، 
ــــرت حــركــة نــافــالــنــي أنــهــا »أرســـلـــت 33  وذكـ
متحدثة  االنتخابات«،  ملراقبة  متطوع  ألف 
ــــاالت الـــتـــزويـــر خــصــوصــا  عـــن مـــئـــات مـــن حـ
بالعاصمة،  املحيطة  واملنطقة  موسكو  في 
في  وفي سان بطرسبرغ وبشكورتوستان 
الرأي  أحدث استطالعات  األورال. وأظهرت 
الدعم لبوتني منخفض بشكل كبير في  أن 
مــوســكــو وســـانـــت بــطــرســبــرغ مـــقـــارنـــة مع 
باقي أنــحــاء روســيــا. وتــّم منع مراقبني من 
أنـــصـــار نــافــالــنــي مـــن دخــــول بــعــض مــراكــز 
االقتراع، حسبما ذكر محاٍم في حملته في 

مؤتمر صحافي. 
ــا  ــطـ ــنـــي فــــي تــــغــــريــــدة لــــه رابـ ــالـ ــافـ وأرفــــــــق نـ
لــتــســجــيــل فــيــديــو يــظــهــر بــعــض الــنــاخــبــني 
ــــرة فــــي أحـــد  ــثـــر مــــن مـ يــــدلــــون بــصــوتــهــم أكـ
املراكز في أقصى شرق روسيا. وقالت لجنة 
االنــتــخــابــات املـــركـــزيـــة إنــهــا »ســتــحــقــق في 
ذلك«. وأضافت اللجنة أن »نحو 80 في املائة 

من مراكز االقتراع مراقبة بالكاميرات«. 
وعــــزز مــقــولــة أنـــصـــار نــافــالــنــي، مـــا أقــــّر به 
الخاصة،  أحاديثهم  في  الكرملني  مسؤولو 
بأن »بعض الناخبني يحجمون عن الذهاب 
لــلــجــان االقــــتــــراع حــتــى املــــؤيــــدون لــبــوتــني 
ألنهم يعتقدون أن فوزه أمر مسلم به«. لكن 
املــســؤولــني قــالــوا إن »االنــتــخــابــات ستكون 

نزيهة«. 
املنظمة لالنتخابات  اللجنة  وقالت رئيسة 
عــلــى مــســتــوى الــبــالد إيـــال بــامــفــيــلــوفــا، إنــه 
أي تالعب«. وأضافت  القضاء على  »سيتم 
ــذيـــن يــزعــمــون بــتــزويــر االنــتــخــابــات  أن »الـ

منحازون ضد روسيا«.
ــتــــراع  ــعـــض فــــي مــــراكــــز اقــ ــبـ ــا تــــحــــدث الـ ــمـ كـ
ــن الـــعـــديـــد  ــ ــــالد عـ ــبـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الـ فـ
مــن الــنــاخــبــني الــذيــن قــالــوا إن »رؤســـاءهـــم 

أمــروهــم بـــاإلدالء بــأصــواتــهــم«. وفــي إحــدى 
بــارز عن االنتخابات  قــال مسؤول  الحاالت 
تفقد أحــد مــراكــز االقــتــراع إنــه »يتعني منع 
تــصــويــر االنـــتـــخـــابـــات«، وأمـــــر املــســؤولــني 

باملركز بوقفه. 
املدرسة  مديرة  لوبغانيزي  ناتاليا  وقالت 
رقـــــم 3 فــــي أوســـــــت ديـــغـــوتـــا فــــي مــقــاطــعــة 
فتاة  »جــاءت  روســيــا:  الكاراتشاي بجنوب 
مــن جــركــســك )عــاصــمــة املــقــاطــعــة( التقطنا 
لها صورة ألن رؤساءها طلبوا منها تأكيد 

حضورها. 
هي مسجلة هنا لذلك كان يتعني عليها أن 
تــأتــي إلـــى هــنــا«. كــذلــك قـــال رجـــل فــي مركز 
اقــــتــــراع فـــي غــــريــــازي فـــي إقــلــيــم ليبيتسك 
أجبرونا  العمل  »فــي  إنــه  موسكو  جنوبي 
الحضور واإلدالء بأصواتنا بالصور  على 

وكل شيء«.
أمـــا بــوتــني فــاقــتــرع فــي مــركــز االقـــتـــراع رقــم 
2151 فـــي أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة في 
موسكو، وذلك خالفا لألحاديث التي راجت 
حــــول احــتــمــال تــصــويــتــه فـــي شــبــه جــزيــرة 
ــقـــرم )األوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ضــّمــتــهــا روســيــا  الـ
بل  بـــطـــرســـبـــرغ،  ســــان  فـــي  أو   ،)2014 عــــام 
أدلـــى الــرئــيــس الــروســي بصوته فــي املكان 
الــــذي اعـــتـــاد أن يــصــوت فــيــه. وقــــال بــوتــني 
للصحافيني بعد التصويت، ردًا على سؤال 
حول نسبة األصوات التي يحتاجها للفوز 
فــي االنــتــخــابــات، قـــال: »أي شـــيء يعطيني 

الحق في أن أشغل منصب الرئيس«.
وردًا على سؤال عما إذا كان واجه صعوبة 
فـــي اخـــتـــيـــار مـــرشـــح أو تــصــويــتــه لــنــفــســه، 
ــه صــعــوبــة؟  ــ قـــال بـــوتـــني: »لــــَم عــلــّي أن أواجـ
على العكس، إن الرئيس متأكد من صواب 
الــبــرنــامــج االنــتــخــابــي الــــذي اقــتــرحــه على 

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

عــظــيــم لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وكـــتـــب تــــرامــــب فــي 
تغريدة على »تويتر«، أعقبت اإلقالة »أندرو 
مــاكــيــب مـــطـــرود، يـــوم عظيم لــرجــال ونــســاء 
إف بــي آي الــذيــن يعملون بــجــد، يــوم عظيم 
كومي  »جيمس  أن  وأضـــإف  للديمقراطية«. 
الـــــذي يــدعــي  )املــــديــــر الـــســـابـــق إلف بـــي آي( 
الــتــهــذيــب، وجــعــل مــاكــيــب يــبــدو كــالــجــبــان، 
بــاألكــاذيــب والــفــســاد املنتشر في  كــان يعلم 
أعلى مستويات إف بي آي«. وكــان سيشنز 
قد أمل في أن »تتيح هذه الخطوة في إنهاء 
الــتــحــقــيــق فــــي تــــواطــــؤ مــحــتــمــل بــــني حــمــلــة 
الرئيس االنتخابية وروسيا«. وفي معرض 
تفسير اإلقالة ذكرت وزارة العدل أن »تحقيقا 
داخليا أظهر أن ماكيب أدلى بتصريحات إلى 
االعــالم من دون إذن، ولم يكن صادقا تماما 

روسيا

■ رئيس املركز االنتخابي الذي أدلى فيه فالديمير بوتني بصوته، رفض 
ر به #بوتني إلى جانب اسم مرشحه. والالفت في 

ّ
قبول القلم الذي أش

تفسير فيكتور ليندين رئيس املركز االنتخابي املذكور لخطوته، التي 
قد يكون أحرج بها بوتني، أنه قال: ما حاجتي لهذا القلم.. لدي الكثير 

من األقالم

■ حكومة #لندن جادة وصادقة لردع #روسيا التي ال تترك لحظة إال 
وتستخدم الكيماوي، من غاز السارين وغاز األعصاب وغاز الخردل. 

البعض يالحظ خوف العالم منها. ببساطة هذه األسلحة تعتمد بنسبة 
كبيرة على األمراض والجراثيم والفيروسات التعددية. حمى الله 

البشرية من بوتني

■ »هيومن رايتس ووتش« تدعو األمم املتحدة لنشر مراقبني في 
#الغوطة_الشرقية ملنع اإلعدامات االنتقامية، وتقول إن »النظام  
السوري يستخدم أساليب غير قانونية في هجومه على الغوطة 

الشرقية، مستفيدًا من استمرار الدعم الروسي«

■ التحالف دخل لتدمير اليمن وتقسيمه وليس لتحريره. األتراك دافعوا 
لو انفصال كردستان عن العراق عكس التحالف الذي 

ّ
عن العراق وفش

يستميت لتقسيم اليمن وتدميره

■ تعز تعز تعز.. يا لهذا الجرح النازف الذي تولغون فيه ألسنتكم 
عند الحاجة وتغمدون فيه نصال حقدكم عند استغنائكم. تعز لها 

املوت والحصار والتهميش وهي جبهة االستنزاف تحريرها دعاية 
وتحصينها كذبة وحماية أهلها وأطفالها لعبة

■ وزير الخارجية األميركي الجديد مثل ترامب جاء من خلفية تجارية. 
يعتبر من مناصري حركة حزب الشاي املحافظة، ويمكن اعتباره من 
جناح الصقور بعكس سابقه. يؤيد سياسة التشدد مع إيران ويميل 

إللغاء االتفاق النووي، ويعتبر أكثر انسجاما مع توجهات ترامب. يحبذ 
تعاونا أكبر مع السعودية إقليميا

دّمر أميركا.. أميركا ستنتصر 
ُ
■ جون برينان لترامب: »لن نسمح لك أن ت

عليك!« فقط في دولة القانون واملؤسسات يقفوا بوجهه. فتهجم ترامب 
على وزارة العدل، يشي بما لديه من اضطرابات عقلية.

ذكرت صحيفتا »نيويورك تايمز« األميركية و»أوبزرفر« البريطانية، مساء 
السبت، أن »شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات«، جمعت معلومات 
خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع »فيسبوك«، من خالل 
للرئيس دونالد ترامب في عام  االنتخابية  الحملة  تطوير تقنيات لدعم 
أن  العام في والية ماساتشوستس، ماورا هيلي،  النائب  2016. وذكرت 
»مكتبها فتح تحقيقًا بعد نشر التقارير اإلخبارية، والمواطنين يستحقون 

الحصول على إجابات فورية«.

»فيسبوك« بخدمة الرئيس أيضًا
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الجزائر ــ حمزة كحال

تــحــولــت الــعــمــالــة األجــنــبــيــة في 
الـــجـــزائـــر إلــــى أزمــــة بــاتــت تـــؤرق 
الـــيـــد الــعــامــلــة املــحــلــيــة فــبــعــدمــا 
كان يقتصر األمر على الصينيني في مجال 
املهاجرين  لتشمل  الـــدائـــرة  اتــســعــت  الــبــنــاء 
باتوا  الذين  السوريني  والالجئني  األفــارقــة 
املــجــاالت  مختلف  فــي  خدماتهم  يعرضون 
كــالــبــنــاء والـــوجـــبـــات الــســريــعــة والــنــســيــج 

وغيرها. 
في العاصمة الجزائر، ال يكاد يخلو شارع 
مــن تــواجــد مــهــاجــريــن أفـــارقـــة، متفرقني أو 
مجتمعني، حاملني معدات البناء ينتظرون 
وقـــــــوف إحـــــــدى الــــســــيــــارات طـــلـــبـــا لــنــقــلــهــم 

لورشات البناء.
ــــدن الــكــبــرى بــعــد أن  مــشــاهــد تــتــكــرر فـــي املـ
تحولت الجزائر من دولة عبور إلى الضفة 
ــامـــة  ــــى دولـــــــة إقـ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــتـــوســـط إلــ
والفقر  الــحــروب  مــن  الــهــاربــني  للمهاجرين 
فـــي بــلــدانــهــم. ومـــن الــنــيــجــر ومـــالـــي وحــتــى 
إلى  املــهــاجــريــن  مــن  يــزحــف آالف  نيجيريا، 
الــــجــــزائــــر، وتــــكــــون مــحــطــتــهــم األولــــــــى فــي 
مالي  مــع  الــحــدوديــة  »تمنراست«  محافظة 

والنيجر )2000 كلم جنوب العاصمة(.
ــادو ديــــــــارا أحـــــد املـــهـــاجـــريـــن  ــ ــامـ ــ أحــــمــــدو مـ
املــســتــقــريــن فـــي الـــجـــزائـــر، روى لــــ »الــعــربــي 
ــة الــــشــــتــــاء والـــصـــيـــف  ــلــ الــــجــــديــــد«، عــــن رحــ
ــوارع العاصمة  الــتــي انتهت بــه فــي أحــد شـ
الــجــزائــريــة، والــتــي بـــدأت نهاية 2014 حني 
ــرر مـــغـــادرة قــريــتــه »تـــيـــزغـــاري« الــواقــعــة  قــ
ــداد الــــحــــرب بــني  ــتـــ شــــمــــال مــــالــــي، بـــعـــد اشـــ
الــحــركــات األزواديـــــــة والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
حيث كان حلمه العيش في أوروبــا وإنقاذ 
الــعــائــلــة. إال أن أحـــالم املــهــاجــر املــالــي بــدأت 
تتبخر مع طول املسافة بني قريته والجزائر 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــواصـــل االقـــتـــصـــاد الــــســــوري نـــزيـــفـــه، بعد 
مرور 7 سنوات على اندالع الثورة، لتصبح 
ــة ضـــمـــن الـــــــدول األســـــــوأ عـــاملـــيـــا فــي  ســــوريــ
االستثمار والفقر والبطالة والديون. وكان 
من أبرز مؤشرات الخسائر الباهظة، نتيجة 
الحرب التي أعلنها نظام بشار األسد على 
الثورة، منذ مارس/آذار 2011، تدمير نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــكــــفــــاءات الـــبـــشـــريـــة، وتـــراجـــع 
الناتج املحلي اإلجمالي من 60 مليار دوالر، 
قبل الثورة، إلى نحو 30 مليارا عام 2017. 
وخــــالل الــســنــوات الــســبــع الــعــجــاف، قـــّدرت 
إحــصــاءات ســوريــة رسمية )اتــحــاد العمال 
الـــحـــكـــومـــي( ارتــــفــــاع خـــســـائـــر الــــحــــرب إلـــى 
أكــثــر مــن 275 مليار دوالر، فــي حــني قــّدرت 
بأكثر  اإلعــمــار  إعــادة  كلفة  منظمات دولية 

العاصمة، حيث يقول بلغة عربية متقطعة 
إنــه »نجا مــن املــوت عــدة مــرات فــي ورشــات 
البناء بسبب ظروف العمل وغياب إجراءات 

السالمة«. 
وأضــــــاف أنــــه »يــعــمــل مــقــابــل 1000 ديــنــار 
يوميا )نحو 9 دوالرات( وهي األجــرة التي 
تجعل أصحاب الورشات يفضلون تشغيل 
الالجئني األفارقة بداًل من الجزائريني الذين 
يطلبون أجرة مرتفعة«. وقال املهاجر املالي 
إن »إقامته في الجزائر بطريقة غير شرعية 
تدفعه ألي عمل، وكثيرا ما ال يتقاضى أجرة 
الــورشــات بتبليغ  إذ يهدده أصحاب  يومه 
الشرطة الجزائرية في حال طالب بأجره«. 

هذه الحالة هي عنوان يلخص حياة مئات 
األفــــارقــــة،  والـــالجـــئـــني  املــهــاجــريــن  آالف  أو 
ــه من  ــا يـــجـــود الـــحـــظ بـ ــن يــنــتــظــرون مـ ــذيـ الـ
فرص عمل بأجور زهيدة قد تصل إلى 300 
دينار جزائري في اليوم الواحد )أقل من 3 

دوالرات(.
قصة مماثلة يرويها الجئ آخر في الجزائر 
لكن من جنسية أخــرى وهــو الــســوري عالء 
ــزائـــر ســنــة  ــالـــجـ  بـ

ّ
مــحــمــد الـــنـــجـــيـــب إذ حـــــل

2014 ومــنــذ ذلــــك الـــيـــوم وهــــو يــشــتــغــل في 
أحــــد املـــطـــاعـــم فـــي تــحــضــيــر »الــــشــــاورمــــا » 

و»الكباب« واألطباق  الشامية األخرى.
ــه »يــضــطــر إلــــى الــعــمــل  ــقـــول الــنــجــيــب إنــ ويـ
يــومــيــا ألكـــثـــر مـــن 12 ســـاعـــة دون انــقــطــاع 
 « شـــهـــريـــا  دوالر   300 ــن  ــ مـ أقــــــل  وبـــــأجـــــرة 

من 300 مليار دوالر، وهي أعلى من خسائر 
الحرب العاملية الثانية.

بطالة وفقر وقتل
ــاع  انــعــكــس انــهــيــار االقــتــصــاد عــلــى األوضــ
والــخــارج.  الــداخــل  فــي  للسوريني  املعيشية 
إذ يــقــول تــقــريــر لــأمــم املــتــحــدة، صـــادر في 
من   %85 نــحــو  إن   ،2017 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« 
أنـــه »مــجــبــر عــلــى الــعــمــل دون شــــروط وإال 
فلن يجد ما يعيل به عائلته املوجودة في 

الجزائر«.
ــة إلــــــى مـــالذ  ــيـ ــبـ ــنـ ــة األجـ ــالـ ــمـ ــعـ وتــــحــــولــــت الـ
فبالرغم  واملستثمرين  املــشــاريــع  أصــحــاب 
ارتــفــاع نسبة عــدد العاطلني عن العمل  من 
في الجزائر، فإن قطاعات تعاني من نقص 
كبير في اليد العاملة املؤهلة. وقدرت وزارة 
الــعــمــل الـــجـــزائـــريـــة عــــدد الـــعـــمـــال األجـــانـــب 
ــــف عـــامـــل مــــن 125  ـــ 140 ألـ املــــصــــرح بـــهـــم بــ
جنسية، بحيث تأتي العمالة الصينية في 
املرتبة األولى بتعداد يقدر بـ40 ألف عامل، 
البناء. فــي هذا  ينشط أغلبهم فــي ورشـــات 
اإلطار، أكد مقاول في مجال بناء العمارات 
ــمـــي أن »الــــعــــمــــالــــة األجـــنـــبـــيـــة  ــيـ ــريــــق رجـ طــ
املشاريع  أصحاب  عنه  يبحث  ما  أصبحت 
ألســبــاب عــديــدة أولــهــا الــوفــرة كما أن اليد 
الجزائرية تطلب أجرة أكثر مرتني من أجرة 

املهاجرين«.
إن »هذا  الجديد«  »العربي  لـ  وقــال رجيمي 
القطاع الذي كان خالل سنوات السبعينيات 
والــســتــيــنــيــات يــســتــوعــب نــســبــة كــبــيــرة من 
الشباب  يــعــد يستهوي  لــم  الــعــامــلــة  الــقــوى 
اآلن رغم األجر املرتفع الذي يحصلون عليه 

في القطاع مقارنة بوظائف ومهن أخرى«.
 2017 نهاية  الجزائر  في  البطالة  وارتفعت 
نــهــايــة 2016.  مــقــابــل %10  نــحــو %12  إلـــى 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــعـــاطـــلـــني فــــي الـــجـــزائـــر 1.5 
العاملة  اليد  مليون مواطن في حني بلغت 
أرقــام  12.2 مليون مواطن حسب  النشيطة 
الديوان الجزائري لإلحصائيات )حكومي(.
الوكالة  فــي  التنظيم  مدير  قــال  مــن جانبه، 
لعياشي  املنعم  عبد  للتشغيل  الــجــزائــريــة 
»العربي الجديد« إن »أغلبية اليد العاملة  لـ
األجــنــبــيــة فـــي الـــجـــزائـــر تــنــشــط فـــي مــجــال 
البناء واألشغال العامة كما الحظنا ارتفاع 
عــدد الــعــمــال األجــانــب فــي مــجــال الوجبات 
الــــســــريــــعــــة.« وأضــــــــاف نـــفـــس املـــتـــحـــدث أن 
الجزائر تسعى لتصفية وضعية الالجئني 
الــعــامــلــني بــطــرق غــيــر رســمــيــة بــعــد الــتــأكــد 
تــهــم«. ويـــرى الخبير االقــتــصــادي  مــن كــفــاء
قدمت  األجنبية  »العمالة  أن  علي،  فــرحــات 
كالبناء  القطاعات  قيمة مضافة في بعض 
العاملة  اليد  في  كبيرا  نقصا  يعاني  الــذي 
كـــمـــا هــــو عــلــيــه الــــحــــال مـــثـــال فــــي مــشــاريــع 
التي استعانت الحكومة  السكن الحكومية 
باليد العاملة الصينية إلقامتها وفي قطاع 

الخدمات خاصة املطاعم«.

السكان في سورية فقراء، منهم 6.7 ماليني 
يــعــانــون مــن انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي الــحــاد 
طارئة،  إنسانية  مساعدة  إلــى  ويحتاجون 
بــعــد أن ارتــفــعــت األســعــار بــمــعــدل %1100، 
وتثبيت األجور عند 30 ألف ليرة )نحو 75 

دوالرا(.
وأكدت دراسة حديثة للبنك الدولي أن 6 من 
بــني كــل 10 ســوريــني يعيشون اآلن فــي فقر 
مدقع بسبب الحرب. وفــي السنوات األربــع 
األولــــى، تــم فــقــدان حــوالــي 538 ألــف وظيفة 
سنويا، مما نتج عنه وصول عدد السوريني 
الــذيــن ال يــعــمــلــون، أو غــيــر املــنــخــرطــني في 
أي شــكــل مــن أشــكــال الـــدراســـة أو الــتــدريــب، 
إلـــى 6.1 مــاليــني شــخــص. وحــســب تــقــاريــر 
ــة، بــلــغ مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــني الــشــبــاب  ــيــ دولــ
ــدى الـــطـــويـــل،  ــ 78%، لــيــتــرتــب عــلــيــه فــــي املــ
خــســارة جماعية لــرأس املــال الــبــشــري، مما 

ويشير  القطاعات.  جميع  على  سلبا  يؤثر 
املتحدة لتنسيق  األمــم  تقرير سابق ملكتب 
ألف قتيل في  إلى 400  اإلنسانية،  الشؤون 
ــة، وهـــجـــرة ونـــــزوح نــصــف الــســكــان،  ســـوريـ
 عن 2.8 مليون سوري 

ً
خالل الحرب، فضال

يعانون من إعاقات جسدية.

تدهور الصادرات والقطاعات
أشارت دراسة البنك الدولي، إلى انخفاض 
الصادرات السورية بنسبة 92% خالل فترة 
الحرب، وتراجع االحتياطي النقدي، من 21 
مليار دوالر عام 2010 إلى نحو 750 مليون 
دوالر الـــعـــام املـــاضـــي، وارتـــفـــع فـــي املــقــابــل 
الناتج  من   %30 من  اإلجمالي  العام  الدين 
املحلي عام 2010 إلى أكثر من 150% العام 

املاضي.
وبلغت خسائر قطاع السكك الحديدية في 
سورية، آخر عام 2017، وفق تصريح املدير 
العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية 
في سورية، نجيب فــارس، نحو 500 مليار 

ليرة )الدوالر = 430 ليرة(.
وتـــراجـــع إنـــتـــاج الــنــفــط الـــســـوري مـــن نحو 
إلــــى نــحــو 10  ألــــف بــرمــيــل عــــام 2011   385
ولــتــبــلــغ   ،2017 عـــــام  نـــهـــايـــة  بـــرمـــيـــل  آالف 
النفط  وزارة  بيانات  وفــق  القطاع،  خسائر 
مليار   65 نحو  بدمشق،  املعدنية  والــثــروة 
للنفط  مــصــّدر  مــن  الــبــالد  دوالر، ولتتحول 
بــنــحــو 140 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عـــام 2011 
إلى مستورد بكلفة 7 ماليني دوالر يوميا. 
الكهرباء، بعد تضرر %50  وبلغت خسائر 
من خطوط التوتر العالي، نحو 800 مليار 

ليرة.

انهيار الزراعة والبنى التحتية
تشير بيانات وزارة الزراعة في دمشق، إلى 
تضرر نحو 25% من البنى التحتية الزراعية 
مــن جـــراء الــحــرب، ليتراجع اإلنــتــاج بنحو 
50% بعد انحسار املساحات املزروعة بأكثر 
من 40%، ولتبلغ الخسائر في هذا القطاع، 
نحو 360 مليار لــيــرة، مــا يــعــادل 9.8% من 

إجمالي الخسائر التراكمية للناتج املحلي 
من  تحول سورية  األهــم،  وربما  اإلجمالي. 
الــزراعــي إلــى مستورد.  بلد مصدر لإلنتاج 
وعلى سبيل املثال، تراجع إنتاج القمح، من 
نحو 3.5 ماليني طــن، إلــى نحو 1.7 مليون 
طــــن. ولـــحـــق قـــطـــاع الــبــنــى الــتــحــتــيــة ضمن 
بعد  الحرب،  من   

َ
تتضررا األكثر  القطاعات 

بحسب  ومسكن،  مبنى  مليون   2.6 تهديم 
باالقتصاد خسائر  وألــحــق  دولــيــة،  تقارير 
وطاولت  دوالر.  مليار   60 عــن  زادت  كبيرة 
ـــي ســـوريـــة،  الـــخـــســـائـــر قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة فـ
الخاص،  للقطاع  منشأة   1962 تضرر  بعد 
باإلضافة إلى خسائر القطاع الحكومي في 

مناطق الصراع.

سيطرة روسية إيرانية
ــام نـــظـــام بـــشـــار األســـــد بــمــكــافــأة حــلــفــائــه  قــ
اإليرانيني والروس في الحرب على الثورة، 
ــبــــر مـــنـــحـــهـــم الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــســـهـــيـــالت  عــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة، والـــســـمـــاح لــهــم بــالــســيــطــرة 
ــروات الـــبـــالد. وتتخوف  عــلــى الــعــديــد مــن ثــ
االقتصاد  وقــوع  االقتصادية من  األوســـاط 
ــــوري تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــــوى خـــارجـــيـــة،  ــــسـ الـ
مؤكدة، في نفس الوقت، أن الحل السياسي 
في البالد، هو املقياس الوحيد الذي يمكن 

خالله التنبؤ بمستقبل اقتصاد البالد.
ــتـــاذ االقــتــصــاد  ــار، يــــرى أسـ ــ ــ ــذا اإلطـ وفــــي هــ
الناصر  الــتــركــيــة، عبد  مــارديــن  فــي جامعة 
الــجــاســم، أنـــه مــن الــصــعــب فــصــل السياسة 
عــن االقــتــصــاد بــســوريــة، مضيفا »الــعــربــي 
ــاد فــي  ــتـــصـ ــد« أن بــنــيــة وشـــكـــل االقـ ــديـ ــجـ الـ
عّما  باملطلق  يختلفان   ،2018 عــام  ســوريــة 
الشركات  كــانــا عليه عــام 2011، ألن دخـــول 
ــراف  ــ الــــدولــــيــــة، وربــــمــــا الـــتـــنـــافـــس بــــني األطــ
املتحدة  »الــواليــات  الــبــالد  على  املتصارعة 
وروســيــا وإيــــران وتــركــيــا«، سيخلق نمطا 
لكنه  باملنطقة،  يتعلق  مختلطا،  اقتصاديا 
بشكل عام، يختلف عن الشكل االقتصادي 
القديم الذي كان القطاع الحكومي، يحتكر 

مختلف القطاعات.

تونس ـ إيمان الحامدي

مطار  إنــشــاء  مناقصة  إلطــالق  التونسية  السلطات  تستعد 
 840 بنحو  كلفته  النقل  وزارة  قــدرت  دولية  بمعايير  جديد 
الدولي  أن استوفى مطار تونس قرطاج  مليون دوالر، بعد 
الــتــي شهدها  التوسعة  طــاقــة استيعابه رغــم كــل مــحــاوالت 
على مر السنوات املاضية. وبذلك سيرتفع عدد املطارات في 
أنحاء البالد إلى 10 مطارات ما يساهم في إنعاش الحركة 
الــســيــاحــيــة. وبــــات تــطــور حــركــة املــالحــة الــجــويــة والــتــوســع 
الــعــمــرانــي فـــي مــحــيــط مــطــار الــعــاصــمــة تــونــس يــدفــع نحو 
استعجال إنشاء محطة جوية جديدة، تتواكب مع االرتفاع 
تــونــس. وتتطلع الحكومة  الــوافــديــن على  فــي عــدد  السنوي 
وفـــق مــا أعــلــنــه وزيـــر الــنــقــل رضــــوان عــيــارة أن يــكــون املــطــار 
املـــزمـــع إنـــشـــاؤه بــمــحــافــظــة بـــنـــزرت شــمــال شــــرق الــعــاصــمــة 
ــادرا عــلــى استقبال  )60 كــيــلــومــتــرا عــن الــعــاصــمــة تــونــس( قــ
تقل  ال  استيعاب  وبطاقة   2030 في غضون سنة  املسافرين 
عن 30 مليون وافد. وقال املسؤول الحكومي في تصريحات 
إعالمية إنه سيتم إضافة املطار الجديد إلى 9 مطارات أخرى 
موزعة على البالد، مؤكدًا أن املناقصة الدولية ملشروع البنية 

التحتية ستطلق خالل هذا العام 2018.
ويــعــرف مطار تونس قــرطــاج الــذي يعود تأسيسه إلــى سنة 
1972، في السنوات األخيرة تدهورا كبيرا في نوعية الخدمات 
املقدمة فيه، ما جعله خارج كل التصنيفات الدولية إلى جانب 
وصوله للطاقة االستيعابية القصوى البالغة نحو 5 ماليني 
وافد سنويا مقابل تقديرات تؤكد زيادة عدد الوافدين بنسبة 
10 % سنويا. ويجمع خبراء الطيران الدولي والعاملون في 
الناقالت الجوية على أن مطار تونس قرطاج الدولي تجاوزه 
الحديثة  التكنولوجيا  اســتــعــمــال  فــي  الــتــأخــر  نتيجة  الــزمــن 

وعدم قدرته على استقبال الطائرات الكبيرة.
ويقول املسؤول بديوان الطيران املدني واملطارات وليد غشام 
في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد« إن الدراسات التي 

أجـــريـــت حــــول تــوســعــة مــطــار تــونــس قـــرطـــاج أثــبــتــت انــعــدام 
الجدوى من إجرائها نظرا لتغير الخارطة العمرانية للمنطقة 
املحيطة باملطار، مشيرا إلى أن تواجد أحياء سكنية في هذا 
املحيط تجعل من إضافة مدارج جديدة لهبوط الطائرات أمرا 
مستحيال. وأضاف املسؤول بديوان الطيران املدني أن من بني 
املتغيرات التي دفعت التخاذ قرار استحداث مطار جديد هو 
ضــرورة وجود مــدارج تتسع للطائرات كبيرة الحجم التي ال 
يستطيع مطار تونس قرطاج استقبالها حاليا، الفتا إلى أنه 
ال يمكن الحديث عن إنجاح االنخراط في السموات املفتوحة 

دون اإلعداد اللوجستي الجيد لهذه التجربة.
وتــوقــع غــشــام أن تــصــل طــاقــة اســتــيــعــاب املــطــار الــجــديــد إلــى 
30 مليون وافـــد، مشيرا إلــى أن مطار تونس قــرطــاج مــن بني 
املطارات القليلة في العالم التي تقع في قلب العاصمة وعلى 
ل ألي 

ّ
مقربة من مناطق العمران. واعتبر أن هذا العامل معط

إمكانية لتطوير املطار أو توسعته. ويأتي اإلعالن عن مشروع 
املطار الجديد، في ظل تقدم في املفاوضات حول توقيع اتفاق 
شامل للسموات املفتوحة يعول عليه مهنيو السياحة لضمان 
تدفق أكبر للسياح على مختلف املحافظات التونسية. ويقول 
كاتب عــام جامعة وكـــاالت األســفــار ظافر لطيف فــي حديث لـ 
إلى  يحتاج  السياحي  القطاع  تحديث  إن  الجديد«  »العربي 
قاعدة لوجستية حديثة أبرزها تطوير املطارات، مشيرا إلى 
العاصمة يضع تونس  أن مشروع إنشاء مطار جديد خــارج 

على خارطة البلدان السياحية املتقدمة.
وأضــــــاف لــطــيــف أن الـــبـــلـــدان املــنــافــســة لــتــونــس فـــي املــنــطــقــة 
بــأشــواط في تحسني حركة كل ما  املتوسطية سبقت تونس 
الجوية  املحطات  مــطــارات وربــط  الجوية من  املالحة  تتطلبه 
ــبــــري، الفـــتـــا إلــــى أن املـــطـــار هو  بــشــبــكــة الــنــقــل الـــحـــديـــدي والــ
الصورة االنطباعية األولــى التي يحصل عليها السائح عند 
قــدومــه ألي بلد وهــي آخــر ذكــرى يحملها معه عند املــغــادرة. 
لكبوة  تعرضت  أن  بعد  سياحتها،  إلنــعــاش  تونس  وتسعى 

عقب تعرض البالد لعدد من العمليات اإلرهابية. 

العمالة األجنبية 
ُتفاقم البطالة في الجزائر
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تونس تستهدف 8 ماليين سائح العام الجاري )األناضول(الحكومة تستهدف خلق فرص تشغيل للعاطلين )فاروق بطيش/فرانس برس(

دمار هائل للبنية التحتية )ياسين أكغول/فرانس برس(

مطار جديد إلنعاش السياحة

تزايدت أعداد العمالة 
األجنبية في الجزائر بعد 

دخول فئات جديدة 
من المهاجرين األفارقة 

لألسواق، ما دفع إلى 
رفع نسبة البطالة بين 

المواطنين

السعودية تقلّص أعداد 
الوافدين

بدأت وزارة العمل السعودية، أمس، 
تطبيق قرار قصر العمل في منافذ 

تأجير السيارات في مناطق اململكة كافة 
على السعوديني، لتوفير 21 ألف وظيفة 

للمواطنني. وقالت الوزارة في بيان، إن القرار 
يأتي لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية 

البشرية في سوق العمل، من خالل توفير 
حلول نوعية تعزز التوطني املنتج واملستدام 
لسوق العمل. وأكد املتحدث الرسمي للوزارة 
خالد أبا الخيل في البيان، أن »املهن املشمولة 

بقرار توطني منافذ تأجير السيارات هي: 
املحاسبة، واإلشراف، واملبيعات، واالستالم 

والتسليم«. وتعتمد السعودية وبقية دول 
الخليج، بشكل كبير على العمالة األجنبية. 

بلغ عدد املشتغلني في السعودية بنهاية 
الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 

10.69 ماليني منهم أجانب )77.7 %(، 
مقابل 3.06 ماليني سعوديني )22.3 %(. 

وستقصر الحكومة، العمل في منافذ البيع لـ 
12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، 

على السعوديني والسعوديات فقط، بدءا من 
11 سبتمبر/ أيلول املقبل.

ملتقى سياحي في بغداد
قال السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، 

أمس األحد، إن شركة الخطوط الجوية 
التركية تشارك في امللتقى السياحي الثالث 

في العاصمة العراقية. وانطلقت أعمال 
املؤتمر، أول من أمس، في فندق بابل وسط 
العاصمة بغداد ويستمر ليومني بمشاركة 
500 شركة بينها 30 شركة أجنبية. وقال 

السفير يلدز، لألناضول إن »الخطوط 
الجوية التركية تشارك في امللتقى، حيث 

تعتبر من أكثر الشركات التي لها حضور 
في الساحة العراقية«. وأضاف أنه »خالل 
الفترة املقبلة ستفتح مطارات في كركوك 

واملوصل )شمال( والخطوط الجوية التركية 
ترغب في التواجد في تلك املطارات«. 

من جانبه، أشاد رئيس هيئة السياحة 
العراقية محمود محسن حسن باملشاركة 
التركية التي اعتبرها مميزة. وقال حسن، 

إن امللتقى يتيح التواصل بني القطاع 
الخاص في تركيا والعراق، باعتبار أن 
األخير سوق كبير للسياحة وخاصة 

الدينية. ويسعى العراق الى تنشيط 
السياحة في البالد بعد سنوات طويلة من 
الحصار والحروب، إذ يملك العشرات من 

املواقع األثرية التاريخية فضال عن أنه 
املقصد الرئيسي للزوار الشيعة.

طرح شركة صينية 
في نيويورك

أطلقت وحدة بث األفالم عبر اإلنترنت التابعة 
ملحرك البحث الصيني العمالق بايدو طرحا 

عاما أوليا في نيويورك بقيمة 2.4 مليار 
دوالر، حيث ستستخدم الحصيلة لتوسيع 
نطاق املحتوى املتاح. ومن املتوقع أن يمنح 

اإلدراج وحدة آي تشي يي قوة مالية إضافية 
في إطار السباق مع منافسيها بالسوق 

الصينية مثل يوكو تودو التابعة ملجموعة 
على بابا القابضة. وقالت الشركة في إفصاح 

للجنة األوراق املالية والبورصات بالواليات 
املتحدة إنها ستطرح 125 مليون سهم 

بسعر بني 17 و19 دوالرا. ويمكن ملرتبي 
اإلصدار بيع 18.75 مليون سهم إضافي 

وفي حالة ممارسة الحق بالكامل ستصل 
قيمة العملية إلى نحو 2.7 مليار دوالر. 

وقالت آي تشي يي، التي ستدرج أسهمها في 
بورصة ناسداك، إنها تتوقع استخدام نحو 

نصف الحصيلة لتوسيع نطاق املضمون 
وتدعيمه بينما ستخصص نسبة عشرة 

باملئة للدعم التكنولوجي وتوجه النسبة 
الباقية لألغراض العامة للشركة. 

إيران تحقق نموًا اقتصاديا 
بأكثر من 4 %

أعلن محافظ البنك املركزي االيراني، ولي 
الله سيف، عن تحقيق نمو اقتصادي دون 

احتساب العوائد النفطية بأكثر من 4 % 
خالل فترة 21 مارس/ آذار- 21 ديسمبر/ 

كانون األول 2017. وأضاف سيف في 
تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، 
أمس، تابعته وكالة األنباء اإليرانية »فارس«، 

أن من املتوقع تسجيل نمو إيجابي بالربع 
األخير من العام اإليراني في فترة 22 

ديسمبر/كانون األول 2017 - 20 مارس/
آذار2018. من جهة ثانية أكد سيف أنه تم 
الحفاظ على الرقم األحادي ملعدل التضخم 
في السنة املالية الجارية )تنتهي 20 مارس/
آذار 2018( عبر استمرارية التزام الحكومة 

بسياسة االنضباط املالي والنقدي،.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

140
قدرت وزارة العمل الجزائرية 
عدد العمال األجانب بـ 140 
ألف عامل من 125 جنسية، 
ــون في  ــي ــن ــي ــص ال ــي  ــأتـ ويـ
المرتبة األولى بنحو 40 ألف 
في  أغلبهم  ينشط  عامل، 

ورشات البناء.

القاهرة ــ العربي الجديد

شهدت العديد من املحافظات املصرية 
نقصا حادًا فى مواد البناء، على رأسها 
الــحــديــد الــــذي وصـــل ســعــره إلـــى 13.4 
دوالرا«   761.3 يــعــادل  »مـــا  جنيه  ألـــف 
داخــل املصنع، بزيادة 30% عن سعره 
 عن أزمــة اإلسمنت 

ً
قبل أســبــوع، فضال

التي بدأت في التصاعد، حيث اختفى 
ــواق، بــعــدمــا  ــ ــ ــه مـــن األسـ ــواعـ بــجــمــيــع أنـ
إلـــــى 1200 جــنــيــه  الـــطـــن  ــع ســـعـــر  ــفــ ارتــ
بــداًل من 800 جنيه، األســبــوع املاضي، 
ــذي يــهــدد  ــر الــ بـــزيـــادة 40%، وهـــو األمــ
بـــتـــوقـــف الـــعـــديـــد مــــن املــــشــــروعــــات فــي 
ــنـــت يــدخــل  ــمـ املـــحـــافـــظـــات، لـــكـــون اإلسـ
فـــي كـــل مـــراحـــل الــبــنــاء. وزاد مـــن حــدة 
القومية  الشركة  ف 

ّ
توق اإلسمنت  أزمــة 

لإلسمنت، الشركة الحكومية الوحيدة 
اإلنــتــاج بسبب  عن  لإلسمنت،  املنتجة 
ــــر خــــالفــــات مــع  ــــات عـــمـــالـــيـــة، إثـ ــرابـ ــ إضـ
التام  الشلل  مــن  اإلدارة. وســـادت حالة 
الــبــالد،  فــي  والتشييد  الــبــنــاء  عمليات 
بسبب ارتفاع أسعار اإلسمنت املفاجئ، 
وطالب تجار التجزئة الحكومة بسرعة 
ــا مــن  ــوفــ ــاذ املـــــوقـــــف، خــ ــ ــقـ ــ ــتــــدخــــل إلنـ الــ
اشتعال أسعار الوحدات السكنية التي 
بــدأت بالفعل في االرتــفــاع، حيث بدأت 
ــــدات »الــســكــن  الــحــكــومــة رفـــع ســعــر وحـ
االجتماعي« بنسبة 25%، لترتفع قيمة 
الوحدة من 184 ألف جنيه إلى 250 ألف 
جنيه، باإلضافة إلى رفع الحد األقصى 
إلــى 3500 جنيه  للحجز  املتقدم  لدخل 
لــــأســــرة، مع  لـــأعـــزب و4750 جــنــيــهــا 

زيادة القسط الشهري.
ــي، الـــحـــكـــومـــة، عـــواقـــب  ــ ــالـ ــ ــّمــــل األهـ وحــ
اإلجــراءات االقتصادية التي اتخذتها، 
ــرت  ــ ــيــــني، وأضــ ــاضــ ــــالل الــــعــــامــــني املــ خــ
ــنــــاء والـــتـــشـــيـــيـــد، ومــنــهــا  ــبــ بـــقـــطـــاع الــ
تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، 
ورفــع أســعــار مــواد البناء مــن دون أي 

ــل مــن جــانــبــهــا، وهـــو مــا أدى إلــى 
ّ

تــدخ
التي  الــوحــدات السكنية  زيــادة أسعار 
ــــاص، وقـــالـــوا  ــــخـ يـــطـــرحـــهـــا الـــقـــطـــاع الـ
إن هـــذا يــتــنــافــى مــع الــحــق فــي السكن 
كأحد حقوق اإلنسان، وطالب األهالي 
بضرورة إصدار قانون ملواجهة مافيا 
»أســعــار مـــواد الــبــنــاء« فــي مصر التي 

تزداد بصورة يومية.
الزيني، رئيس شعبة مواد  لكن أحمد 
البناء بالغرفة التجارية، اتهم صراحة 
أصحاب شركات اإلسمنت، وعددها 25 
الــســوق، واســتــغــالل  شــركــة، بتعطيش 
الــحــوادث اإلرهــابــيــة فــي شمال سيناء 
ــــت بــــهــــا،  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــــــف مــــصــــنــــعــــي إسـ

ّ
وتــــــــوق

القومية  مصنع  توقف  إلــى  باإلضافة 
لــإلســمــنــت بـــحـــلـــوان، الـــوحـــيـــد الــتــابــع 
بني  إداريـــة  نتيجة خالفات  للحكومة، 

العمال واملسؤولني في الشركة.
وعلى الجانب اآلخر، أكد عدد من كبار 
ــادة أســـعـــار اإلســمــنــت  ــ املــقــاولــني أن زيـ
والــحــديــد أدت إلـــى »خــــراب الــبــيــوت«، 
ــّدم هـــــؤالء بـــمـــذكـــرة إلــــى عــــدد من  ــقــ وتــ
بتوقفهم  املــحــافــظــات  فـــي  املـــســـؤولـــني 
عــن الــعــمــل فــي أنــشــطــة الــبــنــاء، نتيجة 
االرتفاع الكبير في أسعار مواد البناء. 
ــاول، أن  ــقـ ــال، مـ ــعـ وأكــــد يــوســف عــبــد الـ
جــمــيــع املـــقـــاولـــني يـــصـــرخـــون مـــن هــذا 

االرتفاع، لكن ال أحد يسمع.
بــعــد  ــنـــت  اإلســـمـ ــعــــار  أســ أزمــــــة  وزادت 
قرار وزير قطاع األعمال، خالد بدوي، 
 %400 مـــن  الــعــمــال  حـــوافـــز  بتخفيض 
إلـــى 70%، وفــتــح املـــعـــاش املــبــكــر أمـــام 
الـــعـــامـــلـــني، األمـــــر الـــــذي أشـــعـــل غضب 
الشركات، مهددين بتوقف  العمال في 
الــعــمــل نــهــائــيــا والــقــيــام بــعــمــل وقــفــات 
النقابية،  اللجنة  احتجاجية، وطالبت 
ــة الــــتــــدخــــل لــبــحــث  الـــحـــكـــومـــة، بـــســـرعـ
مــشــاكــل شـــركـــات اإلســـمـــنـــت، مــؤكــديــن 
أن قــرار الوزير سيؤدى إلــى املزيد من 
الخالفات، وأشاروا إلى أن توقف عدد 

مــن األفـــران وراء أزمــة نقص اإلسمنت 
بسبب تكاليف إعادة تشغيلها.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــــســـــؤول فـــــي أحــــد 
مصانع اإلسمنت، رفض ذكر اسمه، أن 
ارتفاعها،  ستواصل  اإلسمنت  أســعــار 
خالل األيام القادمة، وأن املستهلك هو 
الذي سيدفع الثمن في النهاية، في ظل 
عدم وجود قانون يجّرم رفع األسعار، 
ــواد الـــبـــنـــاء،  ــ وإحــــكــــام الـــرقـــابـــة عـــلـــى مــ
وهو ما أدى إلى انفالت األسعار، وقد 
البناء، ونشر  انهيار قطاع  إلــى  يــؤدى 
البطالة بني العمال، موضحا أن شعبة 
العام  االتــحــاد  في  العقاري  االستثمار 
لــلــغــرف الـــتـــجـــاريـــة ســتــعــقــد اجــتــمــاعــا 
عاجال، األسبوع الجاري، ملناقشة أزمة 
ارتـــفـــاع أســعــار اإلســمــنــت ونــقــصــه في 
السوق. وبالنسبة ملشكلة عمال الشركة 
القومية لإلسمنت وعددهم 2300 عامل، 
قــال إنهم في اعتصام مفتوح في مقر 
من  التصعيد ضدهم  نتيجة  الــشــركــة، 
قبل رئيس الشركة، وتخفيض الحوافز 
مستحقاتهم،  صـــرف  وعـــدم  للعاملني 
 الـــحـــكـــومـــة مــســؤولــيــتــهــا عــن 

ً
مـــحـــمـــال

تــوقــف اإلنــتــاج. وحــســب املــســؤول، فإن 
املتوقفة  بالشركة  السنوية  »الخسائر 
عن اإلنتاج قد تزيد على مليار جنيه«، 
ــى أن قـــــرار الــــوزيــــر الــخــاص  مــشــيــرًا إلــ
بخفض الحوافز خاطئ، ويصب الزيت 
العمال  املوقف بني  النار إلشعال  على 
تــام،  ظــل صمت حكومي  فــي  واإلدارة، 
رغم تحذيرات عدد من أعضاء مجلس 
فــعــل األجــهــزة  لـــرد  الـــنـــواب. وبالنسبة 
الــحــكــومــة »أذن من  قـــال إن  الــرســمــيــة، 
طـــــني وأخــــــــــرى مـــــن عـــــجـــــني«، مــطــالــبــا 
اتــحــاد الــعــمــال واملــعــنــيــني فــي الــدولــة، 
بإيجاد حلول وآليات تنهض بالشركة 
القادرة على إغراق  القومية لإلسمنت 
الـــســـوق بــاإلســمــنــت، بــعــيــدًا عـــن فــكــرة 
ــرار الــوزيــر  الــبــيــع أو اإلغـــــالق، حــيــث قــ

يشير إلى خصخصتها.

تقارير عربية

مال وناس

مصرمال وسياسة

تونس

تقرير رسمي: 
خسائر الحرب تتجاوز 

275 مليار دوالر

ــعـــدت ســــت بــــورصــــات عــربــيــة  صـ
فــــي تــــــــداوالت األســــبــــوع املـــاضـــي، 
مـــع اســـتـــمـــرار تــحــّســن مــعــنــويــات 
املــســتــثــمــريــن لــعــدة أســـبـــاب، منها 
ــــواق  املـــكـــاســـب املـــســـتـــمـــرة فــــي أسـ
الــنــفــط الــعــاملــيــة، لــألســبــوع الــثــانــي 
على الــتــوالــي، ونــشــاط الــعــديــد من 
األســــهــــم. وجـــــــاءت بــــورصــــة قــطــر 
ــدارة األســــواق الــرابــحــة مع  فــي صــ
ــــعــــام بــنــســبــة  ــاع مـــؤشـــرهـــا ال ــفــ ــ ارت
مــكــاســب  أعـــلـــى  مــحــقــقــة   ،%6.49
أكثر من عامني، مع  أسبوعية في 
بــقــيــمــة 35.77  مــكــاســب ســوقــيــة 
ــيــــارات  ــلــ مــ  9.82( ريــــــــال  ــيــــار  ــلــ مــ
دوالر(، مدعومة بمكاسب سهمي 
ــنــــي« و»صــــنــــاعــــات«،  ــــوطــ »قـــطـــر ال
لرفع  عــن مساعيهم  اإلعـــالن  بعد 
ــانـــب إلـــى %49.  نــســب تــمــلــك األجـ
وصعدت بورصة مصر، األسبوع 
املاضي، مدعومة بعمليات شرائية 
الرئيسي  املــؤشــر  وزاد  لــألجــانــب، 
 %3.2 بنسبة   ،»30 أكــس  »إيــجــي 
إلى 16999 نقطة. وزادت بورصة 
الــســعــوديــة، مــع ارتـــفـــاع مــؤشــرهــا 
 %2.4 بنسبة  »تــاســي«  الرئيسي 
ارتــفــعــت  كــمــا  نــقــطــة.  إلــــى 7744 

بورصات األردن وأبوظبي ودبي.
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يــعــد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب املــــســــرح الـــعـــاملـــي لــحــرب 
ــام الـــحـــالـــي  ــ ــعـ ــ تــــجــــاريــــة خــــــال الـ
عــبــر الــتــعــديــات الــكــبــرى الــتــي أجـــراهـــا في 
إدارته خال األسابيع األخيرة، حيث انتقى 
معه  يتوافقون  مسؤولني  رئيسة  ملناصب 
في رؤيته االنعزالية التي تستهدف تحطيم 
الــتــجــارة بني  الــتــي تنظم  الــقــوانــني العاملية 
ــــدول بمنظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة.  ويـــرى  الـ
معهد بيترسون للدراسات االقتصادية في 
واشنطن، أن هذا النمط االنعزالي ال يخدم 
مصلحة النمو االقتصادي العاملي أو حتى 
النمو االقتصادي في أميركا. ويقول املعهد 
الــعــقــابــيــة تــســتــهــدف حلفاء  إن اإلجـــــــراءات 
أمــيــركــا الــتــقــلــيــديــني أكــثــر مـــن اســتــهــدافــهــا 
ألعداء أميركا، وبالتالي فهي مضرة بموقع 

أميركا االستراتيجي في العالم. 
يـــذكـــر أن إجــــــــراءات الــــرســــوم عــلــى الــصــلــب 
واألملـــنـــيـــوم الـــتـــي قــــال تـــرامـــب إنـــهـــا بــدايــة 
 من 

ً
ــا إلجــــــــراءات عــقــابــيــة عــــديــــدة، تــضــر كــ

الــدول األوروبــيــة وحلفاء الواليات املتحدة 
فـــي الــيــابــان أكــثــر مـــن إضـــرارهـــا بمصالح 
الصني ودول أخرى غير حليفة لواشنطن. 

وتــعــد دول االتــحــاد األوروبــــي أكــبــر مصدر 
بعد  املتحدة،  للواليات  والصلب  لألملنيوم 
كندا، حيث يقدر معهد بيترسون للدراسات 
االقتصادية صادراتها بحوالى 7.3 مليارات 
دوالر في العام املاضي 2017.  أما الضحية 
الــثــانــيــة لــهــذه الـــرســـوم فــهــي الــيــابــان الــتــي 
تصدر منها حوالى 1.8 مليار دوالر، وتأتي 
كوريا الجنوبية في املرتبة الثالثة. والحظ 
لعقوبات سابقة  تعرضت  الــتــي  الــصــني  أن 
حــولــت مــســار صــادراتــهــا إلـــى دول أخـــرى. 
وفي أولى االنعكاسات السلبية لإلجراءات 
التي نفذها ترامب، ومن بينها الرسوم غير 
املبررة على مستوردات الصلب واألملنيوم، 
ــة األخــــيــــرة، انــخــفــض  والــتــغــيــيــرات الــــوزاريــ
ــام الـــني  ــ ــــى مــســتــويــاتــه أمــ ــــى أدنــ الــــــــدوالر إلـ
البورصات  في  التذبذب  بدأ  كما  الياباني، 
العاملية، وعلى رأسها بورصة وول ستريت 
انخفض  مــــارس/آذار،  أوائـــل  نفسها. ومنذ 
الدوالر، حسب رويترز، بفعل تقارير تكشف 
عن مزيد من االضطرابات في إدارة الرئيس 
تــرامــب، بينما ســاد الــهــدوء أســواقــا أخــرى 
مع استمرار حذر املستثمرين من تداعيات 

القرارات األخيرة على السوق األميركي. 
للدراسات  بيترسون  ملعهد  تقرير  ويشير 
االقتصادية بواشنطن، صدر هذا األسبوع، 
إلــــى أن الــــرســــوم الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا تــرامــب 
ــوم ســتــلــغــي  ــيــ ــنــ بـــخـــصـــوص الـــصـــلـــب واألملــ
واردات قيمتها 14.9 مليار دوالر فقط، من 
واردات السوق األميركي لهاتني السلعتني، 
ــابـــل ســتــضــر بــالــصــنــاعــة  ــقـ ولــكــنــهــا فــــي املـ
ــتـــرفـــع مــــن أســـعـــارهـــمـــا فــي  األمـــيـــركـــيـــة وسـ

السوق املحلي األميركي. 
ومـــن الــشــركــات األمــيــركــيــة الــتــي ستتضرر 
مـــن هـــذه الـــرســـوم الــتــي مـــن املـــقـــرر أن يــبــدأ 
الـــجـــاري،  آذار  ــارس/  ــ مــ يــــوم 23  تــطــبــيــقــهــا 
ــات تــصــنــيــع  ــاعــ ــطــ شــــركــــات الــــســــيــــارات وقــ
ــزة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة.  ومــنــذ  ــ ــهـ ــ املــــعــــدات واألجـ
إعــــــــــان الـــــــقـــــــرار شـــــرعـــــت بــــعــــض شــــركــــات 
تقليص  الكهربائية في  املــعــدات واألجــهــزة 
اســتــثــمــاراتــهــا أو تــعــلــيــقــهــا مـــؤقـــتـــا، حيث 
التي  األوروبــيــة  اليكترولكس  شركة  علقت 
تصنع في أميركا استثمارات قيمتها 250 
االستراتيجي  املعهد  وقـــال  دوالر.   مليون 
فـــي تــقــريــر بــهــذا الــخــصــوص »الــغــريــب في 
األمــر أن ترامب ربــط هــذه الــرســوم بقضايا 
األمنية  التحالفات  بينها  من  استراتيجية 
ــات نـــافـــتـــا ومــــحــــاثــــات الـــعـــاقـــات  ــادثــ ومــــحــ
الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة مـــع كـــل مـــن دول آســيــا 

وأوروبا«. 
ــــب جـــاء  ــرامـ ــ ــر، أن قــــــــرار تـ ــريــ ــقــ ــتــ والحــــــــظ الــ
أميركا،  لحلفاء  واالبــتــزاز  بالتهديد  مليئا 
ــــراف في  وهـــو نــمــط يــخــالــف التقاليد واألعـ
العاقات الدولية. ومن بني النهج االبتزازي 
واملــغــالــطــات الــتــي ذكــرهــا تــرامــب فــي بيانه 
في  واألملنيوم،  الصلب  على  الرسوم  بشأن 
 
ً
أنـــه سيعفي كــا ــارس/ آذار،  الــثــامــن مــن مــ
مــن املكسيك وكــنــدا مــن هــذه الــرســوم، لكنه 
ــاء بــمــوافــقــة  ــفــ عــــاد الحـــقـــا لــيــربــط هــــذا اإلعــ

طهران ــ العربي الجديد

تــوقــع أســدالــلــه عــســكــر أوالدي، رئــيــس غــرفــة 
ــفـــاع حجم  الــتــجــارة اإليـــرانـــيـــة الــصــيــنــيــة، ارتـ
التبادل البيني، إلى نحو 43 مليار دوالر، في 
العام اإليراني املقبل الذي يبدأ في 21 مارس/

آذار 2018، في الوقت الذي تسعى فيه طهران 
إلى توطيد عاقتها االقتصادية مع بكني. 

وأوضـــــح عــســكــر أوالدي، فـــي حــديــث لــوكــالــة 
أنباء فارس اإليرانية، أمس األحد، أن مستوى 

الدولتني على شروطه الخاصة بمحادثات 
الــنــافــتــا املـــعـــقـــدة الـــتـــي تــجــريــهــا الـــواليـــات 
املتحدة مــع كــل مــن كندا واملكسيك.  ويــرى 
النمط  بــيــتــرســون األمــيــركــي أن هـــذا  معهد 
مبطنا  »تهديدًا  يعد  تــرامــب  مــن سلوكيات 
لــلــدولــتــني بــضــرورة املــوافــقــة عــلــى شــروطــه 
الخاصة باإلبقاء على اتفاقية النافتا التي 
ــادة شـــروطـــهـــا مــــجــــددًا ودخـــلـــت  ــ ــ تـــجـــري إعـ
ــن بــــني أســـالـــيـــب  ــ الـــجـــولـــة الــــخــــامــــســــة«. ومــ
االبـــتـــزاز األمــنــي دعــوتــه لــشــركــاء الــواليــات 
املــتــحــدة وحلفائها فــي أوروبــــا وآســيــا إلى 
بدء مفاوضات التجارة الثنائية مع املمثل 
التجاري األميركي روبرت اليتزر، إذا كانت 

ترغب في إعفائها من الرسوم. 
ومــــن املــتــوقــع أن يــعــقــد اليـــتـــزر الحـــقـــا هــذا 

الــشــهــر اجــتــمــاعــا فـــي بــروكــســل مـــع ممثلة 
الـــتـــجـــارة األوروبــــيــــة ســيــســلــيــا مــالــســتــروم 
ــن املــــتــــوقــــع أن يــحــضــر  ــ ــل، ومــ ــســ ــروكــ فــــي بــ
ــر الــتــجــارة الــيــابــانــي.  ــذه املـــحـــادثـــات وزيــ هـ
ولــكــن يــبــدو حــتــى اآلن أن مــوقــف االتــحــاد 
ــرامـــب.  األوروبـــــــــي واضـــــــٌح مــــن تـــهـــديـــدات تـ
الــصــادرة فــي كــل من  وحسب التصريحات 
املاضي،  االســبــوع  وبروكسل، خــال  أملانيا 
ــاد األوروبــــــــي تــتــجــه لــلــرد  ــحــ فــــإن دول االتــ
ــوم عـــلـــى بــعــض  عـــلـــى تــــرامــــب بــــفــــرض رســـــ
الـــصـــادرات األمــيــركــيــة فــي حــال تنفيذ هذه 
ترى  جانبها،  من  صادراتها.  على  الرسوم 
الـــصـــني أن هـــنـــالـــك ضـــــــرورة لـــلـــتـــعـــاون مــع 
تعد  املقابل  فــي  ولكنها  املتحدة،  الــواليــات 
الـــعـــدة الحـــتـــمـــاالت حـــــدوث حــــرب تــجــاريــة 

التبادل التجاري بلغ 39 مليار دوالر، في العام 
اإليراني الجاري، حيث سجلت نسبة صادرات 
الصني.  مــن  واردات   %48 مقابل   ،%52 إيــــران 
وأشار إلى أن عاقات إيران مع الصني، جيدة 
في كافة الجوانب، وثمة 4 بنوك أضيفت إلى 
التعامات  ولنظام  املصرفية  العاقات  قائمة 
الــبــنــكــيــة مـــع الـــصـــني، فــضــا عـــن أن الــتــعــاون 
الــتــمــويــلــي مـــاض بــني الــطــرفــني، الفــتــا إلـــى أن 
إيران ستستقبل 12 وفدًا صينيا في عام 2018، 
أربعة معارض صينية. وتعد  وستشارك في 

الصني من أكبر مستوردي النفط من إيــران. 
وأشارت بيانات عن تتبع حركة سفن النفط، 
أوردتها رويترز، في فبراير/شباط املاضي، 
أن واردات الصني من الخام اإليــرانــي قفزت، 
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، بــنــســبــة %85.9، 
مقارنة مع مستوياتها قبل عام، مسجلة 748 
ألفا و715 برميا يوميا، وهو أكبر مستوى 

منذ سبتمبر/أيلول 2017.
وتسعى إيران جاهدة للحفاظ على الزبائن 
فــــي آســــيــــا، فــــي مـــواجـــهـــة احـــتـــمـــال تــجــدد 
ــشـــأن بــرنــامــجــهــا  الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة بـ
النووي، السيما في ظل اضطراب العاقات 
بــرئــاســة  الـــحـــالـــيـــة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مــــع 

دونالد ترامب.
وكان ترامب قد مدد، في يناير/كانون الثاني 
2018، تجميد العقوبات املفروضة على إيران 
في إطار االتفاق النووي معها، متعهدا بأن 
هـــذا الــتــمــديــد هـــو األخـــيـــر إذا لـــم تــقــم الـــدول 
ما  بتعديل  الصفقة  فــي  املشاركة  األوروبــيــة 

»عيوب هائلة« في االتفاق. وصفه بـ
واقــتــرحــت بريطانيا وفــرنــســا وأملــانــيــا، يوم 
الــجــمــعــة املـــاضـــي، فـــرض عــقــوبــات أوروبـــيـــة 
جـــديـــدة عــلــى إيــــــران، لــإلبــقــاء عــلــى مــشــاركــة 

الواليات املتحدة في االتفاق النووي.
ــران تـــســـعـــى إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــهــ ــ ــكــــن طــ لــ
العقوبات  حقبة  خال  التجاريني،  شركائها 
الغربية عليها، السيما الهند والصني، وهما 
مــن مــســتــوردي النفط األســاســيــني. وعرضت 
إيران، في وقت سابق من العام الجاري، زيادة 
خصم الشحن على مبيعاتها النفطية للهند، 
مقابل موافقة نيودلهي على زيادة وارداتها، 
ــتـــطـــاع جـــــزء مــن  ــران عـــلـــى اقـ ــهــ إذ تـــحـــرص طــ
السوق  في  آخرين  ملنتجني  السوقية  الحصة 

الهندية مثل السعودية والعراق.

أبــدًا تلك  100 مليار دوالر، قائا »لــن نقبل 
الـــقـــواعـــد الـــتـــي تــفــرضــهــا أيــــة دولـــــة بشكل 
ــــادي«، مضيفا أن »الــصــني تــلــتــزم دائــمــا  أحـ
بالنظام التجاري متعدد األطــراف الخاص 
العاملية. كما تلتزم دائما  التجارة  بمنظمة 
الثنائية  واالســتــثــمــار  الــتــجــارة  باتفاقيات 
إليها  التوصل  تم  التي  األطـــراف  ومتعددة 

ــرى«، وذلــــك وفــقــا ملــا ذكــرت  ــ مــع الــــدول األخــ
وكــالــة شــيــنــخــوا شــبــه الــرســمــيــة الصينية.  
وتــابــع لــو »الــعــاقــات التجارية بــني الصني 
أنها تبادلية في  أثبتت  املتحدة  والواليات 
جــوهــرهــا وحــقــقــت مــنــافــع هــائــلــة للشعبني 
ودوائر األعمال في البلدين خال الـ 40 عاما 
املاضية، ومــن بني ذلــك توفير ســوق هائلة 
البلدين.  فــي  التوظيف  فــرص  مــن  والكثير 
العاقات كانت ستستمر  أن هــذه  أعتقد  ال 
حــتــى الـــيـــوم لـــو أنــهــا كــانــت تــحــقــق منفعة 
ــقــــط«. واســــتــــطــــرد لــو  ــانـــب الـــصـــيـــنـــي فــ ــجـ الـ
خافاتهما  حــل  الجانبان  »اســتــطــاع  يقول 
الــتــجــاريــة بــشــكــل صــحــيــح عــلــى نــحــو بــنــاء 
املاضية، ونعتقد  عاما  األربعني  مــدى  على 
بــاســتــطــاعــتــهــمــا  يــــــــــزاالن  ال  الــــبــــلــــديــــن  أن 

وديــة.  مــفــاوضــات  عبر  خافاتهما  تسوية 
ونــحــن على اســتــعــداد للقيام بــذلــك«. وأكــد 
لحماية  الصني مستعدة  أن  على  أيضا  لــو 
حقوقها ومصالحها حال حدوث أي شيء 
غــيــر مــرغــوب فــيــه.  وكــــان مــجــلــس األعــمــال 
األكبر  املــتــحــدة، وهــو  بــالــواليــات  التجارية 
ــبــــاد، قـــد أصـــــدر تــحــذيــرًا  مـــن نـــوعـــه فـــي الــ
يــوم الخميس للرئيس دونــالــد تــرامــب، من 
مغبة فــرض رســوم كبيرة على واردات من 
 مـــن األعــمــال 

ً
الـــصـــني، ألن ذلـــك ســيــضــر كـــا

املتحدة.  بالواليات  واملستهلكني  التجارية 
ــــي دونـــــــوهـــــــوي، رئـــيـــس  ــــاس جـ ــــومـ وقـــــــال تـ
مجلس األعمال ومديره التنفيذي إن »هذه 
الــرســوم هــي ضــرائــب مــدمــرة للمستهلكني 
الـــرســـوم قد  األمــيــركــيــني«، مضيفا أن هـــذه 

تقود إلى »حرب تجارية مدمرة« مع عواقب 
األميركي  االقــتــصــادي  النمو  على  وخيمة 
املستهلكني والتجار  العمل وحياة  وفــرص 
واملـــزارعـــني. وجـــاء تحذير املجلس هــذا في 
وقــت تنظر فيه إدارة تــرامــب فــرض رســوم 
سنوية بقيمة 30 مليار دوالر على واردات 
من الصني، بسبب ما تزعمه من »ممارسات 
ــة« مــــن الــــصــــني، وفــقــا  ــ ــادلـ ــ تـــجـــاريـــة غـــيـــر عـ
لتقارير إعامية.  ويتخوف مجلس األعمال 
األمــيــركــي مــن تــضــرر الــشــركــات األمــيــركــيــة 
الكبرى التي تجني نسبة كبيرة من دخلها 
من السوق الصيني، خاصة شركات التقنية 
الــعــديــد مــن أجــــزاء منتجاتها  الــتــي تصنع 
الكلفة  الــســوق الصينية بسبب رخــص  فــي 

التصنيعية مقارنة بالواليات املتحدة.

نذر حرب تجارية

إيران توطد عالقتها التجارية بالصين

)Getty( الرئيسان ترامب وشي أثناء قمة آسيان األخيرة

)Getty( أوروبا تخطط لفرض ضريبة 3% على عائدات الشركات الرقمية)الصين من أكبر مستوردي النفط اإليراني )األناضول

)Getty( شركات السيارات العالمية تتعرض لضغوط أميركية

دول االتحاد األوروبي 
واليابان وكوريا الجنوبية 

أكبر الضحايا

في عهد ترامب. ومــن بني هــذه االحتماالت 
التركيز على اتفاقيات ثنائية ضمن مبادرة 
»الحزام والطريق« التي ترصد لها أكثر من 
6 تريليونات دوالر وتمر بأكثر من 30 دولة 

في آسيا وأوروبا وأفريقيا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  مـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الصني  إن  املاضي  الخميس  يــوم  الصينية 
ــا الـــتـــجـــاريـــة  ــايـ ــقـــضـ ــأمــــل فــــي مـــعـــالـــجـــة الـ تــ
اء 

ّ
الثنائية مع الواليات املتحدة بأسلوب بن
ومن خال صنع كعكة أكبر من التعاون.

وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات املـــتـــحـــدث لــــو كــانــغ 
لب منه التعليق على أحدث إعان 

ُ
حينما ط

صـــدر عــن الـــواليـــات املــتــحــدة الــــذي تضمن 
ضـــغـــطـــا عــــلــــى الــــصــــني لـــخـــفـــض فــائــضــهــا 
ــــات املـــتـــحـــدة بــمــقــدار  ــــواليـ الـــتـــجـــاري مــــع الـ

رسوم ترامب وتغييراته الوزارية 
تهدد بفوضى اقتصادية

ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــالــ قــــالــــت الــــوكــ
لــلــســامــة عــلــى الــطــرق الــســريــعــة، إنها 
بــــــــدأت تـــحـــقـــيـــقـــا ملــــعــــرفــــة الــــســــبــــب فــي 
تــعــطــل بــعــض الــوســائــد الــهــوائــيــة في 
ســـيـــارات لــهــيــونــداي وكــيــا الــكــوريــتــني 

الجنوبيتني.
ــارت الــوكــالــة، وفـــق رويـــتـــرز، إلــى  وأشــ
أنــهــا تفحص 425 ألـــف ســيــارة طــراز 
كـــيـــا فــــورتــــي املــصــنــعــة عـــامـــي 2012 
ســونــاتــا  ــيـــونـــداي  هـ وطــــــراز  و2013، 
2011، الفتة إلى أنها ستحدد إن كانت 
ــرى اســتــخــدمــت  شـــركـــات ســـيـــارات أخــ
وحــــدات تــحــكــم مــمــاثــلــة فــي الــوســائــد 
إذا كانت تشكل خطرًا  الهوائية، ومــا 

على السامة.
ــررت شـــركـــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور في  ــ وقــ
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي سحب 154.7 
ألف سيارة من طراز سوناتا بالواليات 

ــتـــحـــدة، بــعــد تـــقـــاريـــر ربـــطـــت تعطل  املـ
الـــوســـائـــد الــهــوائــيــة بــحــمــل كــهــربــائــي 
زائــــد فــي وحــــدة الــتــحــكــم فــي الــوســائــد 
املتحدث  ترينور  جيم  وقــال  الهوائية. 
باسم هيونداي إن الشركة تتعاون مع 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة األمــيــركــيــة للسامة 
فـــي تحقيقها،  الــســريــعــة  الـــطـــرق  عــلــى 
وإنها لم تر أي مشكات في أي سيارة 

باستثناء سوناتا 2011. 
نظام  فــإن  األميركية  الــوكــالــة  وبحسب 
الهوائية صممته  التحكم في الوسائد 
إف  »زد  اسمها  أملانية  ســيــارات  شركة 
فريدريشافن«. وكان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قد مارس ضغوطا على 
شركات السيارات العاملية، من أجل نقل 
مصانعها إلى الواليات املتحدة وزيادة 

نسب املكونات املنتجة في باده.
)العربي الجديد، رويترز(

املــالــيــة  ــلـــن أوالف شـــولـــتـــس، وزيــــــر  أعـ
إلــــى  بــــــــــاده ســـتـــســـعـــى  أن  األملــــــــانــــــــي، 
لـــ »مجموعة  اتــخــاذ إجـــراءات مشتركة 
الــعــشــريــن«، لــتــشــديــد فـــرض الــضــرائــب 
ــــك خــال  عــلــى الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة، وذلـ
ــتـــمـــاع لــلــمــجــمــوعــة، فــــي الــعــاصــمــة  اجـ
األرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيــــــرس، الــيــوم 
اإلثـــنـــني.  وقـــال شــولــتــس، فــي تصريح 
لــوكــالــة األنـــبـــاء األملــانــيــة، أمـــس األحـــد، 
الــدولــي فــرض ضرائب  »عــلــى املجتمع 
عــلــى االقــتــصــاد الــرقــمــي«، مــشــيــرا إلــى 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  تقريرًا  أن 
والـــتـــنـــمـــيـــة ومـــقـــتـــرحـــات لــلــمــفــوضــيــة 
األوروبية ستقدم، في هذا اإلطــار، إلى 

اجتماع العشرين.
مـــالـــيـــة  وزراء  االجـــــتـــــمـــــاع  ــر  ــحــــضــ ويــ
ــنـــوك املـــركـــزيـــة مــــن 19  ــبـ ومـــحـــافـــظـــو الـ
دولة، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي. 

أملانيا  مثل  األوروبـــيـــة،  الـــدول  وتشعر 
ــلــــق حـــــيـــــال الــــتــــهــــرب  ــقــ ــالــ وفـــــرنـــــســـــا، بــ
ــرنــــت، مــثــل  ــتــ الـــضـــريـــبـــي لـــشـــركـــات اإلنــ
غوغل وفيسبوك األميركيتني، والتي ال 
تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليا في 

البلدان التي تقدم فيها خدماتها. 
وتــخــطــط املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة حاليا 
لفرض ضريبة بنسبة 3% على عائدات 
الــشــركــات الرقمية الــكــبــرى، األمــر الــذي 
مـــن شــأنــه أن يــجــمــع نــحــو 5 مــلــيــارات 

يورو )6 مليارات دوالر( سنويا.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة، فــي وقـــت تشهد 
ــاد  ــ ــــحـ ــات الــــتــــجــــاريــــة بـــــني االتـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
األوروبــــــي والــــواليــــات املــتــحــدة تــوتــرًا، 
في أعقاب فرض واشنطن رسوما على 
واردات الصلب واألملنيوم بنسبة %25 

و10% على الترتيب.
)العربي الجديد(

تحقيقات أميركية 
تطاول هيونداي وكيا

ضرائب ألمانية 
على الشركات الرقمية

مال وسياسة

تتلبد سحب كثيفة في سماء العالقات التجارية بين واشنطن وحلفائها 
التجاريين في أعقاب قرار ترامب فرض رسوم على األلمنيوم والصلب. 
وتهدد هذه السحب باندالع حرب تجارية قد تضر بالواليات المتحدة 

وحلفائها أكثر من إلحاق الضرر باآلخرين

أنهما  والــصــيــن،  ألمانيا  أعلنت 
مفاوضات  إجــراء  على  تعوالن 
ــادة  ــزي ال تقليص  ــشــأن  ب ــة  ــي دول
في  الصلب  ــتــاج  إن فــي  الكبيرة 
وكالة  ونقلت  العالمية.  السوق 
مصادر  عن  »قنا«  القطرية  األنباء 
إن  ــد،  األح أمــس  قولها،  ألمانية 
األلمانية  المستشارة  ميركل  أنغيال 
بينغ  جين  شي  الصيني  والرئيس 
اتصال  في  المسألة  هذه  ناقشا 
وتسعى  السبت.  ــوم  ي هاتفي 
إلى  ــي  ــ األوروب ــاد  ــح واالت ألمانيا 
رســوم  تطبيق  دون  الحيلولة 
 %25 بنسبة  الصلب  على  أميركية 

واأللمنيوم بـ %10.

تقليص إنتاج الصلب

رؤية

عبد التواب بركات

تتسابق أجــهــزة الــدولــة املــصــريــة فــي تنفيذ اقــتــرح الــجــنــرال عبد 
ــوزراء  الـ املــصــريــن، وتــحــول  للتأمن على حــيــاة  الــفــتــاح السيسي 
لشهادات  مــنــدوبــي تسويق  إلــى  الهيئات  واملــحــافــظــون، ورؤســــاء 
الهيئة  ــال رئــيــس  املــعــروفــة بــاســم »أمــــان للمصرين« وقـ الــتــأمــن 
زيــادة  تستهدف  الهيئة  إن  عــمــران،  محمد  املالية،  للرقابة  العامة 
مظلة التأمن لتشمل 50% من املصرين، وكذلك 23 مليون طالب 
وزارات  لجنة تضم  النواب  والجامعات، وشكل مجلس  باملدارس 
مفتي  وأصـــدر  الــغــرض.  لهذا  واملالية  والتضامن،  العاملة،  الــقــوى 
الجمهورية، شــوقــي عـــام، فــتــوى بــأنــه ال مــانــَع شــرًعــا مــن شــراء 
ــَعــدُّ من 

ُ
»شــهــادة أمــان املــصــريــن«، وأن أربـــاح هــذه الــشــهــادات ال ت

 عن أرباٍح ناتجٍة عن عقوٍد استثماريٍة 
ٌ
قبيل الربا، وإنما هي عبارة

للهجرة وشــؤون  الــدولــة  أطــرافــهــا. وأعلنت وزيـــرة  تحقق مصالح 
البنك  أنــهــا تنسق مــع محافظ  بــالــخــارج، نبيلة مــكــرم،   املــصــريــن 
بالتأمن  الخاصة  »أمـــان«  لتعميم شهادة  عامر،  طــارق  املــركــزي، 

على العمالة املوسمية، لتشمل املصرين في الخارج.
يبلغ إجمالي قوة العمل في مصر نحو 28.9 مليون عامل، وتمثل 
العمالة غير املنتظمة نحو 11.3 مليون عامل، 25% منهم في قطاع 
الزراعة، و12% في التشييد والبناء. ويحظى 49.2% فقط من قوة 
أن 14.2 مليون عامل  اجتماعية، ما يعني  تأمينية  العمل بخدمات 
العاملة  القوة  تأمينات اجتماعية في مصر، وحوالي 57% من  با 
با خدمات تأمن الصحي، بحسب جهاز التعبئة العامة واالحصاء. 
وبلغت أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 755 مليار جنيه، 
وهي حقوق اقتطعت من املوظفن والعمال ووضعت الحكومة يدها 
عليها، وال يوجد اتفاق جدولة لسداد تلك األموال حتى اآلن، ولو ُردت 
هذه األموال وتم استثمارها بشفافية لغطت كل مستحقي املعاشات 
من املصرين، لكن السيسي ال ينوي رد هذه األمــوال، ويرى أرباب 
املعاشات أن الحكومة تماطل في إصدار قانون التأمينات واملعاشات 

املوحد خشية إلزامها برد هذه األموال.

دعوة مشبوهة
للتأمن  آلية  الحكومة، في 8 فبراير، توفير  السيسي على  اقترح 
على العاملن الزراعين، وكل العاملن في املشروعات لدى الدولة 
وليدة  إنسانية  لفتة  االقــتــراح  وبــدا  عليها،  املــؤمــن  غير  باليومية، 
اللحظة، واستجابة لدواعي العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية، 
املتحدث  لــوال تصريح  املهمشة،  العمالة  من  الفئة  لهذه  أب  وملسة 
الرسمية  على صفحته  راضــي،  بسام  الجمهورية،  رئاسة  باسم 
على فيسبوك، في اليوم نفسه الذي طرح فيه السيسي اقتراحه، 
اقتراحه. بل وحدد راضي  لم يتناولها السيسي في  بتفصيات 
الــذي يقصده السيسي، وقــال إنه تأمن على الحياة،  نوع التأمن 
الشهادة، وشــروط دفعها  العمرية املستهدفة، وقيمة  الفئة  وحدد 
من  عــائــًدا  السيسي  يقفل  أن  قبل  وذلـــك  استحقاقها،  وخــيــارات 
مدينة الحمام إلى مقر الرئاسة حيث تم االعان عن الشهادة، ما 
العدالة  اللحظة، أو استجابة لدواعي  ينفي أن يكون االقتراح وليد 
عد بليل، مع استبعاد 

ُ
ا قد أ

ً
االجتماعية، بل يرجح أن يكون مخطط

توارد  أو  الرسمي اجتهادا شخصيا،  املتحدث  أن يكون تصريح 
للخواطر واألفكار.

دليل ذلك، كشف رئيس الشركة القابضة للتأمن، محمد يوسف، 
عن »وثيقة تأمن« وليس كما اقترح السيسي »شكا من أشكال 
الستار  السيسي  اقــتــراح  بــعــد ســاعــات قليلة مــن  الــنــاس«  تــأمــن 
ا عن قسط الوثيقة الشهري، وقال إنه »ال يتعدى 4 

ً
وكشف أيض

التي سوف تشارك في إصدار  الحصرية  البنوك  جنيهات« وعن 
الوثيقة دون غيرها من البنوك، قال إنها ستكون »مصر، واألهلي، 
والقاهرة، والزراعي« وهي التفصيات التي لم يعلن عنها السيسي، 
يكشف عن  ما  الرئاسة،  باسم  املتحدث  وال  الحكومة،  رئيس  وال 
أن اقـــتـــراح الــســيــســي لــم يــكــن ولــيــد الــلــحــظــة، ولــكــنــه مــشــروع معد 
ا، ومخطط له ومدروس بعناية. هذه التفاصيل لم يعلن عنها 

ً
سلف

أيــام فقط ال تكفي إلنجازها ومناقشتها  السيسي، كما أن ثاثة 
ــراف املــشــاركــة مــن الــبــنــوك،  ــ مــع الــرئــاســة، ورئــاســة الـــــوزراء، واألطـ
وشركة التأمن، ما يعني أن االقتراح ما هو إال صفقة تجارية مع 
البنوك وشركة التأمن، وبمباركة السيسي، للتأمن على العماء، 
أنه  ُيــظــهــره على  أن  السيسي  الــعــمــال، وليست كما حـــاول  ولــيــس 
ادعاء  العدالة االجتماعية. ورغم  لدواعي  إنسانية، واستجابة  لفتة 
رئيس الحكومة أن شهادة أمان عبارة عن »غطاء تأميني ووعاء 
تماًما كما  الشهادة هزيلة،  لهذه  االدخارية  العوائد  فان  ادخــاري« 
أخبر السيسي أن »العائد بتاعهم مش كبير« إذ ال يتجاوز عائد 
الشهادة فئة 500 جنيه بعد خصم قسط التأمن، مبلغ 96 جنيها 
بعد ثاث سنوات، وال يزيد عن 288 جنيها بعد 9 سنوات كاملة، 
وال تزيد نسبة الفائدة بعد خصم قيمة أقساط التأمن عن %6.4! 

خداع التأمين على الحياة 
العمالة  السيسي تأمن  التي فرض بها  الطريقة االستعراضية  إن 
املؤقتة على الشركات العاملة مع وزارة اإلسكان والقوات املسلحة، 
والتي بدت وكأنها انتصار لقيم العدالة االجتماعية تجاه هذه الفئة 
على  التأمن  بحقيقة  الــفــقــراء  العمال  يــخــدع  املهمشة،  العمالة  مــن 
الحياة، وليس التأمن االجتماعي، ويكبد شركات املقاوالت املدنية 
مالية تشبه  أعــبــاء  اإلســكــان  ووزارة  املسلحة  الــقــوات  مــع  املتعاملة 
اإلتاوات، سيما أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول إن شركات 
التأمينات  لهيئة  الجنيهات  مليارات  مئات  بالفعل  سدد 

ُ
ت املقاوالت 

على مــدار الــســنــوات األخــيــرة، وإن أي شركة مــقــاوالت ال تصرف 
العمالة  التأمينات على  مستخلصات املشروعات دون سداد قيمة 
بأي  األمــوال  بهذه  لم تستفد  املنتظمة  العمالة غير  وأن  باملشروع، 
شكل، ألن هيئة التأمينات تشترط أن يسدد العامل اشتراكا شهريا 
للتأمينات حتى يستفيد منها، وقال عضو مجلس إدارة االتحاد، 
أيمن عبد الحافظ، في تصريحات، إن مليارات الجنيهات ال نعرف 
مصيرها، ما يجعل اقتراح السيسي ال محل له، واألولــى أن يمكن 
السيسي هؤالء العمال من حقوقهم الضائعة، ال أن يمص دماءهم 
ويطالبهم بشراء شهادات تأمن مقابل 500 جنيه أو 2500 جنيه. 
بل من الخبراء من يرى أن شهادة أمان تمثل شهادة نصب لصالح 
املدخرات  أكبر قدر من  أو حيلة جديدة للسيسي لجمع  الحكومة، 
املصرفي  القطاع  مع  يتعاملون  ال  الذين  للمصرين  الرسمية  غير 
بغرض سد فجوة املدخرات بالبنوك، والتي تراجعت إلى 3.1% من 

إجمالي الناتج املحلي، مقابل 14% قبل ثورة 25 يناير. 

في غياب الدولة 
ال »أمان« للمصريين
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بشرى المقطري

تشكل نتائج التدخل العسكري للتحالف 
العربي في اليمن أرضية مالئمة لدراسة 
جــدوى التدخل في البلدان األخــرى، بما 
ــار الــراهــنــة واملــســتــقــبــلــيــة على  ــ فــيــهــا اآلثـ
شــعــوبــهــا، وفــيــمــا ال يــمــكــن، بــــأي حـــال، 
مقارنة وضع اليمن واليمنيني بعد ثالثة 
أعــــوام مــن الــتــدخــل الــعــســكــري للتحالف 
الــعــربــي بــمــرحــلــة قــبــل الــتــدخــل، وبــعــيــدًا 
عـــن االدعـــــــاءات الــســعــوديــة واإلمـــاراتـــيـــة 
ــن األراضــــــي  بـــتـــحـــريـــر ثـــمـــانـــني بـــاملـــئـــة مــ
السلطة  الحوثيني، ودعمهم  اليمنية من 
الشرعية، بما فيها مساعداتهم اإلغاثية 
لليمنيني، فإن مجمل هذه االدعاءات التي 
يــرشــح بــهــا إعـــالم الــتــحــالــف، مــنــذ بــدايــة 
األوضـــاع  أمـــام  تتقزم  العسكري،  تدخله 
ــقــــاهــــرة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــة الــ ــيـ ــانـ الـــالإنـــسـ
الــيــمــنــيــون، وتــعــد أســـوأ كــارثــة إنسانية 
عرفها العالم في العصر الحديث، إضافة 
جــّراء  املدنيني  آالف  بمقتل  إلــى تسببهم 
الغارات اليومية، وتقويض ما تبقى من 
أن  كما  اليمنية،  للدولة  التحتية  البنية 
التحالف  قــائــدة  الــســعــوديــة،  أداء  تقييم 
ــارات،  ــ الــعــربــي، وحــلــيــفــهــا الــرئــيــس، اإلمــ
اليوم  اليمنية  الشرعية  السلطة  وموقع 
العسكري  تدخلهما  أن  حقيقة  تــقــّوض 
في اليمن كان لصالح السلطة الشرعية، 

وبالطبع ليس أبدًا لصالح اليمنيني. 
صاغت البروباغندا اإلعالمية السعودية 

خليل العناني

أعمل منذ قرابة عامني على مشروع بحثي 
حــــول طــبــيــعــة وبــنــيــة »الــــدولــــة« الــعــربــيــة 
ــد وضـــعـــت كــلــمــة »الــــدولــــة«  الـــحـــديـــثـــة. وقــ
بني مزدوجني كوني من املؤمنني بأنه ال 
توجد في الخبرة العربية »دولة« باملعنى 
الــــتــــعــــاقــــدي )نـــســـبـــة إلــــــى فـــلـــســـفـــة الــعــقــد 
االجـــتـــمـــاعـــي( أو بــاملــعــنــي الــويــســتــفــالــي 
)نسبة إلى معاهدة ويستفاليا عام 1648( 
وإنــمــا مــا شــاهــدنــاه طيلة الــقــرن املــاضــي 
ــاء دولــــــة عــربــيــة.  هــــو »مـــــحـــــاوالت« إلنــــشــ
وكــمــا أشـــرت فــي مــقــال ســابــق، فــإن جميع 
هذه املحاوالت قد باءت بالفشل ألسباب 
جوهرية أهمها تناقض أهدافها املؤِسسة، 
وخــصــوصــا هــدفــي االســتــقــالل السياسي 
الــغــرب، وفي  والثقافي واالقــتــصــادي عــن 
الوقت نفسه استلهام نموذجه النهضوي 
الدولة  ذاتــهــا، وأهمها  أدواتـــه  واستخدام 
كــجــهــاز بــيــروقــراطــي، نــاهــيــك عــن السبب 
الرئيسي، أو هكذا أعتقد، وهو عدم إشراك 
املجتمع الــعــربــي فــي بــنــاء دولــتــه وفــرض 
الــوصــايــة عــلــيــه مـــن قــبــل نــخــب سياسية 
وفــكــريــة مــرة بــاســم العلمانية والــحــداثــة، 
وثالثة  والعروبة،  القومية  باسم  وأخــري 
باسم الــديــن والشريعة. وفــي كــل األطــوار 
التي مرت بها هذه املحاوالت كانت الدولة 
الــعــربــيــة تنتقل مــن فــشــل إلـــى آخـــر حتى 
وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الدولة 
هي أصــل املشكلة وليس الحل. نــرى ذلك 
في أكثر من بلد كما هي الحال في سورية 
والعراق واليمن ومصر وليبيا والسودان 

ولبنان وغيرها.
ــــدف األســـــاســـــي ملــــشــــروعــــي الــبــحــثــي  ــهـ ــ الـ
حول  العربية  النخب  خــطــاب  تفكيك  هــو 
الدولة، وكيف تحول وانتقل هذا الخطاب 
من طور إلى آخر، وما هي األسس الفكرية 
واإليـــديـــولـــوجـــيـــة لـــهـــذا الـــخـــطـــاب، وكــيــف 
ــّم إنــتــاجــه وإعـــــادة إنــتــاجــه طــيــلــة الــقــرن  تـ

مروان قبالن

شــهــد الــعــالــم الــعــربــي عــلــى امــتــداد الــعــام 
بــــدأت كلها  ثـــــوراٍت وانـــتـــفـــاضـــاٍت،   2011
فـــي ســـيـــاق واحـــــد، وبــــدوافــــع مــتــشــابــهــة، 
لــكــن كـــال مــنــهــا ســلــك بــعــد ذلـــك طــريــقــا ال 
يشبه اآلخـــر. فــي تــونــس، نجحت الثورة 
فــي إســقــاط الــنــظــام سلميا، ونــشــأ عنها 
تحدياٍت،  يواجه  منتخب،  توافقي  نظام 
لكنه يــحــاول الــنــهــوض مــع غــيــاب الــدعــم 
الــثــورة في  الخارجي. في مصر، نجحت 
إطـــاحـــة رأس الــنــظــام، لــكــن قـــوى الــنــظــام 
القديم قامت بهجوم مضاد، واستعادت 
الــســلــطــة بـــانـــقـــالب عـــســـكـــري. فـــي لــيــبــيــا، 
قــامــت الــثــورة، لكن الــنــظــام لــم يسقط إال 
بتدخل عسكري خارجي مباشر، دخلت 
)قبلية  أهلية  نــزاعــات  فــي  الــبــالد  بعدها 
– جــهــويــة.. إلــــخ( مــا زالــــت مــســتــمــرة. في 
اليمن، تمت إطاحة رأس النظام وعائلته، 
ــيـــة، لــكــن الــتــحــالــف  عــبــر وســـاطـــة خـــارجـ
الــســيــاســي الـــذي أطــاحــه لــم يستطع، مع 
قوى الثورة، إنتاج توافق وطني يؤسس 
لــنــظــام جــديــد، فانتهت الــثــورة بــانــقــالٍب 
ســيــطــر فــيــه الـــحـــوثـــي عــلــى صـــنـــعـــاء، ما 
ــيـــا  ــا خـــارجـ ــريـ ــكـ ــلـــب تــــدخــــال عـــسـ ــتـــجـ اسـ
إلطاحته، والحرب مستمرة. في سورية، 
بدأت الثورة ضد النظام سلمية، استخدم 
لقمعها، تسلحت  الغاشم  العنف  النظام 
الثورة، استعان الجميع بقوًى خارجية، 
ودخلنا في حرب وكالة، وانتهت الثورة 
نــفــوذ، وتشريد  مــنــاطــق  الــبــالد  بتقسيم 

أهلها.
ــبــــت ظــــــــــروف كــــــل بـــــلـــــد، وتـــركـــيـــبـــتـــه  ــعــ لــ
واالجتماعية  والــســيــاســيــة  االقــتــصــاديــة 
مــوارده  ووفــرة  الجيوسياسية  وأهميته 
في  رئــيــســا  دورا  عــدمــهــا،  مــن  الطبيعية 
ثــورة،  كــل  التي سلكتها  الطريق  تحديد 
على الرغم من أن دوافعها جميعا واحدة 
)فــقــر – ظــلــم – فــســاد – اســتــبــداد- بطالة 
الـــشـــبـــاب- انـــســـداد أفــــق ســـيـــاســـي(. وفــي 
أربــع مــن الــحــاالت الخمس التي عصفت 
الثورة  التغيير، نجحت  بأنظمتها رياح 
ــام،  ــنـــظـ الـ رأس  أو  الــــنــــظــــام  إطــــاحــــة  فــــي 
إنــتــاج بديل  فــي  ثــالثــة منها  وإن فشلت 
مـــتـــمـــاســـك، فـــحـــصـــل إمــــــا ارتـــــكـــــاس إلـــى 
ــر(، أو  اســـتـــبـــداد أشــــد مـــن الــســابــق )مـــصـ
ــن الــفــوضــى  ــبــــالد فــــي حـــالـــة مــ دخـــلـــت الــ
والحروب )ليبيا واليمن(، أما في الحالة 
الــخــامــســة )ســـوريـــة(، فــقــد امــتــنــع النظام 
عن السقوط، ولم تتمّكن الثورة أبــدا من 
تجاوز خط املرحلة األولى، حتى تحصل 

على فرصة تجريب إنتاج بديل، ملاذا؟
يجد املجتمع، أي مجتمع، نفسه في حالة 
ثــورة عند اجتماع عــدة عــوامــل، يشترط 
حصولها في وقت متزامن. أولها حدوث 
أزمة اقتصادية خانقة على خلفية موجة 
نتيجتها صعود  تكون  تحديث واسعة، 
عنها  ينشأ  وتعليًما،  شبابا  أكثر  جيل 
فــرق شــاســع بــني التطلعات واإلمــكــانــات 
وثــانــيــهــا،   .)ambitions and resources(
حــصــول انــقــســام داخـــل الــنــخــب الحاكمة 
ــاطــــي مـــــع األزمـــــــــة.  ــعــ ــتــ ــأن كـــيـــفـــيـــة الــ ــ ــــشـ بـ
التغيير  قــوى  لــدى  القدرة  وثالثها توفر 
الجماهير  ودفــع  والحشد  التعبئة  على 
إلـــى الـــشـــارع لــالحــتــجــاج. وألن األنــظــمــة 
العربية، في غالبها األعم، تستمد قوتها 
الدعم  انقطاع  يعد  الخارجي،  الدعم  من 
عنها شرطا الزما وضروريا إلسقاطها. 
ثـــــــورة فــي  ــتـــى تـــنـــجـــح  ــهــــم إذا، حـ مــــن املــ
إســــقــــاط نـــظـــام أن تـــتـــوفـــر لـــهـــا الـــعـــوامـــل 
ــة املـــــذكـــــورة مــــع دعـــــم خـــارجـــي  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

غالية شاهين

أن تشتعل أغصان  لــم تكن مــصــادفــة  ربــمــا 
ســوريــة بــأزهــار الــثــورة الــســوريــة فــي آذار، 
فـــأي زمــــٍن آخـــر لـــم يــكــن لــيــكــون أنــســب منه 
لــلــبــدايــات.. كــل الــبــدايــات، تلك التي ال تكاد 
حتى  جــفــت،  قــد  ها 

ّ
لنظن وتــتــعــّرى  تنطفئ 

تــطــلــق الــنــســغ كــل آذار مــن جــديــد. فــي عيد 
ميالدها السابع، تئن الثورة السورية تحت 
ليخرجها  الشرقية،  الغوطة  بيوت  أنقاض 

رجالها جريحة مدماة، لكنها حّية.
فـــي عــيــد مــيــالهــا الـــســـابـــع، تــصــيــح الـــثـــورة 
الــســوريــة مــن داخـــل معتقالت نــظــام األســد، 
 على أسنانها الغضة بعد كل اغتصاب، 

ّ
تكز

ق ليل املعتقل بصراخها، لتقول 
ّ
لكنها تمز

ــّيـــة. فـــي عــيــد مــيــالدهــا  لــنــا إنـــهـــا لـــم تــــزل حـ
أنفاسنا، وتشد شعر  السابع، تمسكنا من 
ــســقــط عن 

ُ
نــا بــكــل قــّوتــهــا لــن

ّ
أحــالمــنــا وتــهــز

النظر مرات ومرات  عيد 
ُ
الغبار، ون ذاكرتنا 

ق على روحه، أو 
ّ
قبل أن يتجرأ أحدنا، ويعل

حتى على جداره االفتراضي، ورقة نعوتها.
مــنــذ 2011  آذار  فــي  الــســوريــون  مــا يحييه 
لــيــس عـــيـــدًا لــلــثــورة بــمــفــهــومــهــا الــواقــعــي، 
حـــراكـــا شــعــبــيــا جــامــحــا فــقــط، بـــل هـــو عيد 
الستعادة تفاصيل أعمق المستها الثورة، 
يكن  لــم  وخلقها. حيث  فــأعــادت صياغتها 
آلذار فــي »ســـوريـــا األســــد« مــا قــبــل الــثــورة 
ــا، بــعــد  ــيــــاة، وال طـــعـــم تــــجــــددهــ نــكــهــة الــــحــ
أن غــّيــب الــنــظــام الــدكــتــاتــوري كـــل أعـــيـــاده، 
وشّوهها عن قصد. لم يكن يوم الثامن من 
آذار عيدا للمرأة السورية املسلوبة الحقوق 
واملــهــّمــشــة، كــمــا الـــرجـــل الــــســــوري، بـــل كــان 
ــــد األب  يــــوم احــتــفــال بـــفـــرض ســيــطــرة األسـ
ل 

ّ
آذار«، يتكف مــن  الــثــامــن  »ثـــورة  فــي  علينا 

مفهوم  بتمزيق  النسائي«  »االتحاد  خالله 
النموذج  وترسيخ  واملستقلة،  الحرة  املــرأة 

املمسوخ واملستلب واملنافق منها.
لـــم يــكــن يـــوم الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن آذار 
ليتجرأ على إعالن نفسه عيدا للخصب، أو 
نيروزا كامل االشتعال، حيث ينشغل إعالم 
النظام وأبواقه بحصر الحدث في عيد األم 
اهتماما  أو  األم،  لقيمة  العربي، ليس رفعا 
بــهــا، بــل لحصر االحــتــفــال بــحــدث واحـــد، ال 

ُيسمح ألحد باالحتفال بغيره.
ــن مــن  ــريــ ــشــ ــعــ ــوم الــــــســــــادس والــ ــ ــ لـــــم يــــكــــن يـ
آذار قــــادرا عــلــى االســتــمــرار بــإحــيــاء ذكــرى 
ــاة ســلــطــان بــاشــا األطـــــرش، قــائــد الــثــوة  وفــ
الكبرى عــام 1925 والــرمــز املمثل  الــســوريــة 
للوحدة الوطنية واإلرادة الشعبية املقاومة 

لـــالحـــتـــالل، حــيــث قــــام نــظــام األســـــد، ضمن 
كل  وتغييب  في طمس  املمنهجة  سياسته 
الذاكرة  بل ومحوها من  الوطنية،  األسماء 
املناسبة  بــهــذه  االحــتــفــال  بمنع  الــشــعــبــيــة، 
تحت قوة الرصاص. لم يصبح آلذار نبض 
حياة قبل 2011، ولم نعرف، نحن السوريني، 
معنى الوالدة واالنبثاق والحقوق والحرية 

قبل هذا التاريخ.
بــعــد انــطــالق ثـــورة الــحــريــة فــي آذار 2011، 
احتفلنا بها فــي 15 أو 18 مــن هــذا الشهر، 
صــار لعيد املـــرأة وقــع آخــر، أدركــتــه النساء 
الــســوريــات، عندما أدركـــن أن لهن أصــواتــا 
أنهن  عرفن  قبل، وعندما  من  لم يسمعنها 
قـــادرات، على الرغم من حجم املــوت الهائل 
الحياة  الــيــوم، على منح  الــذي يحيط بهن 
ــــروف،  ــظـ ــ ــعــــب الـ ــــي أصــ ــــن حـــولـــهـــن فـ لـــكـــل مـ
الرغم  الــثــورة، وعلى  بعد  تعقيدا.  وأشدها 
من كل اليأس الذي أحدثه، وما يزال، إنكار 
الـــعـــالـــم إبــــــادة الـــحـــيـــاة الـــتـــي يـــتـــعـــّرض لها 
ــيـــوم، صــــار الــربــيــع يــتــفــّجــر في  الـــســـوري الـ
الـــواحـــد والــعــشــريــن مـــن آذار، ويــتــدفــق من 
الــســوريــني وأغنياتهم عــالنــيــة، ومن  قــلــوب 
نــيــروز ليشتعل على  قــيــود، وعـــاد  دون أي 
فيطلق  السماء،  التي طاولت  أرواحــنــا  قمم 
للعالم شارة البدء من جديد. وعاد الكردي 
ليصدح على أنغام بزقه، وبقصائد ترتدي 

كلماته وتزهو بها.
الــــســــوريــــون  اســــتــــعــــاد  ــورة،  ــ ــثــ ــ ــ ال آذار  ــد  ــعـ بـ
تــاريــخــهــم، ونــفــضــوا عــن أســمــاء رجــاالتــهــم 
وجوههم  ليستعيدوا  األســـد،  سنني  رمـــاد 
القديمة الجميلة، ويلقوا عنهم تلك األقنعة 
اليوم،  إياها  ُيلبسهم  أن  العالم  يصّر  التي 
ليراهم شعبا كامال من اإلرهابيني والقتلة، 
ــبـــرر لــنــفــســه الــــســــمــــاح لــــأســــد بــقــتــلــهــم  ــيـ فـ
جميعا. لم تكن الثورة وحدها من ُولــد في 
ــا جــمــيــعــا مـــن جـــديـــد، حني  ــدنـ آذار، فــقــد ُولـ
سمعنا أول مرة صراخنا، ونحن نستنشق 

أنفاس الحرية األولى.
الــيــوم، وعــنــادًا بــاملــوت والـــدمـــار واملـــجـــازر.. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ســــقــــوط كـــــل شــــعــــارات 
الـــعـــالـــم اإلنـــســـانـــيـــة الــــجــــوفــــاء، نــحــتــفــل مــع 
بأنفسنا،  نحتفل  الــســابــع،  بعيدنا  الــثــورة 
بــســوريــتــنــا، بــانــتــصــارنــا عــلــى هـــذا الــعــالــم، 
فقط بأننا لم نمت بعد كما يشتهي. نحتفل 
بــتــجــدد الــنــســغ فــيــنــا، وإطـــالقـــنـــا عصيانا 

مفتوحا ضد الظلم واالستبداد.
بأننا  سنحتفل  آذار..  وكـــل  »آذار«  ـــ  الـ ــذا  هـ

وثورتنا.. أحياء.
)إعالمية سورية(

واإلمــــاراتــــيــــة، بــمــعــيــة الــــــدول املــنــخــرطــة 
فـــي الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، دوافــــــع انــطــالق 
العمليات العسكرية في اليمن في نهاية 
مارس/ آذار 2015، بدفاعهم عن السلطة 
الــشــرعــيــة ضــد انــقــالب جــمــاعــة الــحــوثــي 
صالح،  عبدالله  علي  السابق  والــرئــيــس 
ووقــــف الــتــمــّدد اإليـــرانـــي عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية. وفي حني بدا اإلعــالم العربي 
موحدًا حيال حرب السعودية في اليمن، 
التي  »الــقــومــجــيــة«  ــاح  ريـ مــع  ومنسجما 
ــرار الــقــمــة الــعــربــيــة حــيــنــهــا،  ــ صــاحــبــت قـ
ــا عـــربـــيـــا الفـــتـــا بــشــأن  ــاعـ ــمـ ــاغــــت إجـ وصــ
حرب اليمن، فإن معظم الــدول املنضوية 
تــحــت مــظــلــة الــتــحــالــف اكــتــفــت بشرعنة 
ــكـــري الــــســــعــــودي، فــيــمــا  الـــتـــدخـــل الـــعـــسـ
للتحالف  بانضمامها  اإلمـــارات،  وجــدت 
دورًا  يمنحها  رابــحــا،  استثمارًا  العربي، 
الذي  األمر  يتجاوز جغرافيتها،  إقليميا 
أدى إلــــى مــنــازعــتــهــا الــنــفــوذ الــســعــودي 
اليمن، ولــم يلبث أن تحول التحالف  في 
العربي إلى ناٍد سعودي - إماراتي إلدارة 
مــصــالــحــهــمــا فـــي الــيــمــن، فـــي حـــني شكل 
انـــســـحـــاب قـــطـــر مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، 
بعد تفجر األزمة الخليجية بينها وبني 
السعودية واإلمارات، في منتصف العام 
املــاضــي، منعطفا فــي الــحــرب فــي اليمن، 
إذ انعكس صراعهما مع قطر واإلخــوان 
املسلمني على الساحة اليمنية، بما فيها 
كــمــا هيمن  األرض،  عــلــى  املــــعــــارك  ســيــر 
السعودية واإلماراتية  تنافس األجندات 

الــســعــوديــة واإلمــــــارات املحليني،  حــلــفــاء 
والنــخــراطــهــمــا لــتــكــريــس نــفــوذهــمــا في 
مدن الثروات والسواحل اليمنية، فإنهما 
لــم تــحــرصــا عــلــى تــجــريــد الــحــوثــيــني من 
مواقعهما العسكرية، حتى ال يؤدي ذلك 
إلى تغير خارطة الصراع في اليمن، في 
حني كرست كل جهودهما على استثمار 
ــفــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــالــ ــتــــحــ ــة الــ ــيـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ديـ
والسياسية في اليمن بعد مقتل صالح، 
ــك الســـتـــخـــدامـــهـــا قـــــوة ضـــغـــط عــلــى  ــ ــ وذلـ
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
من جهة، ولتنويع حلفائها املحليني في 

اليمن، من جهة أخرى. 
توضيح  فــي  الخجولة  السعودية،  تــدرك 
أهــــدافــــهــــا قـــيـــاســـا بــــــاإلمــــــارات، أن خــيــار 

حسم الحرب في اليمن، أو تقويض جزء 
أهدافها  يحقق  ال  الــحــوثــيــني،  مــن سلطة 
االســتــراتــيــجــيــة املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، إذ 
املقام األول،  يعني سقوط الحوثيني، في 
التي  السعودية  الرسمية  الــروايــة  انتفاء 
في  حربها  اســتــمــرار  لشرعنة  اعتمدتها 
في  النفس،  عن  دفاعا  باعتبارها  اليمن، 
مواجهة تمدد إيراني، خصمها العقائدي 
في اإلقليم، انطالقا من تزويد إيران جماعة 
الــحــوثــي بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــتــي 
الــســعــوديــة، وتــحــول  تستهدف األراضــــي 
إلى  السعودية  الدبلوماسية  في  الــروايــة 
سبب في تدويل صراعها مع إيران، حيث 
الدوليون،  وحلفاؤها  السعودية،  سعت 
ــتـــزاع قــــرار من  كــأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، النـ
مجلس األمن الدولي، في نهاية فبراير/ 
شباط املاضي، يدين إيران لخرقها حظر 
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ ــلـــحـــة عـــلـــى الـــيـــمـــن. وبـ األسـ
القضاء على الحوثيني، ال يخدم مصالح 
مبّررات  يسقط  إذ  اليمن،  في  السعودية 
اســتــمــرار حــربــهــا فــي الــيــمــن أمـــام الــقــوى 
الدولية واملجتمع الدولي، كما أن القضاء 
على الحوثيني سيؤدي إلى تحّرر السلطة 
للسعودية،  الكلية  الهيمنة  من  الشرعية 
ــا الــعــســكــري  ــ ــودهـ ــ مــــا يـــعـــنـــي إنــــهــــاء وجـ
اإلمـــارات،  اليمن، على عكس  املباشر في 
التي ضمنت بقاءها عسكريا في جنوب 
الــيــمــن مـــن خــــالل حــلــفــائــهــا الــجــنــوبــيــني.  
أهــــم الـــتـــحـــوالت فـــي أهــــــداف الــســعــوديــة 
ــو إلـــــى تــحــول  ــي الـــيـــمـــن هــ واإلمـــــــــــارات فــ

بقاء جماعة  إلى قوتني تغذيان  البلدين 
ــع فـــي املــنــاطــق  ــ ــر واقـ الـــحـــوثـــي ســلــطــة أمــ
وجــودهــا،  وتعزيز  عليها،  تسيطر  التي 
العسكرية  العمليات  استمرار  مقابل  في 
بــيــنــهــمــا ذريـــعـــة الســتــمــرار الـــحـــرب أمـــام 
الــيــمــنــيــني، إذ تــحــولــت جــمــاعــة الــحــوثــي، 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة واإلمـــــــــــارات، إلـــى 
لبقائهما  تشرعن  التي  الرئيسية  املظلة 
اليمن، في مقابل تقويضهما سلطة  في 
ــادي فــــي املـــنـــاطـــق املــــحــــّررة،  الـــرئـــيـــس هــــ
ا بــتــعــزيــز قـــوة املــلــيــشــيــات املختلفة  ــدء بــ
على حــســاب الــشــرعــيــة، وانــتــهــاء بضرب 
اليمنيني،  أمـــام  السياسية  مشروعيتها 
ــود الــشــكــلــي  ــ ــــوجـ مــــع إبـــقـــائـــهـــمـــا عـــلـــى الـ
للسلطة الشرعية، رمزية أخيرة لشرعنة 
ــمــــن. فــي  ــيــ ــــي الــ تـــدخـــلـــهـــمـــا الـــعـــســـكـــري فـ
النــطــالق عملية عاصفة  الثالثة  الــذكــرى 
الـــحـــزم الــعــســكــريــة، ال يـــبـــدو الـــعـــالـــم وال 
قبل  كــان  كما  لليمنيني  بالنسبة  الحياة 
الــتــي قضت على حاضرهم  الــحــرب  بــدء 
ومــســتــقــبــلــهــم. وعــــــدا مـــضـــي املــتــقــاتــلــني 
ــنـــيـــني فـــــي صــــراعــــهــــم املـــــريـــــر عــلــى  ــيـــمـ الـ
أدوات الســتــمــرار  بــاعــتــبــارهــم  الــســلــطــة، 
واإلماراتي  السعودي  العسكري  التدخل 
في بالدهم ونهبها أراضيهم وثرواتهم، 
فإن معظم اليمنيني البسطاء، حتى الذين 
في غمر حماستهم القديمة قالوا »شكرا 
ســلــمــان.. شــكــرًا إمـــارت الــخــيــر«، فإنهم ال 

يشعرون اليوم سوى بالندم.
)كاتبة يمنية(

ــــي. وعـــلـــى هـــامـــش تــجــمــيــع املـــــادة  ــــاضـ املـ
العلمية لــلــمــشــروع، والــتــي قــمــت بــهــا من 
ــــالل بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــني املـــســـاعـــديـــن فــي  خـ
أكــثــر مــن بلد عــربــي، لفت نــظــري عــدد من 
ليست على موضوع  املــهــمــة،  املــالحــظــات 
املــشــروع وهـــو الـــدولـــة، وإنــمــا عــن خطاب 
املفكرين واملثقفني العرب عنها وتفكيرهم 
الــوصــايــة  لــعــل أهــمــهــا أواًل: منطق  فــيــهــا، 
التي عالج بها املثقفون واملفكرون العرب 
مسألة الــدولــة، والــتــي تــبــدو واضــحــة في 
وهي  الــدولــة.  عــن  وتنظيراتهم  كتاباتهم 
النخب  بــأحــقــيــة  وصــايــة منبعها شــعــور 
الــعــربــيــة فــي تــحــديــد شــكــل وبــنــيــة الــدولــة 
العربية  والشعوب  املجتمعات  عن  نيابة 
مــن دون أن تــكــون هـــذه األخــيــرة شريكة، 
الدولة.  ولو بمقدار ضئيل، في بناء هذه 
وثانيا، منطق »الدولة املتخيلة« الجاهزة 
الــــتــــي يـــجـــب اســـتـــنـــســـاخـــهـــا فــــي املــنــطــقــة 
الــعــربــيــة والــتــي تــكــاد تــكــون طــبــق األصــل 
من الدولة القومية التي ظهرت في أوروبا 
ــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، ولــكــنــهــا  ــقـ مــنــتــصــف الـ
وللتفاعل  للمعنى  فــاقــدة  جــامــدة  نسخة 
العرب،  املثقفون  فقد حلم  بني مكوناتها. 
ــفــــوف األولــــــى  ــم كــــــان فـــــي الــــصــ ــهـ ــعـــضـ وبـ
ــد الــقــوى  لــلــنــضــال ضـــد االســتــعــمــار وضــ
ــيـــالـــيـــة، بــــدولــــة عـــربـــيـــة حــديــثــة  الـــكـــولـــونـ
لــديــهــا نــفــس الــهــيــاكــل والــبــنــيــة واألجــهــزة 
ــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــنــقــل  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـ
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مـــن حـــالـــة الــجــمــود 
النهضة والتقدم. وقــد ظل  إلــى  والتخلف 
العربية  النخب  يــطــارد  الــدولــة  هــذه  حلم 
العشرين  الــقــرن  مــن  األول  الــنــصــف  طيلة 
ــالــــت كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــعـــوب  ــتـــى نــ وذلـــــــك حـ
العربية استقاللها وبدأت في بناء دولتها 
من  كثير  على  يغلب  وثالثا،  »املتخيلة«. 
ـــرت لــلــدولــة الــعــربــيــة 

ّ
الــكــتــابــات الـــتـــي نـــظ

الــــنــــزعــــة الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة املـــتـــمـــحـــورة حـــول 
ذات وطــنــيــة أيــضــا مــتــخــيــلــة. فــالــكــتــابــات 
الــعــربــيــة مليئة بــاإلشــارات  والــتــنــظــيــرات 

في  فــيــه.  ممانعة  عـــدم  أقــلــه  أو  للتغيير، 
مصر، نجحت الثورة في إسقاط حسني 
السابقة،  العناصر  جميع  لتوفر  مبارك، 
وانغالق  الصعب،  االقــتــصــادي  فالوضع 
أمــام قوى  األفــق االقتصادي والسياسي 
الــحــركــات االجتماعية  الــشــبــاب، ونــجــاح 
ــــوى الــتــغــيــيــر فـــي الــحــشــد والــتــعــبــئــة،  وقـ
ودفع كتل جماهيرية كبيرة إلى الشارع، 
وصمودها فيه، ومعارضة الجيش فكرة 
التوريث، ما ضمن حياده، وأخيرا تخلي 
األميركيني عن مبارك، أدى ذلــك كله إلى 

نجاح الثورة.
ــوامــــل نــفــســهــا  ــعــ ــــرت الــ ــــوفـ ــيــــمــــن، تـ ــــي الــ فـ
تـــقـــريـــبـــا، إذ انــقــســمــت الـــنـــخـــب، وانـــشـــق 
االعتصام  في  الشباب  واستمر  الجيش، 
واالحــــــــتــــــــجــــــــاج والـــــــضـــــــغـــــــط، مــــــــا أقــــنــــع 
صالح  عبدالله  علي  حليف  الــســعــوديــة، 
اإلقليمي الرئيس، بالتخلي عنه، ودفعها 
به وبعائلته إلى الخروج من املشهد، من 
تأمني  بهدف  الخليجية،  املــبــادرة  طريق 
ــثــــورة عن  انـــتـــقـــال ســـلـــس، يــبــعــد قــــوى الــ
السياسي،  النظام  إنتاج  ويعيد  املشهد، 

إنما من دون صالح.
فـــي تـــونـــس، حــصــل انــقــســام بـــني النخب 
أيــضــا، وتجسد فــي وقــوف الجيش على 
التي ملت  الحياد، واحتشدت الجماهير 
في  بن علي واستبداده، وصمدت  فساد 
الشارع، دافعة به إلى الهروب، كما تخلت 
إمكانية  األمــل في  فقدت  أن  بعد  فرنسا، 
ــي، بـــعـــد أن  ــلـ ــقـــائـــه، عــــن حــلــيــفــهــا بــــن عـ بـ

دعمته بقوة في أيام الثورة املبكرة. 
فـــي لــيــبــيــا، اخــتــلــفــت األمــــــور، إذ لـــم تكن 
الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة تـــســـاعـــد كـــثـــيـــرا فــي 
إنــــجــــاح ثـــورتـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا 
جــاءت في سياق ثــورات الربيع العربي، 
وقـــامـــت بــدوافــعــهــا نــفــســهــا. فــقــد تــركــزت 
الثورة في مناطق شرق البالد التي عانت 
مــن تهميش، وشــاركــت فيها قبائل دون 
أخــــرى، مــا أعــطــاهــا طــابــعــا جــهــويــا، ولــم 
 كبير يمكن اعتباره بني 

ٌ
يحصل انشقاق

ليبيا  مندوب  )انشقاق  الحاكمة  النخب 
ــم فـــي األمــــم املــتــحــدة لـــم يــتــرك أثـــرا  ــدائـ الـ
داخليا مهما في بنية النظام وتحالفاته 
ظــلــت سيطرة  كــمــا  والــجــهــويــة(،  القبلية 
معمر القذافي على مصادر القوة والثروة 
شــديــدة عبر كتائب وأجــهــزة مــوالــيــه له، 
يــقــودهــا أبـــنـــاؤه. جــعــل ذلـــك كــلــه احتمال 
نــجــاح الـــثـــورة فـــي إســـقـــاط الــنــظــام شبه 
مــعــدوم تــقــريــبــا، لـــوال أن حــصــل الــتــدخــل 
ــــي. إذ وجـــــــدت قــــــوى إقــلــيــمــيــة  ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ودولية عديدة الفرصة سانحة للتخلص 

عـــلـــى املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
الــيــمــنــي. تـــبـــلـــورت األهـــــــداف الــســعــوديــة 
واإلماراتية في اليمن في منتصف العام 
األول من الحرب، إذ بدأت اإلمارات بجني 
مكاسب تدخلها العسكري، وذلك بإحالل 
اليمن،  قــوة وحــيــدة تدير جنوب  نفسها 
بــــداًل عـــن مــؤســســات الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
املنادية  الجنوبية  الفصائل  مستخدمة 
باالستقالل عن شمال اليمن أداة رئيسية 
الجنوب،  بموارد  االستفراد  من  تمّكنها 
ــداف الــســعــوديــة على  ــ فــيــمــا تـــركـــزت األهــ
على  اليمن  فــي  تدخلها  منافع  تحصيل 
املدى البعيد، في مقابل استمرار الخيار 
العسكري في اليمن، وفتح جبهات قتال 
عديدة، الستنزاف حلفائها وخصومها، 
مع حرصها أن ال يتحقق تقدم عسكري 
على  الــقــوى  مــوازيــن  يغّير  األرض،  على 
حساب الحوثيني وقــوات صالح، إضافة 
إدارتــهــا خــالفــات حلفائها املحليني  إلــى 
ــة اســــتــــدامــــة  ــذيـ ــغـ ــتـ ــن، وذلــــــــك لـ ــمــ ــيــ فـــــي الــ
ــا، إال أن  ــ ــدهـ ــ ــول أمـ ــ ــ أســــبــــاب الــــحــــرب وطـ
ــد حــلــيــفــه الــحــوثــي  مــقــتــل صـــالـــح عــلــى يـ
املـــاضـــي  األول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــبـــر/  ــمـ ــسـ ديـ ــــي  فـ
كــشــف حــقــيــقــة الــتــمــوضــعــات الــســعــوديــة 
الحوثيني،  خصومهم  حيال  واإلماراتية 
وحلفائهم في السلطة الشرعية، فخالفا 
الــســعــودي واإلمـــاراتـــي  لتصدير اإلعــــالم 
حــســم الــحــرب عــســكــريــا ضــد الــحــوثــيــني، 
الطبوغرافية  بسبب  ذلــك،  صعوبة  ومــع 
ــقـــدة لــــأراضــــي الــيــمــنــيــة، ولـــصـــراع  ــعـ املـ

ــة، واألمــــــــــة الــــجــــزائــــريــــة،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــــأمـ لـ
وســـوريـــا الــكــبــرى، ... إلــــخ. وهـــو وإن كــان 
ــرارة الــرغــبــة في  ــ ــرًا مــفــهــومــا فـــي ظـــل حـ أمــ
االستقالل، وأحيانا االنفصال، عن الدولة 
العثمانية، إال أنه كان مضّرًا على صعيد 
تــرســيــخ قــيــم الــتــعــدديــة والــدمــج ملكونات 
األمـــــة الــعــربــيــة والـــتـــي نــشــهــد تــصــّدعــهــا 
كثير  تتجاهل  ورابـــعـــا،  حــالــيــا.  وتفككها 
حول  العربية  والتنظيرات  الكتابات  مــن 
في  املتزايد  النقدي  الجدل  الدولة  مسألة 
الــغــرب حــول الــدولــة كمفهوم وكــمــشــروع. 
وبعضها يتعاطى مع هذا النقد باعتباره 
غير مــوجــود وال يـــزال ماضيا فــي طرحه 
ــة املــتــخــيــلــة الـــتـــي لـــم تعد  بـــاتـــجـــاه الــــدولــ
موجودة باملعنى الكالسيكي. لذا فعندما 
ق 

ّ
ــاب الـــبـــروفـــيـــســـور وائــــــل حــــال ــتـ ــدر كـ ــ صـ

حــــول »الــــدولــــة املــســتــحــيــلــة« كــــان بعض 
ــا فــي  ــارقــ هــــــؤالء املـــفـــكـــريـــن واملـــنـــظـــريـــن غــ
ع على 

ّ
قـــراءات قديمة عن الــدولــة ولــم يطل

الجداالت حول موضوع الدولة في الغرب. 
لذا لم يكن غريبا أن يهاجم بعض هؤالء 
ق« باعتبارها غير صالحة 

ّ
أطروحة »حال

لتفسير الحالة العربية.
)كاتب مصري(

من نظام »شاذ« في تفكيره وسياساته، 
وأسلوب حكمه، وإقامة نظام بديل أكثر 
البلد  فــي  مصالحها  ملـــراعـــاة  اســتــعــدادا 
الغربية  الـــدول  فسارعت  بالنفط.  الغني 
النظام  قبر  إلــى حفر  األمـــن  عبر مجلس 
نص   ،)1973-1970( قــراريــن  بــإصــدارهــا 
األخير منها على وجوب حماية املدنيني، 
اســتــخــدمــتــه قـــوى الــتــحــالــف فـــي إطــاحــة 

القذافي.
مثل ليبيا، غابت في حالة سورية بعض 
ــــورة، صــحــيــح  ــثــ ــ ــم عـــنـــاصـــر نــــجــــاح الــ ــ أهــ
ــة االقــتــصــاديــة كــانــت قـــد بلغت  ــ أن األزمـ
ــكـــرار  تـ مــــع  ــام 2010  ــ عــ ــة  ــايـ ــهـ نـ ذروتـــــهـــــا 
مـــواســـم الـــجـــفـــاف، وصـــحـــيـــٌح أن أعـــــدادا 
غــفــيــرة مـــن الـــنـــاس نــزلــت إلـــى الــســاحــات 
كــبــرى، كحماة وحمص  فــي مــدن  العامة 
ودير الــزور وفي بعض األحياء الطرفية 
مــن دمــشــق وحــلــب، إال أن هـــذه الــكــتــل لم 
ــارع،   فـــي الـــشـ

ً
تــســتــطــع الـــصـــمـــود طـــويـــال

استخدمه  الـــذي  الــشــديــد  العنف  نتيجة 
النظام في مواجهتها. كما أن انشقاقات 
كبيرة داخل النخبة الحاكمة لم تحصل. 
تأثيرها  يكن  لــم  حصلت،  عندما  وحتى 
مــهــمــا فــــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الــعــســكــريــة أو 
البيروقراطية، فانشقاق رئيس الحكومة، 
رياض حجاب، لم يترك تداعياٍت كبيرة، 
في سورية  الحكومة  رئيس  ألن منصب 
إداري، أكثر منه سياسي )موظف بمرتبة 
أنــه ال يعد من مراكز  رئيس وزراء(، كما 
الـــقـــوة الــرئــيــســة فـــي الـــبـــالد، املــحــصــورة 
ــاز الـــدولـــة  ــهــ فــــي ســـلـــطـــات الـــرئـــاســـة وجــ
األمــنــي والــعــســكــري. ولـــم يــتــرك انــشــقــاق 
أثــرا  عــدد ليس قليال مــن الضباط أيضا 
مــهــمــا فــي بــنــيــة الــنــظــام الــعــســكــريــة، ذلــك 
)وليس  فــرديــة  إمــا  كانت  االنشقاقات  أن 
ألــويــة أو فــرق كما حصل في  على شكل 
اليمن مثال( أو أن املنشقني لم يكونوا من 
أو عاملة،  قتالية مهمة  مرتبات وحــدات 
بــاســتــثــنــاء الــعــمــيــد مــنــاف طــــالس، الـــذي 
لــم يعلن أبــدًا انشقاقه على أيــة حــال، بل 
كــان كثير منهم يخدم في أعمال إداريــة. 
ــمـــوم، ظــلــت املـــؤســـســـة األمــنــيــة  ــعـ وفــــي الـ
والـــعـــســـكـــريـــة مـــتـــمـــاســـكـــة، وتــــقــــف بــقــوة 
خــلــف الــنــظــام. أمـــا الــدعــم الــخــارجــي فقد 
إلى  املعاكس  ذهب عندما جاء باالتجاه 
النظام  كــان حلفاء  الليبية. حيث  الحالة 
مستعدين للدفاع عنه بكل ما أوتــوا من 
قــوة. وواقـــع الــحــال أنــه فــي أكثر الــثــورات 
التي يحصل فيها تعادل بني قوى النظام 
الـــى التغيير،  الــســاعــيــة  الــقــديــم والـــقـــوى 
يلعب التدخل الخارجي الدور األكبر في 
تغيير موازين القوى وتغليب طرٍف على 
آخـــر. وهـــذا مــا حصل فــي ســوريــة، وهــذا 
مــا جــعــل الـــثـــورة فــيــهــا، بــعــكــس الــحــاالت 
األخرى، تفشل في تخطي مرحلة إسقاط 

النظام.
)كاتب سوري(

من مؤازرة الشرعية إلى دعم االنقالب...  في اليمن

ميثولوجيا الدولة العربية... 
مالحظات أولية

لماذا تنجح الثورات وتفشل؟

عن الثورة... 
في عيدنا السابع

تحولت السعودية 
واإلمارات إلى قوتين 
تغذيان بقاء جماعة 

الحوثي سلطة 
أمر واقع

بعض األطروحات 
النظرية العربية حول 

الدولة تخلط ما 
بين الدولة والنظام 

السياسي

األنظمة العربية، 
في غالبها األعم، 

تستمد قوتها من 
الدعم الخارجي

آراء

معن البياري

)واملغتربني(،  لبنان  لخارجية  وزيــرا  )47 عاما(  باسيل  تعريف جبران  كافيا  ليس 
أن  األدعـــى  عــون.  للرئيس ميشال  بــلــده، وصــهــرا  فــي  الحر  الوطني  للتيار  ورئيسا 
 اآلراء 

ً
« فــي لــبــنــان، فقد صـــارت كــثــيــرة

ٌ
ُيــضــاف إلــى أوضــاعــه هــذه أنــه أيــضــا »حــالــة

 أو غير معلنة أو بني بني، وال تستقيم مع 
ً
واالجتهادات والنمائم التي ُيدلي بها، معلنة

مواقعه الثالثة تلك. وهو ال ينفّك يؤكد أمره »حالة«، فصار يستثير انتباها شعبيا 
« من 

ً
أو تلك، فيكاد يصبح »ظــاهــرة املناسبة  إذا مــا حضر فــي هــذه  إلــى شخصه، 

 في التفاصيل اللبنانية. تأخره عن رفقة وزير الخارجية األميركي املقال، 
ٍّ

نوٍع مسل
ريكس تيلرسون، في ضيافة الرئيس عون، قبل مدة، واحدة من شواهد على ما ُيقال 
النواب،  املذاعة تسريبا )مقصودا؟( عن »بلطجة« رئيس مجلس  هنا، وكذا نميمته 
ه لقناة امليادين، أخيرا، إن 

ُ
نبيه بري، من دون اعتذاٍر الحقا عن فعلته هذه. أما قول

من حق إسرائيل العيش في سالم وأمــان، إن التزمت بحقوق الشعب الفلسطيني، 
ففي ذلك أخذ نفسه إلى نتوٍء جديد اللغة، في السياقات اللبنانية العامة الراهنة. وإذا 
شار إليها أعاله، فذلك ليس 

ُ
ُيقال إن قلة خبرة الرجل في الدبلوماسية وراء »حالته« امل

حسب »اجتهاداته« 
ُ
مهما، ذلك أنه صار يبدر منه ما هو بالغ الشذوذ، والخشية أن ت

النافرة على لبنان الرسمي، فيضطر ممثلون عن هذا اللبنان إلى االنشغال بلملمة 
هذه القصة وتلك الواقعة مثال.

أيـــام، فــي مؤتمٍر  اقــتــرف، قيل  أنــه  مــن جديد الشواهد على »حــالــة« جــبــران باسيل، 
ذي حساسيٍة وأهميٍة عاليتني، قوال يعوزه كثيٌر من التحسب والحذر والتحوط، بل 
يستدعي من الحكومة اللبنانية رفضه، ونسبته إلى شخص وزير الخارجية فيها، ال 
إلى صفته هذه. والحديث هنا هو عن دعوة باسيل، في اجتماع وزاري استثنائي في 
روما، عن »تشارك املسؤولية وحشد العمل الجماعي من أجل وكالة غوث وتشغيل 
املتحدة  التابعة لألمم  الوكالة  أن تشطب هذه  إلى  )أونـــروا(«،  الفلسطينيني  الالجئني 
من قيودها كل الجئ فلسطيني في حال تغّيبه عن األراضي اللبنانية، أو في حالة 
ف »أونروا« من أعبائها املالية، كما قال. 

ّ
حصوله على جنسية بلد آخر«، وذلك لتخف

يــدري أن لكل مقام مقاال،  الكالم ال  العجب هنا ليس فقط أن صاحب هــذا  ومبعث 
وأنه كان عليه أن ينشط في االجتماع بتأكيد مسؤوليٍة للواليات املتحدة، بوصفها 
أكبر داعم إلسرائيل، عن استمرار حالة اللجوء الفلسطيني، ما يفرض عليها اإليفاء 
إلى خفض  أخيرا  تعمد  أن  بدل  األممية،  الوكالة  تجاه  عليها  املقّررة  باملخصصات 
مــا تدفعه. كــان على الــوزيــر اللبناني أن يقول هــذا وغــيــره، وكــل شــيء، إال أن يأتي 
أن يعرف  إذ عليه  »أونـــروا« وسّجالتها،  قيود  على شطب الجئني فلسطينيني من 
أنه هذه القيود وحدها التي تحفظ لهؤالء صفتهم هذه، وأنها الوثائق األهم في أي 
أو تفاوض أو سجال في أي مناسبة مع دولــة االحــتــالل اإلسرائيلي، بشأن  تـــداوٍل 
حق كل الجئ فلسطيني في أي مطرح في األرض بالعودة إلى وطنه، وتعويضه عن 
ممتلكاته ومتعلقاته التي نهبها املحتلون. وبشأن من تحّدث عنهم وزير املغتربني 
)والخارجية( اللبناني، أي الالجئني الفلسطينيني في لبنان الذين يغتربون في الخارج 
طويال، فمن الغريب جدا أن يشغلوه إلى هذا الحد، فهم ال يحّملون الدولة اللبنانية أية 
حسب تحويالتهم من الخارج إلى أهاليهم في لبنان نفسه 

ُ
أعباء، بل في الوسع أن ت

الوزير املفّوه،  التي يحملها بعضهم تؤّرق  اللبنانية  الوثائق  للبلد. وإذا كانت  موردا 
لهم بدائل عنها، وال ينبغي ألي من هذه  أن تتيسر  أجــل  أنهم يكّدون من  فاملعلوم 
التفاصيل أن يتصل بقصة »شطبهم« من سجالت الوكالة األممية التي توّجه إليها 

صاحبنا هذا بالنصيحة.
ح الراهن في االنتخابات النيابية اللبنانية، جبران باسيل، 

ّ
ومن غرائب ما فعله املرش

أنه في االجتماع الوزاري املهم في روما جاء على حكاية تحّمل بالده استضافة 500 
ن 

ّ
التمن حتمل نبرة 

ُ
الوسع أن ت ألف الجئ فلسطيني في سبعني عاما مضت. وفي 

 على التهويل واملبالغة الواضحنْي. 
ً
الظاهرة في كالمه، معطوفة

صار ضروريا أن يسمع الوزير جبران باسيل هذه الجملة: إال »أونروا« رجاًء.

بسمة النسور

يحدث كل يوم أن ُيعجب رجل بامرأة، وقد  يتورط فعال، ويقع في غرامها، ويسعى 
إلى الوصول إلى قلبها بكل الوسائل املقبولة منطقيا واجتماعيا وأخالقيا، وبأسلوب 
له أقصى ما يمكن أن  الفجاجة واملبالغة. وإذا تم  نبيل مهذب رقــيــق،   بعيدا عن 
الفياضة  املوعودة تبادله املشاعر   الحبيبة  أن   الحالة، ويكتشف  يتمناه، في هذه 
ذاتها، فإننا بصدد مشروع حكاية حب جميلة قائمة على الندية والتوافق، كفيلة 
ببث طاقة الفرح في نفوس العاشقني املحظوظني، وقد يمضيان الحياة في »تبات 
استهلكتهما  إلى زوجــني مملني،  يتحوال  أن  قبل  والبنات«  البنني  ونبات وينجبان 
الحياة، وبددت تلك اللحظة الوردية التي رافقت بدايتهما، هذه صورة ليست نمطية 
التي ال  متشائمة، بقدر ما هي واقعية  وتعبر بدقة  عن طبيعة  مشاعر العشق 
تدوم على حال. وفي أحسن  السيناريوهات، وعند تحقق شرط  توافق الطباع، قد 
ينتهي بهما األمر رفيقني  طيبني،  يحتمالن الحياة معا من دون حدوث خسائر 
في األرواح واملمتلكات. وال يتبقى في النهاية من تلك الحكاية املثالية املدهشة سوى 

ألق البداية الخاطف لألنفاس.  
أحد   يــبــدي  قــد   أو حتى طبيعية،  اعتبارها مقبولة  أخـــرى، ال يمكن  وفــي حـــاالت 
الطرفني إعجابا،  ويعبر عن اهتمام  باآلخر. وهــذا سلوك مفهوم تماما، غير أن 
هذه املبادرات، إذا لم تتوقف عند حد، قد  تتحول إلى مصدر إزعاج كبير، عندما ال 
يبدي الطرف اآلخر اهتماما مماثال. عندها قد  يتعدى األمر حدود املنطق، ليصبح 
اضطرابا  نفسيا، يستدعي مساعدة متخصصة، سيما إذا  غدت أدوات التعبير 
الذات  الجانب، هوسا وتعلقا ومالحقة وإصــرارا على فرض  عن املشاعر أحادية 
الحبيب  إثــارة شفقة  ومحاولة  كــذلــك،   الظل  وثقيل  فج  بأسلوب  والتطفل  بالقوة، 
املتمنع. وفي أحيان كثيرة، املنخرط في عالقة حب مستقرة وغير معني بهلوسات 
اآلخر الذي وضع نفسه في موقٍف بالغ السخف، متخليا عن حس التمييز والتقدير 
والكبرياء، مستمرا في اإللحاح واملطاردة  وانتهاك الخصوصية، ما يسبب نفورا 
التعميم،  وفــي حــال مقارنة بني  املعتدى عليه. وبعيدا عن  الطرف  لــدى  مضاعفا 
سلوك النساء والرجال في هذا الشأن، يمكن القول إن ثمة نموذجا من الرجال يبدي 
عقالنية أكثر في مواقف كهذه، فيعمد إلى االنسحاب من املشهد بأقل الخسائر 
املمكنة، قد يكون السبب عدم صبره وعدم جدية مشاعره ابتداًء، فال يرغب  في 
مزيد من الجهد، ألجل محاوالت  استمالٍة غير مجدية. وال يخلو األمر من نماذج 

ذكورية بليدة ومتدنية مستوى الذكاء، تتابع  السعي من دون كلل.
أمــا نموذج املــرأة املصابة بلعنة الحب من طــرف واحــد، فإنها تتحول إلــى ملكة 
الدراما  بال منازع،  بكاء ونحيبا دائما واكتئابا وانهيارات نفسية متتالية ورثاء 
املهني، ترفض االستسالم، وتتمادى  العاطفي  التسول  الــذات، وإصــرارا عجيب 
فــي مشاعر الحب الــشــوهــاء، كلما زاد الــرفــض والــنــفــور،  بــل قــد توهم نفسها 
واآلخرين بأنه يبادلها املشاعر نفسها، وتتصرف على هذا األســاس  فتحول 
نفسها إلى أضحوكة ومضغة في أفواه  الشامتني. والحق أنها نموذج مرضي 
يستحق الرثاء والرأفة، ألن  األمر  ليس بيدها، فال  أحد يختار وضع نفسه في 
هذا املوقف الذليل الضعيف.  ومن الصعب إخضاع مثل هذه السيدة املبتالة ألي 
أسلوب تفكير منطقي، باستثناء إبداء النصح واملساندة النفسية، مع ضرورة 
إدراك أن العاشقة في مصاب كبير، يستدعي  مرور وقٍت، وتجاوز مراحل كي 
تتمكن من الخروج من سواد تلك املنطقة املعتمة، وتنتصر لنفسها، وتستعيد 
وقدرتها على التماسك في مواجهة النوائب. الطريف أن املرأة التي تصد الرجل 
تستثمر  الحكاية أحيانا، كي تطرح نفسها امرأة رصينة، صعبة املنال،  قادرة 
الحظ فــإن صــدوده يعتبر خّسة  الرجل عاثر  أمــا  على وضــع حد ألي متطفل. 
ونذالة وخذالنا المرأة ضعيفة، كانت في أمس الحاجة له.. مسكني، أيها الرجل، 

التهمة ثابته عليك في  كل الحاالت.

سامح راشد

هناك تحضيرات تجري على قدم وســاق، لالستناد إلى الوضع اإلنساني ومعاناة 
اقتراب  املزعومة عبر  القرن  املحاصر، وتمرير صفقة  الفلسطينيني في قطاع غزة 
بــدت واضحة صعوبة تمريرها في إطــار سياسي بحت، إذ  غير سياسي. بعد أن 
يتطلب تسوياٍت وتفاهماٍت بشأن امللفات الجوهرية التي عرفت باسم قضايا »الوضع 
النهائي«. فاالقتراب السياسي سيضع تل أبيب أمام مسؤولياتها، ويفرض عليها، 
، إما 

ً
وعلى واشنطن بالطبع، الرد على أسئلٍة ال تقبل املساومة أو نصف إجابات. مثال

أن يعود الالجئون الفلسطينيون إلى بيوتهم وأراضيهم أو ال. وإما أن تكون الدولة 
الفلسطينية ذات سيادة، ولها حدود واضحة معترف بها، أي تكون »دولة« بالفعل، أو 
ال.  ربما كانت القدس القضية الوحيدة التي يمكن التالعب فيها سياسيًا، بالتقسيم 
أو بالتدويل أو بالسطو عليها كاملة. وفي كل الحاالت، تظل القدس الرقم األصعب 
في الحل النهائي، بحكم وضعها الديني وقدسيتها عند العرب واإلسرائيليني في آن 
واحد. فحتى القدس التي يمكن بشأنها إيجاد حلول سياسية التفافية، تخضع لقيد 
الدين لدى الجانبني. ومع تكرار الحديث عن »صفقة القرن« خالل األشهر املاضية، 
وتسريب بعض مالمحها، تتكرر ردود الفعل الرافضة لها، على املستويات، الشعبي 
واإلعالمي والرسمي. خصوصًا من الفلسطينيني، الطرف األصيل املعني بالقضية 

وبالصفقة املزعومة. 
لم يكن بُد، إذن، من البحث عن مدخل آخر لتمرير الصفقة، وليس أفضل من املدخل 
 إنسانيًا، تسقط كل الحجج 

ً
اإلنساني واإلغاثي. ففي األوضاع التي تستلزم تدخال

واملواقف السياسية، وتتراجع كل الالءات املبدئية. وما أسهل تأزيم املوقف بني غزة 
التفاوضي  املوقف  لتحسني  فرصة  أي  على  الطريق  وقطع  املصالح  ملنع  الله،  ورام 
على  الضغوط  بتكثيف  اإلنساني،  لالقتراب  التحضير  حلقة  لتكتمل  الفلسطيني. 
حركة حماس واملواطنني الفلسطينيني في قطاع غزة إلى أقسى وأقصى حد ممكن، 
فيتم تشديد الحصار ومنع وصول املساعدات واالحتياجات األساسية، بحيث تترّدى 
األوضاع اإلنسانية هناك إلى حدٍّ يصعب استمراره. ويصبح رفع املعاناة اإلنسانية 
األطــراف، ويتولى اإلعالم  أمــام كل  العاجل  املطلب األســاس والتحدي  للفلسطينيني 
تضخيم هذا الوضع، ورفع شعار »أنقذوا الفلسطينيني«. وتتبدل الرسالة اإلعالمية 
التي تنتقد حاليًا الفلسطينيني، وتعتبر غزة عبئًا على مصر واألردن والدول العربية، 
لتدعو إلى مد يد املساعدة إلى الفلسطينيني، ورفع املعاناة عنهم، وأن املروءة العربية 
تقضي بعدم التخلي عن الفلسطينيني، أيًا كان الثمن املبذول من أجل ذلك. ليس هذا 
التوقع من خيال الكاتب، أو مجرد تفنيد منطقي للمخارج املحتملة إلنقاذ »صفقة 
التوقعات، منها تنظيم  القرن«، بل هناك من اإلشــارات والتسريبات ما يعضد هذه 
اإلدارة األميركية، األسبوع املاضي، مؤتمر عن الوضع اإلنساني في قطاع غزة. في 
تصرٍف ُمناقض كل املواقف األميركية السابقة التي طاملا تجاهلت أهل غزة وتعامت 
عن معاناتهم اإلنسانية، بل كانت دائمًا شريكًا في املسؤولية عنها مع تل أبيب. من 
/3/ 2018( عن   17( املاضي  السبت  الجديد«،  »العربي  نشرته  ما  أيضًا  املــؤشــرات 
تشكيل لجنة مشتركة بني الواليات املتحدة ومصر وإسرائيل، تتولى القيام بمهام 
إنسانية وإغاثية لصالح الفلسطينيني، خصوصًا في قطاع غزة املحاصر. وهو ما 
يتسق مع تسريباٍت أخرى عن تفكير في نقل مشروعي امليناء واملطار اللذين كان 
مقررًا إنشاؤهما في غزة )ضمن تفاهمات أوسلو قبل عشرين عامًا(. على أن تتولى 
مصر إنشاءهما في العريش، أو منطقة أخرى قريبة من سواحل غزة، ليكونا تحت 

سيطرة القاهرة وإشرافها، لخدمة أهل القطاع.
ــى الـــتـــســـاؤل، بل  ــزة إلـ ــك االهــتــمــام املــفــاجــئ بــالــوضــع اإلنــســانــي فـــي غـ قـــد يــدعــو ذلـ
واالندهاش. لكن بالنظر إلى تزامنه مع التحضير لصفقة القرن، واستمرار صعوبات 
أخالقية،  األكثر  والُحجة  األسهل  الباب  اإلنساني  الوضع  يكون  تمريرها سياسيًا، 

لتمرير صفقة كهذه، بعيدة عن األخالق ُبعدها عن اإلنسانية.

إلى جبران باسيل: إال »أونروا« مسكين أيها الرجل

»صفقة القرن« إلنقاذ أهل غزة
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انــقــالب 1996 وحــصــار 2017 قصة  بــني 
مستمرة، وأمور مدبرة، وخيوط متشعبة.

قــادة محاولة  أو  حقائق خفية وأشخاص 
الفاشلة سنة 1996 هم أنفسهم  االنقالب 
ــــدول املـــشـــاركـــة فـــي مــحــاولــة  ــال تــقــريــبــا، فــ
ــقــــالب )قـــطـــر 96( هـــي نــفــســهــا الــتــي  اإلنــ
تــحــاصــر قــطــر 2017 )اإلمـــــــارات، مــصــر، 
ســؤال:  أمــام  لنكون  السعودية(،  البحرين، 

ما الذي يريدونه من قطر؟
هم يّدعون اآلن أنها تحتضن قادة حركة 
املــقــاومــة اإلســالمــيــة )حـــمـــاس( واإلخــــوان 
املتمعن في  الجزيرة. لكن  املسلمني وقناة 
ــداث قــطــر 96، يــجــد أنـــه لــم يــكــن هــنــاك،  أحــ
إخــــوان مسلمني..  وال  »الـــجـــزيـــرة«  آنـــــذاك، 
ــقــــالب ســابــقــا  وهـــــذا مـــا تـــّدعـــيـــه دول اإلنــ
ودول الحصار حاليا، فهل هو حقد ضّد 

النهضة القطرية أم ماذا؟ 
إجاباتها  تظهر  عديدة  استفهامات  بــدأت 
بــعــد الــتــقــريــر أو حلقة »مـــا خــفــي أعــظــم«، 
الذي قدمه الزميل الصحفي تامر املسحال 
في جزئيه )ما خفي أعظم.. قطر 96( على 

ــى مــن محاولة  ــ قــنــاة الــجــزيــرة. ألــيــس األول
اإلنقالب 96 والحصار 2017 أن تهتم كل 
دول الحصار بشؤونها الداخلية وأزماتها 
الــداخــلــيــة، وأن تــوجــه الــســالح نــحــو الــعــدو 
الــصــهــيــونــي. لــكــن ال يــجــوز الـــقـــول هــكــذا 
ألنهم أرباب التطبيع مع الصهاينة، إذ ظهر 
للعيان أن لألزمة الخليجية جذور تاريخية 
تعود إلى عقود غابرة، حتى قبل اإلنقالب 
الــفــاشــل ســنــة 96، حــيــث كــانــت مــحــاوالت 
الشخوص  إزاء  فنحن  الــتــاريــخ،  ذلــك  قبل 
واألعداء أنفسهم، مع فارق أنه سنة 1996 
ــبــالد حينها األمــيــرالــشــيــخ   ال كـــان يــتــرأس 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، واآلن يــتــرأس 
البالد األمير االبن الشيخ تميم بن حمد بن 

خليفة آل ثاني.
إنــهــم يــتــشــدقــون ويــتــحــدثــون عــن مجلس 
ــلــتــآمــر  ــو مـــجـــلـــس ل ــ ــيـــجـــي، هـ ــلـ ــاون خـ ــ ــعـ ــ تـ
الخليجي، فنحن إزاء أعمال قذرة ووسخة 
ــراف  ــ ــتـ ــ االعـ غـــيـــر  شــــــيء  أي  يـــنـــظـــفـــهـــا  ال 

واالعتذار من دولة قطر. 
أحالم رحومة )تونس(

الـــتـــدريـــبـــات املــشــتــركــة الـــتـــي يــجــريــهــا  الــجــيــش 
ــلـــي مـــع قـــــوات أمــيــركــيــة حــالــيــا تحت  اإلســـرائـــيـ
أمـــرا جــديــدا،  اســم »جنيفر كــوبــرا- 18«، ليست 
عام  منذ  بــدأت  ــة  ودوريـ اعتيادية  تدريبات  فهي 
األضخم  بأنها  َمُيُزها 

َ
ت فهو  الجديد  أمــا  2001؛ 

واألهــــم مــنــذ ســنــني، إذ يــشــارك فيها مــا يــقــارب 
ــانـــب آالف  ــــى جـ إلـ أمـــيـــركـــي  ــنـــدي  مــــن 2500 جـ
الجنود اإلسرائيليني، أضف إلى ذلك تزامنها مع 
الشمالية  الجبهتان،  الــذي تشهده  األمني  التوتر 
والجنوبية، على حد سواء. لكن األهم هو التغطية 
اإلعـــالمـــيـــة املــكــثــفــة الــتــي تــحــظــى بــهــا واإلعــــالن 
رسميا عــن مــشــاركــة الــقــوات األمــيــركــيــة فــي أي 
مواجهة جديدة مع إسرائيل، وهو ما يحمل في 

طياته عدد من املؤشرات.
أوال، االعتراف ضمنيا بأن إسرائيل باتت عاجزة 
عـــن حــمــايــة جــبــهــتــهــا الــداخــلــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
وذلــك  العالم،  فــي  تــطــورا  األسلحة  أكثر  امتالكها 
إمــكــانــات قوى  التهديدات وتعاظم  ــَغــُيــر 

َ
ت فــي ظــل 

املقاومة بشكل لم تعهده منذ سنني، حسب ما قاله 
العميد تسفيكا حايموفتش. يعزز ذلك تهديدات 
حزب الله باستهداف املنشآت االستراتيجية، وفي 

الفقري  العمود  تمثل  التي  الــغــاز  حقول  مقدمها 
القتصاد الطاقة في إسرائيل.

ثانيا، تخوف إسرائيل من خــوض حــرب طويلة، 
كما حــدث خــالل عــدوانــهــا على غــزة عــام 2014 
ملا لها من تداعيات سلبية، سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماعيا. لذلك، تسعى بكل ما أوتيت 
ــوة لتقصير مــدتــهــا مــن خـــالل االســتــعــانــة  مــن قـ
ــيــــركــــي، لــتــقــلــيــص  ــــجــــوي األمــ بــــوحــــدات الــــدفــــاع ال
ــرار والــخــســائــر ومــنــع املــقــاومــة مــن تحقيق  األضــ
إنـــجـــازات مــلــمــوســة. وفـــي املــقــابــل، تــفــّرغ ذراعــهــا 
لتوجيه ضــربــات موضعية ومــؤملــة لشل  الــجــوي 
قدرة املقاومة على مواصلة القتال، وإجبارها على 

القبول باتفاق وقف إطالق النار.
ثالثا، تصريح الجنرال األميركي ريتشارد كالرك، 
وقوله »القوات األميركية هنا للدفاع عن إسرائيل«، 
األمنية  النظرية  مبادئ  ألحــد  تحطيم  بمثابة  هو 
التي تبنتها إسرائيل منذ عهد بن غوريون، وهو 
تــدافــع عــن نفسها بنفسها«، وهو  أن »إســرائــيــل 
مــا يــؤكــده رفــض إريــيــل شـــارون السماح بوجود 
قـــوات أميركية خــالل الــتــفــاوض على إقــامــة ست 
قواعد عسكرية أميركية في إسرائيل عام  1981.

رابعا، استغالل ترويج هذه التدريبات عامل ردع 
إّن أي مواجهة مع  إليهم  أعدائها، واإلشـــارة  أمــام 
إسرائيل تعني مواجهة مع دولــة عظمى بكل ما 
تعنيه الكلمة. لذلك، يجب أن يحذروا من إمكانية 
استفزازها أو املبادرة بالهجوم أو امتالك الجرأة 

على الرد على عملياتها املوضعية.
خـــامـــســـا، إصــــرارهــــا عــلــى مـــواصـــلـــة عــمــلــيــاتــهــا 
ذات الــبــصــمــة املــنــخــفــضــة الــتــي تــتــيــح لــهــا املــجــال 
العمليات  ــار  »إطــ فــي  املسئولية  وإنــكــار  للتهرب 
بني الحروب« ملنع تعاظم قوى املقاومة وامتالكها 
ألســلــحــة كــاســرة لــلــتــوازن وملــواصــلــة الــعــمــل على 
من  االستفادة  ســادســا،  واستنزافها.  إضعافها 
إجراء التدريبات مع القوات األميركية، لرفع الروح 
املــعــنــويــة بــني صــفــوف جــنــودهــا، ال سيما وأنــهــا 
تشعر بالقلق من تراجع نسبة التجنيد للوحدات 
الــقــتــالــيــة بــشــكــل لـــم تــعــهــده مــنــذ ســنــني، وهـــو ما 
املدى  للخطر على  الشعب  يعّرض مفهوم جيش 
املجتمع  لطمأنة  محاولة  ذلــك  إلــى  أضــف  البعيد، 
اإلســرائــيــلــي، وضــمــان تــمــاســكــه وقــبــولــه لتحمل 

الخسائر في حال اندالع مواجهة.
عادل ياسين )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

ــام فـــي مـــنـــاخ الــتــنــافــس  ــ دخــــل لــبــنــان مــنــذ أيـ
والـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــعـــارك االنـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
ــار املــقــبــل،  ــ ــايـــو/ أيـ ــا فـــي 6 مـ ــاهـ ــتـــدور رحـ سـ
الختيار مجلس نيابي جديد أربع سنوات. 
الترّدد والحذر سيدا املوقف، نتيجة القانون 
االنــتــخــابــي الــجــديــد الــــذي أدخــــل ألول مــرة 
انفرط  الشعبي.  التمثيل  إلــى  النسبية  مبدأ 
ــاور واالصـــطـــفـــافـــات الـــتـــي قــامــت  ــحــ عـــقـــد املــ
فــي 2005 على إثــر اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري. 
ــــود لــفــريــقــي 14 آذار  لـــم يــعــد هـــنـــاك مـــن وجـ
الــتــي  الــصــفــقــة   - الــتــســويــة  آذار. خــلــطــت  و8 
عــقــدهــا الــخــصــمــان الــســابــقــان، مــيــشــال عــون 
املشهد  وقــلــبــت  األوراق،  الــحــريــري،  وســعــد 
ــا عــلــى عــقــب. وعــكــس الــواقــع  الــســيــاســي رأسـ
للتموضع بني حلفاء األمس  إعــادة  الجديد 
فــــريــــق. وراح كــل  كــــل  وأخــــصــــامــــه، وداخــــــــل 
اتفاقاته  أو  تحالفاته  يبني  تــيــار  أو  حـــزٍب 
لالنتخابات  اســتــعــدادا  الــخــاصــة،  الــظــرفــيــة 
ومن  دائــــرة.  ولــكــل  حليف  لكل  تبعا  املقبلة، 
أول نــتــائــج الــقــانــون الــجــديــد، وخــلــط أوراق 
الـــتـــحـــالـــفـــات، يــشــهــد مــجــلــس الــــنــــواب ألول 
مـــرة فــي تــاريــخــه خــــروج ثــلــث عـــدد الــنــواب، 
من  منهم  التنافس.  مــن   128 عــددهــم  البالغ 
اســتــبــعــده حــزبــه أو تـــيـــاره، ومــنــهــم مــن قــّرر 
اعتزال النشاط البرملاني، يقابله ترشح 111 
امراة لالنتخابات ألول مرة في تاريخ العمل 
السياسي. الظاهرة األهم التي تقدمت بشكل 
الفــت هــي ظــاهــرة الــتــوريــث السياسي الــذي 
أخذ أشكاال مختلفة وأحيانا فاقعة. بطبيعة 
الحال، ليس التوريث أمرا جديدا أو مفاجئا 

سمير الزبن

ــلـــى الـــــصـــــراع الــــدمــــوي  ــد عـ ــقـ ــــن عـ ــر مـ ــثــ مــــــّر أكــ
الفلسطيني ـ الفلسطيني الذي حسم الصراع 
في قطاع غــزة ملصلحة حركة حماس، وقّسم 
األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى قــســمــني، واحـــد 
ــــاس«، واآلخـــــــر فــــي الــضــفــة  ــمـ ــ تـــحـــت حـــكـــم »حـ
والسلطتان  فــتــح،  حــركــة  حكم  تحت  الغربية 
يطوقهما االحتالل اإلسرائيلي من كل جانب. 
ويمكن اعتبار ما جرى كارثة كبرى في تاريخ 
التجربة الفلسطينية، ففي تاريخها املعاصر 
لم تنحدر العالقات الداخلية الفلسطينية إلى 
هذا الدرك من السوء، وبأيٍد فلسطينية تعتبر 
نفسها األكثر حرصا على املصلحة الوطنية 
املحتدم مع  الــصــراع  يــردع  ولــم  الفلسطينية، 
الـــذي ينفذ مخططاته  االحــتــالل اإلســرائــيــلــي 
أمـــام أعـــني الفلسطينيني فــي قــضــم األراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
مــن االحــتــكــام إلـــى الــســالح لــحــل الــخــالف بني 
الطرفني. بعد أكثر من عقد على كارثة االقتتال 
الداخلي الفلسطيني، يمكن القول إن الصراع 
الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــكــن ولـــيـــد لحظة 
االنفجار الذي وقع، لكنه وليد عدم الرغبة في 
قبول حل الخالفات الداخلية الفلسطينية عن 
طريق العملية الديمقراطية والحوار. وتكرار 
االنقسام،  لتجاوز  التي جرت  الحوارات  فشل 
املـــرة بعد األخـــرى، يــؤكــد ذلـــك. ومــن مفارقات 
الــتــجــربــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن الـــصـــراع الــدمــوي 
الديمقراطية  التجربة  غــيــاب  نتيجة  يـــأِت  لــم 
إلــى وصل  أدى  مــا  الفلسطينية،  الساحة  فــي 
االحــتــقــان الــداخــلــي إلــى الــصــدام الــدمــوي، بل 
عــلــى الــعــكــس، جـــاء بــعــد تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة 

في الحياة السياسية، وفي تاريخ العائالت 
السياسية في لبنان. فكم من ابن ورث أباه أو 
عمه أو قريبا له بعد وفاته، أو بسبب املرض 
الــوراثــة  الــشــيــخــوخــة، وأحــيــانــا اختلطت  أو 
عائالت  كثيرة،  األمثلة  بالحزبية.  العائلية 
اإلقطاع واملشايخ والبكوات، مثل آل الخازن 
وآل جنبالط وآل أرسالن واألسعد وعسيران 
ــــي. ثــم  ــبـ ــ ــرعـ ــ ــلــــح وســـــــالم واملـ والـــــزيـــــن والــــصــ
انتقلت إلى العائالت السياسية، مثل كرامي 
وفرنجية وإده وشمعون والجميل وغيرهم.. 
وهــكــذا ورث أمــني الجميل والـــده فــي رئاسة 
حزب الكتائب، ودوري شمعون والده كميل 
في رئاسة حزب الوطنيني األحرار، وريمون 
إده والــــــده إمـــيـــل فـــي رئـــاســـة حــــزب الــكــتــلــة 
كمال  والــده  وليد جنبالط  وكذلك  الوطنية، 
في زعامة الحزب التقدمي االشتراكي. وكان 
طــبــيــعــي« بهدف  هـــذا يحصل بشكل »شــبــه 
الــزعــامــة السياسية  تأمني االســتــمــراريــة فــي 
)والـــعـــائـــلـــيـــة(، وكــــذلــــك فــــي الـــســـلـــطـــة. وكــــان 
املحلية  الــزعــامــات  لـــدى  يشبهه  مــا  يحصل 
املقابل في  كــان يحصل في  واملناطقية. كما 
بعض الحاالت ما يسمى »فلتة الشوط« بأن 
يهزم أحد املرشحني املغمورين وريث إحدى 

العائالت السياسية.
أمـــا الــيــوم، ومــنــذ ســنــوات، أصــبــح الــتــوريــث 
باكرا،  ترويجها  يتم   

ً
بــات صناعة مبرمجا. 

ــــوِرث نفسه، أي الــزعــيــم الــوالــد الــذي 
ُ
ومــن امل

ــداد وتــحــضــيــر ابــنــه أو وريـــثـــه قبل  ــ يــبــدأ إعـ
ســـنـــوات، فــنــراه إلـــى جــنــبــه يستقبل الــنــاس 
ــتـــمـــع إلـــى  ــم، ويـــسـ ــ ــهـ ــ ــودعـ ــ واملــــنــــاصــــريــــن ويـ
طلباتهم وشــكــاويــهــم، ثــم يــرافــقــه بــزيــاراتــه 
وجـــوالتـــه فـــي دائـــرتـــه االنــتــخــابــيــة. ثـــم يــبــدأ 

)انــتــخــابــات الـــعـــام 2006( اعـــتـــرف كـــل الــعــالــم 
بنزاهتها. لذلك يمكن التأكيد على أن الطرفني 
الرئيسيني لم يكونا يرغبان في حل الخالفات 
والحوارية،  الديمقراطية  بالوسائل  الداخلية 
إنــمــا كــانــت هــذه الــوســائــل اســتــمــرارا للصراع 
الحالة، شكل  وليست قواعد لحله. وفي هذه 
الــتــحــريــض والــشــحــن الــداخــلــي املـــدخـــل الـــذي 
أوصــل الحالة إلــى الــصــدام الــدمــوي. وعندما 
تــغــيــب الـــوســـائـــل الـــحـــواريـــة، وعـــنـــدمـــا يــكــون 
الـــســـالح هـــو لــغــة الــســيــاســة، يــصــبــح الــذهــاب 
إلـــى الــصــراع الــدمــوي مــســألــة وقـــت، وهـــذا ما 
كان واضحا قبل الصدام بفترة وجيزة، على 
في  الصاخبة  الطرفني  تصريحات  من  الرغم 
ذلــك الــوقــت عــن حــرمــة الـــدم الفلسطيني على 

السالح الفلسطيني.
ــان مــن املمكن  الـــســـؤال املـــطـــروح الـــيـــوم، هــل كـ
الوصول إلى حل سياسي بعيدًا عن الصدام 
املــســلــح، والــلــجــوء إلـــى وســـائـــل ســلــمــيــة لحل 
الـــصـــراع بـــني الـــطـــرفـــني؟ وهــــل لـــو تـــم الــلــجــوء 
إلــى وســائــل أخـــرى، كــان الــوضــع الفلسطيني 
سيكون مختلفا اليوم؟ وهل كان يمكن تجاوز 
املسلح وترتيب  الصدام  وقــوع  االنقسام بعد 

البيت الفلسطيني من جديد؟
التي جــرت، أن  يعتبر املدافعون عن األحـــداث 
الــصــدام كــان مــمــرًا إجــبــاريــا، واعــتــبــرت حركة 
الــعــســكــري فــــرض عليها  الــحــســم  حـــمـــاس أن 
فرضا، ولم تختره بإرادتها. واعتبرت »فتح« 
ما جرى انقالبا معدا سلفا من »حماس« ضد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــل طــــرف دافــــع عن 
موقفه وحّمل املسؤولية للطرف اآلخر. وهناك 
من اعتبر أن ما جرى كان حتميا بحكم الواقع 
قد  الــطــرفــان.  يعيشه  كـــان  الـــذي  الفلسطيني 

سيرأس تيمور كتلة نيابية، ال تقل عن اثني 
عشر نائبا. 

بــني جنبالط  تــراجــيــدي مشترك  هناك جانب 
عــن  ــة  ــامــ ــزعــ الــ االثـــــنـــــان  ورث  إذ  وفـــرنـــجـــيـــة، 
ــا الــــلــــذيــــن اغــــتــــيــــال خـــــــالل الــــحــــرب  ــمــ ــهــ ــديــ والــ
اللبنانية الطويلة. كانت مسألة تجاوز عتبة 
لجنبالط،  بالنسبة  الكابوس  بمثابة  الستني 
نظرا إلى أن والده كمال وجده فؤاد قتال قبل 
أن يـــتـــجـــاوزا هــــذا الــعــمــر. لـــذلـــك، عــنــد عــبــوره 
ــام 2009 بـــاشـــر فـــورا  ــأداء عــ ــكــ تــلــك الــعــتــبــة الــ
خــطــوات الــتــوريــث. وحـــده ســعــد الــحــريــري لم 
لعمليات  ولــم يخضع  انتقالية،  بمراحل  يمر 
إعــداد وتدريب سياسي ونفسي، ألنه اضطر 
بمهام  يقوم  أن  والثالثني  الخامسة  في  وهــو 
الــزعــامــة، فـــور االغــتــيــال املــــدوي لــوالــده رفيق 
الــحــريــري. الــتــدريــب والــتــمــّرس على ممارسة 
ــوات، وهـــــو فــي  ــ ــنـ ــ الـــســـلـــطـــة يــــقــــوم بــــه مـــنـــذ سـ
أكبر  كــذلــك  وورث  للحكومة،  رئيسا  السلطة 
تيار سياسي، هو تيار املستقبل، ويرأس أكبر 
كل  وتبدو  نائبا.  الثالثني  فاقت  نيابية  كتلة 
مساوئ التوريث السياسي من انعدام الخبرة 

لعبت  املؤامرات،  اإلقليمية، وحتى  التدخالت 
دورا في الوصول إلى ما وصلت إليه الساحة 
الفلسطينية، لكن ذلك ما كان يمكن أن يفعل 
الداخلية،  الفلسطينية  الجاهزية  لــوال  فعله، 
فطوال تاريخه كان الوضع الفلسطيني مجااًل 
الــدولــيــة واإلقليمية،  لــلــمــؤامــرات والــتــدخــالت 
لــكــنــه كــــان يــصــمــد فـــي وجــــه ذلــــك كــلــه عــنــدمــا 
ــلــــي مـــتـــمـــاســـكـــا. ولــكــن  ــع الــــداخــ يـــكـــون الــــوضــ
فــي لحظة  لــم يكن كذلك  الفلسطيني  الــوضــع 

الصدام الدموي.
وإجابة على السؤال الثاني، نقول إن الوضع 
الفلسطيني كان سيكون أفضل، وكــان وضع 
ــراف املــتــصــارعــة ســيــكــون أفـــضـــل، لـــو أن  ــ األطــ
املعمعة  الفلسطيني  الشعب  جنبا  الــطــرفــني 
التي أدخلوه فيها. فعلى الرغم من كل الحديث 
الــذي دار في تبرير ما جــرى أو تجريمه، فإن 
أيا من الطرفني لم يراجع هذه التجربة بشكل 
جــدي، وينتقدها بوصفه أحــد أطــرافــهــا، وأن 
إلصالح   

ً
مدخال تكون  حتى  بخطئه،  يعترف 

ــه عـــلـــى ســكــة  ــعــ الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي، ووضــ
املخرج.  وال يجافي الصواب القول اليوم إنه، 

السياسي على  العمل  والتجربة في ممارسة 
أداء الحريري. وهناك أيضا آخــرون أقل وزنا 
وشــهــرة، لــجــأوا إلــى األســلــوب نفسه، بعد أن 
نتيجة حصول خالفات  السبل،  بهم  تقطعت 
مع زعاماتهم السياسية أو الحزبية، فقد لجأ 
النائب والوزير السابق »املستقبلي« الطبيب 
أحمد فتفت )65 سنة( إلى التخلي عن مقعده 
الــنــيــابــي فـــي الــــدائــــرة الــثــانــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الذي  سنة(   28( الشاب  ابنه  لصالح  الشمال، 
ح على الئحة »املستقبل«. فيما قام أحد 

ّ
ترش

النواب والوزراء السابقني من عائلة بكواتية، 
فــي محافظة عــكــار طــالل املــرعــبــي )72 سنة(، 
الذي فشل في إعادة تسويق نفسه، بالتنازل 
عن املقعد النيابي البنه طارق البالغ 33 سنة. 
وهـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن ورثـــوا 
ــنـــوات، يــتــقــّدمــهــم  الــنــيــابــة عـــن آبــائــهــم قــبــل سـ
سامي الجميل الذي يشغل اليوم أيضا رئاسة 
ز زعامته وتتكرس 

ّ
حزب الكتائب، الذي تتعز

آلل الــجــمــيــل. ويــلــيــه ابـــن عــمــه، نــديــم الجميل 
الجميل، وأيضا  األســبــق بشير  الــرئــيــس  ابــن 
ــائـــب عــــن الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي زيــــاد  ــر نـ ــ ــــاب آخـ شـ
الــقــادري الـــذي اغتيل والـــده الــنــائــب والــوزيــر 
السابق خالل الحرب األهلية. وهناك من يعد 
أن  املأساوية  واملفارقة  املقبلة.  للسنوات  ابنه 
النظام الــســوري كــان وراء اغتيال آبــاء معظم 
هــؤالء النواب. ثم هناك مسك الختام، ظاهرة 
أزواجهن  يخلفن  اللواتي  البرملان  في  النساء 
أو آباءهن، لكن الجميع يحرص على تكريس 
زعــامــتــه وتــوريــثــهــا عــبــر إحــاطــتــهــا بالتأييد 
االقتراع.  صناديق  عبر  وتشريعها  الشعبي، 

إنه نظام التوريث الديمقراطي.
)كاتب لبناني(

منذ ما قبل االنقسام، يدير الطرفان سياسات 
تـــقـــوم عـــلـــى األوهــــــــــام، فـــمـــن ســـــار وراء وهـــم 
املفاوضات يحتاج إلى معجزة للحصول على 
يقوله  ما  وهــو  اإلسرائيليني،  مع  مقبول  حل 
املفاوضون الفلسطينيون أنفسهم. ومن سار 
وراء وهم تــوازن الرعب، كما ساد في خطاب 
»حـــمـــاس«، فــي الــوقــت الـــذي تقضم إســرائــيــل 
وهما  أدار  والــقــدس،  الغربية  الضفة  أراضـــي 
ال يقل خطورة عن األول. منع هــذان الوهمان 
ــاوي الـــذي  ــأســ الــــوصــــول إلــــى حـــل لــلــوضــع املــ
ُيخرجهم  لــن  والــــذي  الفلسطينيون،  يعيشه 
اآلخــرون منه. وألن األوهــام ما زالــت معششة 
الـــرؤوس، فشلت كل محاوالت املصالحة،  في 
عــلــى الــرغــم مــن كــل الــتــحــوالت الــتــي شهدتها 
املــنــطــقــة طـــوال الــعــقــد املــنــصــرم. بــعــد عــقــد من 
ــراع الــــدمــــوي، مـــن املــعــيــب عــلــى الجميع  الـــصـ
فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن يــبــقــى الــوضــع 
االنقسامي على حالة، وهذا ما يؤسس ألعوام 
مقبلة تشير إلى البقاء على هذه الحالة، سنة 
الفلسطيني  الــوضــع  ومــا يجعل  أخـــرى،  بعد 

يتدحرج على شكل مهزلة. 
فلسطيني  وضــع  بــنــاء  على  للعمل  األوان  آن 
ــر الـــثـــنـــائـــيـــة الــقــائــمــة  ــيــ جــــديــــد، ال يـــبـــقـــى أســ
فـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــهــو يــحــتــاج إلــى 
حـــالـــة جـــديـــدة تــمــلــك الــحــســاســيــة تـــجـــاه آالم 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وتــعــيــد االعـــتـــبـــار لــلــمــشــروع 
الوطني الفلسطيني الذي بات من الواضح أن 
طرفي الصراع الفلسطيني لم يعودا مشغولني 
به جديا، وهذا ما يتطلب العمل خارج الصيغ 
عليها  يعتمدان  الطرفان  زال  ما  التي  البالية 

في قبضهم على الوضع الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني(

بــالــخــضــوع لــــــدورات تــدريــبــيــة عــلــى الــكــالم 
من  السياسي  التثقيف  وعــلــى  والــتــصــريــح، 
مــســتــشــاري والـــــده، وأخــصــائــيــني فــي إتــقــان 
وممارسة ما يطلق عليه اليوم »لغة الجسد«، 
وفي كيفية التوجه إلى الناس ومخاطبتهم. 
وها هي وسائل اإلعالم »تتبرع« للمساهمة 
في حمالت التسويق لهؤالء الورثة الشباب، 
التلفزيونية  القنوات  فقد استضافت إحدى 
الـــشـــاب طــونــي فــرنــجــيــة )30 ســنــة( املــرشــح 
فرنجية  سليمان  والـــده  مــكــان  لالنتخابات 
ــعـــده لــخــالفــتــه مـــنـــذ ســــنــــوات، فــيــمــا  ــذي يـ ــ الــ
ــة  ــاســ ــرئــ ــه لــ ــفــــســ ــو لـــتـــحـــضـــيـــر نــ ــ ــ ــــرغ هـ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ
الجمهورية. وكان األب قد ورث بدوره املقعد 
بدا  والعشرين.  الخامسة  في  وهو  النيابي، 
فرنجية االبن صورة مصغرة عن طريقة أداء 
والــده، ومقاربته السياسية لألمور. ويرأس 
الشاب فرنجية الئحة تضم عشرة مرشحني 
عـــن الـــدائـــرة الــثــالــثــة فـــي مــحــافــظــة الــشــمــال، 
أصغرهم يبلغ تقريبا ضعفي عمر فرنجية. 
وهــو ســيــرأس، فــي حــال فـــوزه، كتلة نيابية 

تضم خمسة أو ستة نواب. 
وكذلك فعل وليد جنبالط الذي وجد صعوبة 
 35( تيمور  البكر  ابنه  إقناع  البداية في  في 
سنة( بتسلم زمام الخالفة، وهو الذي يحمل 
الجامعة  مــن  السياسية  الــعــلــوم  فــي  ــازة  إجــ
ــات  ــ ــوم دراســ ــلــ ــروت، ودبــ ــيــ األمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
عــلــيــا مـــن جــامــعــة الـــســـوربـــون فـــي بـــاريـــس. 
 2009 انتخابات  منذ  إقناعه  مــحــاوالت  بــدأ 
االنتقال  أسلوب  عندها  فاختار  يوفق،  ولــم 
التدريجي للزعامة الجنبالطية، عبر التنازل 
ــرك رئــاســة  الـــفـــوري عـــن املــقــعــد الــنــيــابــي، وتــ
الحزب إلى مرحلة الحقة. وبدخوله البرملان، 

تكون ادعـــاءات هــذا الطرف أو ذاك صحيحة، 
كان  الفلسطيني،  لــلــواقــع  املــدمــرة  اآلثـــار  لكن 
إلــى محاولة  الــطــرفــني سريعا  تــدفــع  أن  يجب 
الخروج من الواقع األليم الذي كرسه االنقسام 
اعترفا  الطرفني  وأن  خصوصا  الفلسطيني، 
ــار املـــدمـــرة على  ــ بــأنــه كـــان ملـــا جـــرى هـــذه اآلثـ
الفلسطينيني وقضيتهم. ولكن لم نَر سياسة 
تتحّرك على أرض الواقع من أجل تجاوز هذا 
الواقع املدمر من األطــراف التي تعترف بذلك، 
الــحــل، ونحن على بعد عقد مــن تلك  وبيدها 

األحداث املدمرة. 
يقول  ما حــدث  وأي تحليل منطقي ملجريات 
إنــه كــان يمكن تجنب ذلــك االقــتــتــال الــدمــوي. 
ــالـــي، تــجــنــيــب الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ ــالـ وبـ
هذا  الــيــوم،  تعيشها  التي  الكارثية  األوضـــاع 
 قبل 

ً
ــاع كــانــت نــمــوذجــيــة ــ ال يــعــنــي أن األوضــ

الــصــراع الــدمــوي، لكنها لــم تكن بــهــذا السوء 
اليوم. كانت  الفلسطيني  الواقع  الذي يعيشه 
السياسية  والــــقــــرارات  الــســيــاســيــة  الــخــيــارات 
بــالــتــصــعــيــد والــتــحــشــيــد والـــتـــحـــريـــض كلها 
العنوان،  وقــرأ محللون  الجدار.  على  مكتوبة 
وحذروا منه قبل وقوعه. وعلى الرغم من نفي 
حرمة  عــن  وتصريحاتها  السياسية،  الــقــوى 
الفلسطيني، حذر محللون فلسطينيون  الدم 
من أن ما جرى، بعد االنتخابات التشريعية، 
يــقــود إلــى الــصــدام املــســلــح. لكن أحـــدا لــم يكن 
الــكــالم، واعتبر كــل طرف  يريد أن يسمع هــذا 
أنه يملك الحقيقة والحق، وبما أن الخطابات 
باتت مطلقة من الطرفني، فكان كل شيء يقود 
إلى الصدام املسلح. وهناك من يرجع الصدام 
الــتــدخــالت اإلقليمية، وهــنــاك من  إلــى  املسلح 
يــتــحــدث عــن نــظــريــة املـــؤامـــرة، وال شــك فــي أن 

لبنان وديمقراطية التوريث السياسي

آن األوان لتأسيس وضع فلسطيني جديد

منذ سنوات، 
أصبح التوريث مبرمجًا. 

بات صناعًة يتم 
ترويجها باكرًا، ومن 

الُموِرث نفسه

بات واضحًا أن 
طرفي الصراع 

الفلسطيني لم يعودا 
مشغولين بالمشروع 

الوطني جديًا
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القاهرة ـ العربي الجديد

إضـــافـــة إلــــى الــهــمــوم واملـــشـــاكـــل الــيــومــيــة 
واألزمـــــــات املــعــيــشــيــة، يــعــانــي عــــدد كبير 
ــة، مــن  ــنـ ــزمـ ــن أمـــــــراض مـ ــريـــني مــ ــن املـــصـ مــ
بينها الثالوث املدمر، أي »الفشل الكلوي وأمراض 
السرطان والكبد«، من دون أن تنحصر فيها فقط. 
وتـــعـــّد نــســبــة مــرضــى الــســكــري كــبــيــرة فـــي مــصــر، 
فـــي وقــــت يــعــانــي كــثــيــرون مـــن الــضــغــط وأمــــراض 
ــزداد نــســبــة األمــــــــراض الــتــنــفــســّيــة،  ــ ــ الـــقـــلـــب. كـــمـــا تـ
خصوصا بــني الــشــبــاب، مــا دفــع عـــددًا مــن أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى مــنــاقــشــة الــقــضــيــة تــحــت قبة 

مزمنة، كالسكري والضغط والقلب.  ولم يكن من 
النواب إال دق ناقوس الخطر، إذ طالب عضو لجنة 
 بضرورة التحرك 

َ
الصحة، خالد الهاللي، الحكومة

تحولت  التي  األمــراض  ملواجهة  والعاجل  الفوري 
إلى ظاهرة يومية، ومواجهة ارتفاع أسعار أدوية 
عــالج األمــــراض املــزمــنــة، موضحا أن هــنــاك قائمة 
كبيرة من األشخاص املصابني باألمراض املزمنة 
موجودون في املستشفيات الحكومية، إما إلجراء 

ي العالج.
ّ
العمليات أو لتلق

فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول أســتــاذ أمـــراض الحساسية 
واملــنــاعــة فــي جــامــعــة »عـــني شــمــس«، مــاجــد رفــعــت، 
إلــى خطر يهدد  املزمنة تحول  األمـــراض  انتشار  إن 
ــراض  ــ ــعـــددًا األمـ ــدد كــبــيــر مـــن املـــصـــريـــني، مـ حـــيـــاة عــ
األكــثــر انــتــشــارًا فــي مختلف املــحــافــظــات املــصــريــة، 
العيون والــصــداع  أمـــراض  املــثــال،  منها على سبيل 
ــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر واألمــــــــراض الــتــي  ــام وأنـــفـ ــظـ ــعـ والـ
إلى  البعوض  الحيوانات وتنتقل من خالل  تصيب 
اإلنــســان، وفــيــروس نقص املــنــاعــة املكتسبة )إيـــدز( 
وغيرها. ويشير إلى أن األمراض في مصر أصبحت 
قاتلة، في ظل تردي العالج وغالء أسعار الكثير من 
األدوية، والتي ال يمكن ملحدودي الدخل تأمينها. من 
هنا، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى بديل قد يكون 

مدمرًا للمريض.
 نسبة كبيرة من األمراض تؤدي إلى 

ّ
ويرى رفعت أن

ضعف جهاز املناعة لدى املرضى، إضافة إلى عوامل 
أخرى، منها تلوث الغذاء، ما يتطلب تناول املقويات 

ومضادات األكسدة.
املجتمع  تواجه  استراتيجية  مشكلة  التلوث  ويعّد 
العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  فــى  وجـــاء  املــصــري. 
مثل 

ُ
التلوث في مصر ت العام 2016، أن نسب  مطلع 

الطبيعية، وذلــك نتيجة كثرة  املــؤشــرات  7 أضعاف 
من  وغيرها  والسيارات  املصانع  وعــوادم  املخلفات 

ملوثات البيئة. 

ــاع  ــفـ ــّد مــــن ارتـ ــهـــدف الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــحــ املـــجـــلـــس، بـ
 نــســبــة املـــخـــاطـــر، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــد مـــن األمــــــراض.

وتـــؤّكـــد تــقــاريــر طــبــيــة صــــادرة عــن وزارة الصحة 
إلــى مشكلة  تحّولت  املزمنة  األمـــراض   

ّ
أن املصرية 

الحكومية  املستشفيات  يــومــيــا  تــواجــهــهــا  كــبــيــرة 
والخاصة، في وقت يؤكد مصدر مسؤول أن تلوث 
املياه يعّد خطرًا رئيسيا في مصر، موضحا أن 38 
مــلــيــون مــصــري يــشــربــون مــيــاهــا مــلــوثــة. ويطالب 
ــّرك املــــســــؤولــــني ومـــجـــلـــس الـــــــوزراء  بــــضــــرورة تــــحــ
سريعا لحماية املواطن املصري من املــوت املحقق 
الكبدية  املتوطنة  بــاألمــراض  بعد تفشي اإلصــابــة 
والكلوية بسبب تلوث مياه الشرب. ويشير إلى أن 
هناك أكثر من 300 منشأة حكومية وخاصة تصّب 
وتقدر  يــومــيــا،  النيل  نهر  فــي  كيميائية  مخلفات 
بـ4.5 ماليني طن سنويا، ما يؤدي إلى زيادة نسبة 

تلوث املياه ثالثة أضعاف معّدل التلوث العاملي.
شير تقارير وزارة الصحة إلى أن هناك 30 مليون 

ُ
وت

مــصــري مــصــابــون بــأمــراض مــزمــنــة، علما أن أكثر 
أمـــراض الكبد،  مــن 15 مليون مــصــري يعانون مــن 
 السرطان 

ّ
إضافة إلى 300 ألف مريض كل عام. وحل

في املرتبة الثانية ثم الفشل الكلوي، علما أن هذه 
األمـــراض تـــؤدي إلــى وفــيــات يومية بسبب ضعف 
جهاز املناعة لدى املصريني، كما يؤّدي التلّوث إلى 
زيــادة أمــراض العقم. من جهة أخــرى، تــزداد نسبة 
القلق  الــشــبــاب، نتيجة  بــني  النفسية  االضــطــرابــات 
العام واالكتئاب، ما قد يدفع بعضهم إلى االنتحار. 
فــي املــقــابــل، يــواجــه عـــدد كبير مــن املــرضــى نقصا 
فـــي األدويــــــــة، مـــا يـــهـــّدد حــيــاتــهــم. ويـــجـــد آخــــرون 
 غالء 

ّ
ــة فــي ظــل أنفسهم عــاجــزيــن عــن شـــراء األدويــ

الشكوى  املواطنني غير  أمــام  يبقى  أســعــارهــا. وال 
املستشفيات  في  الصحية  الخدمات  تــرّدي  بسبب 
ـــر بشكل 

ّ
الــحــكــومــيــة واملــــراكــــز الــصــحــيــة، مـــا يـــؤث

أســـاســـي عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 

مجتمع
أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ، أمس األحد، في وادي كوسينغ، وسط البالد، بعد فيضان نهر ليكا 
مما تسبب في قطع الطرقات والكهرباء في بعض القرى. وقال املسؤول في بلدية بيروسيتش، 
 منسوب املياه يرتفع بمعدل 5 سنتيمترات في الساعة. وغمرت املياه 20 منزاًل 

ّ
ميهاييل كورتس، إن

حتى ظهر أمس، وهناك منازل أخرى معرضة للخطر. ومدينة كارلوفاتش وبلدات ياسينوفاتش 
وهرفاتسكا كوستاينيتشا هي األكثر عرضة للخطر من فيضان األنهار. وأدى انهيار أرضي في 
)رويترز( املنطقة األسبوع قبل املاضي إلى تدمير نحو 12 منزاًل.  

 األشخاص الذين يرتفع لديهم مستوى السكر في الدم بشكل طفيف، 
ّ
أشارت دراسة أميركية إلى أن

لكن ليس بدرجة تكفي لتشخيص إصابتهم بالسكري، ربما يكونون معرضني لخطر اإلصابة 
الدراسة  كبير معدي  وقــال  لديهم مستوى طبيعي.  أكبر ممن  والكلى بشكل  القلب  في  بمشاكل 
 الحالة التي أطلق عليها اسم »ما قبل 

ّ
الطبيب محمد علي وهو باحث في جامعة »إيموري« إن

 تغيير أسلوب الحياة مثل زيادة التدريبات وتناول غذاء صحي 
ّ
السكري« شائعة جدًا. وأضاف أن

)رويترز( بشكل أكبر قد يساعد الناس على تخفيض مستوى السكر في الدم.  

ارتفاع السكر الطفيف مرتبط بمشاكل القلب والكلىثلوج ذائبة وأمطار غزيرة تسبب فيضانات في كرواتيا

ــابــــة  مــــا الـــتـــعـــلـــيـــم؟ ســـــــؤال قــــد تــــكــــون اإلجــ
عــنــه ســريــعــة وســهــلــة، وتــتــلــخــص فــي نقل 
املــعــلــومــات والـــخـــبـــرات إلــــى الــتــالمــيــذ في 
املــــدارس واألطــفــال فــي املــنــازل. لــكــن، خلف 
هذه اإلجابة تقف فلسفات كاملة تمتد من 
قرون طويلة إلى أيامنا هذه وتتطرق إلى 
أعظم قيم الحياة. في هــذا اإلطــار، يعرض 
ــكــــولــــوجــــي تــــــــوداي«  ــايــ ــلـــة »ســ مــــوقــــع مـــجـ
ــــاب وعــلــمــاء 

ّ
ــت ــن فــالســفــة وكــ اقـــتـــبـــاســـات مـ

غربيون(  )معظمهم  مختلفة  وشخصيات 
تعّرف التعليم كاآلتي:

ــان بــيــاجــيــه  - الــفــيــلــســوف الــســويــســري جــ

للتعليم  الــرئــيــس  الــهــدف   :)1980  -  1896(
املـــدارس يفترض أن يكون خلق رجال  في 
ونـــســـاء قـــادريـــن عــلــى فــعــل أمــــور جــديــدة، 
تـــرداد مــا فعلته األجــيــال  ولــيــس ببساطة 

املاضية.
- الروائي والشاعر الفرنسي أناتول فرانس 
التعليم ال يعّبر عن كمية   :)1924 - 1844(
أو  الــذاكــرة،  في  اختزنتها  التي  املعلومات 
القابلية على  التعليم هو  مــدى ما تعرف. 

التفريق بني ما تعرفه وما ال تعرفه.
- زعيم جنوب أفريقيا التاريخي نيلسون 
هــو  الــتــعــلــيــم   :)2013  -  1918( مـــانـــديـــال 

السالح األقوى الذي يمكننا استخدامه من 
أجل تغيير العالم.

- الفيلسوف اإلغريقي أفالطون )424 - 348 
التعليم هي حثنا على  امليالد(: غاية  قبل 

حّب الجمال.
- العالم الفيزيائي ألبرت إينشتاين )1879 
- 1955(: التعليم هو ما يبقى بعدما ينسى 

املرء ما تعلمه في املدرسة.
أســتــور:  نانسي  البريطانية  السياسية   -
التعليم الحقيقي هو ما يخرجنا من إطار 
الذات باتجاه ما هو أجمل، باتجاه اإليثار 

الذي يربطنا باإلنسانية جمعاء.

ــربـــي والــفــيــلــســوف الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــو  - املـ
فريري )1921 - 1997(: التعليم هو الحرية.
األميركي  الــتــربــوي  واملــجــدد  الفيلسوف   -
جون ديــوي )1859 - 1952(: التعليم ليس 
تجهيز املرء للحياة، بل هو الحياة نفسها.

- الكاتبة األناركية األميركية إيما غولدمان 
)1869 - 1940(: ليس في إمكان أّي شخص 
أن يــدرك ثــروة التعاطف، واللطافة والكرم 
 تعليم 

ّ
املختبئني داخل روح طفل. جهود كل

حقيقي يفترض أن تكشف هذا الكنز.
- الكاتب اإلنكليزي جيلبرت تشيسترتون 
)1874 - 1936(: التعليم هو ببساطة روح 

املجتمع التي تعبر من جيل إلى جيل.
- الروائي األميركي ويليام بوروز )1914 - 
املعرفة، وليست  التعليم هي  غاية   :)1997

معرفة الحقائق، بل القيم.
- الــفــيــلــســوف األمـــيـــركـــي املــتــخــصــص في 
 :)1977 -  1899( روبــرت هاتشينز  التربية 
غــايــة الــتــعــلــيــم املـــدرســـي تــجــهــيــز الــصــغــار 

لتعليم أنفسهم مدى الحياة.
- زعيم بوذيي التيبت الداالي الما: عندما 
أن  ننسى   

ّ
أال علينا  شبابنا،  عقول  نغذي 

نغذي قلوبهم.
)عصام سحمراني(

التعليم من منظار مفكرين عبر العصور

يعاني أكثر من 30 مليون مصري من أمراض 
مزمنة، أي نحو ثلث سكان مصر. وفي ظل 
عن  كثيرون  يعجز  الــمــحــدودة،  الــمــوارد 
غالء  ويشّكل  الالزم.  العالج  على  الحصول 
على  إضافية  أعباء  والعالجات  األدويـــة 
ومحدودي  الفقراء  خصوصًا  العائالت، 
مبالغة  ال  كهذا،  واقع  ظل  وفي  الدخل. 
المصرية  العائالت  معظم  إن  القول  في 
تعاني نتيجة األمراض، ويصبح التعايش مع 

هذا الواقع أمرًا ال مفرّ منه.

غالء

عصام سحمراني

»قف على الدفاع جهة اليسار«، طلب 
املدرب من الفتى الذي ال يهوى كرة القدم 
ه مضطر لذلك، فهو النشاط الرياضي 

ّ
لكن

الوحيد للذكور في املدرسة، والرياضة مادة 
كبقية املواد في الصف املتوسط الثاني 

)السابع األساسي(. هو لم يتوقع أساسًا 
ه سيلعب معنا في هذه املباراة القوية 

ّ
أن

أو في غيرها، فالفريق مؤلف من سبعة 
العبني وحارس أساسيني، وبقية الذكور 

على عددهم الذي يتجاوز العشرين كانوا 
احتياطيني، بعضهم تتسنى له املشاركة 

دائمًا بهذه الصفة، لكّن البقية ال يدوسون 
تراب امللعب حتى.

هذا اليوم كان مختلفًا، إذ طلبت اإلدارة من 
املدرب ياسر، الذي كان في املناسبة حارسًا 

سودانيًا محترفًا في أحد فرق الدرجة 
األولى في لبنان منتصف التسعينيات، أن 

يقدم إليها عالماته لجميع التالميذ، لكّن 
العبيه ليسوا سوى جزء من التالميذ. 

فمن ال يلعب الكرة يذهب مع الفريق سواء 
بانتظار دوره للعب، أو للمؤازرة، أو حتى 
ملمارسة نشاط مختلف، كاللعب بأغطية 

، بالقرب من أماكن 
ً
زجاجات الصودا مثال
التدريبات واملباريات.

كان يمكن لياسر ببساطة أن يسجل 
ه لسبب 

ّ
عالمات وهمية للتالميذ، لكن

ما، قرر أن يشركهم جميعًا في املباراة 
املنتظرة، بالرغم من امتعاضنا - نحن 
األساسيني - وغضبنا من احتماالت 

الخسارة بسبب هذا التكتيك.
وبالفعل، أبقى على أربعة العبني أساسيني 

فقط، هم الحارس وقلب الدفاع وصانع 
األلعاب ورأس الحربة. وبات يداور في 

الظهيرين والجناحني، فيستبدلهم جميعًا 
 ربع ساعة، حتى 

ّ
في اللحظة نفسها كل

ى له إشراكهم جميعًا، وتسجيل 
ّ
تسن

عالمات لهم تتجاوز الوسط.
كان من بني الالعبني االحتياطيني من 

يعرف اللعب بالفعل، وكان من بينهم من 
ه جيد. لكّن البقية في 

ّ
اكتشفنا فجأة أن

املجمل كانوا سيئني جدًا وتحّمل الفريق 
 أخطاءهم. من هؤالء الالعب الذي 

ّ
ككل

طلب منه املدرب أن يقف على الدفاع لجهة 
اليسار. وبالفعل، ذهب إلى املكان ووقف. 

وقف باملعنى الحرفي، وبات العبو الفريق 
 الخصم يعبرون أمامه ويمررون 

لبعضهم البعض من دون أن يحرك أّي 
جزء من جسده حتى. وعندما صاح به 
أحدنا: »ما الذي تفعله؟«، أجاب: »ياسر 

طلب مني أن أقف«.
في لبنان 128 نائبًا. كثيرون من بينهم 

نواب باالسم، إذ يعتبرون املقعد البرملاني 
مجرد مقعد يجلسون عليه كحال صديقنا 

الذي وقف على الدفاع، أو ربما يجلسهم 
أحدهم عليه فيفوزون بالعالمات - فوائد 
الجلوس - من دون أن يكون لهم أّي قرار. 
معظم هؤالء النواب ينتظر إعادة انتخابه 

في السادس من مايو/ أيار املقبل، والنتيجة 
ليست خسارة فريق مدرسي بل شعب 

يصّر زعماؤه على إلحاق الهزيمة به.

مقعد برلماني 
في الملعب

مزاج

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018

الغذاء ملوث )أحمد إسماعيل/ األناضول(



مالية  مبالغ  ــال  إرسـ مسؤولية  تحملت  فقد 
لثالث أســر، إحــداهــا تتألف من سبعة أفــراد، 
ــنــي أخـــيـــرًا، وكــمــا هي 

ّ
مــن بينهم أطـــفـــال. لــكــن

الحال بالنسبة إلى مغتربني كثيرين، أجبرت 
على ترك مصدر رزقي ورزق األسر التي كنت 

أعيلها بسبب نظام السعودة«.
أربعة أعوام،  ه »ألكثر من 

ّ
أن اليريمي  ويخبر 

فــي محل بيع  كنت شريكًا ملــواطــن ســعــودي 
السعودية  العاصمة  خــضــراوات وفــواكــه في 
 الــســلــطــات عــمــدت أخـــيـــرًا إلــى 

ّ
الـــريـــاض. لــكــن

ســعــودة مــحــالت الــخــضــار الــتــي يعمل فيها 
يمنيون وطردت كل من يعمل في هذا املجال«. 
يضيف: »أنا في اليمن منذ أكثر من شهَرين، 
ني 

ّ
ولــم أجــد حتى الــيــوم أّي عــمــل. ويــبــدو أن

ســوف أعــود مــن جديد إلــى السعودية مهما 
أريد  ني 

ّ
بالتهريب، ألن النتائج وحتى  كانت 

ــراد أســـرتـــي. وســـوف أفــعــل أّي  ــ أن أعــيــش وأفـ
شيء في سبيل تحقيق ذلك«. ويعّبر اليريمي 
إزاء »الذين حرموني من مصدر  عن سخطه 
ــذه الــــظــــروف وعــامــلــونــي  ــ رزقــــــي فــــي مـــثـــل هـ
بــطــريــقــة غــيــر الئــقــة. فــقــد ألــقــي الــقــبــض علّي 
ــنــي مـــجـــرم، قــبــل أن 

ّ
وتــقــيــيــدي وســجــنــي كــأن

يــجــري إخـــراجـــي مــن الــبــالد بــمــالبــســي فقط. 
لـــم يــســمــحــوا لـــي بــحــمــل أّي مـــن مــقــتــنــيــاتــي 
ذلك؟  يفعلوا بي  أن  لهم  الخاصة. هل يجوز 

 هل نستحق نحن اليمنيون هذه املعاملة؟«.
من جهته، علي مغترب يمني في السعودية، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــراتــب الــزهــيــد الـــذي كــان 
ه يرفض 

ّ
فإن مقابل عمله،  في  يحصل عليه 

العودة إلى اليمن ويختبئ في إحدى العزب 
 
ّ
»العربي الجديد« إن في مدينة جّدة. يقول لـ

الحرب  انتحار، بسبب  اليمن  إلــى  »الــعــودة 
أمامي  ليس  بالتالي،  واألمــــراض.  والــجــوع 
ى حتى تنتهي الحمالت األمنية 

ّ
إال أن أتخف

فــأعــود إلــى العمل مــن جــديــد«. ويخبر علي 
الكشف عــن هويته كاملة،  ظ عــن 

ّ
الــذي تحف

ه مختبئ منذ أربعة أشهر وال يخرج إلى 
ّ
أن

الذين  اليمنيني  الــشــارع مثل عــدد كبير من 
لن  اليمن،  الترحيل. يضيف: »في  يرفضون 
ــنــي لو 

ّ
 بــســبــب الـــحـــرب. لــكــن

ً
تــجــد أبــــدًا عــمــال

عــمــلــت هــنــا وحــصــلــت فــقــط عــلــى ألـــف ريـــال 
 
ّ
ســعــودي )نــحــو 270 دوالرًا أمــيــركــيــًا(، فــإن
الــصــرف ســوف يساعد أسرتي  فـــارق سعر 
عــلــى الــصــمــود وإن كـــان املــبــلــغ تــافــهــًا. هــذا 
ــــه 

ّ
ــى أن ــ ــلـــي إلــ ــيـــر عـ مــــا يـــمـــكـــن فــــعــــلــــه«. ويـــشـ

قبضت  »وإذا  عـــمـــل،  أّي  فـــي  يــعــمــل   ســــوف 
 
ّ
عــلــّي الـــجـــوازات الــســعــوديــة ورّحــلــتــنــي، فــإن
ني سوف 

ّ
الله وقـــدره. لكن هــذا يكون قضاء 

ــود مـــن جــديــد ولـــن أبــقــى فـــي مــنــزلــي في  أعــ
الــجــوع«. مــن  أوالدي  يــمــوت  بينما   صنعاء 

صنعاء ـ العربي الجديد

املـــقـــيـــمـــني  آالف  مـــــئـــــات  تــــرحــــيــــل 
الــيــمــنــيــني فــــي املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
مأساة جديدة تضاف  السعودية 
إلى قائمة املآسي التي يعاني منها اليمنيون، 
والـــتـــي تــجــعــل مـــا يـــجـــري فـــي الــيــمــن »أســــوأ 
املنظمات  بحسب  معاصرة«  إنسانية  كارثة 
الــدولــيــة. وفـــي مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري، راحــت 
األعمال  بعض  تحصر  السعودية  السلطات 
الــوافــديــن،  بــالــســعــوديــني وتغلقها فــي وجـــه 
فــي حــني أصـــدرت قـــرارات بترحيل كــل مــن ال 
ــــك بــهــدف  يــمــلــك تــصــريــح عــمــل نــظــامــي، وذلـ
ــعــــّدالت الــبــطــالــة بـــني الــســعــوديــني  خــفــض مــ
أتى  السعودي.  للشباب  فــرص عمل  وتوفير 
ذلـــك وســـط تــحــذيــرات مـــن تــداعــيــات كــارثــيــة 
اقتصادية  بــآثــار  وتــهــدده  اليمن  قــد تصيب 

واجتماعية سلبية.
السعودية  الداخلية  وزارة  إحــصــاءات  تفيد 
 65 فــي املــائــة مــن الــذيــن جــرى ترحيلهم 

ّ
بـــأن

ــم يـــمـــنـــيـــون، بــيــنــمــا  ــرًا مــــن أراضـــيـــهـــا هــ ــيــ أخــ
 .

ً
ينتظر 130 ألف يمني آخرين مصيرًا مماثال

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول أحـــمـــد حــمــيــد وهــــو من 
السعودية،  من  املرّحلني  اليمنيني  املغتربني 
فــــرضــــت رســــومــــًا وقــــوانــــني  »الـــســـلـــطـــات   

ّ
إن

ساهمت في تعقيد أوضاعنا لينتهي الحال 
بعدم السماح لنا بالعمل في مجاالت كثيرة 
األعــمــال واملــهــن بالسعوديني«.  وحــصــر تلك 
ه لم يتمّكن من 

ّ
»العربي الجديد« أن يضيف لـ

»دفع املبالغ الكبيرة التي فرضتها السلطات 
السعودية«.

ويـــتـــابـــع حـــمـــيـــد: »أعــــيــــش مـــنـــذ ســــنــــوات فــي 
اململكة أنــا وأفــــراد أســرتــي، وكــنــت أعــمــل في 
متجر لبيع اإللكترونيات والهواتف النقالة، 
وعندما صدر قرار الرسوم الواجب تسديدها 
 فرد من أفراد أسرتي شهريًا، كان من 

ّ
عن كل

إلى  فراتبي بسيط«. ويشير  البقاء.  الصعب 
 ذلك 

ّ
ه قّرر إعادة أفراد أسرته إلى اليمن، لكن

ّ
أن

لم يكن األمر الوحيد الذي غّير حياته، ويقول 
 »قــــرار ســعــودة مــحــالت الــهــواتــف النقالة 

ّ
إن

كــان الضربة التي دّمـــرت كــل شــيء. فغادرت 
اململكة مجبرًا، وها أنا اليوم في مدينتي في 
محافظة إب )وسط( أبحث عن عمل من دون 
ــــق، وأعــيــش على مــا أحــصــل عليه من 

َّ
أن أوف

بيع مقتنيات ثمينة خاصة بنا«.
ــع املـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي ســعــد  ــ ال يــخــتــلــف وضــ
اليريمي عن وضع حميد، فهو جرى ترحيله 
من السعودية في أواخر يناير/ كانون الثاني 
املــاضــي، األمــر الــذي تسبب في ســوء وضعه 
املعيشي ووضــع ثــالث أســر كــان يعيلها في 
ه »بسبب 

ّ
اليمن. يقول لـ »العربي الجديد« إن

الــــحــــرب، كــــان أخــــي وزوج أخـــتـــي بـــال عــمــل، 
السعودية،  فــي  الــذي يعمل  الوحيد  ــنــي 

ّ
وألن

يمنيون خارج 
السعودية

معاناة إنسانية 
جديدة 

مع الترحيل

أينما  باليمنيين  االلتصاق  على  تصرّ  المصائب  أن  يبدو 
حلّوا، في بالدهم المأزومة أو في بلدان االغتراب حيث 
واليوم،  لعائالتهم.  كريمة  عيش  لقمة  عن  يبحثون 

تأتي موجة الترحيل السعودية لتزيد الطين بلّة

يجد أكثر من مليوني 
بدوي، يعبرون سنويًا 

الحدود بين أفغانستان 
وباكستان، أنفسهم 

مهددين في أرزاقهم، ما 
قد يصل إلى حّد المجاعة 

بحسب منظمات، بعد 
منع باكستان عبورهم إلى 

مراعيها، بسبب التوتر 
بين البلدين

باكستان البدو مهددون بالمجاعة بسبب منعهم من دخول 

منذ مطلع العام 
راحت بعض األعمال ُتحصر 

بالسعوديين

130 ألف يمني ما 
زالوا ينتظرون دورهم 

لترحيلهم من السعودية

يخشون من المجاعة 
ألّن مصدر دخلهم الوحيد 

هو القطعان

العام الماضي كان 
سعر الخروف 250 دوالرًا، 

وهذا العام بات 170

1819
مجتمع

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بــســبــب الــتــوتــر فـــي الــعــالقــات بـــني بــاكــســتــان 
وأفــغــانــســتــان، والــتــي نتجت عنها إجـــراءات 
الدولتني، تحولت  بني  الــحــدود  على  مشددة 
ــررت شــــرائــــح عــــدة،  ــاع املـــنـــطـــقـــة، وتــــضــ ــ ــ أوضـ
خــصــوصــًا الــالجــئــني األفـــغـــان فــي بــاكــســتــان. 
لــكــن، فــي اآلونـــة األخــيــرة بـــرزت قضية البدو 
الذين كانوا يتنقلون بشكل اعتيادي  الرّحل 
بــني الــدولــتــني ألجـــل الــحــفــاظ عــلــى قطعانهم 
ــيـــهـــم، وهـــــي مـــصـــدر دخــلــهــم  ــة مـــواشـ ــيـ ــربـ وتـ

الوحيد.
يتنقل مئات اآلالف من البدو الرحل املعروفني 
محليًا بــاســم »كــوتــشــي« مــع عــائــالتــهــم بني 
أفغانستان وجنوب غرب باكستان وتحديدا 
إقليم بلوشستان واملناطق القبلية في شمال 
املــراعــي ملواشيهم،  عــن  غــرب باكستان بحثًا 
من دون أن تقف الحدود في وجههم. وكانت 
ــم مـــنـــذ قــــــرون طـــويـــلـــة ولــيــســت  ــهـ ــادتـ هـــــذه عـ
سنوات. كان البدو يقضون الصيف والربيع 

عذبة  بمياه  الغنية  بلوشستان  غــابــات  فــي 
ومــــراٍع بــريــة. وبــعــد انــقــضــاء الــصــيــف كــانــوا 
يعودون مرة أخرى إلى أفغانستان. وبسبب 
الـــرزق مــن خالل  كــانــوا يكسبون  التنقل  هــذ 

بيع املواشي.
في هذا الخصوص، يقول نصيب ولي خان، 
وهو شاب من البدو الرحل في إقليم بكتيكا 
ــد«: »كـــنـــا نـــرحـــل فـــي هــذا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الباكستانية،  القبلية  املــنــاطــق  إلـــى  املــوســم 
ــنــــاك أشــــهــــرًا عــــديــــدة ألن فــيــهــا  ونـــمـــضـــي هــ
الحكومة  بعدما نصبت  لكن،  كثيرة.  غابات 
ال  الحدود  على  أسالكًا شائكة  الباكستانية 

يمكننا الذهاب«.
يملك نصيب وأشقاؤه مئات رؤوس املواشي، 
وما زال ينتظر سماح السلطات الباكستانية 
لــه بــالــذهــاب، إذ ليس أمــامــه خــيــار آخــر غير 
ملواشيه  تصلح  ال  األفغانية  فاملناطق  ذلــك، 
في هذا املوسم، كما يقول. والده، وقبله جده، 
كانا يتنقالن بني باكستان وأفغانستان منذ 
بني  السياسية  العالقات   

ّ
لكن طويلة،  عقود 

الــجــارتــني حــالــت هــذا الــعــام دون ذهـــاب هذا 
الشاب وجميع البدو الرّحل إلى باكستان.

إنــتــرنــاشــونــال  تــقــول منظمة »جــوهــانــيــتــيــر 
 »مــــا يـــقـــرب من 

ّ
ــة إن ــيـ ــانـ أســيــســتــانــس« األملـ

مـــلـــيـــونـــني مــــن الــــبــــدو بــــاتــــوا مــعــلــقــني عــلــى 

ثمة مئات اآلالف من سكان مناطق الجنوب 
والــشــمــال األفــغــانــي تــركــوا مــنــازلــهــم بسبب 
ــــؤالء عــبــئــًا على  الـــوضـــع األمـــنـــي وأصـــبـــح هـ
املجتمع والحكومة معًا، معربة عن خشيتها 
من نزوح هؤالء البدو وتوزعهم في مختلف 
مناطق أفغانستان ما سيضيف عبئًا جديدًا 

.
َ
على املجتمع والحكومة معا

ــان، أحـــد زعــمــاء  بــــدوره، يــقــول سميع الــلــه خـ
الــبــدو فــي إقليم بكتيكا: »تــضــررنــا أكثر من 
ــراءات عــلــى الــحــدود بني  ــ غــيــرنــا بسبب اإلجــ
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، وكــنــا مــحــاصــريــن 
ــــوال وقــــت طـــويـــل. تــلــك اإلجــــــــراءات قطعت  طـ
اآلن  الـــرزق.  عــن  بحثًا  املعتاد  علينا طريقنا 
ــا أغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة  ــدمـ ــعـ وبـ
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــات عـ ــ الــــحــــدود فــــي وجـــهـــنـــا، مـ
مواشينا ألننا لم نجد لها املراعي املناسبة«. 
الــعــام املــاضــي كان   »فــي 

ّ
يذكر سميع الله أن

أميركيًا،  دوالرًا   250 الــواحــد  الــخــروف  سعر 
لكن في العام الجاري بات سعره 170 دوالرًا. 
يــتــوقــع أن تـــكـــون الــفــتــرة املــقــبــلــة أقـــســـى من 

البدو  النواحي، خصوصًا مع خشية  جميع 
مــن قطعانهم بسبب عدم  كثير  مــن خــســارة 

توفر مراٍع إذا لم تفتح الحدود.
تصغي  الباكستانية  الــحــكــومــة   

ّ
أن يــبــدو  ال 

الرّحل،  والبدو  الحقوقية  املنظمات  لنداءات 
وقوعه،  ما يخشون  هــؤالء  يواجه  وبالتالي 
أفغانستان  فــي  جــهــودًا حثيثة  هــنــاك   

ّ
أن إاّل 

ــل فــــي مــــنــــاٍح أخــــرى  ــ ــرّحـ ــ ملـــســـاعـــدة الــــبــــدو الـ
وبعد  وغيرها.  الصحية  والرعاية  كالتعليم 
الشيوخ،  ومجلس  البرملان  في  القضية  رفــع 
ملندوبي  كبير  اجــتــمــاع  املــاضــي  الشهر  عقد 
 مناطق 

ّ
وزعماء البدو الذين تجمعوا من كل

باالجتماع  يسمى  ما  خيمة  في  أفغانستان 
القبلي في كابول ملناقشة قضاياهم ورفعها 
في األروقــة الحكومية. وشارك في االجتماع 
ــقـــول دالور  يـ ــك،  ــ نـــحـــو 500 شـــخـــص. عــــن ذلــ
فــيــضــان، رئــيــس نــقــابــة الـــبـــدو: »نــعــمــل على 
كــالــتــنــقــل،  الـــراهـــنـــة  أواًل مــشــاكــلــنــا  ــطـــني:  خـ
ثـــم حــقــوقــنــا األســـاســـيـــة مـــن تــعــلــيــم وصــحــة 

واستعادة أراض مغتصبة«.

الـــحـــدود األفــغــانــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي إقليم 
خــوســت جــنــوب أفــغــانــســتــان، وقـــد تجمعوا 
مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــالد بــهــدف الــذهــاب 
إقــلــيــم بلوشستان ومــنــاطــق فــي جنوب  إلـــى 
غرب باكستان، لكن بسبب األسالك الشائكة 
عـــلـــى الــــحــــدود واإلجــــــــــــراءات املــــشــــددة الــتــي 
الدولتني منع هؤالء  السلطات بني  فرضتها 
من الذهاب، وهم ال يجدون املراعي املناسبة 
 »هــؤالء 

ّ
فــي أفــغــانــســتــان«. تــذكــر املؤسسة أن

 
ّ
يــخــشــون مــن املــجــاعــة فــي الــفــتــرة املقبلة ألن
مـــصـــدر دخــلــهــم الـــوحـــيـــد هـــو الــقــطــعــان وال 
مراعي  ال  إذ  أفغانستان،  في  الرعي  يمكنهم 

جيدة ومناسبة في الجنوب«.
من جهتها، تؤكد منظمة »منظمة العمل ضد 
البدو سينتهي  هــؤالء   

ّ
أن الفرنسية  الجوع« 

ــعـــام وشــــــــراب، وهـــم  قـــريـــبـــًا مــــا لـــديـــهـــم مــــن طـ
يــعــيــشــون فـــي صـــحـــراء جــنــوب أفــغــانــســتــان. 
ــــون مـــــع قـــطـــعـــانـــهـــم خــطــر  ــهـ ــ ــــواجـ وبــــــذلــــــك، يـ
الحدود بني باكستان  املجاعة بسبب إغــالق 
 
ّ
وأفــغــانــســتــان. كـــذلـــك، تــضــيــف املــؤســســة أن

تخّوف من الجوع
الـــجـــوع الـــــذي يـــتـــخـــّوف مــنــه الــيــمــنــيــون هو 
الـــذي يــدفــع كــثــيــريــن مــن املــرّحــلــني اليمنيني 
ــتــــال، إّمــــــا مــع  ــقــ ــتــــحــــاق بـــجـــبـــهـــات الــ إلـــــى االلــ
الــجــمــاعــات املــســلــحــة كــالــحــوثــيــني والــقــاعــدة 
ــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة  أو مـ
ــرى املــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون  ــ الــشــرعــيــة. ويـ
 »ترحيل املغتربني 

ّ
األمنية صادق املــرادي أن

ظــهــور مشكالت  فــي  يساهم  قــســرًا  اليمنيني 
أمنية واجتماعية عدة«، محذرًا من »رّد فعل 
»العربي الجديد«  عكسي«. ويشرح املرادي لـ
 املغتربني الناقمني على السعودية بسبب 

ّ
أن

قراراتها األخيرة، »سوف ينخرط عدد كبير 
وااللــتــحــاق  الجبهات  على  الــقــتــال  فــي  منهم 
على  الحصول  بهدف  املسلحة  بالجماعات 
املال، وفي الوقت نفسه انتقامًا من السلطات 
 »الحوثيني 

ّ
السعودية«. ويلفت املرادي إلى أن

ــيـــرًا فـــي تــصــريــح رســـمـــي بــعــودة  رّحـــبـــوا أخـ
معسكراتهم   

ّ
أن وأكـــدوا  اليمنيني،  املغتربني 

أمامهم وجاهزة الستيعاب جميع  مفتوحة 
العائدين من السعودية للمشاركة  اليمنيني 
في الحرب ضدها وضد الحكومة الشرعية«.

ــــول الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي  ــقـ ــ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن محمد عبد الــوهــاب لـــ
»اإلجراءات السعودية األخيرة تهّدد بتراجع 
كــبــيــر فــي الــتــحــويــالت املــالــيــة، بــعــدمــا كانت 
أهـــم مــــورد اقــتــصــادي يــحــمــي الــيــمــنــيــني من 
شــبــح الــجــوع فــي ظــل الــحــرب الــتــي تعصف 
ــوام«. ويؤكد  بــالــبــالد منذ أكــثــر مــن ثــالثــة أعــ
 »األســر اليمنية تعتمد على 

ّ
عبد الوهاب أن

تــحــويــالت املــغــتــربــني بـــصـــورة رئــيــســيــة، في 
ــادر الـــدخـــل وتـــســـريـــح آالف  ظـــل تـــوقـــف مـــصـ
املوظفني من القطاع الخاص وتوقف رواتب 
موظفي الدولة منذ نحو عام ونصف العام«. 
ويلفت إلى أن »من شأن ذلك سوف يزيد من 

املعاناة اإلنسانية آلالف األسر اليمنية«.

تحركات حكومية فاشلة
ــد شــكــلــت  ــ ــة قــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــانــ ــ وكــ
مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، لجنة عليا 

برئاسة وزير الخارجية عبد امللك املخالفي 
لــلــتــواصــل مــع الــحــكــومــة الــســعــوديــة وبحث 
املــشــكــالت واملــعــوقــات الــتــي تــواجــه املغترب 
القرارات السعودية  اليمني، خصوصًا بعد 
غير  الوظائف،  التي قضت بسعودة معظم 

 جهودها ومحاوالتها باءت بالفشل.
ّ
أن

استثناء  فــي  اليمنية  املــســاعــي  فشل  وبــعــد 
اليمنيني من قرار السعودة ورسوم املرافقني، 
أصـــدر الــرئــيــس اليمني عــبــده ربــه منصور 
اليمنيني  املغتربني  بإعفاء  توجيهًا  هــادي 
اليمن بصورة  إلى  السعودية  العائدين من 
والضريبية،  الجمركية  الرسوم  من  نهائية 

األمر الذي أثار جدااًل واستياًء واسَعني.
ـــــَعـــــّد الـــعـــمـــالـــة الــيــمــنــيــة الـــثـــانـــيـــة لــجــهــة 

ُ
وت

ي 
َ
مليون  نحو 

ّ
إن إذ  السعودية،  في  الكثافة 

أكثر  أو  بــاملــائــة   20 يمثلون  يمني  مــغــتــرب 
ــقــّدر  مــن الــوافــديــن املــقــيــمــني فــي املــمــلــكــة. وُي
عــــدد الــيــمــنــيــني املـــرّحـــلـــني أو الـــذيـــن ســوف 
يــطــاولــهــم الــتــرحــيــل خــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة 
مــن جـــّراء تطبيق الــقــوانــني الــجــديــدة لنظام 
بأكثر من 400  الوظائف واألعمال،  سعودة 
ألـــف يــمــنــي مـــن مــخــتــلــف األعـــمـــار. ُيـــذكـــر أن 
كثيرين من هؤالء قضوا أغلب حياتهم في 

السعودية.
وكــــــان مــــســــؤول حـــكـــومـــي يــمــنــي قــــد كــشــف 
 عــدد 

ّ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة أن

املغتربني اليمنيني الذين جرى ترحيلهم أو 
الوديعة  منفذ  عبر  نهائيًا  خروجًا  سّجلوا 

الحدودي، بلغ 36 ألف مغترب خالل الفترة 
املمتدة ما بني بداية ديسمبر/ كانون األول 
 
ّ
أن إلــى  املــاضــي. ولفت  فبراير/ شباط  و20 
هذه األرقام ال تشمل عدد املغتربني العاديني 
الذين غــادروا عبر املــطــارات السعودية إلى 
مطار عدن، أو الذين انتقلوا إلى بلدان أخرى 

بحثًا عن فرص جديدة للعمل واالغتراب.
ـــــه وبــحــســب تــقــريــر 

ّ
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن

رات االقتصاد اليمني األخير الصادر 
ّ

مؤش
عــن مركز الــدراســات واإلعـــالم االقــتــصــادي، 
إلــى 85  اليمن  الفقر في  ارتفعت نسبة  فقد 
في املائة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 

مليون نسمة.

شخابيطتحقيق

فؤاد هاشم

تقول القصة في كتاب القراءة إن الصباح الجديد يبدأ دائمًا بصياح 
الديك. هكذا كنت أصحو في بيت جدتي في الضيعة حيث كانت 
تربي الدجاج، في غرفة صغيرة خلف منزلها، على طرف الحديقة 
الكبيرة. كانت تزرع في هذه الحديقة كافة أنواع الخضروات، التي 

تغنيها عن التسوق في الدكاكني، إال في حاالت نادرة. 
ر، جّدتي تفتح باب ذلك القّن ليخرج منه الديك 

ّ
ر في ما أتذك

ّ
وأتذك

ن 
ّ
املــؤذ يخبر  كأنه  بالصياح.  ويــبــدأ  الــدجــاجــات،  تتبعه  ثــم   ،

ً
أوال

بموعده، فتذهب جدتي بعد ذلك لواجب الصالة، وتحضير ركوة 
القهوة العمالقة. كنا نستيقظ أفواجًا على صياحه، وفي بعض 
األحيان نصحو على »حركشات« جدتي التي كانت تتقّصدها 
األطفال،  نحن  أكبرنا،  يكن  لم  حديقتها.  بأمور  نساعدها  كي 
الــطــقــوس، شبه يومية، في  الثالثة عــشــرة. وكــانــت هــذه  يتخطى 

املواسم غير املاطرة.
لــم يــكــن لــهــذا الــديــك أي فـــائـــدة، غــيــر كــونــه مــنــّبــهــًا لــبــزوغ الــفــجــر، 
ومعاشرًا للدجاجات. يتمختر رافعًا عرفه األحمر عاليًا، متكبرًا 
عليهن. أما الدجاجات فينتجن البيض، وينشرن الحياة في حديقة 
األشياء  فننسى   

ً
مباشرة اللهو  إلــى  كنا نصحو  الكبيرة.  جدتي 

املرتبة  واملـــالبـــس  الــوجــه  مــن غسيل  بــيــروت  فــي  تعلمناها  الــتــي 
ا نصحو على سجيتنا.

ّ
والكثير من اإلتيكيت. في الضيعة فقط كن

فــي بــيــروت، األمـــر مختلف، خصوصًا فــي أيـــام املــدرســة. كان 
لدينا منّبهان. األول أمي التي كانت لديها ثالث مراحل لإليقاظ: 
املرحلة األولى وهي غناء »طلع الضو عالواوي«، األغنية الخاصة 
املدرسة.  سندويشات  تحضيرها  خــالل  املطبخ  من  باألطفال، 
ــدفء املــخــتــبــئ في  ــ املــرحــلــة الــثــانــيــة وهـــي ســحــب األغــطــيــة مــع ال
واستمرار  »النكوزة«  الحاسمة،  وهي  الثالثة،  واملرحلة  داخلها. 
أمي في الغناء. لنبدأ من بعدها بتحضير أنفسنا مثل »الزومبي« 

في األفالم األميركية. 
أما املنّبه الثاني، فكان صوت األبواب الجرارة للمحالت والتي كان 
الفول  وباعة  ودكاكني  أفــران  من  بقليل،  الفجر  بعد  يفتح  أغلبها 
املدّمس. عندما ترفع تلك األبواب تصدر صريرًا حادًا يدخل من 
في  الشتوي  االستيقاظ  عملية  كانت  األخـــرى.  من  ليخرج  األذن 
بيروت من أصعب الطقوس اليومية. أما اليوم فقد صارت املنّبهات 
الــصــبــاحــيــة عــبــارة عــن هــواتــف ذكــيــة. نــخــتــار املــواعــيــد املناسبة 

والنغمات التي تناسب مزاجنا. 
الحديقة  مالمح  وتغيرت  نهائيًا  الــديــك  اختفى  جدتي  رحيل  مــع 
الكبيرة لتصير استراحة صيفية للعائلة مع خيمة ونافورة ماء. 
لكن غناء أمي و»نكوزاتها« ما زاال مستمرين كلما نمت في بيتها. 
أما صياح الديك على منّبه الهاتف فلم أحّبه يومًا لذلك استبدلته 

بأغنية »طلع الضو عالواوي«.
صباح الخير.

صيدا ـ انتصار الدنان

لــم تــكــن ابــتــســام عــبــد الـــقـــادر املسيلخي 
في مدينة صيدا  التي تسكن  اللبنانية، 
ــن الــعــمــر  ــالـــغـــة مــ ــبـ ــان( والـ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ )جــ
ــــي يــــــوم مــن  ــًا، فـ ــ ــامـ ــ ســـبـــعـــة وخـــمـــســـني عـ
ــام تعمل فــي أّي مــجــال خـــارج إطــار  األيــ
زوجها  كــان  فقد  عائلتها.  مــنــزل  تدبير 
الــلــذان  هما  وابنهما  الجنسية  املــصــري 
األسرة  املنزل واحتياجات  يوفران دخل 

املتنوعة.
فــي ســوق صــيــدا، املــلــيء بالبائعني على 
الـــعـــربـــات وفــــي املـــحـــال الــتــجــاريــة، تقف 
ابــتــســام عــنــد عــربــة تــضــع عــلــيــهــا الــفــول 
ــذرة والـــتـــرمـــس، وتــعــلــق فـــي سقفها  ــ والــ
بعضًا مــن أكــيــاس حــلــوى غـــزل الــبــنــات، 
ــيـــني. تــمــثــل هـــذه  ــن يـــومـ ــائــ بـــانـــتـــظـــار زبــ
ــة لــكــثــيــر مــــن املــتــســوقــني  الــــعــــربــــة فــــرحــ
العابرين ممن تجتذبهم في العادة هذه 
األصناف من املبيعات، وقد تكون سلوى 

لألطفال الذين يأتون مع أمهاتهم.
مما  ابنتها،  مــع  الــيــوم،  تعتاش  ابتسام 
تجنيه من بيعها عند هذه العربة. فمنذ 
ــفــــال املـــحـــال  الـــصـــبـــاح حـــتـــى ســــاعــــات إقــ
التجارية في سوق صيدا، في الخامسة 
ــر صحون 

ّ
مــســاء، تــقــف ابــتــســام وتــحــض

ــاس الـــتـــرمـــس  ــ ــيـ ــ ــــول( وأكـ ــفــ ــ ــــالوي )الــ ــكـ ــ الـ
والعرانيس )الذرة(.

ها 
ّ
لكن الــشــعــر،  تصفيف  تعلمت  ابنتها 

ــذه املــهــنــة  ــ لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــعـــمـــل فــــي هـ
بعد لــعــدم تــوفــر الــفــرص. تــقــول ابتسام: 
»ظـــروفـــي املـــاديـــة واملــعــيــشــيــة أجــبــرتــنــي 
عــلــى الـــنـــزول إلـــى الــســوق لــلــعــمــل، فمنذ 
ثــمــانــيــة أشــهــر تــوفــي زوجــــي الــــذي كــان 
يعمل ســائــقــًا عــلــى شــاحــنــة نــقــل كبيرة، 
وكــنــت حــيــنــهــا أســكــن فـــي مــنــطــقــة حـــارة 
صـــيـــدا، وكـــــان إيـــجـــار بــيــتــي يــبــلــغ 425 
أميركي(.  دوالر   300( لبنانية  ليرة  ألــف 
لكن، بعد وفاة زوجي وتوقيف األجهزة 
األمنية البني قبل شهرين، بسبب أوراق 
الجنسية، وعلى  كــونــه مــصــري  إقــامــتــه، 
ذمة قضايا أخرى، بقيت أنا وابنتي في 
البيت وحدنا. لم يعد باستطاعتنا دفع 
إيــجــار، فاضطررنا  مــن  املــتــوجــب علينا 
لــلــخــروج مــن املــنــزل والــبــحــث عــن غــيــره، 
فــلــم نــتــمــكــن مـــن ذلـــك بــســبــب اإليـــجـــارات 
 
ً
ــداًل مــنــه مــحــال املــرتــفــعــة، واســتــأجــرنــا بــ

تـــجـــاريـــًا يـــتـــألـــف مــــن طــبــقــتــني، بــالــقــرب 
الــبــحــري، وإيــجــاره مائة  مــن الكورنيش 
األولــى خصصناها  الطبقة  فقط.  دوالر 
للجلوس أما الطبقة الثانية فهي لنومنا 

أنا وابنتي«.
تــتــابــع: »فــي مثل هــذه الــظــروف، لــم يعد 
أمــامــي مــن مــجــال إاّل أن أعــمــل، فاخترت 
ــي البــنــي  ــ ــة، وهــ ــربــ ــعــ ــذه الــ ــ ــــل هــ

ّ
أن أشــــغ

فـــي األســـــــاس، فــأبــيــع عــنــدهــا وأحـــّصـــل 
مــعــيــشــتــنــا إلــــى أن يـــخـــرج مـــن الــســجــن، 
ــــى الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا«. لـــكـــن، هــل  فـــيـــعـــود إلـ
 مــن تــأمــني دخـــل يــوفــر لها 

ً
تتمكن فــعــال

والبــنــتــهــا حــيــاة كــريــمــة بــعــض الــشــيء؟ 
ــي ال 

ّ
تـــقـــول: »الــحــمــد لــلــه، مــســتــورة، لــكــن

العربة  أعــتــمــد فــي تحصيل رزقـــي عــلــى 
ــاء وعـــنـــدمـــا تــغــلــق  ــســ ــل عـــنـــد املــ فـــقـــط، بــ
املـــحـــال الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا فـــي الــســوق، 
أمـــام بيتي  الــصــاج  املناقيش على  أبــيــع 
)املــحــل املــســتــأجــر( أيــضــًا« فــاملــكــان يقع 
بــالــقــرب مـــن الــكــورنــيــش الــبــحــري حيث 

يكثر املتنزهون مساء.
ــا يـــواجـــه من  ــا يــتــعــلــق بــابــنــهــا ومــ فـــي مـ
قضايا، تقول: »ليس لدّي املال حتى أوكل 
له محاميًا يدافع عنه... محامينا هو الله 
ــده. لــكــن، هــنــاك أصــدقــاء لــه يعملون  وحــ
 قـــضـــيـــتـــه وإخــــــــــالء ســـبـــيـــلـــه«. 

ّ
ــل ــ ــ عــــلــــى حـ

تــتــابــع ابــتــســام: »لـــدي ابــنــة أخـــرى تعمل 

ــهــا ال تــســتــطــيــع تــامــني 
ّ
فـــي بــــيــــروت، لــكــن

شــــيء مـــن دخــلــهــا لــنــا فــهــي تــنــفــقــه على 
احتياجاتها من سكن وغذاء وغير ذلك«.

تــخــتــلــط مــشــكــلــة ابـــتـــســـام مــــا بــــني فــقــد 
ابنها، ومنعها  الـــزوج، والــفــقــر، وحــبــس 
مــــن تـــمـــريـــر جــنــســيــتــهــا الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
أوالدهــا، ما يجعلهم عرضة للمالحقات 
في حال عدم تأمني اإلقامة السنوية في 
لبنان. اإلعياء ظاهر في مالمحها، بينما 
الــهــمــوم. ال تعلم متى  مــن  تختزن كثيرًا 
الــســجــن، فهو موقوف  مــن  ابنها  يــخــرج 
غير محكوم. قد تطول املدة، وستتحمل 

 هذا التعب وحدها.
ّ

خاللها كل
العام،  الصيداوي  املشهد  مستوى  على 
ــلـــواتـــي يــتــجــرأن  قــلــيــالت هـــن الـــنـــســـاء الـ
للبيع، تحديدًا  الــوقــوف عند عربة  على 
في السوق. وربما يكسر مشهد ابتسام 
رتــابــة الــســيــطــرة الــذكــوريــة الــكــامــلــة. من 
جهتها، تــقــول: »لــم يكن لـــدّي مــن سبيل 
سوى إيجاد وسيلة للعمل، وهذه العربة 
يوميًا   جــّرهــا 

ّ
لكن لنا.  كانت خير معني 

يحتاج إلى سواعد رجال قوية وال يقدر 
 ذلك، 

ّ
كثيرون على ذلــك«. بالرغم من كــل

يخرج  عندما  وحتى  قوتها،   
ّ

بكل تعمل 
ابنها لن تترك العمل نهائيًا بل ستترك 
املناقيش  إعـــداد  فــي  العربة وتستمر  لــه 

على الصاج وبيعها.

»طلع الضو عالواوي«

ابتسام... تبيع »الكالوي« في شوارع صيدا

تهتم بالفول )العربي الجديد(

حرموا من المراعي 
الخصبة المعتادة هذا العام 

)جوهر عباس/ فرانس برس(

)Getty( ال فرص عمل في البالد
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MEDIA
منوعات قضايا

سالمة كيلة

مــّرت فــي 15 مـــارس/ آذار الجاري 
ــوات عـــلـــى بـــــدء الـــثـــورة  ــنــ ســـبـــع ســ
فــــي ســــوريــــة، شـــهـــد الـــعـــالـــم خـــالل 
ــازر،  ــجــ ــــرة أبـــشـــع املــ ــيـ ــ ســـنـــواتـــهـــا األربـــــــع األخـ
ــًة ال تـــوصـــف، هـــي نــقــيــض كـــل ذلــك  ــيـ ووحـــشـ
ــل الـــذي تعمم مــع بــدء  الــصــفــاء والــنــقــاء واألمــ
الثورات في تونس ومصر. لقد أفضى انفجار 
الثورات في البلدان العربية إلى انتشار األمل 
وأصبح  األرض،  بقاع  كــل  فــي  العالم  بتغيير 
ــيــــدان الـــتـــحـــريـــر املــــثــــال/ الــــرمــــز، وتــجــســيــد  مــ
هــــذا األمـــــل. ظــهــر لـــكـــأن شـــعـــوب الــعــالــم تــريــد 
ــأٍس، كسرها  يــ حــالــة  تعيش  لكنها  الــتــغــيــيــر، 
هذا االنفجار الكبير في البلدان العربية، لهذا 
باتت الثورة ممكنة، واألمل في التغيير ليس 

ممكنا فحسب، بل مؤكد كذلك. 

لماذا هذه الوحشية؟ 
أمــل ثـــوري عــّم الــعــالــم، ربــمــا كــان ال بــد مــن أن 
يتفتت. ومن هذا املنطلق، ال بّد من أن نفهم كل 
ما جرى في سورية، ونعرف سبب الوحشية 
النظام، وروســيــا وإيـــران تحت  التي مارسها 
أنــظــار الــعــالــم، الـــذي لــم يفعل ســـوى التنديد 
والــشــجــب شـــكـــاًل، وغــــض الــنــظــر عــمــا يــجــري 
فعاًل. لم يكن املوقف العاملي ناتجا عن عجز، 
وال نتيجة ال مــبــاالة، على العكس كــان فرحا 
بما يجري، ولقد اشتغلت دول إمبريالية على 

»النكز« و»اللعب« لكي تزداد الوحشية.
ــورات في  ــثــ ــى الــ ــرى الــنــظــر إلــ ــه جــ املـــؤســـف أنــ
ــل مـــنـــهـــا عــن  ــ الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة مـــنـــفـــصـــال كـ
األخرى، وجرت معالجة وضع كل منها بشكل 
مختلف عن األخــرى، وحتى املواقف اختلفت 
مــن ثــــورة إلـــى أخــــرى. بينما نــظــر كــل الــعــالــم 
اإلمــبــريــالــي إلــيــهــا ســيــاقــا واحـــــدا، وانــفــجــارا 
ــتــــصــــدي لــهــا  ــذا عـــمـــل عـــلـــى الــ ــ ــهـ ــ ــدا. ولـ ــ ــوحــ ــ مــ
العربية  النظم  د  هــدَّ ثوريا  باعتبارها مسارا 
د بــأن ينتقل إلــى مناطق أخرى  التابعة، وهــدَّ
في العالم. وفــي كل األحـــوال، أعطى األمــل في 
التغيير، هذا األمــر الــذي باتت شعوب كثيرة 
في  انفجرت  أزمــة  فــي  فالرأسمالية  تحتاجه. 
بــدأت  أيــلــول سنة 2008. وحــني  15 سبتمبر/ 
الــــثــــورات )كـــانـــت نـــتـــاج هــــذه األزمــــــــة(، كــانــت 
أزمــتــهــا تلك،   

ّ
أمــيــركــا تشعر بالعجز عــن حـــل

وظهر لها أنه ليس ممكنا حلها أصاًل. ولهذا 
كان يعني بدء الثورة هنا، في الوطن العربي 
أنــه متخلف  إليه على  الغرب ينظر  الــذي ظل 
ومــهــمــش وعـــاجـــز عـــن الــتــغــيــيــر، أنـــهـــا ســوف 
الرأسمالية إلى بلدان كثيرة  تنتقل رغما عن 
في عالم مأزوم، ويعاني من املشكالت نفسها 
)البطالة، الفقر، التهميش واالستبداد، وكذلك 
النهب الذي تمارسه الطغم اإلمبريالية(. هذه 
دت كيفية تعامل العالم مع  األزمة هي التي حدَّ

هذه الثورات.
عــمــلــت أمـــيـــركـــا عـــلـــى تــحــقــيــق تــــحــــّول ســريــع 
فــي تــونــس يمتّص االنــفــجــار، ويــرســي بدياًل 
يــوهــم بتحقيق تــغــيــيــر، ويـــكـــون أســـاســـه هو 
بقوة  املسيطرة  الطبقة  وتعزيز  االنــتــخــابــات 
وأكملت  النهضة(.  حــركــة  )أي  شعبية«  »لــهــا 
ــك فـــي مــصــر أيـــضـــا بــالــعــمــل عــلــى تحقيق  ذلــ
تغيير سريع، ووفق املنظور نفسه. لقد أرادت 
فـــي هـــذيـــن الــبــلــديــن االلـــتـــفـــاف الـــســـريـــع على 
الــثــورة كــي ال تمتّد، لكنها امــتــدت إلــى اليمن 
والــبــحــريــن ولــيــبــيــا ثــم ســـوريـــة. وبــهــذا باتت 
إلـــى سبيل آخـــر: العنف.  مــواجــهــتــهــا تــحــتــاج 
البحرين،  في  الثورة  السعودية  لهذا سحقت 
بينما  اليمنية،  الثورة  انتصار  ملنع  ونــاورت 
تدخل حلف شمال األطلسي في ليبيا كـ »داعم 
للثورة«، لكنه ظهر قوة تدمير هناك. ولعبت 
السعودية الدور املباشر في البحرين واليمن، 
فــي سورية،  املباشر  غير  الـــدور  لعبت  لكنها 
حــيــث كــانــت معنية مــبــاشــرة بــوقــف االمــتــداد 
ــثــــوري، ألنــهــا اعــتــقــدت أنــــه ســيــصــل إلــيــهــا.  الــ
وبدت روسيا خائفة من الثورات، كذلك إيران 
التي شعرت أنها ستفقد »حليفها« السوري، 
ومـــمـــرهـــا إلــــى لـــبـــنـــان. وأيـــضـــا أوروبـــــــا الــتــي 
إلى إسبانيا  الثورة  امتدادات  تلمست بعض 

واليونان.
ــــدول الــعــربــيــة، واإلقــلــيــمــيــة  لــهــذا كــانــت كـــل الـ
واإلمـــبـــريـــالـــيـــة، تــســعــى إلــــى أن يــتــوقــف هــذا 
»الجنون«، وأن تسحق الثورة قبل أن تتوسع 
فتهدد بلدانها، والرأسمالية ككل. في ليبيا، 
ُأدخلت في متاهة صراعات محلية هي امتداد 
بعد  اليمن،  إقليمية ودولية. وفي  لصراعات 
إزاحــــة عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح بمجهود كبير، 
ــّجــــر الــــوضــــع بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع الـــحـــوثـــيـــني،  فــ
فتدخل »التحالف العربي«، الذي أكمل تدمير 
الحوثيني  مــحــاربــة  بحجة  وتفكيكه،  الــيــمــن، 
»الكنز«  اإليراني. لكن سورية كانت  والنفوذ 
الـــــذي يــحــقــق أحـــــالم الــرأســمــالــيــة والـــطـــغـــاة، 
لــديــهــا من  مــانــع  حــيــث تحكمها مجموعة ال 
أن تمارس أبشع الوحشية، فقد شهد العالم 
القائم  النظام  أن  مجازر سنة 1982، ويعرف 
مناطق سورية.  في مجمل  يكّررها  أن  يمكن 
ولــقــد رفــع شبيحته شــعــار »األســـد أو نحرق 
ــة  ــأزومـ الـــبـــلـــد«، وهــــــذا جــمــيــل لـــرأســـمـــالـــيـــة مـ
وخائفة من توّسع كبير في الثورة. ولتحقيق 
ذلك، اشتغلت أطراف متعددة، بشكل مباشر 
ــال الـــصـــراع  أو بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، إليــــصــ
إلـــى مـــا نــشــهــده الـــيـــوم. أوهـــمـــت أمــيــركــا منذ 

الــبــدء أنــهــا تــتــدخــل، أرادت أن تــشــوه الــثــورة، 
تحت  يسحقها  لــكــي  للنظام  مــبــّررًا  وتــعــطــي 
شــعــارات وطنية تــؤثــر فــي الشعب الــســوري. 
واشــتــغــلــت الــســعــوديــة عــلــى دعـــم الــنــظــام في 
»السر«، فساعدت على أسلمة الثورة كما أراد 
األسلمة،  على  وتــركــيــا  قطر  وعملت  الــنــظــام. 
ــــالح«.  بــعــد أن فــشــال بــإقــنــاع األســــد بــــ »اإلصــ
الــكــتــائــب املسلحة التي  وكـــل هـــؤالء شــوهــوا 
ردت على وحشية النظام، بأسلمتها وربطها 
بينها. وكل  فيما  التناقضات  ماليا، وتعزيز 
هؤالء »شربكوا« املعارضة بهم، وأخضعوها 
نظم.  لسياسات  تابعة  فباتت  لتكتيكاتهم، 
وإذا كــانــت أمــيــركــا تــبــدو أنــهــا تــريــد ملجلس 
األمــن أن يتخذ قــراراٍت »حاسمة«، فقد كانت 
الصيني في مجلس  الروسي  بالفيتو  فرحة 
األمـــن. فــي املــقــابــل، تدخلت إيـــران بــقــوات من 
حــزب الــلــه أواًل، ثــم بــقــوات عــراقــيــة وأفغانية 
وبــاكــســتــانــيــة، ومـــن ثــم مــن الــحــرس الــثــوري، 
لــدعــم الــنــظــام تحت أعــني »أعــدائــهــا«: أميركا 
الروسية  القوات  وأتــت  الصهيونية.  والدولة 
باراك  الرئيسني،  الودية بني  لقاء شديد  بعد 
أوباما وفالديمير بوتني، ساعات قليلة قبل 
الــروســي، فروسيا  العسكري  الــتــدخــل  إعـــالن 
تــخــشــى الـــثـــورة، لــهــذا صــــّرح وزيــــر دفــاعــهــا، 
موجة  »كسرت  روسيا  إن  شويغو،  سيرجي 
الــــثــــورات«، لــكــنــهــا تــريــد أن تــســيــطــر بــعــد أن 
ظهر تراجع أميركا، وإعالنها االنسحاب من 

الشرق األوسط. 
عملت  السورية  الثورة  مواجهة  في  بالتالي، 
عــلــى تفكيكها وتــشــويــهــهــا، وأخـــرى  أطـــــراٌف 
مــارســت أبشع الوحشية ضــدهــا. وكــان يجب 
أن ُتمارس أبشع الوحشية لـ »تأديب« شعوب 
العالم، وإفهام هؤالء أن الثورة ممنوعة، وأن 
مــن يــقــوم بــهــا ســـوف يــســحــق بــكــل الوحشية 
التي مورست في سورية. هذا ما كانت تريده 
ــــدول اإلمــبــريــالــيــة مـــن أمــيــركــا إلـــى روســيــا،  الـ
الرغم من  النظام، على  ولقد منعت محاسبة 
كــل الــتــقــاريــر الــتــي أصــدرتــهــا هــيــئــات دولــيــة، 
ولـــهـــذا كــانــت »الــدبــلــومــاســيــة« هـــي التغطية 
التصريحات »الغربية«،  على املجزرة، وظلت 
والتنديد العاملي بال معنى، بالضبط ألن هذه 
الــــدول كــانــت تــريــد الــتــمــويــه فــقــط، لكنها في 

الواقع كانت تدعم املجزرة.
كـــان يــجــب تـــأديـــب شــعــوب الــعــالــم فـــي وضـــٍع 
تعيش الــرأســمــالــيــة أصــعــب أزمــاتــهــا، وكانت 
املهمة  تولى  الــذي  الرجعية«  »حصن  روسيا 
بعد فشل النظام السوري، وإيران بكل قواتها 

الثورة،  التي كانت معنية بسحق  الــدول  لكل 
لهذا زّجــت إيــران بقوات حــزب الله واملليشيا 
الــطــائــفــيــة الــعــراقــيــة، والـــحـــرس الـــثـــوري على 
الـــثـــورة. واشــتــغــلــت دول إقليمية  أمـــل ســحــق 
على تعزيز الطابع العسكري للثورة وإخماد 
للمجموعات  أكبر  دعــم  مــع  الشعبي،  الــحــراك 
ــنـــصـــرة وداعــــــــش. لــقــد  الــســلــفــيــة، ولــجــبــهــة الـ
تــدّخــل حـــزب الــلــه علنا بــدايــة ســنــة 2013 في 
معركة القصير، لكن دوره توّسع، وبات ُيدعم 
وأفغانستان  الــعــراق  مــن  كبيرة  بمجموعات 
وباكستان، والــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، وهو 
ــثـــورة إلـــى صــــراع مسلح  األمــــر الــــذي حــــّول الـ
الشعبي يجعلها  الزخم  وحرب حقيقية، كان 
فـــي غــيــر صـــالـــح كـــل هــــــؤالء، عــلــى الـــرغـــم من 
التركيز على دور جبهة النصرة وداعــش من 
الــدول اإلقليمية وأميركا  النظام وإيــران وكل 
وحــتــى روســيــا. وكــانــت هــذه »خــطــة« محكمة 
ــّرت بــقــوة الــثــورة، وخــدمــت الــنــظــام بشكل  أضـ
كــبــيــر. وهــنــا بـــات الـــصـــراع لــيــس ضــد النظام 
فقط، بل كذلك ضد إيران وأدواتها من طرف، 
وضد »داعش« وجبهة النصرة من طرف آخر. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــالــفــات مـــع »الــنــصــرة« 
فــــي بـــعـــض األوقــــــــــات، كـــــان صــــــراع »داعــــــش« 
و»الــنــصــرة« األســاســي هــو ضــد قــوى الــثــورة، 
حيث عملت جبهة النصرة على قضم املناطق 
»املحررة«، وتصفية الكتائب املسلحة الواحدة 

بعد األخرى.
على الرغم من ذلك كله، لم تستطع إيران وما 
تبقى مــن قـــوات الــنــظــام حــســم الـــصـــراع. على 
الــعــكــس، ظــهــرت هــشــاشــة وضــعــهــمــا حينما 
قّررت دول إقليمية )السعودية، قطر وتركيا( 
تعديل ميزان القوى، بما يفرض تحقيق حل 
ســيــاســي، مــن خـــالل تحقيق »تــوحــيــد« لعدد 
من املجموعات )أحرار الشام وجبهة النصرة 
وغيرهما(، حيث انهارت قوات إيران والنظام 
وكانت  وصيفها.   2015 سنة  ربــيــع  بسهولة 
تــنــاقــضــات املـــصـــالـــح هـــي الـــتـــي فـــرضـــت هــذا 
الـــدول، والتي ظهرت في الصدام  الــدور لهذه 
الــتــركــي الـــروســـي بــعــدئــذ، وعــقــد الــتــفــاهــمــات 
ــة الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــجــيــة عــمــومــا،  ــيـ الـــروسـ
ومع تركيا. لقد ظهر عجز إيــران والنظام عن 
الحسم، بل إنهما أخذا في االنهيار. لهذا هرع 
قاسم سليماني إلى موسكو، لكي يحثها على 
هددت  قد  الثورة  كانت  إذا  بالتالي،  التدخل. 
وضع النظام، وكان ممكنا أن تفرض تغييره، 
الــثــورة، بــدعــم إقليمي مــحــدود، إلى  فقد أدت 
هزيمة إيران وكل أدواتها، حيث ظهر عجزها 
عن حماية النظام وضمان استمراره. بالتالي، 
انتقل الــصــراع إلــى أن يــكــون مــع روســيــا بكل 
تفوقها العسكري، لكن قبل اإلشــارة إلى ذلك، 
ال بـــّد مــن اإلشــــارة إلـــى أدوار تــركــيــا وأمــيــركــا 
التي  الــثــورة. أميركا  التي كانت تخدم سحق 
»داعـــش« فــي الـــعـــراق، ومـــن ثم  ـــ كــانــت تلعب بـ
فــي ســـوريـــة، لــكــي تــتــدخــل مــن أجـــل أن تحوز 
لت  على ورقة مساومة مع روسيا، بعد أن وكَّ
روســيــا بــســوريــة. ولــقــد أعــلــنــت أنــهــا ال تريد 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت 
تناور إلطالة أمد الصراع، وعملت على تحويل 
كتائب تقاتل النظام إلى قتال »داعــش« فقط، 
وكـــان هــذا هــو شــرط دعــمــهــا، وشــّلــت الجبهة 
الجنوبية، ومن ثم سيطرت على شرق سورية 
وشـــمـــال شــرقــهــا، ووضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى آبـــار 
النفط في إطار املساومة مع روسيا. أما تركيا 
فقد انطلقت من مصالحها، لهذا حّولت نشاط 
كــتــائــب مــســلــحــة مـــن قـــتـــال الــنــظــام إلــــى قــتــال 
»داعش«، ثم قتال قوات سورية الديمقراطية، 

أولــويــة منظورها من دون  انطلقت من  حيث 
اعــتــبــار لــوضــع الــشــعــب الـــســـوري، عــلــى الــرغــم 
من كل البكاء عليه. وهنا، تجب اإلشــارة إلى 
والدولية،  اإلقليمية  الصراعات  دور  تصاعد 
وميل كل األطراف إلى أن تحقق مكاسب على 

حساب الشعب السوري.
إذن، بـــات الــشــعــب الـــســـوري يـــواجـــه، بــأشــكــال 
مــخــتــلــفــة، مـــا تــبــقــى مـــن الــنــظــام وإيــــــران، بكل 
أدواتها وقدراتها العسكرية، ومن ثم روسيا 
بكل تفوقها، حيث استخدمت أحدث األسلحة، 
بــت أكــثــر مــن مــائــتــي ســـالح جــديــد فائق  وجــرَّ
التأثير، وباتت هي القوة التي تقود الصراع 
الفعلي ضد الشعب السوري. بالتالي، تحولت 
الثورة التي بــدأت ضد النظام إلى صــراع مع 
إقليمي،  إقليمية، وتــراكــب عليها صــراع  دول 
ثـــم إلـــى صــــراع ضـــد قـــوة عــطــمــى تـــمـــارس كل 
ــدول  ــ وحــشــيــتــهــا، وتـــحـــظـــى بــتــصــفــيــق كــــل الـ
التي تعاونها بأشكال مختلفة. هو  األخــرى، 

صراع الشعب السوري ضد العالم.

ال انتصار للنظام وإيران وروسيا
هل تستطيع روسيا سحق الثورة؟ على الرغم 
م سرًا وعلنا من كل  من كل املساعدة التي ُتقدَّ
العالم، فإن روسيا لن تنتصر. ربما تستطيع 
ــل الـــكـــتـــائـــب املـــســـلـــحـــة، لــكــنــهــا لــن  تــصــفــيــة كــ
تستطيع تكريس النظام. لقد انقطعت الصلة 
الشعب والــنــظــام، ســـواء ممن بقي تحت  بــني 
سلطته، أو من عاش في املناطق الخارجة عن 
هذه السيطرة، أو املهّجرين خارج سورية. فقد 
بات وحشا، لكن بال قــوى، بعد أن فقد معظم 
وجــوده  وبــات  السلطة.  بنية  وتفكك  الجيش 
معتمدًا على وجود قوات إيران وروسيا، لكنه 
وجــــود ســيــكــون قــلــقــا، ألنــــه ســيــبــقــى مــعــرضــا 
للهجوم واملواجهة. وهو أمر يستنزف روسيا 
في  مناسبا  يكون وضعا  أن  ويمكن  وإيــــران، 
الصراعات العاملية، لجّر روسيا إلى مستنقع 
جديد. ما تقوم به روسيا وقام به النظام هو 
قتل الشعب أو تشريده، أو هروبه، خصوصا 
على  الــقــدرة  يفقد  هــو  بالتالي،  منه.  الشباب 
بناء جيش أو قوة أمنية، وال يستطيع إعادة 
بــنــاء الــســلــطــة بــالــقــوة الــتــي كــانــت عــلــيــهــا، أو 
حـــتـــى ربـــعـــهـــا، وبـــــاألســـــاس ســتــبــقــى ســلــطــة 
قـــوة. ولــن يفيدها االعــتــمــاد على روسيا  بــال 
وإيـــــــران زمـــنـــا طـــويـــال. بـــالـــتـــالـــي، بــــات وضــع 
د في إما النظام أو الشعب، أي  سورية يتحدَّ
الــصــراع  اســتــمــرار  النظام وبالتالي  بــقــاء  إمــا 
وجّر روسيا إلى مستنقع، أو فرض بديل عن 
بناء  وإعــادة  املهجرين  بعودة  النظام يسمح 
الــدولــة. وال شك أن إنهاء احتالل روسيا يقع 
، فــهــي الــتــي وقــعــت اتــفــاقــات 

ّ
ضــمــن هـــذا الــحــل

إذعـــان »تــشــرعــن« ذلـــك، على الــرغــم مــن أن كل 
واإلقليمي هو  اإلمبريالي  العسكري  الوجود 

احتالل يجب أن ينتهي.
ــو الــــــثــــــورة، فـــقـــد تـــمـــّرد  ــ ــــالح هـ ــسـ ــ ــم يـــكـــن الـ ــ لـ
الــشــعــب مـــن أجـــل إســـقـــاط الــنــظــام، وسيبقى 
متمّردًا، لكن سيبقى للسالح دور ضد بقايا 
ــتـــاللـــني الــــروســــي واإليــــرانــــي،  الـــنـــظـــام، واالحـ
وكــل االحــتــالالت األخــــرى. لقد نشأ جيل من 
املقاتلني، ومن الثوريني الذين اكتسبوا خبرة، 
فــلــيــس الــجــيــش الـــروســـي وحــــده مـــن اكتسب 
خــبــرة فــي حــربــه ضــد الــشــعــب الـــســـوري، كما 
صّرح بوتني. وهذه الخبرة سوف تنتج ثورة 
أسلمة  بــال  وفاعلية،  وتنظيما  جــذريــة،  أكثر 
وال تبعية لـــدول لــهــا مــصــالــحــهــا، وهـــي ضد 

الثورة باألساس.
)كاتب فلسطيني(

خبرة المقاتلين ستنتج ثورة أكثر جذرية وتنظيمًا وفاعلية

سورية والثورة بعد سبع سنوات

عملت أميركا على 
تحقيق تحّول سريع 

في تونس يمتّص 
االنفجار، ويرسي بديًال 
يوهم بتحقيق تغيير

كانت الدول العربية، 
واإلقليمية واإلمبريالية، 

تسعى إلى أن يتوقف 
»الجنون«، وأن تسحق 

الثورة قبل أن تتوسع

ما زالت الثورة السورية تلقي بتساؤالتها في وجه الجميع: هل يبقى النظام؟ هل تتمكن روسيا من فرض هيمنتها ورؤيتها؟ 
وما هي خيارات الســوريين إن كان ما زال لديهم خيار أساســا؟ الكاتب سالمة كيلة، يشــرح واقع الثورة السورية وسط الصراعات 

الدولية واإلقليمية التي تعمل لتحقق مصالحها على حساب الشعب السوري

سوريون يتظاهرون أمام القنصلية الروسية في إسطنبول في 2/22/ 2018 )فرانس برس(

هل تستطيع روسيا سحق الثورة السورية؟ على الرغم من المساعدة التي 
تقدم سرا وعلنا من كل العالم، فإن روسيا لن تنتصر. ربما تستطيع تصفية 
الكتائب المسلحة، لكنها لن تستطيع تكريس النظام. لقد انقطعت الصلة 
في  عاش  من  أو  سلطته،  تحت  بقي  ممن  سواء  والنظام،  الشعب  بين 
بات  فقد  سورية.  خارج  المهجرين  أو  سيطرته،  عن  الخارجة  المناطق 
وحشا، لكن بال قوى، بعد أن فقد معظم الجيش وتفككت بنية السلطة. 
وجود  لكنه  وروسيا،  إيــران  قوات  وجود  على  معتمدا  وجــوده  وبات 

سيكون قلقا، ألنه سيبقى معرضا للهجوم والمواجهة.

روسيا لن تنتصر
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النظام  التقت وحشية  التي حشدتها. وبهذا، 
مع وحشية النظام العاملي، وأداته روسيا، في 

مرحلة أزمٍة عميقة تعيشها الرأسمالية.

حرب ضد العالم
ولم  العالم،  الــثــورة حربا ضــد  بهذا أصبحت 
الــنــظــام فقط.  إلـــى تغيير  تــعــد حــراكــا يسعى 
ــام مــــن بـــدئـــهـــا ظــهــرت  ــ حــقــقــت تــــحــــواًل بـــعـــد عـ
تـــوّضـــح  نـــهـــايـــة ســـنـــة 2012، حـــيـــث  نــتــائــجــه 
ــــك كله  ضــعــف الــنــظــام وتــخــلــخــل بــنــيــتــه. وذلـ
بزخم الحراك الشعبي الــذي بات ُيدعم بعمل 
ــل الـــــوجـــــود الـــفـــعـــلـــي لــجــبــهــة  ــبــ عــــســــكــــري، وقــ
النصرة و»داعش«، وكل املجموعات السلفية. 
التي  الرغم من كل الوحشية  تحقق ذلك على 
واجه النظام الشعب بها، حيث تكسرت قوته 
الصلبة )الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري( 
ــات الــجــيــش فـــي حـــالـــة احـــتـــقـــاٍن ال تسمح  ــ وبـ
ــراع ضـــد الــشــعــب، األمـــر  بــمــشــاركــتــه فـــي الـــصـ
الــــذي فــــرض ســحــبــه مـــن مــنــاطــق واســـعـــة في 
ــــرى، ووضــعــه  الــشــمــال الـــســـوري ومــنــاطــق أخـ
فـــي مــعــســكــرات مــغــلــقــة. لـــم يــــرق هــــذا الــوضــع 
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ماذا بعد حذف أرشيف »أبلة فاهيتا« وأخواتها؟

»كامبريدج أناليتكا«... أكبر اختراق لمستخدمي »فيسبوك«

القاهرة ــ العربي الجديد

ــفـــحـــو مـــوقـــع  ــتـــصـ قــــبــــل أيـــــــــــام، فـــــوجـــــئ مـ
ــــف صــفــحــة  ــيــ ــ ــــذف أرشــ ــحـ ــ ــــوب« بـ ــيــ ــ ــوتــ ــ »يــ
ــلــــــكــــــس« الــــــخــــــاص بــــالــــبــــرنــــامــــج  ــدوبــــ »الــــ
الكوميدي الساخر للدمية »أبلة فاهيتا«، 
بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن اإلعــــــالن عـــن تــوقــف 

البرنامج ألجل غير مسمى.
املــصــريــة   cbc قـــنـــاة  إدارة  قــــــرار  وســـبـــق 
للبرنامج  والـــعـــارضـــة  املــنــتــجــة  الــخــاصــة 
لإعالم  األعــلــى  املجلس  مــن  بوقفه، طلٌب 
بحذف اإليحاءات الجنسية من أي حلقة 
بالبرنامج، ووضع اسم متقمص  خاصة 
الشخصية في تتر البرنامج، حتى يمكن 

محاسبته عند الخطأ.
اإلعــالم  لتنظيم  األعــلــى  ويــواجــه املجلس 
انـــتـــقـــادات حــقــوقــيــة بالجملة.  فـــي مــصــر، 
 ،2017 حــزيــران  يونيو/  مــن  التاسع  ففي 
الورقية  أعلن املجلس، مخاطبة الصحف 
واملواقع اإللكترونية والقنوات الفضائية 
لــبــدء تــطــبــيــق الـــكـــود األخـــالقـــي اإلعــالمــي 

عند تناول القضايا الخالفية العربية.
وتزامن هذا القرار مع البالغات والشكاوى 
تضمنته  ملــا  البرنامج  إدارة  ضــد  املقدمة 
مــن إيـــحـــاءات جــنــســيــة، للجنة الــشــكــاوى 
املــنــبــثــقــة عــــن املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــتــنــظــيــم 
اإلعالم، والتي كانت آخرها تلك التي تقدم 
بــهــا املــحــامــي ســمــيــر صـــبـــري، فـــي أواخـــر 
العام املاضي، ضد القائمني على برنامج 
من  فاهيتا اليف  »أبلة  الصناعية  الدمية 
.CBC الدوبلكس« املعروض على فضائية

ــة الــــخــــاصــــة بـــحـــذف  ــ ــادمـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ الـ
ــا مـــن  ــتــ ــيــ ــاهــ أرشــــــيــــــف بـــــرنـــــامـــــج أبـــــلـــــة فــ
»يــــــوتــــــيــــــوب« تـــــزامـــــنـــــت مــــــع أنــــــبــــــاء عـــن 
ــــذف أرشـــيـــف  ــاة on tv عـــلـــى حـ ــنـ قـ إقـــــــدام 
حــلــقــات اإلعـــالمـــي املــصــري يــســري فــودة 
من  داوود،  ليليان  اللبنانية  واإلعالمية 
التي  بالبرامج  الخاصة  »يوتيوب«  على 
سبق أن قدماها على شاشتها، حتى عام 
االنقالب  تلت  التي  الفترة  فــي  أي   ،2013
ــالــــث مــن  ــثــ الــــعــــســــكــــري فـــــي مــــصــــر فـــــي الــ

يوليو/تموز من نفس العام.
ويستطيع املتابع للموقع وببحث بسيط 
الحلقات  أن يجد  اإلعــالمــيــني  اســمــي  عــن 
ــواريـــخ زمـــنـــيـــة بـــعـــيـــدة لــيــس  ــتـ املـــتـــاحـــة بـ
ــوام األربــــعــــة املــاضــيــة.  ــ ــ مـــن ضــمــنــهــا األعـ

»صوتك 
بالزبالة«

القاهرة ــ صفية عامر

ملقترعني  تــداول مستخدمون مصرّيون صــورًا 
في االنتخابات الرئاسية في الخارج، وهم يدلون 
بــأصــواتــهــم فــي صــنــدوق مــهــمــالت، فــي ســفــارة 
 مــن صــنــدوق االقــتــراع 

ً
بــالدهــم فــي هــولــنــدا، بـــدال

الشفاف املخصص لالنتخابات واملتعارف عليه.
 واسعًا على مواقع التواصل 

ً
وأثارت الصور جدال

االجتماعي، واعتبر املستخدمون أّن لها دالالٍت 
وأّن  مسرحية«،  »االنــتــخــابــات  أّن  بينها  كبيرة، 

»الصوت املناسب في املكان املناسب«.
ــم #قـــد_الـــدنـــيـــا كـــتـــب مــزاجــنــجــي:  ــ وتـــحـــت وسـ
»السفارة املصرية في هولندا تم وضع صندوق 

زبالة للتصويت فيه«.
ــق أحــمــد عــبــده: »ســفــارة مصر فــي هولندا 

ّ
وعــل

ــابـــات، اســتــخــدمــوا  ــتـــخـ مـــالـــقـــيـــوش صــــنــــدوق انـ

ــة.. فــعــال الـــصـــوت املــنــاســب في  ــ ــال ــنـــدوق زبــ صـ
الــصــنــدوق املــنــاســب«. وكــتــب ديــفــيــد وهـــو أحــد 
املقيمني فــي هــولــنــدا مــؤكــدا: »ال هـــي.. أنــا كنت 

 حاطني صندوق زبالة«.
ً
هناك النهاردة.. وفعال

واعتبرها الجورناليست: »صورة املوسم والله.. 
في  املناسبة  لــألشــخــاص  املناسبة  االنــتــخــابــات 
األماكن املناسبة«. وكتب مواطن مصري ساخرًا: 
فيه  للتصويت  زبالة  صندوق  وضعت  »هولندا 

هــولــنــدا أصــــال إخـــــــوان«. وعــــن مـــالمـــح الــنــاخــب 
الزبالة!!  كتبت منى: »بيحط صوته بنفسه في 
ال وبــيــضــحــك!! وطــبــعــا الـــســـفـــارة فـــي هــولــنــدا 

مكلفوش نفسهم يجيبوا صندوق محترم«.
ــي إســــــالم عــقــل:  ــ ــالمـ ــ ــب الـــصـــحـــافـــي واإلعـ ــتـ وكـ
ي أصــــوات املــصــريــني في 

ّ
»صــنــدوق زبــالــة لتلق

يليق  الــصــنــدوق  العسكر  انــتــخــابــات  مسرحية 
بالناخب واملترشح«.

وعلق اإلعــالمــي يسري فــودة على حذف 
ــه الـــــخـــــاص عــلــى  ــابــ ــبــــر حــــســ أرشــــيــــفــــه عــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »فيسبوك«  مــوقــع 
في  محفور  الحق  األرشــيــف؛  »امسحوا  بـ
ــارد ديــــســــك(، فــعــنــد  ــهــ الـــقـــلـــوب )وعـــلـــى الــ
ــورة مــصــر هـــرول  ــ ــا مـــن تـــطـــور ثـ نــقــطــة مـ
ــــى مـــســـح أرشـــيـــف  أصــــحــــاب الــشــحــيــج إلـ

صــحــفــهــم ومــجــالتــهــم وقـــنـــواتـــهـــم. شــيء 
ــس 

ّ
طبيعي ملــن ال مــبــادئ لــديــه وملـــن يــدل

ملــن يــتــصــادف وجـــوده فــي الــســلــطــة.. إلــى 
أن يفقدها فيتحول ضده عبًدا ملن اعتاله 

من جديد«.
وأضاف »اليوم، أسياد أصحاب الشحيج 
يأمرون بمسح ما ال يعجبهم من األرشيف 

ــــيء طــبــيــعــي كــنــا  ــــا شـ
ً

ــذا أيــــض ــ املـــقـــابـــل. هـ
نتوقعه ممن تؤذيه الحقيقة وال حياة له 
إال في كنف الوهم.. املشكلة أنهم تأخروا 
ــيــــف فـــي الــحــفــظ والـــصـــون  ــًرا؛ األرشــ ــيـ ــثـ كـ
ا لدى كثيرين غيرنا كما هو 

ً
لدينا، وأيض

واضــــح مـــن خـــالل مــحــركــات الــبــحــث. هــذا 
مثال واحد عن مذبحة ماسبيرو«.

يذكر أن فودة غادر قناة on tv عام 2014، 
الــتــي تبث  قــنــاة DW عربية  إلــى  وبعدها 
من أملانيا، برنامجه »السلطة الخامسة«، 
بعد توقف برنامجه »آخر كالم« على قناة 

ON، بإنهاء التقاعد معه.
األراضـــي  غـــادرت  فقد  داوود،  ليليان  أمــا 
املــصــريــة، مــرغــمــة، فــي الــثــامــن والعشرين 
مــن يــونــيــو/حــزيــران 2015، بــعــد اقــتــحــام 
ــن املــصــريــة،  مــنــزلــهــا مـــن قــبــل أجـــهـــزة األمــ
لــتــنــفــيــذ قـــــــرار تـــرحـــيـــلـــهـــا خـــــــارج مـــصـــر، 

متجهة إلى بيروت.
ــد أطـــلـــت عــلــى فــضــائــيــة  ــانـــت داوود قـ وكـ
ON TV املــصــريــة الــخــاصــة، مــنــذ انـــدالع 
ثـــورة يناير مــن خــالل بــرنــامــج »الــصــورة 

الكاملة«.
ــبـــرت داوود عــلــى الــرحــيــل ومــغــادرة  جـ

ُ
وأ

األراضي املصرية، بعد ساعات من توقف 
بــيــروت معلنة  إلــى  برنامجها، وســافــرت 
القانونية  اإلجــــراءات  كــافــة  أنــهــا ستتخذ 
التي تمكنها من البقاء مع ابنتها املصرية.
ولطاملا كان اللجوء لحذف األرشيف، هو 
ــال األعـــمـــال مــن مـــالك الصحف  حــيــلــة رجــ
والـــقـــنـــوات املــتــمــلــقــني لــألنــظــمــة الــحــاكــمــة 
ــع  ــواقــ ــــت صـــحـــف ومــ ــدمـ ــ املــــصــــريــــة؛ إذ أقـ
مـــصـــريـــة خـــاصـــة عـــلـــى حـــــذف مــســاحــات 
كــبــيــرة مــن ذاكــرتــهــا خـــالل الــفــتــرة مــن 25 
 30 حـــتـــى   2011 ــانـــي  ــثـ الـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
جميعها  وكــانــت   ،2013 يــونــيــو/حــزيــران 
أخبارا سياسية وتخص أحداث 25 يناير 
وقــضــايــا قــتــل املــتــظــاهــريــن وتــصــريــحــات 
املجلس العسكري فترة توليه حكم مصر، 
وهــو مــا حــدث فــي صحف املــصــري اليوم 

والشروق واليوم السابع.
ا بشأن حذف 

ً
وهناك سابقة معروفة أيض

تورطت  منه  جــزء  أو  ألرشيفها  الصحف 
تــجــاه  الـــيـــوســـف  روز  تــحــريــر  إدارة  فــيــه 
مـــقـــاالت عــبــد الــلــه كــمــال رئــيــس الــتــحــريــر 
ـــزء آخـــر مـــن أرشـــيـــف املجلة  الــســابــق، وجـ

والصحيفة بعد الثورة.

حذف جزء كبير 
من حلقات يسري فودة 

وليليان داوود

جمع المعلومات 
تم عبر تطبيق أنشأه 

ألكسندر كوغان

ــق حــســاب شــركــة 
ّ
ــــه عــل

ّ
أعــلــن »فــيــســبــوك« أن

»كــامــبــريــدج أنــالــيــتــكــا« األمــيــركــيــة لتحليل 
املعلومات التي عملت لصالح حملة الرئيس 
االنتخابات  ترامب خــالل  دونــالــد  األميركي 
الـــرئـــاســـيـــة عــــام 2016، وذلـــــك بــعــد تــقــاريــر 
الصفحات  مــن  ملعلومات  الشركة  جمع  عــن 
الــشــخــصــيــة ملـــاليـــني الــنــاخــبــني األمــيــركــيــني 

على املوقع األزرق بدون موافقتهم.
ــورك تـــايـــمـــز«  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــــت صـــحـــيـــفـــتـــا »نــ ــالــ ــ وقــ
ــة »األوبـــــــــــزرفـــــــــــر«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ األمــــــيــــــركــــــيــــــة وصـ
»كامبريدج  شركة  إن  السبت،  البريطانية، 
والذي يديرها  البيانات،  لتحليل  أناليتكا« 
خاصة  معلومات  جمعت  نيكس،  ألكسندر 
عـــن أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــون مــســتــخــدم ملــوقــع 
فــيــســبــوك مــــن دون مـــوافـــقـــتـــهـــم، مــــن خـــالل 
الــحــمــلــة االنتخابية  لــدعــم  تــقــنــيــات  تــطــويــر 
ــام 2016، فـــي أكــبــر خـــرق من  لــتــرامــب فـــي عـ
نــوعــه ملــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي األكــبــر 
فـــــي الــــعــــالــــم، الســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي تــصــمــيــم 
الناخبني  التنبؤ بخيارات  برامج بامكانها 

والتأثير عليها في صناديق االقتراع.
كما تم تعليق حساب منظمة »استراتيجيك 
كوميونيكيشن البوراتوريز« التي تتبع لها 
 إلـــى حــســابــي عــالــم النفس 

ً
الــشــركــة، إضــافــة

مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج، ألــكــســنــدر كــوغــان، 
ــلـــي الـــــذي يـــديـــر مــؤســســة  وكــريــســتــوفــر وايـ

»يونويا تكنولوجيز«.
وتـــعـــتـــبـــر شــــركــــة »كــــامــــبــــريــــدج أنــالــيــتــكــا« 
لــــشــــركــــة »إس ســي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ الــــــوحــــــدة 
ــعــنــى بــالــتــســويــق 

ُ
إل« الــبــريــطــانــيــة الــتــي ت

ــــرزت عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي  الــســلــوكــي. وبـ
بـــعـــد أن اســـتـــأجـــرت خـــدمـــاتـــهـــا مــجــمــوعــة 
املعلومات  أجل جمع  لبريكست من  داعمة 
واســـتـــهـــداف الــجــمــهــور. والــشــركــة تخضع 
لــتــحــقــيــق فــــي الـــبـــرملـــان الـــبـــريـــطـــانـــي حـــول 
املعلومات.  مــع  بها  تتعامل  التي  الطريقة 

ــه تـــمـــت عــمــلــيــة جــمــع  ــ ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أنـ وفـ
مــعــلــومــات مــســتــخــدمــي »فـــيـــســـبـــوك« عبر 
 this« تــطــبــيــق أنـــشـــأه كـــوغـــان يــحــمــل اســــم
حــيــاتــك  هـــي  )هـــــذه   »is your digital life
الـــرقـــمـــيـــة(، بــشــكــل مــنــفــصــل عـــن عــمــلــه في 
جامعة كامبريدج، والذي قدم خدمة إجراء 
اختبار للتنبؤ بشخصية املستخدم، وأدرج 
الــتــطــبــيــق عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« تــحــت وصــف 
النفس«.  »تطبيق بحثي يستخدمه علماء 

التطبيق  بتحميل  ألــف شخص   270 وقــام 
ما سمح لكوغان بالدخول إلى معلوماتهم 
الشخصية مثل املدينة التي يقيمون فيها 
 إلى 

ً
كما هو مــدون على صفحتهم، إضافة

املواد التي حازت إعجابهم.
وقالت األوبزرفر أنه على الرغم من التعاون 
ــان »غـــــلـــــوبـــــال ســـايـــنـــس  ــ ــوغــ ــ ــة كــ ــ ــركـ ــ ــــني شـ بــ
ريسيرش« و»كامبريدج أناليتكا« فإن مئات 
اآلالف من املستخدمني حصلوا على مبالغ 

لــلــخــضــوع الخــتــبــارات شــخــصــيــة، ووافــقــوا 
على جمع بياناتهم لالستخدام األكاديمي.

فــــإن التطبيق  أيـــضـــا،  وبــحــســب الــصــحــيــفــة 
استخدم كذلك لجمع معلومات عن أصدقاء 
هؤالء األشخاص على »فيسبوك« مما أدى 
إلــــى تــجــمــيــع بــيــانــات عـــشـــرات املـــاليـــني من 
األشخاص. وقالت أوبزرفر إنه »مع ذلك فإن 
التطبيق جمع معلومات أيضا عن أصدقاء 
إلــى مراكمة  أدى  أجــروا االختبار، ما  الذين 
قاعدة معلومات تشاركية قوية عن عشرات 

ماليني األشخاص«.
بدورها، ذكرت »نيويورك تايمز« أن مقابالت 
أجريت مع نحو ستة موظفني سابقني في 
»كامبريدج أناليتكا« ومتعاقدين ومراجعة 
لرسائل البريد اإللكتروني للشركة، ووثائق 
كشفت أنها لم تعتمد فحسب على بيانات 
خــاصــة عــلــى فــيــســبــوك، بـــل إن مــعــظــم هــذه 

البيانات أو كلها ال تزال بحوزتها«.
الجمعة  يـــوم  »فــيــســبــوك«  املــقــابــل رّدت  فـــي 
ــة  ــركــ ــيــــق حــــــســــــاب شــ ــلــ ــعــ بـــــأنـــــهـــــا قــــــــــــررت تــ
كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا بــعــد أن تـــأكـــدت من 
انـــتـــهـــاك ســـيـــاســـات خــصــوصــيــة الــبــيــانــات. 
ــاء بسرقة  ــ تــراجــعــت الحــقــا عــن االدعـ لكنها 
السبت،  بيانا جديًدا،  املعلومات، وأصــدرت 
إســاءة  تمت  التي  البيانات  أن  فيه  اعتبرت 
أجروا  الذين  انحصرت بهؤالء  استخدامها 
بـــشـــكـــل تـــطـــوعـــي االخــــتــــبــــار الــــــــذي يــقــدمــه 

التطبيق حول الشخصية. 
أنها  أناليتكا«  »كــامــبــريــدج  شــركــة  وأعلنت 
على اتصال مع فيسبوك »من أجل حل هذه 
املسألة بأسرع ما يمكن«. وألقت باللوم على 
كوغان في عملية إساءة استخدام البيانات 
وقالت إنها قامت بإلغاء كل البيانات التي 
تلقتها من شركة قام هو بتأسيسها وتحمل 

اسم »جي إس آر«.
)العربي الجديد(

حذف أرشيف »أبلة فاهيتا« عن »يوتيوب« )فيسبوك(

)Getty/ألكسندر نيكس مدير »كامبريدج أناليتكا« )براين بيدير

تزامن حذف كامل أرشيف »أبلة فاهيتا« عن موقع »يوتيوب« مع عمليات إزالة لحلقات اإلعالميين يسري فودة وليليان داود من قناة 
»أون تي في«، وسط انتقادات حقوقية بالجملة
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ألعــمــال جــمــاهــيــريــة نــاجــحــة. واخــتــيــر لبنان 
»مركزًا  كونه  التظاهرة  شــرف  ضيف  ليكون 
العربي«، وكون  العالم  في  الثقافي  لإلشعاع 
عاصمته بيروت »وريثة تاريخ غني ال يقاس، 

مليء بالحياة دائمًا وإن كان مؤملًا أحيانًا«. 
وفــــــــي تــــركــــيــــز عــــلــــى الــــحــــيــــويــــة واإلبــــــــــــداع 
»نــوافــذ«  تخّصص  اللبنانيني،  السينمائي 
أمسية ألفــام املخرج غسان سلهب، ُيعرض 
فيها اثــنــان مــن أفــامــه الــســتــة، وهــمــا فيلمه 

ــــوادي«.  األول »أشــبــاح بــيــروت« واألخــيــر »الـ
ــا حـــاجـــي تــومــا  كـــذلـــك تـــقـــام أمـــســـيـــة لـــجـــوانـ
فيها  وتــعــرض  بحضورهما،  جريج  وخليل 
ثاثة مــن أفامهما. ومــن لبنان، ودائــمــًا عن 
الحرب واآلثار التي خلفتها، ثمة أفام أخرى 
ــادة  عــن الـــعـــودة إلـــى الــبــلــد، فــي مــحــاولــة إلعـ
لجيهان  فيلمان  ُيــْعــَرض   

ْ
إذ الـــذات،  اكتشاف 

ــفـــال الـــحـــرب الــذيــن  شــعــيــب، حــيــث يـــعـــود أطـ
هجروا لبنان إليه بحثًا عن »بلد الحلم«، أو 

باريس ـ ندى األزهري

مهرجان  هو  سينمائية«،  »نوافذ 
ــم فـــي ضــاحــيــة »ســـان 

ّ
ــــي ُيــنــظ دولـ

دونــــي« الــبــاريــســيــة، لــعــرض أفــام 
مــخــتــارة مـــن املــنــطــقــة الــعــربــيــة. يـــتـــّم تنظيم 
 عــام، منذ 

ّ
املهرجان مــع حلول الربيع مــن كــل

ع عــــروضــــه عــلــى 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ اثـــنـــي عـــشـــر عــــاًمــــا. وتـ

ــــارس،  مـ آذار/   27 بــــني  ــًا  يـــومـ عـــشـــريـــن  ــــدى  مـ
العديد من  قام 

ُ
ت إبريل. ومعها  و14 نيسان/ 

املنطقة،  لــهــذه  املخّصصة  الثقافية  املــواعــيــد 
كـــالـــلـــقـــاءات األدبــــيــــة والــــنــــدوات واملــوســيــقــى 
وورشات عمل سينمائية. تجرى العروض في 
أماكن عدة من الضاحية، كاألحياء واملدارس 
ــة، بــغــرض  ــامــ ــعــ والــــجــــامــــعــــات واملـــكـــتـــبـــات الــ
الــشــرائــح  ملختلف  مشاهدتها  فــرصــة  إتــاحــة 
م بعض العروض في 

ّ
نظ

ُ
االجتماعية. كذلك ت

»معهد العالم العربي«، وبعض دور العرض 
ــرة. فــي  ــاهـ ــظـ ــتـ ــة مــــع الـ ــاونـ ــعـ ــتـ ـ

ُ
الـــبـــاريـــســـّيـــة امل

نسختها الثالثة عشرة، تعرض »نوافذ« هذا 
الوثائقي  بــني  فيلًما  مــن خمسني  أكثر  الــعــام 
اكتشافات  ضمنها  مــن  والقصير،  والــروائــي 
لم يسبق لها العرض في فرنسا، واستعادات 

أقاويل تشير إلى أّن فضل 
شاكر سيعيد تسجيل 

أغاني فيروز بصوته

اختير لبنان ليكون
ضيف شرف التظاهرة 

هذه السنة

يتناول المسلسل النزاع 
المصري السوداني حول 

منطقة حاليب

2223
منوعات

 
ٌ
ة عودة عن الهوية والحقيقة في »روحي«. ثمَّ

من نوع آخر يتناولها وسام شرف يقوم بها 
قد  الجميع  كــان  مــن مليشيا،  عنصر ســابــق 
افــتــرض مــوتــه، فيهبط فــجــأة »مـــن الــســمــاء« 
قــتــه الــحــرب 

ّ
فــي بــلــد لــم يــعــد لـــه. وفـــي بــلــد مــز

وجمعه األســى والحداد، تطرح نادين لبكي 
تــســاؤالتــهــا عــن الــوجــهــة فــي »وهـــأ لــويــن؟«. 
ـــعـــَرض أفـــــام عـــديـــدة أخـــــرى مثل 

ُ
ــت كـــذلـــك سـ

»معارك حب« لدانيال عربيد وغيرها.

ــك، مــســابــقــة لـــأفـــام  ــذلــ ــذ«، كــ ــ ــوافــ ــ تـــقـــتـــرح »نــ
ــيـــة من  ــيـــة والــوثــائــقــيــة اآلتـ الــقــصــيــرة الـــروائـ
ــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وحـــضـــورًا  مــخــتــلــف أنـــحـ
ــزائـــري لــيــث ســـالـــم مع  خـــاصـــًا لــلــمــخــرج الـــجـ
فيلميه »مسخرة« و«الوهراني«. أما بانوراما 
املــغــرب واملــشــرق فتعرض فيها ستة  سينما 
الــوثــائــقــي والـــروائـــي، بينها  عشر فيلمًا بــني 
أفـــام جــديــدة مثل »ريـــح الــشــمــال« للتونسي 
وليد مطر الذي يتناول قضية جديدة ينطبق 
قــوم فوائد«،  قــوم عند  املثل »مصائب  عليها 
فعلى الجهة الشمالية للمتوسط يئس عامل 
إغـــاق مصنعه  العمل  رّب  قـــرار  بعد  فرنسي 
فـــي فــرنــســا لــنــقــلــه إلــــى تــونــس لــرخــص الــيــد 
الــعــامــلــة هــنــاك، وفـــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة آمــال 
عــاطــل تــونــســي عـــن الــعــمــل يــــرى فـــي افــتــتــاح 

 ألزماته الحياتية.
ً
املصنع في تونس حا

ــذلـــك يــحــضــر املــــخــــرج املـــغـــربـــي، فــــــوزي بــن  كـ
ة حب  سعيدي، مع »وليلي« الذي يتناول قصَّ
القدر سيكون  بــالــزواج، ولكن  ل 

ّ
كل

ُ
ت مجنونة 

ض الــحــبــيــب لــرحــلــة من  بــاملــرصــاد بــعــد تــعــرُّ
 تترك أثرًا ال يمحى في حياتهما. 

ّ
العنف والذل

ــة مــواجــهــة مــع املــاضــي ومــســقــط الـــرأس،  وثــمَّ
والعاقات العائلية املعقدة في فيلم »العودة 
حميش،  سعيد  املغربي،  للمنتج  بولن«  إلــى 
الــــذي تــحــول إلـــى مـــخـــرج. ويــتــنــاول حميش 
الــعــاقــة بــني االجــتــمــاعــي والحميمي، ومــدى 
تأثير األول على الثاني، ورســم لوحة ملدينة 
منكوبة في جنوب فرنسا محكومة باليمني 
املــتــطــرف، وتسكنها جــالــيــة كــبــيــرة مــن ذوي 
األصــــول املــغــاربــيــة. املــخــرج مــع هـــذا يتفادى 
الــــوقــــوع فـــي الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــضــواحــي 

املهمشة في فرنسا. 
فأوسع  أوســع  مكانة  يأخذ  الوثائقي  الفيلم 
تحضر  السينمائية.  الــتــظــاهــرات  فــي  الــيــوم 
في البانوراما في أفــام ذات مواضيع شيقة 
كازابانكا«  فــي  »شكسبير  كفيلم  ومتنوعة 
لــلــمــغــربــّيــة، صــونــيــا طــــــّراب، إذ يــقــرر شــبــاب 
تقديم مسرحية لشكسبير في الدار البيضاء. 
الفرصة  كــازابــانــكــا«  فــي  »شكسبير   

ُّ
يستغل

لــطــرح تــســاؤل يشغلهم عــلــى ســكــان املــديــنــة: 
كيف تعّبر عن الحب؟ فهل كلمة أحبك دارجة 
أو يـــجـــري االلـــتـــفـــاف عــلــيــهــا عــبــر اســتــخــدام 
ــارات أخـــــــــرى؟ كــــذلــــك يـــحـــضـــُر الـــتـــاريـــخ  ــ ــبــ ــ عــ
مـــع »مـــعـــركـــة الـــجـــزائـــر« لــلــمــخــرج، مـــالـــك بن 
إسماعيل، الذي يستعيد تصوير فيلم املخرج 
اإليطالي، بونتي كورفو، عندما أخرج فيلمًا 
بعد ثاث سنوات بعد االستقال عن معركة 
ه خال 

ّ
 إن

ُ
التحرر الوطني في الجزائر، إذ ُيقال

تــصــويــره تــســربــت دبـــابـــات جــيــش بــومــديــن 
 أيضًا 

ُ
لتقود االنقاب على بن بلة. وسُيعرض

مرزاق  للجزائري،  الجنة«،  في  »تحقيق  فيلم 
عــلــواش، وهــو فيلم يتناول ســيــرة صحافية 
شــابــة تــجــري تحقيقًا عــن صـــورة الــجــنــة في 
أذهــــــان الـــجـــهـــاديـــني والــســلــفــيــني فـــي املــغــرب 

واملشرق.
ثمة أفام فرنسية لها عاقة مباشرة بالعالم 
الــعــربــي، كفيلم »ســوريــة، الــحــصــون األخــيــرة 
 يتناول 

ْ
للتراث« للفرنسي، جان لوك راينو، إذ

مــا لحق مــن تدمير مـــرّوع بــاآلثــار الــســوريــة، 
على الرغم من محاوالت سوريني يعملون في 
الظل لحماية ما يقدرون على حمايته... آثار 

تمحى ومعها تمحى الهوية السورية. 
الدبكة،  »الهيب هــوب« تحضر  وإلــى جانب 
وكــــذلــــك املـــواعـــيـــد الــثــقــافــيــة مــــع كـــتـــب فــــواز 
طــرابــلــســي، وأفــــام املــمــثــلــة داريـــنـــا الــجــنــدي 
 نــعــود إلـــى ســيــرتــهــا الــفــنــيــة في 

ْ
وكــتــبــهــا، إذ

ت فيها من خال كتاباتها 
َ
ُعِرف فرنسا التي 

الـــذاتـــيـــة ومـــســـرحـــيـــاتـــهـــا، وأوالهــــــــا »الـــيـــوم 
الغناء«  عــن  نينا سيمون  فيه  توقفت  الــذي 
مــع محمد قــاســمــي. وســتــقــدم داريــنــا أيضًا 
الصادر في باريس بعنوان  الجديد  كتابها 

»سجينة الشرق«.

القاهرة ـ محمد كريم

ــوم األحــــد  ــ احـــتـــفـــت مــكــتــبــة اإلســـكـــنـــدريـــة، يـ
املـــاضـــي 18 مــــــــارس/آذار، فـــي ذكــــرى مــيــاد 
املخرج، شادي عبد السام، بعرض النسخة 
املــرمــمــة لــفــيــلــم »املـــومـــيـــاء: يـــوم أن تحصى 
الصغير  املــســرح  بقاعة  مــرة  الــســنــني« ألول 
ــــت الــنــســخــة  ــانـ ــ بــمــكــتــبــة اإلســــكــــنــــدريــــة. وكـ
األصلية من الفيلم الذي صدر سنة 1969 قد 
املعامل  أحــد  فــي   2009 ترميمها سنة  أعيد 
اإليطالية، بمشاركة ودعم من وزارة الثقافة 
 World املصرية، ومؤسسة السينما العاملية
املخرج  أسسها  الــتــي   Cinema Foundation

األميركي، مارتن سكورسيزي.

من أهم 100 مخرج في تاريخ السينما 
 )1986-1930( الــــســــام  عـــبـــد  شــــــادي  ــــرف  عـ
ــد، بــعــد أن قــدم  ــواحــ ـــه مـــخـــرج الــفــيــلــم الــ

ّ
ــأن بـ

»املومياء«؛ إخراجًا وقصة وسيناريو  فيلم 
وديكورًا وتصميم مابس، وهو الذي اعتبر 
من أهم األفام العربية التي قدمت في تاريخ 

إلـــى جــانــب املــعــارضــة ضــد الــنــظــام الــســوري 
ورئيسه بشار األسد، من جهة.

أما من الجهة األخرى، فتبقى مادة »املقابلة 
ــة لــــإلعــــام  ــ ــمـ ــ مـــــع فــــضــــل شـــــاكـــــر« مـــــــــادة دسـ
اللبناني والعربي حتى، واألسئلة بشأن إذا 
ما كان العفو سيشمل صاحب »يا غايب«، أم 
سيبقى أسيرًا للتجاذب السياسي الحاصل 
في لبنان، منتظرًا بوابة الفرج التي تخرجه 
ووضــع  الفلسطينيني،  الــاجــئــني  مخيم  مــن 
إنسانية ومعنوية مضى عليها  حد ملعاناة 

أكثر من أربع سنوات.
يـــحـــذر فــضــل شـــاكـــر مـــن تــســلــيــم نــفــســه إلــى 
ويخضع  ُمسيس،  القضائي  وملفه  القضاء، 
لــلــمــحــســوبــيــات ومـــصـــالـــح املــــســــؤولــــني فــي 
لبنان. لذلك، من املؤكد أن حلم الفرج وخروج 
فضل شاكر إلى الحرية هو أمٌر مرهون بقرار 
ســيــاســي، قــبــل أن يعطي الــقــضــاء فــي لبنان 
ــه يلزمه  ــذا يــبــدو أنـ الــكــلــمــة الــفــصــل فــيــه. وهــ
وقــــت، فـــي انــتــظــار الــحــســم، بـــقـــرار الــعــفــو أو 
أخرى  إشكالية  نفسها،  الضفة  على  بغيره. 
قــد يكشفها شــاكــر فــي حــــواره، وهــو عاقته 

بالسيدة فيروز.
قبل أسبوعني، صــّرح املحامي، نبيل حلبي، 
فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي، أن الــســيــدة فــيــروز 

كريستين أبيض

أّول مـــن أمــــس، بــــدأت قــنــاة الــجــديــد بــعــرض 
اإلعان الخاص ببرنامج »استقصاء« ملقابلة 
مع الفنان املعتزل، فضل شاكر. »استقصاء« 
 فيه معّده ومقدمه، 

ُّ
هو برنامٌج موسمي يطل

فــــــــراس حــــــاطــــــوم، مــــوثــــقــــًا ألحــــــــــداث خـــاصـــة 
في  والسبق  الحقيقة  عن  وباحثًا  يختارها، 
ل فراس حاطوم، 

ّ
آٍن واحد. بني شاشتني، فض

املـــرة، شاشة تلفزيون »الــجــديــد«، التي  هــذه 
تبنته في بداياته، لكنه تركها قبل سنوات، 
واتجه إلى مشاريع وثائقية خاصة، ثم دخل 
يــزال حتى  فيها وال  اللبنانية، وعمل   LBCI

اليوم.
ــــاب الـــتـــي دفـــعـــت حـــاطـــوم  ــبـ ــ ــــَرف األسـ ــعـ ــ ـ

ُ
ــم ت لــ

املــرة، عوضًا  الختيار شاشة »الجديد« هذه 
عـــن مــكــانــه فـــي املــحــطــة الــلــبــنــانــيــة لــإلرســال 
لــعــرض حلقة حــواريــة خاصة  LBCI، وذلـــك 
ب على ذلك 

َّ
مع الفنان، فضل شاكر، وما يترت

من إشكالية في تناول امللف الشائك لشاكر، 
املطلوب من قبل القضاء اللبناني، مجددًا.

هل من جديد سيبوح به فضل شاكر لفراس 
حـــاطـــوم؟ مــلــفــات فــضــل شــاكــر كــلــهــا بعهدة 
نكون  أن  رجح 

ُ
امل من  لذلك  اللبناني.  القضاء 

أمام حلقة »استقصاء« وبحث عن »رايتنغ« 
تصاعدي، في الدرجة األولــى، وهذا بديهي، 
وليس عن حــال وأحــوال فضل شاكر، عشية 
الـــحـــديـــث عـــن صـــــدور عــفــو عــــام فـــي لــبــنــان، 
اتهموا  لبنان،  في  إساميني  بحق مساجني 
باإلرهاب، وكان من بينهم أفراد ومحاربون 
ــر الــــذي  ــيــ ــــوقـــــوف أحـــمـــد األســ ــع الـــشـــيـــخ املـ مــ
ــلــــن اعـــتـــزالـــه الــفــن  ــه، وأعــ ــيــ انـــتـــســـب فـــضـــل إلــ
ومــحــاربــتــه لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي والــوقــوف 

الــســيــنــمــا. كــمــا اخــتــيــر شــــادي عــبــد الــســام 
ضمن أهــم 100 مخرج على مستوى العالم 
رابطة  من  العالم  في  السينما  تاريخ  خــال 
النقاد الدولية في فيينا. يقول الناقد الفني، 
سمير فــريــد: »مــنــذ الــعــرض الــخــاص األول 
الصغيرة  ريفولي  قاعة  فــي  املــومــيــاء  لفيلم 
الفيلم موضوع حفاوة كل  كــان  سنة 1969، 
حفاوة  وموضع  بل  الستينيات،  في  النقاد 
العديد من الكتاب واملثقفني. ونذكر هنا أن 
املقال الوحيد الــذي كتبه لويس عــوض في 

السينما كان فيلم املومياء«. 

قضيّة سرقة اآلثار المصرية 
يـــقـــع الــفــيــلــم فــــي 138 دقـــيـــقـــة، وشـــــــارك فــي 
بــطــولــتــه قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــفــنــانــني على 
رأســـهـــا أحــمــد مــرعــي ونـــاديـــة لــطــفــي وزوز 
حـــمـــدي الــحــكــيــم وأنــتــيــك مــلــكــيــور وشــفــيــق 
نـــور الـــديـــن. وقـــد كــتــب شــــادي عــبــد الــســام 
وبحس  فصيحة،  عــربــيــة  بلغة  الــســيــنــاريــو 

 راٍق.
ٍ

أدبي
املصرية،  اآلثـــار  الفيلم قضية سرقة  تــنــاول 
عــبــر حـــادثـــة تــاريــخــيــة ســنــة 1881 تــعــرف 
ــتــــشــــاف خـــبـــيـــئـــة الـــديـــر  ــة اكــ ــ ــادثــ ــ بــــاســــم »حــ
الـــبـــحـــري«، كــانــت هـــذه الــخــبــيــئــة )الــدفــيــنــة( 
عــبــارة عــن مــومــيــاوات ألكثر مــن 40 فرعونًا 
مــكــان ســـري بباطن  إلـــى  آمـــون  نقلها كهنة 
الجبل لحمايتها من التشويه والنهب. وفي 
الفيلم يقاوم الشاب »ونيس« قبيلته »قبيلة 
الحربات« التي كانت تعيش على سرقة هذه 

املومياوات وبيعها. 

أفالم ذات صبغة تاريخيّة
ــادي عـــبـــد الــــســــام الـــعـــمـــل مــهــنــدســًا  ــ ــدأ شــ ــ بـ

ــم اتـــجـــه إلــــى تــصــمــيــم املــابــس  لـــلـــديـــكـــور، ثـ
فـــي األفــــــام الــســيــنــمــائــيــة وإخـــــــراج األفــــام 
أن  املــقــرر  مــن  وكــان  والقصيرة،  التسجيلية 
يخرج فيلمًا عــن »إخــنــاتــون« كــان قــد أعــده، 
لــكــنــه تــوفــي قــبــل تــصــويــره. وكــانــت أعــمــالــه 
ــورات األفــــــــــام وتــصــمــيــم  ــ ــ ــكـ ــ ــ فـــــي مــــجــــال ديـ

ــيــــزتــــه خــــاصــــة فـــــي األفـــــــام  املـــــابـــــس قـــــد مــ
ذات الــصــبــغــة الــتــاريــخــيــة، مــثــل أفـــــام: »وا 
إساماه« و»عنتر بن شداد« و»أملظ وعبده 
الــحــامــولــي« و»شــفــيــقــة الــقــبــطــيــة« و»رابــعــة 
الدهاء«  و»أمير  العرب«  و»أمــيــرة  العدوية« 
الدين«  القصرين« و»الناصر صاح  و»بــني 

وغــيــرهــا. يــذكــر أن مكتبة اإلســكــنــدريــة، في 
سنة 2005، خصصت أثناء االحتفال بذكرى 
مياده الـ 75 قاعة تضم أهم أعماله، تتضمن 
ــكــــورات وإكـــســـســـوارات ورســومــًا  أزيـــــاء وديــ
»عالم  باسم  الفنية  وضعها خال مسيرته 

شادي عبد السام«.

ــر، وهـــــو ســـيـــقـــدم عــلــى  ــاكــ تــتــصــل بــفــضــل شــ
وفاء  عربون  قريبًا  أغنياتها  تسجيل  إعــادة 
لفيروز وتعبيرًا عن محبته لها. لكن تصريح 
الحلبي ُسحب من التداول، وحذف من حلقة 
برنامج »با تشفير« بناء على طلب من ريما 
واستعانتها  فيروز،  السيدة  ابنة  الرحباني 
ــران، وتــدخــل  ــطــ بــمــحــامــي الــعــائــلــة فـــــوزي مــ
مــديــرة األخـــبـــار فــي محطة »الــجــديــد« مريم 
الــبــســام ملــصــلــحــة ريـــمـــا الـــرحـــبـــانـــي. مـــا دفــع 
إلى  بليق  تــمــام  »بــا تشفير«  برنامج  مــقــدم 
تقديم توضيح بعد الحلقة عن حذف املقطع 
الخاص بحديث الحلبي عن اتصاالته بفضل 
شـــاكـــر، وتــحــيــيــد مــوقــف فـــيـــروز مـــن قــضــايــا 
فــضــل شــاكــر. فيما لــم تــنــف ريــمــا الرحباني 
كام الحلبي، وحــذرت قبل أيــام الفنانني من 
أو موسيقي  أّي عمل غنائي  إعــادة تسجيل 
له عاقة بالرحابنة، تحت طائلة املسؤولية 

واملاحقة القانونية.
في  اعتمد  »استقصاء«  برنامج  أن  الــافــت 
اإلعان الترويجي للمقابلة مع فضل شاكر 
عــلــى أغــنــيــة الــســيــدة فــيــروز »احــكــيــنــي« من 
كلمات وألحان »األخوين رحباني« بصوت 
ــان يــعــزفــهــا بــمــفــرده  ــ ــذي كـ ــ ــر الــ ــاكـ فـــضـــل شـ
ليأتي ذلك  الخلوي.  ويصورها عبر هاتفه 
فــي عاقة  التشكيك  عــلــى  مــبــاشــر  غــيــر  ردًا 
والسيدة  شاكر  فضل  تربط  التي  الصداقة 
فـــيـــروز. وتــأكــيــدًا عــلــى كـــام املــحــامــي نبيل 
الحلبي الذي ُحذف من املقابلة. بينما يؤكد 
ــازم على  ــ ــه عـ بــعــض املـــقـــربـــني مـــن شـــاكـــر أنــ
إعادة تسجيل أغاٍن لفيروز بصوته، وهذه 
املــرة األولـــى، فموقع يوتيوب يوثق  ليست 
مجموعة من املقاطع الغنائية لفضل شاكر 

يغني فيها لفيروز.

عرض النسخة المرممة لـ»المومياء« في ذكرى شادي عبد السالمفضل شاكر في »استقصاء«... اإلعالم قبل القضاء
يوم األحد الماضي، 

احتفت مكتبة 
اإلسكندرية، بمناسبة 

ميالد المخرج، شادي 
عبد السالم، بعرض 

النسخة المرّممة من 
فيلم »المومياء«

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ة، في األول من إبريل/ تبدأ إذاعة »بادي« السودانيَّ
 مــســلــســٍل مـــن 30 حــلــقــة اســمــه 

ّ
نــيــســان املــقــبــل، بـــث

»رمــــال وأصــــــداف«، يــعــالــج، مــن مــنــظــور ســودانــي 
بـــحـــت، قــضــيــة الــــنــــزاع الــــســــودانــــي املــــصــــري عــلــى 
منطقة حايب وشاتني. وبدأ النزاع بني الخرطوم 
والــقــاهــرة حـــول املــنــطــقــة، مــنــذ خمسينيات الــقــرن 
التسعينيات،  منتصف  ذروتـــه  بلغ  ه 

َّ
لكن املــاضــي. 

بــعــد أن أقـــدمـــت مــصــر عــلــى الــســيــطــرة كــلــيــًا على 
ة  هويَّ لتغيير  عديدة  بمحاوالت  والقيام  املنطقة، 
سكانها. بينما لجأ السودان ملجلس األمن الدولي 
 النزاع، 

ّ
 ُيطاِلب بحل

َّ
لتقديم شكوى ضد مصر، وظل

إمـــا بــالــتــفــاوض املــبــاشــر، أو بــالــتــحــكــيــم الـــدولـــي. 
وأكدت إذاعة »بادي« التي أنتجت املسلسل، بأنها 
اختارت طريق »القوة الناعمة«، لتثبيت سودانية 
حايب املحتلة من الجانب املصري. واختار مؤلف 
»رمــال  اســم  السقا،  معاوية  الصحافي،  املسلسل، 
وأصـــداف« فــي داللــة للرمال املنتشرة فــي املنطقة 
الصحراوية، واألصداف كداللٍة على البحر األحمر 
الــتــي تــرقــد حــايــب عــلــى ســاحــلــه بــمــســاحــة تــقــدر 

بنحو 22 ألف كيلومتر مربع.
وعمد مخرج املسلسل، أبوبكر الهادي، إلى إعداد 
ــارتـــني لــلــمــســلــســل، تــــؤّكــــدان ســـودانـــيـــة حــايــب  شـ
مـــن خــــال أغــنــيــة يــقــول فـــي مــطــلــعــهــا: »ســودانــيــة 
سودانية/ إرث وهوية / درقة وسيف تحت راكوبة 

الــن/  في  منجمة/ ونتم الكيف على قيلة دخــان 
ــة رحــــالــــة/ مــامــح  ــانـ ــرب رطـ ــل الـــضـــحـــاويـــة/ عــ ضـ

سحنة بدوية«.
لـ«العربي  السقا،  معاوية  املسلسل،  مؤلف  ويقول 
كانت مهمة صعبة  املسلسل  كتابة  بــأن  الجديد«، 
جــدًا، وفي غاية األهمية، »املهمة كانت صعبة من 
العناصر  بإضافة  ة،  القضيَّ معالجة  كيفية  حيث 
الــدرامــيــة لــلــعــمــل، كـــاإلثـــارة والــتــشــويــق مــن جهة، 
وأيـــضـــًا مـــن حــيــث الــرســالــة الــتــي نــريــد إيــصــالــهــا 
من خال العمل الدرامي، من جهة أخــرى«. وتقوم 
الحبكة الدرامية للمسلسل من خال سرد تفاصيل 
ه 

َّ
حياة أستاذ تاريخ، جذورُه من منطقة حايب، لكن

للمنطقة  ليعود  الــخــرطــوم،  العاصمة  فــي  يعيش 
املنطقة،  عــن  كــتــاب توثيقي  إعــــداد  األول  لــهــدفــني: 
والــثــانــي هــو البحث عــن ممتلكات وأمـــوال ورثها 
 األســـتـــاذ يــتــفــاجــأ بــعــد عــودتــه، 

َّ
ــــده. غــيــر أن عــن والـ

ــراع بـــني اثـــنـــني مـــن أعـــمـــامـــه، أحــدهــمــا  ــ بـــوجـــود صـ
ُعمدة املنطقة، واآلخر يظهر بحسب املسلسل بأنه 

 لــاحــتــال املـــصـــري« فــي حــايــب، وينشط 
ٌ

»عــمــيــل
أكثر في مشاركة حمات »تمصير« املنطقة، ومنح 
أجل  من  ذلــك  وكــل  السودانيني جنسيات مصرية، 
املــصــري.  الشعب  فــي مجلس  مقعدًا  لــه  أن يضَمن 
بعد ذلك، ينشأ تحالف بني أستاذ التاريخ وعمدة 
املنطقة ضد ما يصفه العمل الدرامي بـ«االحتال«، 
حايب،  فــي  السودانية  الهوية  طمس  ومــحــاوالت 
ــــك، هــــدم مــســاكــن الـــســـودانـــني. لتنتهي  بــمــا فـــي ذلـ
الــقــصــة بمقتل الــعــمــدة عــلــى يــد جــرافــات مصرية، 
وهــو األمــر الــذي أشعل شــرارة الثورة والتي بدأت 
من قهوة شعبية ظهرت، من خال املسلسل، كمنبر 
املــؤلــف، فإنه  سياسي وثقافي وتــوعــوي. وحــســب 
يـــبـــرز، مـــن خـــال املــســلــســل، وبــشــكــٍل الفــــت، وجـــود 
االســتــخــبــارات والــجــيــش املــصــري، لكن مــع شعور 
والتي  والنفسية،  والثقافية  املكانية  بالغربة  طاغ 
ى في عدم قدرتهم على التخاطب مع إنسان 

ّ
تتجل

املنطقة بلهجته املعروفة، وال االنسجام مع عاداته 
 عن شعور دائم باإلجبار على فعل  

ً
وتقاليده، فضا

شيء خارج قناعاتهم.
ويـــلـــعـــب دور الـــبـــطـــولـــة فــــي املـــســـلـــســـل، الـــدكـــتـــور، 
اإلذاعية  املسلسات  أبطال  أشهر  الهادي صديق، 
إلــى مشاركة  إضــافــة  الــســودان،  فــي  والتلفزيونية 
نخبٍة من املمثلني السودانيني أبرزهم: محمد عبد 
الــلــه قــرنــي وحــيــاة طلسم وعــبــد الــرحــمــن الشبلي 
وأديب احمد وطارق علي ومحمود ميسرة السراج 

وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن.

مدخل إلى العالم العربي من باريس

شادي عبد السالم )فيسبوك(

يشارك في 
العمل نخبة 
من الممثلين 
السودانيين 
)فيسبوك(

)Getty( فضل شاكر

)Getty( المخرج اللبناني غّسان سلهب

في شهر آذار/ مارس من كّل عام، ينظم مهرجان »نوافذ سينمائيَّة« في ضاحية »سان دوني« 
في العاصمة الفرنسية باريس. يشّكل المهرجان نافذة على ثقافة العالم العربي

»نوافذ سينمائيّة«

مسلسل سوداني عن حاليب

فنون وكوكتيل
مهرجان

دراما

فعاليّةمتابعة

من بين األفالم الروائية 
اللبنانية، ثمة عروض ألفالم 

وثائقية كذلك، بعضها 
قديم مثل »يوميات 
بيروت« لمي المصري 

)الصورة( الذي يتابع حركة 
تمرد شبابية بعد اغتيال 
الحريري في فبراير 2005. 

وبعضها اآلخر جديد مثل 
»عين عطا« لعالء منصور 

حيث تتمازج الحكايات 
واألساطير مع طقوس 

معاصرة، و»تشيخوف في 
بيروت« لكارلوس شاهين 
عن الطفولة والمنفى 

والعالم المفقود. 
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تعتبر متوسطة الحجم في خريطة املعارض 
العربية تكبره مساحة مثل »معرض تونس« 

أو »اإلسكندرية«.
ــبـــاب عـــديـــدة، أّولـــهـــا أن  ولـــهـــذا »الـــصـــغـــر« أسـ
الكتاب  املعرض بالفعل »طــارئ« على مشهد 
فــي بــاريــس، فلم يــتــأّســس إال فــي 1981 بدفع 
ــة لـــفـــرض  ــاولــ ــحــ حـــكـــومـــي واضـــــــــح، ضـــمـــن مــ
ــــات  ــامـ ــ ـــة أســـاســـيـــة فــــي روزنـ

ّ
ــاريــــس كـــمـــحـــط بــ

ق 
ّ
دور الــنــشــر الــعــاملــيــة، غــيــر أن ذلـــك لــم يتحق

 بــعــيــدًا عـــن إشــعــاع 
ّ

ــل بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، فــقــد ظــ
مــعــارض »فــرانــكــفــورت« و»لــنــدن« و»مــدريــد«، 
وهــو ما دفــع إلــى وضــع استراتيجية جديدة 
الحالي؛  بشكله  املــعــرض  جعلت  سنتني  منذ 
أن تضع  مناسبة ربيعية في باريس تحاول 
ــتـــاب- في  ــكـ الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة -مــــن خــــال الـ
لحظة تنافسية، رّبما كي تشعر دائمًا بتجّدد 

شبابها، كما تفعل معظم الباريسيات.
لكن صغر مساحة املعرض له تفسيرات أكثر 
مـــوضـــوعـــيـــة، فــهــو انـــعـــكـــاس طــبــيــعــي ملشهد 
الــنــشــر الــفــرنــســي والــعــاملــي، والــــذي شــهــد مع 
بداية القرن الحالي هيمنة مؤّسسات بعينها 
على سوق النشر، فالجزء الكبير من صناعة 
الكتاب في فرنسا ينحصر في ست مؤسسات 
عماقة ال تفتأ تقضي على كل الدور الصغرى 
واملــتــوســطــة أو تــضــّمــهــا إلــيــهــا، بــعــض هــذه 
املـــؤســـســـات الــكــبــرى فــرنــســيــة تــاريــخــيــة مثل 
و»غــالــيــمــار« و»ســـوي«، وبعضها  »هاشيت« 
ــــات عــــاملــــيــــة مــثــل  ــــسـ ــــؤّسـ اآلخــــــــر فــــــــروع مـــــن مـ
»إيديتيس« فرع العماق اإلسباني »بانيتا«.
ــذا الـــوضـــع فـــي هــنــدســة املـــعـــرض،  ــى هــ

ّ
يــتــجــل

نـــشـــر صـــغـــيـــرة مــســتــقــلــة  نـــجـــد دور  فـــقـــلـــمـــا 
بأجنحة خاصة بها، هي إما أجنحة في غاية 
الزخرفة التصميمية لتلك املؤسسات الكبرى، 
أو مجّمعات لدور نشر جرى ترتيبها بحسب 
ضمن  ف 

ّ
نصن أن  ويمكن  الفرنسية،  املناطق 

املجّمعات معظم املشاركات األجنبية، ومنها 
العربية حيث تحضر أجنحة خاصة بتونس 

وقطر والجزائر وغيرها.
تتفق كل هذه املشاركات في كونها تنأى عن 

اللهاث خلف الجانب التسويقي )إنه معرض 
بــا تــخــفــيــضــات!(. لــكــن هـــذا الــتــوّجــه املــوّحــد 
هي  األجنحة  من  فكثير  مختلفة،  أسباب  له 
مجّرد تسجيل حضور، كل شيء فيها ثابت 
طــوال أيــام املعرض، من الكتب إلــى املشرفني 
 املــــشــــاركــــات الـــرســـمـــيـــة(. 

ّ
ــل ــ عــلــيــهــا )هــــكــــذا جـ

وهـــنـــاك أجــنــحــة دور الــنــشــر املــجــّمــعــة الــتــي 
إلــى لفت  كــل مؤسسة منها ســوى  ال تطمح 
االنــتــبــاه مـــن خـــال مــنــتــوج ثــقــافــي مــتــني أو 
أساليب ذكية في العرض، فهي ال تقوى على 

مصاريف دعاية عالية.
ل لها 

ّ
أمــا الـــدور الــكــبــرى، فــإن املــعــرض ال يمث

البيع  نقاط  تحتكر  أنها  بما  تسويق  فرصة 
ــإن أكــثــر  ــذا فــ األســـاســـيـــة عــلــى طــــول الـــســـنـــة، لــ
مــا تهتم بــه فــي »كــتــاب بــاريــس« هــو تحويل 
إذ تضعهم  ونـــجـــوم،  أيــقــونــات  إلـــى  مؤلفيها 
في صور عماقة وتقّدمهم في أشرطة فيديو 
يــبــدو فيها كــل شيء  أو تدعوهم ملــحــاضــرات 
ب مواعيد 

ّ
موضبًا مثل فيلم أميركي، كما ترت

ليجد  مــدروســة  دعــايــة  بعد  لهم  كتب  توقيع 
وقد  األروقـــة  من  الكثير  املعرض  في  املتجّول 
ل فيها السير بسبب صفوف طويلة هنا 

ّ
تعط

باريس ـ شوقي بن حسن

ــة لــهــا  ــنــ بــــــاريــــــس، بـــــا شـــــــــّك، مــــديــ
ــة مــع  ــبــ ــ ــّع ــشــ ــتــ عـــــاقـــــة عــــريــــقــــة ومــ
ــوار« تضّم  ــ الــكــتــاب. »عــاصــمــة األنــ
الــقــراءة فيها،  أمــاكــن ثابتة هــي منهل محّبي 
»الــســني« بالقرب من »كنيسة  أبــرزهــا أرصفة 
نوتردام«، ومكتبات متاحقة في شارع »سان 
ميشال«. لكن، يحدث أن تأخذ تظاهرة طارئة 
مــحــّبــي الــكــتــب إلـــى أمــاكــن أخـــرى مــن املــديــنــة، 
تــحــديــدًا إلــــى »بـــــورت دو فـــيـــرســـاي«، جــنــوب 
ــام »صــالــون  ــ الــعــاصــمــة، حــيــث يــقــام هـــذه األيـ
في  الجميع  ل 

ّ
يفض كما  أو  للكتاب«،  بــاريــس 

»كتاب باريس«. فرنسا تسميته بـ
انــطــلــق املـــعـــرض رســمــيــًا فـــي 15 مـــن الــشــهــر 
ــه لــلــعــمــوم بـــعـــد يــــوم،  ــوابــ ــتـــح أبــ ــــاري، وفـ ــــجـ الـ
الـــيـــوم، أي إنـــه ال يــدوم  ليستمر حــتــى مــســاء 
سوى أربعة أيام وأربع ساعات )االفتتاح كان 

في الخامسة من مساء الخميس(.
االخـــتـــصـــار الــزمــنــي يــرافــقــه أيـــضـــًا اخــتــصــار 
فـــي الـــحـــّيـــز املـــكـــانـــي، ذلــــك أن املـــعـــرض يــبــدو 
صغيرًا للغاية مقارنة بما ينتظره زائر يبني 
توقعاته على مركزية باريس في عالم الكتاب 
مــنــذ قــــرون، فــا يــضــّم الــصــالــون ســـوى قاعة 
وحيدة، وإن زائــرًا عربيًا قد يجد أن معارض 

بغداد ـ سلوى السيّاب

التباسات كثيرة ستدخل فيها وأنــت تبحث 
اللطيف  عبد  العراقي  الباحث  ــدارات  إصـ عن 
ر 

ّ
البحث ال يوف )1940-1994(، محّرك  الــراوي 

الــكــثــيــر مـــن مـــصـــادر املــعــلــومــات عـــنـــه، لكنك 
ستعثر على مقال لألكاديمي عدنان الظاهر، 
يتحّدث فيه عن سيرة الراوي بطريقة فريدة 
ــــال مـــــراســـــات رســمــيــة  مــــن نــــوعــــهــــا، مــــن خــ
ــة بـــحـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة  ــا عــــاقــ ــهـ ووثـــــائـــــق لـ

واملهنية، ومن خال صداقتهما املباشرة.
بعد نسيان طــويــل، يــتــرّدد اســم الـــراوي هذه 
األيام، نظرًا لنية دار »سطور« طباعة مخطوط 
له، وهو رسالة الدكتوراه التي وضعها حول 
»الفكر االشتراكي في األدب العراقي من 1918 
الباحث  املــقــّدمــة  كــاتــب  حتى 1958«، ويـــروي 
ر نشر 

ّ
سعدون هليل عّدة أسباب أّدت إلى تأخ

هذا الكتاب ألكثر من أربعة عقود. يقول هليل 

إنــه حضر  الجديد«  »العربي  إلــى  فــي حديث 
بنفسه مناقشة األطــروحــة عــام 1976، والتي 
استغرقت أكــثــر مــن 12 ســاعــة، ولـــدى سؤاله 
عن سبب إهمال نشرها وتجاهلها طيلة هذه 
السنوات يقول: »كان الوعي املسيطر في تلك 
املرحلة هو وعي حزب البعث، وفي املناقشة 
ظهر الراوي بحقيبة مملوءة بالوثائق حول 
يخرج  كــل محاججة  وعند  الــعــراقــي،  اليسار 
وثــيــقــة يـــواجـــه بــهــا الــلــجــنــة، لــقــد ظــهــر أكــثــر 
وكــان  ومناقشيه  مقّيميه  مــن  ووعــيــًا  نضجًا 

هذا أحد أسباب تجاهل األطروحة«.
ــه عـــثـــر عـــلـــى األطــــروحــــة  ــ ــــى أنـ يــلــفــت هــلــيــل إلـ
بعد ســقــوط نــظــام البعث فــي ســوق املتنبي، 
فاشتراها وأرسل بها إلى وزير الثقافة مفيد 
الـــجـــزائـــري الــــذي وعـــد بــنــشــرهــا، لــكــنــه غـــادر 
إنــه عاد  أن يفعل، ويكمل هليل  قبل  الــــوزارة 
وعرضها على حيدر سعيد وكامل شياع في 
شياع  لكن  لنشرها  فتحّمسا  تاليًا،  الــــوزارة 
زار هليل واعــتــذر عن نشرها الحقًا، وحاليًا 

تنوي »سطور« إصدارها قريبًا.
حول أهمية هذه األطروحة اليوم، يبني هليل 
»إنــهــا فــي رأيــــي مــن أهـــم الــوثــائــق عــن األدب 

مرايا النشر وأقنعته

يترّدد اسم الراوي هذه 
األيام، لنيّة إحدى دور 

النشر طباعة رسالة 
الدكتوراه التي وضعها 

حول »الفكر االشتراكي 
في األدب العراقي من 

1918 حتى 1958«

يأتي المعرض الباريسي 
مختلفًا، سواء عن نظرائه 

في أوروبا، أو ما ألفناه 
في البالد العربية. إنه يبدو 

كمرآة لعناصر مرّكبة، 
من واقع النشر في فرنسا 
والعالم، إلى موقعه في 

خريطة معارض الكتب. 
في النهاية، يبقى موعدًا 

آخر لالطمئنان على 
صّحة الكتاب

عبد اللطيف الراوي  الخروج من طي النسيان

حيث يصالح المّد والجزر أحدهما اآلخر

كتاب باريس ثقافة تصنعها آالت ضخمة

الصالون انعكاس 
طبيعي لمشهد النشر 

الفرنسي والعالمي

من أهم الوثائق عن 
األدب والثقافة الوطنية 
واليسار في تلك المرحلة

ال يقع الجانب التسويقي 
ضمن أولويات المشاركين 

في المعرض

العرب  حضور  يرى  أال  أحد  يستطيع  ال 
يأتي  وحين  الفرنسية،  الثقافة  في 
»كتاب باريس« قد نتوقع أنها مناسبة 
لظهور ال يمكن تحقيقه في معارض 
أخرى، غير أن النتيجة واحدة، إذ تعجز 
األجنحة العربية في لفت االنتباه إليها، 
سوى  العربي  الحضور  من  يبقى  فال 
أسماء تسلّط عليها دور النشر ووسائل 
اإلعالم الفرنسية أضواءها. في »كتاب 
المكرّس؛  تكريس  جرى   ،2018 باريس« 
ياسمينة خضرا وكمال داود هما أكثر 

األسماء العربية حضورًا!

نفس األسماء واألضواء
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ثقافة

متابعة

استعادة

قصائد

فعاليات

وهناك من القّراء الذين ينتظرون دورهم ألخذ 
توقيع من كاتب اقتنوا آخر إصدارته.

كل ذلــك ال ينفي عن املعرض إيجابيات عــّدة، 
الضّيقة،  املــعــدودة ومساحته  أيــامــه  فــي  فهو 
يضم قرابة ثاثة آالف فعالية، بني محاضرات 
ولقاءات وتقديم كتب وغير ذلك من األنشطة 
»املـــرئـــيـــة«، والـــتـــي يــأتــي خــلــفــهــا مـــا هـــو أكــثــر 
املفتوحة  العاملية  األســـواق  تلك  إنها  حيوية؛ 

املرحلة،  تلك  في  واليسار  الوطنية  والثقافة 
واليوم هي من أهم مصادر من يدرس تاريخ 

األدب في العراق«.
الكتاب يعود إلى أعمال مجموعة كبيرة من 
والشعراء  والــروائــيــني  والصحافيني  الكتاب 
والــبــاحــثــني فــي عــلــم االجــتــمــاع؛ ومـــن بينهم 
الــكــاتــب والــصــحــافــي مــحــمــود أحــمــد الــســيــد 
 ،)1988-1908( أيـــوب  وذنــــون   ،)1937-1903(
وعــالــم   ،)1992-1911( فـــاضـــل  الـــحـــق  وعـــبـــد 

االجتماع عبد الفتاح ابراهيم )2003-1904(.
مــن جــهــة أخــــرى، وقــفــت دراســــة الـــــراوي عند 
الصحف العمالية ومنها صحيفة »العامل«، 
فوفقًا لألكاديمي إبراهيم العاف الذي أجرى 
ــرواي عــام 1975، وكـــان الــراحــل  الــ مقابلة مــع 
يشتغل آنذاك على هذه األطروحة، فإن الراوي 
تـــنـــاول مـــوقـــف الــســلــطــة مـــن هــــذه الــصــحــف: 
ــل الــثــاثــيــنــات كــانــت الــحــركــة العمالية  ــ »أوائـ
في تناٍم مستمر وقد حققت أكثر من انتصار 
في اإلضرابات العمالية وفي إنشاء النقابات 
وتوحيد صفوف العمال، غير أن هذه الحركة 
كـــانـــت تــعــمــل فــــي ظــــــروف صــعــبــة وعـــراقـــيـــل 
وضعتها السلطة الحاكمة إبان العهد امللكي 
1921-1958. كان موقف السلطة من الصحافة 
آنذاك موقفًا مناهضًا توّسل بمختلف السبل 
مــن أجـــل خــنــق تــلــك الــصــحــف وإيــقــافــهــا عند 

أعدادها األولى«.

إلى  والنقل  والترجمة  التأليف  حقوق  لشراء 
الثقافات  فيها  س 

ّ
تتنف لحظة  أخــــرى.  فــنــون 

الــهــواء ذاتـــه، طبعًا تلك التي لها الــقــدرة على 
س في مرتفعات صناعة النشر.

ّ
التنف

ــي، ال  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــــكـــــــتـــــــاب، فــــــــي مـــــعـــــرضـــــه الـ
ــــن صـــعـــود  ــرًا، أو مـــرتـــجـــفـــًا مـ ــبــــدو مـــحـــتـــضـ يــ
التكنولوجيا، إذ يبدو ذلك رجع صدى بعيد، 
فـــا أحــــد يــتــطــّرق إلــــى هــــذه الـــهـــواجـــس. على 
لإلشارة  أســاســًا  متاحًا  املــجــال  العكس، نجد 
قها الكتاب، 

ّ
إلى الفتوحات الجديدة التي يحق

التي  املستحدثة  الــقــراءة  تكنولوجيات  عبر 
تلحق سنني الطفولة األولى بجمهور القراءة، 
ــني. نــجــد، 

ّ
ــراءة أكـــثـــر لــلــمــســن ــ ــوام قــ ــ وتــتــيــح أعــ

فـــي الــعــديــد مـــن الـــلـــقـــاءات املــبــرمــجــة، احــتــفــاء 
بــالــكــتــاب فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
وامتنانًا لجيل من مصّممي فيديوهات على 
اليوتيوب الذين اختلقوا طرق عرض جديدة 
للروايات والكتب الفكرية، واستشرافات حول 
إلى  جريئًا  وتطّرقًا   ،

ً
مستقبا الكتاب«  »مهن 
تكلفة النشر على البيئة.

الـــدورة الحالية من  روسيا هي ضيف شــرف 
ت فيه مساحة تكاد 

ّ
»كتاب باريس«، وقد احتل

تــنــاســب مساحتها فــي خــريــطــة الــعــالــم، ومــن 
الــواضــح أن بــاد بوشكني قد استعّدت جّيدًا 
ــة مـــن جناحها  ــ لــلــحــدث، فــقــد خــّصــصــت زاويـ
لــعــرض عـــدد كــبــيــر مـــن اإلصـــــــدارات الــحــديــثــة 
ــف في 

ّ
مــتــرجــمــة إلـــى الــفــرنــســيــة، كــمــا ال يــتــوق

ــابــهــا عــلــى مــدار 
ّ
فــضــاء الــنــقــاشــات حــضــور كــت

 ذلك، يبدو أن الشهية السياسية 
ّ

اليوم. في كل
السنني  في  بها روسيا  ُعرفت  التي  املفتوحة 
األخيرة تقابلها شهّية ثقافية مفتوحة كذلك.

أخيرًا، تجدر اإلشــارة إلى أن »كتاب باريس« 
الــنــشــر  ــه »تـــــــــوأم«، إذ تــنــظــم عـــــدد مــــن دور  لــ
»فيرساي  بــعــنــوان  مــوازيــًا  معرضًا  ة 

ّ
املستقل

املقام  الرئيسي  املعرض  أيــام  أوف« في نفس 
في »قصر املعارض بورت دو فيرساي«، وقد 
أطلق املشرفون حملة دعائية مضادة بعنوان 
»الكتاب اآلخر« متحدثني عن »مقاومة تسليع 
الثقافي«.  االســتــثــنــاء  والــحــفــاظ على  الــكــتــاب 
وراء  تقف  التي  الضخمة  فاآللة  هيهات،  لكن 
ها، 

ّ
»كتاب باريس« يصعب مشاكستها أو هز

الفرنسية  الدولة  فيها مصالح  تقاطعت  وقد 
املــكــّرســة وشــركــات عماقة ال تشبع  خبها 

ُ
ون

من تحويل الثقافة واملعرفة إلى أموال.

تأريخ لالشتراكية في األدب العراقي

كذلك يترّدد الحظ أحيانًا

بيكاسو 1932: الحب، الشهرة، والتراجيديا عنوان المعرض الذي افتتح في الثامن 
من الشهر الجاري في متحف »تيت الحديث« في لندن، ويتواصل حتى التاسع من 
أيلول/ سبتمبر المقبل. توثّق األعمال إحدى أغنى سنوات الفنان اإلسباني إنتاجًا، حيث 

رسم أكثر من لوحة ومنحوتة منها 5 لوحات لحبيبته ماري تيريز.

تحيي »الفرقة المصطفوية« عند السادسة والنصف من مساء اليوم اإلثنين حفًال 
المجيد عام 1992،  مصطفى عبد  أّسسها  التي  الفرقة  القاهرة.  »الربع« في  في 
تقّدم الملحمة النبوية التي تتضمن مدائح نبوية وقصائد لكّل من اإلمام البوصيري 

وأحمد شوقي وسراج الدين عبد القادر، بقيادة المنشد حمدي أبو العال.

طبوع  مهرجان  فعاليات  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الثاني  مساء  تنطلق 
للموسيقى األندلسية في مدينة سوسة التونسية، وتستمر حتى الخامس والعشرين 
الفرقاني  عدالن  بقيادة  المالوف«  »جوق  منها  مغاربية  فرق  عّدة  تشارك  منه. 
من الجزائر، و»شباب األندلس« بقيادة هشام بلغيثي من المغرب، و»فرقة المعهد 

الرشيدي« بقيادة هشام بوسنينة من تونس، كما تنّظم ورشات وندوات فكرية.

حتى الثالثين من الشهر الجاري، يتواصل معرض »الفن والخط« للفنان التركي مراد 
يحتوي  بالدوحة.  »كتارا«  في   الجاري  الشهر  من  السابع  في  افتتح  والذي  قراط 
المعروفة،  بأشكاله  العربي  الخط  بين  تزاوج  كاليغرافية  لوحة   25 على  المعرض 

وزخرفات هندسية مبنية على دالالت الحرف الفنية والجمالية.

جيرمان دروغنبرود

نجمة الصباح
نجمة الصباح

محتجبة
في املياه املعتمة

ينعكس بعضها في حمرة الفجر
ثم يتاشى

مع أحام الليل الباهتة
النهاُر

يشعله الضوُء
فيوقظ زهرة الزمن العابرة

■ ■ ■
فجر

صمٌت مبتوٌر
خصاُت ضباٍب، حطاُم

أحام
تبقى اآلثاُر

على األشجار
الفجُر

صمُت الليل
املبتوْر

■ ■ ■
عالمات مضاءة

)إلى براكيل لينسيروس(
في العني

شعاٌع قمريٌّ
نسيٌم ناعٌم

أحيانًا مثل كلمة
إيماءة يٍد

أو عناق
 ضياٍء

ُ
ألق

أشياٌء للقلب

■ ■ ■
غروب

مثلما تترّدد الشمُس أحيانًا
بني الذهاب والعودة

 أحيانًا
ُ
كذلك يترّدد الحظ

ال يعلم إلى أين يذهب
إلى الفجر

أم إلى الليل

■ ■ ■
لحظة

يكشف الفجُر
ما يخّبئه الليل

الشجرة ال تتخلى عن حلقات السنة
إال مرغمة

وللمعة بلورة الجليد في الشمس
أن تتألأل لحظة

ثم تموت

■ ■ ■
صورة سماء

غيوٌم ثلجية بيضاء
تلّون نفسها على السماء الزرقاء

فوق البحيرة
 دائمًا وال تتشّكل

ُ
تتشّكل

تسحُب نفسها ببطء

كذلك تتوق الصفحة البيضاء
إلى الكلمِة أيضًا

إلى جّرة قلٍم
ورائحة الحبر املندفعة

نحو تنظيم أوتار حروف املياد
لقصيدة جديدة

■ ■ ■
نسر

 النسر
ُ
طيران
بالكاد

يستثير السماء
إنه مندفٌع دائمًا

 في قنطرة السماء الزرقاء
ٌ

شق
يبحث عن ماٍذ

للكلمِة القلقة
)ترجمة: محمد األسعد(

إلى مكان ما
أو إلى المكان

من يدري؟

■ ■ ■
انتظار

ٍة مثل نبوء
يستيقظ النهار

انتظاٌر
لغير املنتظر

 أبجدية عتيقة
ُ

حروف
في راحة اليد

كلماٌت
كتب بعد

ُ
لم ت

■ ■ ■
الصفحة البيضاء

مثلما يتوق النهاُر إلى الفجر
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من المعرض )باتريك كوفاريك(

عمل لـ عالء بشير، العراق

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

Germain Droogenbroodt
شــاعــر ولــد عــام 1944 فــي القسم 
الذي يستوطنه »الفالمشيون« من 
بلجيكا، حيث الهولندية واحدة من 
ــلــغــات الــرســمــيــة، ويــعــيــش حاليًا  ال
فـــي إســـبـــانـــيـــا. أصـــــدر مـــا يــقــارب 
أكثرها  شعرية  مجموعات  ثماني 
شهرة مجموعة »الطريق« بداللتها 
الــطــاويــة، وتــرجــم إلى  الفلسفة  فــي 
الهولندية أكثر من ثالثني مجموعة 
ــانـــــي واإليـــطـــالـــي  ــعـــر األملـــ مــــن الـــشـ
واإلسباني واإلنكليزي والفرنسي، 
ــك مــخــتــارات مـــن شعر  بــمــا فـــي ذلـ

»برتولد بريخت«.

بطاقة

الشاعر



سينما

نديم جرجوره

السينمائية  املــهــرجــانــات  تــــزداد 
عــــــــــدًدا فـــــي لــــبــــنــــان. الــــرغــــبــــة فــي 
الــــخــــروج مـــن الــعــاصــمــة بــيــروت 
ة على مهتّمني بهذا النوع من النشاط  ُملحِّ
السينمائّي. يريدون استعادة »وهــج« مدٍن 
ــا، بــصــاالٍت عديدة، 

ً
لبنانية مــعــروفــة، ســابــق

للمشاهدين  ُيتيح  ا سينمائًيا 
ً

مناخ ل  شكِّ
ُ
ت

الـــ«ســيــنــيــفــيــلــيــني« فــــرص مـــشـــاهـــدٍة أفــضــل 
ــا، إلــــى جــانــب  ـ

ً
ــان ــيـ ــالٍم غــيــر تـــجـــاريـــة، أحـ ــ ألفــ

 أوسع 
ً
حركة تجارية ألفــالم تجذب شريحة

من املتفّرجني.
على  يرتكز  سينمائًيا،  ا 

ً
تاريخ تمتلك   

ٌ
مــدن

ســـيـــنـــمـــائـــيـــني يــــخــــرجــــون مـــنـــهـــا إلــــــى فـــنـــون 
الــصــنــاعــات الــســيــنــمــائــيــة املــخــتــلــفــة، وعــلــى 
ــيــــروت فــــي زمـــن  صــــــاالت تـــنـــافـــس صــــــاالت بــ
الغليان الفني والثقافي واالجتماعي، وعلى 
ع عــلــى املـــهـــرجـــان وأفــــــالم »فــن 

ّ
ــتــــوز حـــركـــٍة تــ

وتجربة« ونوادي السينما. 
هذا زمن قديم. أهوال الحرب األهلية اللبنانية 
ا، 

ً
ا فشيئ

ً
ا كهذه، شيئ

ً
فّرغ مدن

ُ
)1975ـ  1990( ت

من مضمونها الثقافي والفني واالجتماعي، 
باإلضافة إلى قضائها على مفهوم الصاالت 

املنفتحة  واملهرجانات  القديمة،  السينمائية 
ــاؤالت،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــارب واخــــــتــــــبــــــارات وتـ ــ ــجــ ــ ــى تــ ــلــ عــ

والحيوية البصرية املتنّوعة األشكال. 
 تحافظ على 

ٌ
االنهيار مرير. لكن، هناك مــدن

ســـلـــوٍك ســيــنــمــائــي »مــســتــفــيــد« مـــن الــحــرب 
)بــفــضــل ابــتــعــادهــا الــنــســبــّي عـــن تــلــك املـــدن( 
)جونية،  مطلوبة  سينمائية  حالة  إلنــعــاش 
 تختفي الصاالت 

ٌ
20 كلم شمال بيروت(. مدن

ــتــهــا وفضائها اإلنــســانــي )طــرابــلــس، 
ّ
مــن أزق

عاصمة  وصــيــدا،  الشمال؛  محافظة  عاصمة 
 تــعــانــد، لــكــنــهــا ال 

ٌ
مــحــافــظــة الـــجـــنـــوب(. مــــدن

تــمــلــك اســتــمــراريــة مــتــكــامــلــة فـــي هـــذا املــجــال 
)ُصــــور والــنــبــطــيــة فــي الــجــنــوب، وزحــلــة في 
أن  في   

ٌ
كامنة املفارقة  لكن  البقاع(.  محافظة 

 
ً
مثال جــونــيــة  ملــديــنــة  السينمائي  االنــتــعــاش 
ُيصاب بعطٍب كبير، بعد أعــوام على انتهاء 
مكانتها  بيروت  استعادة  ومــع  الحرب،  تلك 
السينما  وانتشار صــاالت  والفنية،  الثقافية 
فــي مــنــاطــق أخـــرى فــيــهــا، غــيــر تــلــك املــعــروفــة 
الــحــمــرا(. حتى أن »مهرجان  ــا )شـــارع 

ً
ســابــق

ــة«، املــنــطــلــق فـــي دوراتــــه  ــ ــيـ ــ الــســيــنــمــا األوروبـ
الــــــ20، في  الــقــرن  ـــى، مــطــلــع تسعينيات  األولــ
 

ّ
جونية نفسها، سينتقل إلى بيروت، ويحتل
 من 

ٌ
ــارزة. كــــالٌم كــهــذا مــنــبــثــق ــ  بــ

ً
فــيــهــا مــكــانــة

ًرا. 
ّ

لبنانية عديدة، مؤخ  
ٌ
مــدن حالٍة تشهدها 

سع للسينما 
ّ
محاوالت فردية بحتة إليجاد مت

ــا، ألســبــاب جّمة، 
ً
فــي أمكنٍة نــابــذٍة لها ســابــق

كــالــحــرب والـــتـــشـــّدد االجــتــمــاعــي والــتــربــوي 
ــاري. فــطــرابــلــس  ــتـــجـ ــطـــوة االســـتـــهـــالك الـ وسـ
تستعد، في األسابيع القليلة املقبلة، لتنظيم 
الدورة الـ5 لـ«مهرجان طرابلس لألفالم«، بني 
س  19 و26 أبريل/ نيسان 2018؛ بينما تؤسِّ
ا ســيــنــمــائــًيــا، عــبــر مهرجانها 

ً
ــّيـــز جــونــيــة حـ

يــنــايــر/  و22   17 بـــني  ــــقــــام 
ُ
امل األول،  الــــدولــــي 

كــانــون الــثــانــي 2018. اجــتــهــاٌد كــبــيــٌر ألفـــراد 
مــنــضــويــن فــي »إدارة مــســرح اســطــنــبــولــي«، 
إحــيــاء صـــاالت سينمائية مقفلة في  بــهــدف 

رغم  والنبطية،  صور  الجنوبيتني  املدينتني 
ــر واضــــح بــســبــب غــيــاب الـــدعـــم، وفــقــدان 

ّ
تــعــث

الرغبة العاّمة في أنشطة كهذه، لدى قطاعات 
املحافظة  بتلك  متحّكمة  وطائفية  سياسية 

اللبنانية.
ــلـــى مـــســـألـــتـــني اثـــنـــتـــني:  الــــنــــقــــاش مــــفــــتــــوٌح عـ
الصاالت واملهرجانات. املدن اللبنانية خارج 
بـــيـــروت غــيــر مــالــكــة لــلــصــاالت، فــهــي مقفلة. 
مــهــرجــانــا طــرابــلــس وجــونــيــة يــتــعــاونــان مع 
خاّصة  وأكاديمية  وفنية  ثقافية  مؤّسسات 
ــة، تمتلك قــاعــات »تــصــلــح« لــعــرٍض 

ّ
ومــســتــقــل

مستنٍد إلى تقنيتي »بيتكام« و»دي في دي«، 
 الرتباطه 

ٌ
ــق

َّ
وغــيــرهــمــا. ســـؤال الــصــاالت مــعــل

عـــة بــني بــيــروت 
ّ
بـــاملـــال، رغـــم أن كــثــرتــهــا مـــوز

وضــاحــيــتــهــا الــشــمــالــيــة. ســــؤال املــهــرجــانــات 
ــا، بــاملــال. لكن املهرجانات 

ً
، هــو أيــض

ٌ
مــرتــبــط

 : ومستمرٌّ قــديــم  القليل  وبعضها  مــنــتــشــرة، 
ــام بــــيــــروت الــســيــنــمــائــيــة«، و»مـــهـــرجـــان  ــ ــ »أيـ
بيروت الدولي لألفالم«، و»مهرجان السينما 
اللبناني«.  الفيلم  و»مــهــرجــان  األوروبــــيــــة«، 
اإلضافة الجديدة؟ »مهرجان بيروت الدولي 
ــه األولـــى بــني 13  ــقــامــة دورتـ

ُ
ــرأة«، امل ألفـــالم املــ

م املصرية  كرِّ
ُ
ت التي  آذار 2018،  مــارس/  و18 

إلــهــام شــاهــني، وتــعــرض أحـــد آخـــر أفــالمــهــا، 
»يوم للستات« لكاملة أبو ذكري.

ــا:  ـ
ً

إعــــالنــــات عــــن مـــهـــرجـــانـــات جــــديــــدة أيـــض
الطفل  لسينما  الـــدولـــي  بــيــروت  »مــهــرجــان 
دول  ألفــالم  البترون  و«مهرجان  والعائلة«، 
البحر األبيض املتوسط« )تقع البترون على 
ُبــعــد 54 كــلــم شــمــال بـــيـــروت(. املــشــهــد مثير 
ــابـــرة، أو هــوس  لــلــتــســاؤالت: أهــــذه نــــزوة عـ
بــنــجــومــيــة اجــتــمــاعــيــة، أو رغــبــة فــي إيــجــاد 
ــيـــة؟ أم أن  »وظــيــفــة« صــالــحــة لــعــالقــات دولـ
بالسينما  فعلًيا،  قة، 

ّ
متعل برّمتها  املسألة 

وهـــمـــومـــهـــا؟ أفـــــالم املـــــــرأة. ســيــنــمــا األطـــفـــال 
املتوّسط.  األبيض  البحر  سينما  والعائلة. 

ــَداولــة فــي دول كــثــيــرة، بعضها 
َ
عــنــاويــن ُمــت

هــنــاك صناعة  لــبــنــان،  فــي  السينما.  يصنع 
أفــــــالم، تــبــلــغ جـــوانـــب كــثــيــرة مــنــهــا مــرتــبــة 
راقية، فنًيا وبصرًيا ودرامًيا. لكن توّجهات 
مــهــرجــانــات كــهــذه مــنــصــّبــة عــلــى »الـــدولـــي« 
مهتّمة  عديدة  مهرجانات  »املتوّسطي«.  أو 
هــذا  وتــجــديــديــة.  جــديــدة  لبنانية  بسينما 
ــص  صــحــيــح. مـــهـــرجـــان أفـــــالم املــــــرأة ُيــخــصِّ
ــة بــإنــتــاجــات مــحــلــيــة. هــذا 

ّ
مــســابــقــة مــســتــقــل

. هذا مطلوب. هذا متوافق وأي توّجه 
ٌ
حسن

سينمائي: انفتاح وتبادل خبرات وتواصل 
متنّوع.

العدد يكبر،  الكثرة.   في 
ٌ
السؤال األبــرز كامن

لكن  كثيرة،  اللبنانية  الصاالت   .
ٌ

ُمقِلق وهــذا 
األفالم املختارة املعروضة فيها قليلة، قياًسا 
بـــعـــددهـــا، وغـــيـــر مــتــنــّوعــة، مـــع اســتــثــنــاءات 
مـــتـــواضـــعـــة. جـــامـــعـــات كـــثـــيـــرة، لـــكـــن الــعــلــم 
واملعرفة يتراجعان. إعالم مرئّي، حجمه أكبر 

من مساحة البلد. هذا ُمقِلق. 
املهرجانات  مــالمــح  تبيان  مــع  القلق  ينتفي 
ا، ومدى جدّيتها وقدرتها على 

ً
الجديدة الحق

ممارسة وظيفتها الثقافية والفنية.

من »يوم للستات« لكاملة ابو ذكري )فيسبوك(
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مهرجانات وصاالت
كثيرة في جغرافيا 

صغيرة الحجم

صورة مدينة ونبض 
اجتماع ومالمح فضاء 
مختزلة في فيلم واحد

ــة لـــحـــكـــايـــة »تـــشـــويـــش«  ــيــ ــاســ الـــلـــحـــظـــة األســ
معقودة  ســرحــال،  فــيــروز  بنانية 

ّ
لل  ،)2017(

ــــدم بـــــني فــريــقــني  ــقـ ــ ــــي كــــــرة الـ ــلـــى مـــــبـــــاراة فـ عـ
أجـــنـــبـــيـــني. لـــكـــن املــــنــــاخ أكــــبــــر مــــن الــلــحــظــة، 
ا له، 

ً
خذ من مدينٍة مالذ

ّ
والحّيز الجغرافّي يت

اللتقاط نبض شارع وأناس وعمارة وفضاء 
وعــالقــات وانــفــعــال. اللحظة مــحــّددة. املدينة 
 فــي مكان 

ٌ
ربــمــا تــكــون ُمـــحـــّددة. األهــــم كــامــن

األفــراد ومشاغلهم.  املدينة ويومياتها.  آخر: 
األشــيــاء وحــضــورهــا. الــحــاالت ومــســاراتــهــا. 
العمارة  ورغباتها.  وارتباكاتها  االنفعاالت 

وأشكالها وظاللها ومعانيها. 
ــرة. الــكــامــيــرا  ــابــ هــــذه لـــن تـــكـــون تــفــاصــيــل عــ
ــلــة فــي ثــنــايــاهــا ومــســامــهــا وفــراغــاتــهــا 

ّ
مــتــوغ

ومــســاراتــهــا. األصـــوات املــرافــقــة لها جــزء من 
ــــة. 

ّ
كها املــكــان والـــهـــواء واملــتــاهــات واألزق

ّ
تمل

ــوات وتعليقات  ــ ال كــــالم، بــل مــوســيــقــى وأصـ
ــيــات. الــحــركــة أقــــوى وأعـــمـــق. الــعــمــارة 

ّ
وتــمــن

، لــكــن روحـــهـــا تـــتـــحـــّرك. الـــنـــاس غير 
ٌ
ســـاكـــنـــة

هــادئــني، لكن أرواحــهــم وأجــســادهــم متأهبة 

، أو ربــمــا صــامــتــة عـــن كل  ملــواجــهــة أو تـــحـــدٍّ
البصرية  املتتاليات  التقاط  وتحّد.  مواجهة 
ض  شاهدة، وهو ارتباك ُيحرِّ

ُ
مثير الرتباك امل

 تــرتــفــع الــكــامــيــرا 
ْ
عــلــى مـــزيـــٍد مـــن الــتــنــّبــه، إذ

إلــى األعــلــى، فتبدو املــديــنــة مــن فــوق ضاّجة 
ــا الـــتـــائـــهـــة بــــني مـــســـاكـــن مــأهــولــة  ــهـ ــوالـ ــأحـ بـ
وبيوت فارغة إاّل من غبار وأنقاض وعزالت. 
أو بـــني أســـطـــٍح مــفــتــوحــة عــلــى »ألــــف حكاية 
ــلـــى نــقــيــض  ــة عـ ــيـ ــافـ وحــــكــــايــــة«، وســــمــــاء صـ
أذنـــّي صبّية،  الــذي يختنق خــارج  الضجيج 
ــاء تــجــوالــهــا  ــنــ تــســتــمــع إلـــــى مـــوســـيـــقـــاهـــا أثــ

ــــــة، كــأنــهــا تــســتــمــع إلــى 
ّ
»الـــغـــامـــض« فـــي األزق

ــا، فــي تلك 
ً

حــيــاتــهــا. الــكــامــيــرا حــاضــرة، أيــض
الــصــبــّيــة. تالحقها. تتلّصص  تــرافــق  األزقــــة. 
عليها، كتلّصصها على أفعال أفراٍد، بعضهم 
الرياضية،  املواجهة  شاهدة 

ُ
مل يستعّد  األول 

قهوة  فنجان  إلى  الثاني يستكني  وبعضهم 
الثالث  وبعضهم  قديمة،  بأغنية  مستمتًعا 
مــلــتــٍه بــاقــتــنــاص قــبــلــة مـــن حــبــيــبــة. الــصــبــّيــة 
أو تائهة؟  أو باحثة  ُمــتــجــّولــة  أهــي  ــرة:  ُمــحــيِّ
لــن تــكــون مــعــرفــة الـــجـــواب مــهــّمــة. الــعــمــارات 
الــحــديــثــة تــتــجــاور وتــلــك الــقــديــمــة. لــن تكون 
معرفة نتائج املقارنةـ  الجمالية واالجتماعية 
مهّمة.  النمطني  بني  ـ  واإلنسانية  والثقافية 
تفاصيلها  معرفة  تكون  لــن  ستبدأ.  املــبــاراة 
ــا، 

ً
ــه، وأشــيــاء أخـــرى أيــض

ّ
مــهــّمــة. لــكــن هـــذا كــل

فـــي تشكيله صــــورة مدينة  ــا،  مــهــّمً ســيــكــون 
ــبـــــض اجــــتــــمــــاع ومـــــالمـــــح فـــــضـــــاء؛ وفــــي  ــ ونـ
ــواٍل تــعــكــس حــــاالت؛ وفــي  ــ تــلــّصــصــه عــلــى أحـ
ــا مــن املــخــفــّي بــأســلــوب يميل 

ً
اخــتــراقــه شــيــئ

إلــــى ســـوريـــالـــيـــة وقـــائـــع مــلــتــقــطــة بــجــمــالــيــة 
تنقلها  التي  العتيقة  )الصوفا  نبرة بصرية 
رافعة ضخمة إلى مسكٍن ما؛ التجوال داخل 
بيٍت عتيٍق ومهجوٍر؛ تناقض سكينة البحر 
والــســمــاء مــع ضجيج أصــــوات ومــفــرقــعــات/ 

انفجارات/ إلخ؛ وغيرها(.
ال أهمية لتحديداٍت، بقدر ما تنفتح الُصَور 
واألصــوات على وقائع ومسالك. االنفجارات 
الــطــائــرات مــزعــجــة. تساقط أوراق لن  وأزيـــز 
ُيــذكــر مــا فيها مــزعــج. الــفــتــاة الــتــي تتأرجح 
الغرابة،  تلك  تؤّكد  على مرجوحة في شرفٍة 
بابتسامة ملتبسة، وبنظرة غامضة. الغرابة 
 لــتــنــّبــه إلــــى مـــا يــعــتــمــل داخــــل الــفــيــلــم، 

ٌ
حـــافـــز

بسرديته الصامتة، وبشخصياته املهمومني 
يــتــوافــق وزرقـــة  بتفاصيل عـــاديـــة، وبــفــضــاء 
سماء وبحر في سكينة مشوبة بارتجاجات، 

مصدرها مجهول.
»تــشــويــش« لفيروز ســرحــال: اخــتــبــاٌر جميل 
ــا جــغــرافــيــا  ــهـ ــزالـ ــتـ ــي اخـ لــلــعــبــة الـــــصـــــورة، فــ

ق وملتبس وغامض.
َّ
مفتوحة على معل

نديم...

»تشويش« لفيروز سرحال: أسئلة المعلَّق والملتبس

تتكاثر مهرجانات 
السينما في لبنان، فيُطرح 
سؤال عن مدى جديتها 
في ممارسة وظيفتها، 

في بلٍد تكثر فيه 
المؤّسسات المتنّوعة 

بشكٍل ُمقلِق

أخبار
بناني لوسيان بورجيلي 

ّ
◆  فاز »غداء العيد« لل

بجائزة »الرؤية العاملية«، في الدورة الـ28 )27 
فبراير/ شباط ـ 11 مارس/ آذار 2018( ملهرجان 

قام في »وادي 
ُ
»سينيكواست ـ كاليفورنيا«، امل

سيليكون« )سان خوسي(، واملهتم باكتشاف 
املواهب الجديدة والناشئة في صناعة السينما 

في العالم. والجائزة ممنوحة في فئة »املناظر 
الطبيعية العاملية«، التي شارك فيها 25 فيلًما، 

ها »على أساس القصص اإلبداعية، 
ّ
اختيرت كل

ي على السينما«.
ّ
والرؤى الفريدة، وتأثيرها الكل

◆ تستعد الفنانة األميركية مادونا إلخراج فيلم 
بعنوان »تايكينغ فاليت«، مستوحية إياه من 
القصة الحقيقية للراقصة ميكيال دو برينس 

)سيراليون(، الفتاة اليتيمة، املقيمة في بلدها أثناء 
صبح »نجمة باليه عاملية«. 

ُ
حربه األهلية، قبل أن ت

دت استديوهات »مترو غلدوين ماير« النبأ، 
ّ
وأك

يها اإلنتاج املقتبس عن السيرة 
ّ
ُمشيرة إلى تول

الذاتية للراقصة، الصادرة عام 2014. ُيذكر أن دو 
برينس ُمصابة بمرض »البهاق الجلدي«، وعاشت 

اها زوجان أميركيان. 
ّ
في دار أيتام، قبل أن يتبن

احترفت الرقص في جوهانسبرغ، وانضّمت إلى 
الباليه الوطني الهولندي.

◆ أعلنت »جمعية متروبوليس« و«معهد غوته« 
)بيروت( بدء قبول طلبات املشاركة في الدورة الـ5 
ز على توليف 

ّ
لـ«مواهب بيروت«، البرنامج الذي يرك

األفالم، وإدارة التصوير، وتصميم الشريط 
الصوتي وتأليف موسيقى األفالم في العالم 

العربي، باعتبار أن هذه املهن »ال تحصل على 
اهتمام وإنصاف بها في هذا الجزء من العالم«. 

أما تقديم طلبات املشاركة فمستمر لغاية 3 مايو/ 
أيار 2018، على أن يدعو البرنامج 20 موهبة 

صاعدة من العالم العربي، للمشاركة في الدورة 
قامة في بيروت بني 13 و17 سبتمبر/ أيلول 

ُ
الـ5، امل

علن أسماء املختارين في نهاية 
ُ
2018، على أن ت

أغسطس/ آب املقبل.

◆ دعا »نادي لكل الناس« و«جمعية السبيل« إلى 
حضور فيلمني لبنانيني قصيرين، هما »نسيم« 

)14 د.( لباميال خضرا، و«في كل شي كان« )23 

د.( لطوني جعيتاني، 7 مساء االثنني، 19 مارس/ 
آذار 2018، في املكتبة العامة لبلدية بيروت. يلي 

عرض الفيلمني حوار مع املخرجني.

◆ يتفاوض البريطاني ريدلي سكوت، حالًيا، مع 
شركة »فوكس« )هوليوود(، لتحقيق فيلم جديد 

 Queen And صّورة
ُ
له، يستند إلى الرواية امل

Country، التي تتناول مهّمات فرقة خاّصة 
تابعة للمخابرات البريطانية. ُيذكر أن املشروع 

موجوٌد منذ عام 2013.

وفرة مثيرة 
للقلق

مهرجانات السينما في لبنان

من »تشويش« لفيروز سرحال )الملف الصحافي للفيلم(

األمر األهّم في السينما كامٌن في إعادة خلق واقع، يكون بموازاة 
الوقت نفسه ال يكون نسخة طبق األصــل عنها.  حياتنا، وفــي 
العملية  إنها  والتخّيل.  الحلم  بني   

ٌ
خليط السينما  إلــّي،  بالنسبة 

واضــٌح   )
ً
)مــثــال فالشعر  والشعر.  املسرح  إلــى  بالنسبة  نفسها 

ومباشر، وبالنسبة إلّي الجميع قادرون على فهمه. وفي الوقت 
نفسه، هو قوي إلى درجة تهّز تصّورنا عن املكان والزمان.

آي وي وي

التي  األميركية  »األشــيــاء«  وتلك  الفرنسي،  السينمائي  اإلنــتــاج 
ة. هذا 

ّ
البت مل 

َ
حت

ُ
ت والــفــداء، ال  االحتشام  دائــًمــا، قصص  تـــروي، 

يخرجني عن طوري. الفداء؟ هذا غير موجود. وحدهم املعالجون 
ل كثيًرا السينما 

ّ
النفسيون مقتنعون بحماقات كهذه. لهذا، أفض
األرجنتينية واإليطالية، وبعض األفالم الكردية.

جان ليبون

ُيــنــجــز فـــرانـــك غــاســتــامــبــيــد جــــــزًءا خـــامـــًســـا مـــن الــســلــســلــة 
على  حصوله  بعد  »تاكسي«،  املشهورة  الفرنسية  السينمائية 
حقوق اإلخــراج من مبتكرها، املخرج واملنتج لوك بوّسون. لكن 
مضمون الحلقة الجديدة غير معروف لغاية اآلن، باستثناء ما 
من  بــشــيء  املــمــزوج  التشويقي  للنمط  إكــمــال  بعضهم:  تــداولــه 
الكوميديا والحركة، عن مطاردات يقوم بها شرطّي برفقة سائق 

سيارة أجرة.

الدراجي  محمد  العراقي  يتناول  »الرحلة«،  الجديد  روائّيه  في 
فة 

َّ
ُمكل شاّبة  من خالل شخصية  االنتحارية،  العمليات  مسألة 

املكان  إلــى  توّجهها  أثناء  ـ  تــواِجــه  العمليات،  تلك  إحــدى  بتنفيذ 
كثيرة،  بأمور  النظر  عيد 

ُ
ت تجعلها  جّمة،  تحّديات  عليه،  فق 

ّ
املت

عبر طرح تساؤالت مختلفة عن الوضع العام والحالة الفردية في 
عراق العام 2003.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أثارت تصريحات 
النجم البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، بمناسبة 
إطالق حذائه 
الجديد، جدًال 
واسعًا، وذلك 
حين قال: 
»عندما بدأت 
لعب كرة القدم 
كنت أقول 
ألصدقائي أريد 
أن أكون األفضل 
في العالم، كان 
الجميع ينظر 
إلّي باستغراب 
ويرددون: 
ماذا تقول؟«. 
وأضاف: »حين 
بدأت اللعب في 
اليونايتد لم يكن 
هناك أي العب 
في موهبتي 
وإصراري، لن 
ينجح أي العب 
في مقارنة 
نفسه بي، ولن 
يكون هناك 
كريستيانو 
رونالدو آخر«.

)Getty/رونالدو أفضل العب في العالم خمس مرات )مانويل أركي

رونالدو يمّجد نفسه
ب تولوكا على مضيفه كلوب أميركا )2-1(، 

ّ
تغل

وانتزع من صاحب األرض وصافة مرحلة إياب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2018(، 
وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من البطولة. 

استهل أميركا التهديف عبر اإلكوادوري ريناتو 
إيبارا، وسرعان ما أدرك تولوكا التعادل من خالل 

األرجنتيني روبينس سامبويزا )د.10( قبل أن 
يحسم التشيلي أوسفالدو جونزاليس )د.81( 

الفوز لصاحب األرض.

فاز تاييريس على ضيفه ديفينسا إي 
خوستيسيا بهدف نظيف وسان لورنزو على 
ضيفه أوليمبو )2-0( في إطار الجولة الـ20 من 
الدوري االرجنتيني املمتاز لكرة القدم ليقلصا 
الفارق مع بوكا جونيورز املتصدر. وجاء هدف 
تاييريس في املباراة عبر خوان راميريز )د.29( 

ليرفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة في الوصافة، 
مبتعدا بخمس نقاط عن بوكا املتصدر والذي لم 

يخض بعد مباراته بالجولة.

حافظ فريق شالكه على وصافة الدوري األملاني 
 بهدف وحيد 

ً
لكرة القدم بعدما اقتنص فوزًا قاتال

من النيران الصديقة أمام مضيفه فولفسبورغ 
ضمن منافسات الجولة الـ27 للمسابقة املحلية. 

وفي املباراة التي احتضنها ملعب »فولكسفاغن« 
جاء الهدف الوحيد عبر مدافع أصحاب األرض، 

روبن نوتشي، الذي سجله بالخطأ في مرماه 
)د.86(. وبذلك، حافظ شالكه على انفراده بوصافة 

البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

تولوكا يرتقي 
للمركز الثاني في إياب 

الدوري المكسيكي

تاييريس يهزم 
ديفينسا إي خوستيسيا 
في الدوري األرجنتيني

شالكه يُعزز وصافته 
للدوري األلماني خلف 

بايرن ميونخ
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القاهرة ـ العربي الجديد

بلغ نـــادي األهــلــي املــصــري صاحب 
ــــي عــــــدد ألـــقـــاب  ــم الـــقـــيـــاســـي فـ ــ ــرقـ ــ الـ
ووصـــيـــف  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 
املوسم املاضي دور املجموعات، بعدما جدد 
انتصاره في اإلياب على نظيره مونانا بطل 

الغابون بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ32.
 ،0-4 كبير  بانتصار  الذهاب  مباراة  وانتهت 
فـــوزًا جــديــدًا، إذ تقدم  قبل أن يــعــود ويحقق 
الدقيقة  »مــيــدو« في  عن طريق محمد جابر 
الرابعة عشرة، قبل أن يضيف املغربي وليد 
بعدها  لــيــعــزز  )د.32(  الــثــانــي  الــهــدف  أزارو 
)د.82(،  ثالث  بهدف  النتيجة  سليمان  وليد 
بينما جــاء هــدف أصــحــاب الـــدار عبر ديفيد 

مسامبا في الدقيقة 44.
وعّبر مدرب الفريق املصري، حسام البدري، 
عن فرحته بتحقيق االنتصار للمرة الثانية 
تواليًا على مونانا، وقــال بعد املباراة ملوقع 
النادي الرسمي: »االنتصار كان مهمًا وكذلك 
السعي  لــدور املجموعات في مشوار  العبور 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب األفـــريـــقـــي، واجــهــنــا ظــروفــًا 
املناخية  الــظــروف  املــبــاراة، منها  فــي  صعبة 
وارتفاع نسبة الرطوبة، وتسبب ذلك بتعديل 

طريقة لعب املباراة أكثر من مرة«.
من جانٍب آخر تأهل نادي الوداد البيضاوي 
حامل اللقب إلى دور املجموعات أيضًا على 
الرغم من خسارته في اإلياب 2-0 أمام فريق 
ــــك بــعــدمــا فضل  ويــلــيــامــز فــيــل أثــلــتــيــك، وذلـ
املدرب فوزي البنزرتي إراحة معظم الالعبني 
ــار ذهــــابــــًا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى إثـــــــر االنـ ــــني عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ

بسباعية نظيفة.
وتــحــدث مــديــر الــكــرة فــي الـــنـــادي ســيــد عبد 
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من  »تمكنا  الرسمي:  للموقع  أيضًا  الحفيظ 
مونانا  ملعب  على  العودة  مباراة  في  الفوز 
الــلــقــاء بجدية  الــغــابــونــي ألنــنــا تعاملنا مــع 
وتجاهلنا ما حصل في الذهاب والفوز الذي 
تــحــقــق فـــي الــــقــــارة، اســتــطــعــنــا الــتــغــلــب على 
الــظــروف الطبيعية واملـــنـــاخ، والــتــأهــل لــدور 
املشوار  نحو  الطريق  بداية  هو  املجموعات 
الحقيقي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا«.
وبــلــغ مــولــوديــة الــجــزائــر الـــدور عينه بعدما 
اكتسح ضيفه ماونت أوف فاير أند ميركلز 

لجنة تقنية من فيفا 
ستزور المغرب في 17 

إبريل المقبل

استمرار غياب 
بالوتيلي عن المنتخب 

برغم تألقه مع نيس

فوز بيتيس في مباراة الطرائف والحوادث الغريبة
أهــداف  فــوزًا كبيرًا على ضيفه إسبانيول بثالثة  بيتيس  ريــال  حقق فريق 
الـــ29 للدوري اإلسباني لكرة  نظيفة، في املباراة التي أقيمت لحساب الجولة 
القدم، بملعب »بينيتو فيامارين«، الذي كان مسرحًا ألمطار غزيرة وحوادث 
غريبة وطريفة. افتتح الدومينيكاني جونيور فيربو النتيجة لصالح أصحاب 
األرض )د.34(، ثم تبعه الجزائري رياض بودبوز بالتوقيع على الهدف الثاني 

)د.56(، قبل أن يختتم فرانسيسكو جيريرو الثالثية )ق69(.
وشهدت املباراة انقطاع الكهرباء مرتني داخل ملعب فيامارين، حيث لم يكن 
امتد  ثواني معدودة.  وامتدت كل منهما  اإلعالنات فقط،  لوحة  إال  واضحًا 
األمر إلى طرائف أخرى، إذ تسببت الرياح القوية في سقوط إحدى املظالت 
إلى أرضية امللعب، ليمسك بها حارس أصحاب األرض، أنطونيو أدان. ولم 
تقف غرائب األمور عند هذا الحد، حيث شهدت الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول انــطــالق »رشــاشــات« املــيــاه داخــل امللعب أثــنــاء تنفيذ إحــدى الركالت 
الحرة لصالح أصحاب الضيافة. وبهذا الفوز الطريف، أصبح لريال بيتيس 
43 نقطة في املرتبة الثامنة، بينما تجّمد رصيد إسبانيول عند 35 نقطة في 

املركز الثالث عشر.

»الملك« جيمس يحقق رقمًا جديدًا

حقق ليبرون جيمس، نجم كليفالند كافالييرز، الـ »تريبل دبل« رقم 70 في 
مسيرته، عندما قاد فريقه إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 109-114، 
 2016 بطل  كليفالند،  وعـــزز  للمحترفني.  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
اإلقصائية  األدوار  إلــى  بطاقته  حجز  في  فرصته  و2017،   2015 ووصيف 
»بالي أوف«، بعد أن رفع رصيده إلى 40 فوزًا في 69 مباراة في املركز الثالث 
للمنطقة الشرقية، خلف تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس اللذين حسما 
تأهلهما. وسجل »امللك« جيمس )33 عامًا( الذي أنهكته اإلصابات 33 نقطة، 
أضاف إليها 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليصل إلى الـ »تريبل دبل«، أي 
تحقيق أكثر من 10 على األقل في ثالث من الفئات اإلحصائية الفردية الخمس 
)نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها(، رقم سبعني في 
مسيرته. وقال جيمس بعد الفوز »بعد كل الذي واجهناه في األسابيع األخيرة 
مع غياب عدد من الالعبني، فإنه سجل جيد«، في إشارة إلى تحقيق الفريق 

ثالثة انتصارات مقابل ثالث هزائم في أطول رحلة له هذا املوسم. 

... وغولدن ستايت ووريرز ينتصر بسهولة
حقق غولدن ستايت، حامل اللقب، فوزًا سهاًل على مضيفه فينيكس صنز 
فــوزًا في 70  إلــى 53  رافعًا رصيده  األميركي،  السلة  124-109، في دوري 
مباراة، في املركز الثاني لترتيب املنطقة الغربية، التي سبق أن حجز بطاقته 
الـ »بــالي أوف« مع املتصدر هيوسنت روكتس. وجــاء فوز غولدن  فيها إلى 
كـــوري وكيفن دورانـــت  األســاســيــني ستيفن  افــتــقــاده العبيه  بــرغــم  ستايت 
كوك،  كوين  الالعب  واستفاد  مختلفة.  إصــابــات  بسبب  تومبسون  وكــالي 
الثانوية،  البطولة األميركية  الذي يتنقل بني فريقه وبني فريق احتياطي في 
من فرصة املشاركة، ليقود ووريرز إلى الفوز بتسجيله 28 نقطة، وهو رقم 

قياسي شخصي له.

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الكأس
اإلنكليزي،  االتــحــاد  بكأس  الذهبي  للمربع  يونايتد  مانشستر  فريق  تأهل 
بهدفني نظيفني في شباك برايتون أند هوف ألبيون، في املباراة التي احتضنها 
ملعب »أولد ترافورد« ضمن منافسات ربع النهائي. وّقع لوكاكو على هدف 
الشياطني الحمر األول قبل نهاية الشوط األول بقليل، بعدما حول الكرة التي 

أرسلها زميله الصربي نيمانيا ماتيتش في شباك الضيوف )د.37(.
وقبل نهاية النصف الثاني، جاء الدور على ماتيتش لتسجيل الهدف الثاني 
بــرأســيــة مــشــابــهــة، مستغاًل الــكــرة الــتــي لعبها أشــلــي يــونــغ مــن ركــلــة حــرة 

مباشرة )د.83(.

املغرب  ترشيح  بملف  املكّلفة  اللجنة  كشفت 
الستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عن 
تلبي معايير  مــدن  فــي 10  اعــتــمــاد 12 ملعبًا 
الحصول على  )فيفا( بحال  الــدولــي  االتــحــاد 

شرف التنظيم.
وعــرض رئيس اللجنة مــوالي حفيظ العلمي 
خــــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــــالـــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
مــضــامــني املــلــف املــغــربــي، شــارحــًا أن اململكة 
ستخصص استثمارات هامة كانت مبرمجة 
مــن قــبــل، مــؤكــدًا أن »املــغــرب لــن يــقــوم بتغيير 
استراتيجيته من أجل كأس العالم، بل العكس 

تمامًا«.
وســـيـــقـــوم املـــغـــرب بــتــجــديــد وزيـــــــادة الــطــاقــة 
العاصمة  فــي  مــالعــب  لخمسة  االســتــيــعــابــيــة 
الرباط ومدن مراكش وفاس )وسط( وأغادير 
)جـــنـــوب( وطــنــجــة )شـــمـــال(، حــتــى تستجيب 

للمعايير التي يشترطها فيفا.
الــتــي تقدمت رسميًا  اللجنة  رئــيــس  وأضـــاف 
الــخــمــيــس فـــي زيـــوريـــخ بــمــلــف تــرشــحــهــا، أن 
املــغــرب بــصــدد تشييد مــالعــب فــي مــدن الــدار 

استدعي حارس يوفنتوس وقائده املخضرم 
جيانلويجي بوفون املعتزل دوليًا إلى تشكيلة 
املنتخب اإليطالي من أجل املباراتني الوديتني 
ــالـــي ضــــد األرجـــنـــتـــني  املـــقـــررتـــني الـــشـــهـــر الـــحـ
الفرنسي  نيس  مهاجم  بقي  فيما  وإنــكــلــتــرا، 
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي خــارجــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى 
»األتــــزوري«. وأعــلــن املـــدرب املــؤقــت للمنتخب 
لويجي دي بياجيو عن تشكيلته املكونة من 
26 العبًا، وضّمت ثالثة مهاجمني، هم تشيرو 
إيمبولي )التسيو( وأندريا بيلوتي )تورينو( 

وباتريك كوتروني )ميالن(.
بالوتيلي،  اســتــدعــاء  عــدم  بياجيو  دي  وقـــّرر 
الــغــائــب عــن املنتخب الــوطــنــي مــنــذ مــونــديــال 
الـــدور األول،  2014 حــني خــرجــت إيطاليا مــن 
ــذي ُيـــقـــدمـــه مــع  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن املـــســـتـــوى الــ
فريقه نيس، إذ سجل 21 هدفًا في 30 مباراة 
خــاضــهــا فــي جميع املــســابــقــات، لــكــن مهاجم 
لــيــفــربــول ومــيــالن وإنــتــر الــســابــق كـــان دائــمــًا 
ضــحــيــة ســلــوكــه فـــي املــلــعــب وخــــارجــــه، على 
ــــان يــعــتــبــره إحــــدى  الــــرغــــم مــــن أن الــجــمــيــع كـ

البيضاء ووجدة )الشرق( وتطوان )شمال(.
وبــخــصــوص الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لــلــمــونــديــال، 
كشف أن البطولة ستكلف املغرب 15,8 مليار 
دوالر  مـــلـــيـــارات   3,2 مــنــهــا  أمـــيـــركـــي،  دوالر 
الـــخـــاص. وسيخصص  الــقــطــاع  اســتــثــمــارات 
املغرب مليارا و200 مليون دوالر لتشييد ستة 
مالعب جديدة، فيما سيخصص 9,6 مليارات 
دوالر لالستثمار في البنى التحتية املرتبطة 
الصحية  واملراكز  واملستشفيات  باملواصالت 

حتى تستجيب للمواصفات الدولية.
وأبرز العلمي أن قوة امللف املغربي تقوم على 
املونديال  مــن  »تجعل  أساسية  ركــائــز  خمس 
فـــي حــالــة اســتــضــافــة املـــغـــرب لـــه نــاجــحــًا بكل 
بــــمــــقــــدوره  ــا  ــفـ ــيـ فـ املــــقــــايــــيــــس«، وأوضــــــــــح أن 
االستفادة ماليًا من حقوق نقل املباريات »إذ 
أن املوقع الجغرافي للمغرب واملنطقة الزمنية 
ســتــجــعــل الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة تــتــنــافــس لنيل 

حقوق نقل املباريات«.
للتأقلم  الــالعــبــون بحاجة  يــكــون  »لــن  وأردف 
املــغــربــي، سبعون دولــة يمكنها  التوقيت  مــع 
دخول املغرب بدون تأشيرة«، كما أشار للبعد 

ــادٌر عــلــى أن  مــواهــب الــكــرة اإليــطــالــيــة، وأنـــه قــ
يكون من بني أفضل املهاجمني في العالم، لكن 
تــراجــع مستواه وإصــابــاتــه دفعا األنــديــة إلى 
رفض فكرة التعاقد معه، قبل أن يضمه نيس 
املاضي، ليستعيد جزءًا  الفرنسي في املوسم 

من بريقه.
بوفون  استدعاء  يكن  لــم  اآلخــر  الجانب  على 
)40 عامًا( مفاجئًا للجميع، إذ سبق لحارس 
يــوفــنــتــوس الـــذي أعــلــن اعــتــزالــه الــلــعــب دولــيــًا 
بــعــد فــشــل املــنــتــخــب فـــي الـــتـــأهـــل لــنــهــائــيــات 
مــونــديــال روســيــا 2018 عــقــب الــخــســارة أمــام 
والتعادل  مقابل  بــدون  بهدف  ذهابًا  السويد 
إيــابــًا فــي ملعب »ســان ســيــرو« بــدون أهــداف، 
ــعـــودة مــــن أجـــل  ــلـ ــداده لـ ــعــ ــتــ أن أعــــــرب عــــن اســ
املباراتني الدوليتني الوديتني ضد األرجنتني 
فــي مانشستر وإنــكــلــتــرا فــي لــنــدن يــومــي 23 
و27 مــارس/ آذار الحالي، وذلــك تلبية لرغبة 
دي بياجيو الذي كشف أنه يريد عودة حارس 
يوفنتوس. وقال بوفون أواخر الشهر املاضي 
ألحد البرامج املحلية »كنت أفكر بالذهاب في 
لــكــن عندما  عــائــلــتــي،  مــع  أيـــام  عطلة لبضعة 

املــغــربــي مناسبة  أن »املــلــف  األفــريــقــي بحيث 
لتحقيق أفــريــقــيــا واملــغــرب تــطــورًا أكــبــر على 
واالجتماعية«،  االقتصادية  املستويات  كافة 
في  سيساهم  املــونــديــال  تنظيم  أن  مــوضــحــًا 
تــســريــع وتــيــرة األشــغــال وإنــجــازهــا فــي وقــت 
وجيز مقارنة مع ما كان مخططًا قبل الترشح 

للمونديال.
الرئيس  تــصــريــحــات  العلمي مــن شـــأن  وقــلــل 
الـــســـابـــق لــفــيــفــا الــســويــســري جـــوزيـــف بــالتــر 
يهمني  ال  املغربي »شخصيًا  للملف  الداعمة 
ــر، كـــان بــاإلمــكــان أن نــتــحــدث عــنــدمــا كــان  األمــ

رئيسا لالتحاد الدولي«.
وأكــد العلمي أن املــغــرب غير قلق مــن الــزيــارة 
الــتــقــنــيــة الــتــي ســيــقــوم بــهــا وفـــد مـــن االتــحــاد 
الـــدولـــي لــتــفــقــد املــنــشــآت الــريــاضــيــة والــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، مـــضـــيـــفـــًا »عــــنــــدمــــا قـــــــدم املــــغــــرب 
أي  على  يتوفر  يكن  لــم   2003 سنة  ترشيحه 
مــلــعــب يــخــضــع ملــواصــفــات فــيــفــا، اآلن نتوفر 
على ستة«. وستزور لجنة تقنية من االتحاد 
املقبل  نيسان/إبريل   17 يــوم  املــغــرب  الــدولــي 
لــلــوقــوف عــن كــثــب عــلــى املــالعــب واملــــدن التي 
رشحها املغرب الحتضان املونديال. وأوضح 
عن  لإلعالن  املتبقي  الوقت  أن  اللجنة  رئيس 
ملواصلة  كـــاٍف  لــلــمــونــديــال  املستضيف  الــبــلــد 
العمل، مضيفًا »التقينا بالعديد من املتدخلني 
إنــهــا منافسة رياضية  ــوات،  وبــعــشــرات األصــ
نــوويــة، منافسة يــجــب لعبها  ولــيــســت حــربــًا 

بروح رياضية«.
)فرانس برس(

يتعني عليك  الــوطــنــي  املنتخب  إلــيــك  يــحــتــاج 
تتخّلى عنه«. وأضــاف  وأال  تكون حاضرًا  أن 
كـــالم  ــلـــى  عـ ــيء  ــ أســـتـــطـــيـــع إضــــافــــة أي شــ »ال 
أنــنــي أشــعــر باملسؤولية  بــيــاجــيــو ســـوى  دي 
والوفاء، إذ يتعني علّي أن أقوم بهما من أجل 
إلى  مشيرًا  انتقالية«،  فترة  فــي  يمر  منتخب 

أن »أي العب يملك الخبرة يستطيع أن يعود 
بالنفع في البداية حتى ولو اقتصر األمر على 

تقديم النصائح لالعبني الشبان«.
ودافع بوفو عن ألوان املنتخب اإليطالي على 
مــدى 20 عــامــًا وتـــّوج بصحبته بلقب كأس 
الــعــالــم عـــام 2006 فــي أملــانــيــا، وخـــاض معه 

 رقــمــًا قياسيًا مــن املــبــاريــات الــدولــيــة )175(. 
الــــعــــودة عن  ولــــم يــعــلــم حــتــى اآلن إذا كـــانـــت 
االعــتــزال تشمل أيضًا املــبــاراة الودية األخــرى 
ــقـــررة فـــي الـــرابـــع مـــن حـــزيـــران/ يــونــيــو في  املـ
تــوريــنــو ضـــد هــولــنــدا، الــتــي قـــد تــكــون تحت 
إشـــــــــراف مـــــــــدرٍب دائــــــــم بـــعـــدمـــا كـــشـــف نـــائـــب 
املفوض املشرف على االتحاد اإليطالي املدافع 
أن  كوستاكورتا  أليساندرو  السابق  الــدولــي 
اإلعـــــالن عـــن اســــم املـــــدرب الــجــديــد ســيــتــم في 
حـــزيـــران/ يــونــيــو. وانــحــصــرت الــتــرشــيــحــات 
لتولي تدريب املنتخب بني ثالثة مدربني، هم 
كــونــتــي وروبـــرتـــو مانشيني ودي  أنــطــونــيــو 
بياجيو، بحسب ما أكد في 28 فبراير/ شباط 

كوستاكورتا املكلف بهذا امللف.
ويـــتـــولـــى دي بــيــاجــيــو حــالــيــًا مـــهـــام تــدريــب 
ــالـــة  املـــنـــتـــخـــب بـــشـــكـــل مــــؤقــــت، فــــي أعــــقــــاب إقـ
جيانبييرو فنتورا من منصبه بعدما فشلت 
إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة 

األولى منذ 60 عامًا.
وأدخل هذا الفشل املفاجئ كرة القدم اإليطالية 
في أزمة حادة، شملت عدم التمكن من انتخاب 
خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة 
االتحاد املحلي. وأدى ذلك إلى وضع االتحاد 
ــة املــحــلــيــة،  ــيــ ــبــ تـــحـــت وصــــايــــة الـــلـــجـــنـــة األوملــ
وتعيني لجنة ثالثية إلدارة شؤونه. وسيكون 
االستحقاق األهم املقبل إليطاليا في النسخة 
األولى من دوري األمم األوروبية التي تنطلق 

في سبتمبر/ أيلول املقبل. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

بوفون يعود عن اعتزاله الدولي بطلٍب من دي بياجيوالعلمي يكشف مقومات المغرب الستضافة بطولة 2026

األفريقية  الكونفدرالية  شهدت 
المهمة  المباريات  مــن  العديد 
تفوق  منها  ـــ32،  ــ الـ دور  ــي  ف
نهضة بركان المغربي على نظيره 
جديد  مــن  التونسي  األفــريــقــي 
الذهاب  لقاءي  مجموع  ليصبح 
الهالل  أقصى  فيما   ،1-4 واإليــاب 
أولمبيك  نظيره  السوداني  األبيض 
ستار البوروندي بعدما هزمه 0-6، 
كما تأهل نادي المصري إلى دور 
تعادله  ــر  إث على  المجموعات 

بدون أهداف مع نادي سيمبا 

مواجهات 
الكونفدرالية

تحدث موالي العلمي 
عن تحضيرات المغرب 

لمونديال 2026 في حال 
منحه لها من 

قبل »فيفا«

كان الحارس اإليطالي 
جيانلويجي بوفون قد 
اعتزل بعد فشل التأهل 

إلى مونديال روسيا

)Getty/جماهير المولودية عبّرت عن فرحتها بالتأهل )بالل بن سالم

الوداد خسر بهدفين إيابًا بعدما فاز ذهابًا بسباعية )يوسف سانوغو/فرانس برس(برنارد كاسوني قاد الفريق الجزائري بثقة لدور المجموعات )جان سبستيان إفراد/فرانس برس(

)Getty( حسام البدري عبر عن سعادته بتأهل األهلي فوزي البنزرتي لم يُشرك جميع العبيه في اللقاء
)خالد دسوقي/فرانس برس(

وليد أزارو سجل أحد أهداف األهلي الثالثة )خالد دسوقي/فرانس برس(

بوفون دافع عن ألوان منتخب إيطاليا لعشرين عامًا )لورنس غريفذيس/ Getty(المغرب يمتلك ستة مالعب تتوفر على شروط »فيفا« )فضل سنا/فرانس برس(

دوري أبطال أفريقيا

تمكن نادي األهلي المصري وصيف النسخة الماضية من بطولة دوري 
أبطال أفريقيا من العبور إلى دور المجموعات، على غرار البطل الوداد 

المغربي الذي خسر في اإلياب بعدما فاز ذهابًا بسباعية

البطل ووصيفه يعبران إلى دور المجموعات

النيجيري بعشرة أهــداٍف دون مقابل بواقع 
ــاب، إذ أفـــرح جماهيره  مــبــاراة الــذهــاب واإليــ
على ملعب »5 جويلية 1962« بتسجيله ستة 

أهداف.
وجــاءت األهــداف عن طريق سفيان بد دبكة 
ثم  )د.10(  دراجــة  الثانية ووليد  الدقيقة  في 
هــشــام الــنــقــاش صــاحــب هــدفــني )د.20 و54(، 
الدقيقة 30، قبل أن  قــراوي في  إضافة ألمير 
أمــــادا مسلسل  إبــراهــيــم  املــدغــشــقــري  يختتم 

األهداف في الدقيقة 92.

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ُتعتبر بطولة كأس العالم مهمًة 
ــدٍم فـــي الــعــالــم.  ــ ألي العــــب كــــرة قـ
الجميع يسعى للتواجد في أقدم 
 محترٍف 

ّ
مسابقة كبيرة على مّر التاريخ، كل

يتمنى أن يستدعى للتواجد ضمن القائمة 
لــكــن مصير   ،2018 ــيـــا  روسـ مـــونـــديـــال  فـــي 
ــتـــى الــلــحــظــة   حـ

ٌ
ــعـــض الــــنــــجــــوم مــــجــــهــــول بـ

املنتخبات  فــي  ســيــمــا  ال  مختلفة  ألســبــاب 
الكبرى.

البرازيل
تحلُم الجماهير البرازيلية بتحقيق النجمة 
السادسة ومتابعة االنفراد بالرقم القياسي 
بــعــد خــيــبــة مـــونـــديـــال 2014 عــلــى أرضــهــا 
والخروج من نصف النهائي أمــام منتخب 

أملانيا بسبعة أهداٍف لواحد.
املمكن  مــن  الــتــي  األســمــاء  الجميع  ويترقب 
املــدرب  وتشكيلة  املنتخب  عــن  ُتستبعد  أن 
تــيــتــي، ونـــذكـــر هــنــا مـــدافـــع نــــادي تشلسي 
اإلنكليزي، دافيد لويز، والذي يجلس على 
دكة البدالء بشكل مستمر في فريق املدرب 
أنطونيو كونتي، وهــذا األمــر مــن شأنه أن 
ُيفقده حساسية املباريات على غرار دانيلو 

مونديال روسيا 
والنجوم

مع اقتراب مونديال روسيا 2018 يعيش بعض النجوم حالة من الترقب، إذ 
من الممكن أن يجد قسٌم كبيرٌ منهم نفسه خارج تشكيلة منتخب بالده 
لعدة أسباب، منها اإلصابات أو حتى انخفاص المستوى والجلوس المتكرر 

على مقاعد البدالء في األندية التي يلعبون معها

3031
رياضة

تقرير

ــــذي ال  ظــهــيــر نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، والـ
يــعــتــمــد عــلــيــه املـــــدرب اإلســـبـــانـــي جــوســيــب 
غــوارديــوال ســوى في حــاالٍت نــادرة للغاية، 
بسبب املــنــافــســة الــشــديــدة فــي الــفــريــق، مع 
العلم أنه ترك نــادي ريــال مدريد اإلسباني 

لذات السبب.
وبنسبة كبيرة سيغيب عن العرس العاملي 
أوسكار الــذي ينشط في الــدوري الصيني، 
الجميع  والــــذي يتمنى  األخــيــر  االســــم  ــا  أمـ
عودته إلى املالعب قبل املوعد املحدد، فهو 

نجم الفريق األول، نيمار دا سيلفا.
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــــرض العــــــب بـ ــعـ ــ وتـ
إلصابة بكسر في مشط القدم خالل مباراة 
ــام مـــارســـيـــلـــيـــا فــــي الــكــالســيــكــو  فـــريـــقـــه أمـــــ
الـــفـــرنـــســـي، وخـــضـــع لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة في 
بـــالده تــحــت إشــــراف طبيب املــنــتــخــب، على 
أن يتم إعادة تأهيله بأفضل طريقة ممكنة 

لكن  املنافسات،  انطالق  قبل  جاهزًا  ليكون 
مشاركته ليست مؤكدة حتى اللحظة.

ألمانيا
ــــي صـــفـــوفـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا فـ ــيــ ــانــ ــم أملــ ــُضــ تــ
ــــن، مــــنــــهــــم املــــتــــوجــــون  ــزيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــن املـ ــبـ ــ ــــالعـ الـ
البرازيل 2014 وآخرون حصدوا  بمونديال 
القارات في 2017، لكن بعض األسماء  لقب 
الــحــســاســة والــتــي ســاهــمــت فــي اإلنـــجـــازات 

ربما لن تتواجد في روسيا.
الــعــمــالق مانويل  الــحــارس  غــيــاب  ويستمر 
نهاية  منذ  ميونخ  بــايــرن  فريقه  عــن  نــويــر 
املوسم املاضي، وذلك حن تعرض لكسٍر في 
الــســاق، وهــو يــحــاول الــعــودة إلــى التمارين 
الــعــاديــة مــع الــفــريــق، وفـــي حـــال غــيــابــه فــإن 
لـــوف سيعتمد مــن دون شــك على  يــواخــيــم 
ــــادي بــرشــلــونــة اإلســبــانــي،  حـــامـــي عـــريـــن نـ

مارك أندريه تير شتيغن.
وفــي ظــل تــألــق الكثير مــن األســمــاء الشابة 
لنفسهم  الالعبن قد ال يجدون  فــإن بعض 
مــكــانــا فــي الــقــائــمــة، وعــلــى رأســهــم صاحب 
ماريو  املاضي  العالم  بلقب  التتويج  هــدف 
غوتزه، إذ لم يستعد حتى اللحظة مستواه، 
بروسيا  انعكس على مستوى  األمــر  وهــذا 
دورتموند، كما أن زميله في الفريق ماركو 

رويس قد يخرج من حسابات لوف أيضا.

األرجنتين
بأي  املـــدرب خــورخــي سامباولي  سيحاول 
العالم  كــأس  على  الــحــصــول  ممكنة  طريقة 
بــمــســاعــدة الــنــجــم الــكــبــيــر لــيــونــيــل ميسي، 
وذلــك عقب املعاناة الكبيرة في التأهل إلى 

مونديال روسيا 2018.
الــرغــم مــن أن ليو يحتاج إلــى أفضل  وعلى 
العـــبـــي أبـــنـــاء جــلــدتــه فـــي الـــعـــالـــم مـــن أجــل 
حــمــل الــلــقــب، كــشــفــت بــعــض الــتــقــاريــر إلــى 
ــاولـــي قــــد يــســتــبــعــد نـــجـــم نــــادي  ــامـــبـ أن سـ
يوفنتوس باولو ديباال عن التشكيلة على 
الرغم من أنه يعتبر أحد أفضل الالعبن في 
العالم، وهو محّط أنظار العديد من األندية 
املهاجم  يبقى مصير  املــقــابــل  فــي  الــكــبــيــرة. 
ماورو إيكاردي وقائد إنتر ميالن اإليطالي 
مــجــهــواًل حــتــى الــلــحــظــة، إذ يــلــقــى منافسة 
أن إصابته وتراجع  من أسماء عديدة، كما 
مستواه في الفترة األخيرة، أثرا عليه بشكل 
كبير، وفي ذات السياق يعيش العب باريس 
ســـان جــيــرمــان خــافــيــيــر بــاســتــوري املــوقــف 
التي  القليلة  الدقائق  أن  يعلم  وهــو  نفسه، 
أونـــاي  املــــدرب  فــي تشكيلة  يــحــصــل عليها 
إيمري لن تساعده للتواجد مع زمالئه في 
املسابقة األهم، أما مصير املهاجم كارلوس 
ــــل تــقــدمــه  ــــي ظـ تـــيـــفـــيـــز فـــيـــبـــقـــى مــــجــــهــــواًل فـ
أرماندو  دييغو  أن  من  الرغم  على  بالعمر، 
مــارادونــا أكد أنه الوحيد الــذي يستحق أن 

يلعب كرأس حربة في املنتخب.

مصير نوير حتى
 اللحظة مجهول نتيجة 

إصابته في الساق

أليغري: كيليني يعاني من مشاكل عضلية
ــالـــي،  ــر الـــفـــنـــي لــيــوفــنــتــوس اإليـــطـ ــديــ كـــشـــف املــ
ماسيميليانو أليغري، أن مدافع الفريق جورجو 
كيليني الذي خرج من مباراة فريقه أمام سبال 
ــــدوري اإليــطــالــي، يعاني  فــي الــجــولــة الــــ29 مــن ال
من آالم عضلية في الساق. وعقب املباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي، قال أليغري إن »كيليني 
الــســاق، ال أعلم ما  يعاني مــن آالم عضلية فــي 
إذا كان سيتمكن من اللحاق باملنتخب. لحسن 
الدولية(  )لاللتزامات  توقف  فترة  هناك  الحظ، 
ولدينا وقت الستعادة طاقتنا وتعافي الالعبني 
الذي  يوفنتوس  مــدرب  وأبــرز  إصاباتهم«.  من 
يحتل فريقه صدارة الدوري اإليطالي، أن فريق 
بــذل جــهــودًا بدنية وذهنية  الــعــجــوز«  »الــســيــدة 

عالية، خالل الفترة األخيرة.
وعن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا، أكد أليغري »ستكون 
أن يؤثر هــذا على تطلع  الذهاب والــعــودة، نافيًا  ليلتان رائعتان«، في إشــارة ملباراتي 

اليوفي إلى التتويج بلقب الدوري اإليطالي، للمرة السابعة على التوالي.

مدرب فالنسيا: فريقنا اآلن أفضل من بداية الموسم
قال مدرب فريق فالنسيا اإلسباني، مارسيلينو غارسيا تورال، بعد فوز فريقه على 
الــدوري اإلسباني، إن  الـــ29 من بطولة  الجولة  ديبورتيفو أالفيس بنتيجة )3-1(، في 
الفريق اآلن أفضل مما كان في بداية املوسم. وقال مارسيلينو، في املؤتمر الصحافي 
 أفضل من الذي كان في أكتوبر/تشرين األول املاضي. 

ٌ
عقب اللقاء: »نحن اآلن فريق

نحن أقّل قوة ودقة في الهجوم، ولكن في مفهوم اللعبة نحن أفضل«. وأوضح املدرب أن 
الفريق سيطر على الكرة بشكل جيد في املباراة ووصف أداء الفريق في الشوط األول 
بـ«الرائع«، وأيضًا الم العبيه على »تهاونهم« في الدفاع في الشوط الثاني بشكل كبير، 
وهو األمر الذي لم يرد أن يحدث. وأضاف: »الهدف التي تلقيناه في بداية الشوط الثاني 
أحدث نوعًا من التوتر في الدفاع، ولكن سرعان ما استعدنا توازننا وأحرزنا الهدف 
الثالث، فالنتيجة تسعدنا والهزيمة، أيًا كانت، ال يجب أن تحبطنا«. وقال مارسيلينو: 
»الفريق يتمتع بالكثير من الجدارة، ففي بداية املوسم لم أكن أتوقع أن نحتل املركز 
التي  الخطيرة  اإلصــابــة  »بعد  املتصدر حاليًا«. وأردف:  وبــفــارق 14 نقطة عن  الــرابــع 
لحقت بكوكلني وحزن العبي الفريق كثيرًا لهذا األمر، اعتقدت أن في ظل تلك الظروف 
لن نتمكن من الفوز في هذا اللقاء، ولكن لم تجر األمور على هذا النحو، ونجح الفريق 

في الفوز ومواصلة االرتقاء«.

... ومدرب أالفيس يعترف بتفوق الخفافيش
قال مدرب أالفيس، أبيالدرو فرنانديز، عقب الخسارة أمام فالنسيا )3-1( في الدوري 
في  كامل  بشكٍل  متفوقًا  كــان  الخفافيش  فريق  إن  ميستايا،  ملعب  على  اإلسباني 
اللقاء. وصــرح، في املؤتمر الصحافي »كانت واحــدة من أســوأ مبارياتنا منذ توليت 
املهمة هنا )في أالفيس(. لقد تفوقوا علينا في كل نواحي اللعب. كانت بعض األمور 
املباراة، ولكن فالنسيا قدم مباراة كبيرة«. وأضــاف »على كل  قد تمكننا من تغيير 
حال، فالنسيا استحق الفوز. لقد فازوا في كل النزاالت وتفوقوا بشكل كامل، ليس 
فقط في النصف ساعة األخير من اللقاء. كان يبدو أننا في حاجة الستراحة أخرى 
كي ننشط«. كما أقّر أبيالردو أن الهدف املبكر لفريقه في الشوط الثاني أعادهم من 
الثالث  هدفهم  بتسجيل  لفالنسيا  السريع  الــرّد  ولكن  مؤقت،  بشكٍل  للمباراة  جديد 

قضى على آمالهم.

إنفانتينو يؤكد أهمية الـVAR في كأس العالم
رئيس  إنفانتينو،  جاني  السويسري  أوضــح 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، من عاصمة 
 )VAR( بنما، أن تقنية حكم الفيديو املساعد
أتـــت لــتــبــقــى، ولـــذلـــك فـــإن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الصيف املقبل في روسيا ستكون »تاريخية 
ــال إنــفــانــتــيــنــو، فــي مؤتمر  واســتــثــنــائــيــة«. وقــ
صــحــافــي، إن »تــقــنــيــة الــفــيــديــو خــطــوة مهمة 
أنها ستكون  أنــا مقتنع  الــقــدم.  في عالم لكرة 
مساعدة كبيرة للحكام«. وكان فيفا قد عقد 
والذي  ملؤتمره  السادسة  الجلسة  بوغوتا  في 
)VAR( خالل مونديال روسيا 2018. وأضــاف رئيس االتحاد  الـــ أقــّر فيه استخدام 
الحكام على تصحيح خطأ  النظام )VAR( هو مساعدة  »الهدف من هذا  أن  الدولي 
نكون  أن  يجب  ولكن  بشأنه،  أنــا متشكك  وكنت  والشفافية،  العدالة  يوفر  فهو  مهم. 
منفتحني على املستقبل«. وأضاف أن هذا القرار تاريخي، وأن دور الحكام صعب جدًا، 

ويمكن مساعدتهم »قلياًل« على تجنب األخطاء بهذه التقنية الجديدة.

نادي روما عام 1991، وبقي هناك حتى 1994 مسجاًل 11 
هدفًا في 88 مباراة إال أن الحظ عانده من جديد حني احتل 
املركز الثاني في كأس إيطاليا وخسر كذلك السوبر املحلي.

عاد هسلر لبلده أملانيا للعب مع نادي كارلسروه فدافع عن 
عــام 1998 مسجاًل 28 هدفًا في 118 مباراة،  ألــوانــه حتى 
في  لكنه فشل  الكأس  لقب  تحقيق  للغاية من  قريبًا  وكــان 
بهدٍف  أمــام كايزرسالوترن  النهائي  ذلــك بعدما خسر في 
بروسيا  فريق  فــي  بعدها  رحــالــه  حــّط هسلر  مقابل.  دون 
دورتموند وسجل هدفني في 18 مباراة ليغادر عام 1999 
إلى ميونخ 1860 ولعب معه حتى 2003، فأحرز 21 هدفًا 
في 115 مباراة قبل أن يختتم مسيرته عام 2004 في فريق 

سالزبرغ النمساوي )هدف في 19 مباراة(.
صــحــيــٌح أن هــســلــر لـــم ُيـــحـــرز أي لــقــب فـــي مــســيــرتــه على 
بــطــوالت مع  األنــديــة لكنه اســتــطــاع أن يحمل عــدة  مستوى 

منتخب بالده. شارك توماس مع املاكينات في 101 مباراة 
لقب  عــام 1988 حتى 2000، وحمل  وسجل 11 هدفًا من 
دييغو  بقيادة  األرجــنــتــني  على حساب   1990 العالم  كــأس 
أرماندو مارادونا في النهائي، قبل أن يحتل املركز الثاني في 
يورو 1992 أمام الدنمارك ليعود ويحقق اللقب سنة 1996 
كما  الذهبي،  بيرهوف  أولفير  بهدف  على حساب تشيكيا 
األوملبية  باأللعاب   1988 عام  في  البرونزية  امليدالية  حصد 

الصيفية.
على الصعيد الفردي اختير هسلر أفضل العٍب في أملانيا 
الــذي  مــونــديــال 1994  فــي  أمــا  مرتني عامي 1989 و1992، 
يكون  أن  األملــانــي  الالعب  فاستطاع  الــبــرازيــل،  بلقبه  ُتوجت 
الحاسمة، كما  الــتــمــريــرات  األول مــن حيث  املــركــز  صــاحــب 

اختير في عام 1992 ثالث أفضل العب في العالم.
)العربي الجديد(

مّر  على  املميزين  الالعبني  من  العديد  األملانية  الكرة  قّدمت 
الوسط توماس يورغن هسلر،  التاريخ، وأحــد هــؤالء العــب 
الذي ولد يوم 20 مايو/ أيار 1966 في برلني الغربية حينها.

الكرة  لعب  فبدأ  امللعب،  فــي وســط  كــان هسلر العبًا مميزًا 
فــي فــريــق »ميتيور 06« عــام 1979 ومــنــه رحــل إلــى نــادي 

»رينيخندورفير فوشيه« ليستمر هناك حتى عام 1984.
انطلقت مسيرة هسلر االحترافية عام 1984 مع فريق كلون 
وبقي في صفوفه حتى سنة 1990، وكان قريبًا من تحقيق 
الـــدوري لكنه حــّل ثانيًا وكــذلــك حصل ذات األمــر معه  لقب 
في الــدوري األوروبـــي بعدما خسر أمــام نــادي ريــال مدريد 

اإلسباني في النهائي.
حّط هسلر رحاله بعدها في صفوف نادي يوفنتوس ولعب 
موسمًا واحدًا سجل خالله هدفًا في 32 مباراة ولكنه أيضًا 
إلى  ليغادر   1990 عــام  اإليطالي  السوبر  نهائي  فــي  خسر 

توماس هسلر

على هامش الحدث

العٌب ألماني سابق 
حقق العديد 

من األلقاب مع 
المنتخب، ويمتلك 

الكثير من الجوائز 
الفردية

البرازيلي لويز 
واإلنكليزي كاهيل 
مهددان بالغياب 
عن المونديال 
)كاثرين إيفيل/
)Getty

اللعب  اعتزاله  أعلن  قد  إبراهيموفيتش  زالتــان  السويدي  النجم  كان 
إمكانية  عن  للحديث  عــاد  الجميع  لكن  سابقة،  فترة  في  الدولي 
إيطاليا  حساب  على  المونديال  إلى  بالده  تأهل  بعد  للمنتخب  عودته 

في الملحق األوروبي بالفوز ذهابًا 1-0 والتعادل إيابًا 0-0.
الذي  بعد  العالمي،  العرس  في  التواجد  يستحق  إبرا  أن  البعض  ويرى 
إعطاء  يجب  أنه  آخرون  يرى  فيما  للمنتخب،  مسيرته  طوال  قدمه 

فرصة للشباب وبالتالي فإن القرار سيكون لدى المدرب.

إبراهيموفيتش والعودة

وجه رياضي

إنكلترا
نــصــل بــعــدهــا إلــــى مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الـــذي 
ــيـــت مــعــه  يـــســـعـــى املــــــــدرب غــــاريــــث ســـاوثـــغـ
لتحقيق إنجاٍز طال انتظاره في بلد يمتلك 
مــــوارد مــالــيــة وأنــديــة كــبــيــرة قــدمــت للعالم 
الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم وتــألــقــت عــلــى صعيد 

أوروبا. 
وقـــــد ُيـــغـــفـــل ســـاوثـــغـــيـــت اســـتـــدعـــاء مـــدافـــع 
الــذي ال يجد  نــادي تشلسي غــاري كاهيل، 
املــدرب  تشكيلة  فــي  أســاســيــا  مكانا  لنفسه 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكن املدافع 
البرتغالي بيبي قد ال يدخل ضمن خيارات 
ــــدرب ســانــتــوس، إذ ربــمــا يــتــم اســتــدعــاء  املـ
العــبــن أصــغــر سنا لــلــدفــاع عــن ألـــوان بطل 
يــنــطــبــق عــلــى  ــر  ــ ــذا األمــ ــ أوروبــــــــا 2016، وهــ
ناني العــب نــادي التسيو اإليطالي والــذي 
ال يشارك بشكٍل منتظم تحت قيادة املدرب 
ســيــمــونــي إنـــزاغـــي، أمـــا الــالعــب الــــذي ظهر 
للعالم بمستوى مميز في اليورو، ونقصد 
هــنــا ريــنــاتــو ســانــشــيــز فــهــو بنسبة كبيرة 

أنــطــونــيــو كــونــتــي، وهــــذا األمــــر قــد يحصل 
الترقب  يبقى  فيما  ســتــوريــدج،  دانييل  مــع 
قــائــمــا فيما يــخــص هـــداف تــوتــنــهــام وأكــثــر 
مسجل لــأهــداف في عــام 2017 هــاري كن، 
أمام  القدم  الــذي تعرض إلصابة في كاحل 
يــوفــنــتــوس فـــي دوري األبـــطـــال مـــع فــريــقــه 

توتنهام.

البرتغال
صحيٌح أن نادي بشكتاش وصل لدور الـ16 

التشكيلة بعدما  لنفسه مكانا في  لن يجد 
انخفض مستواه بشكل غريب وغير مبرر.

فرنسا
ديشامب  ديــديــيــه  الفرنسي  املـــدرب  تصريح 
قبل أيام حول مصير كريم بنزيمة كان مبهما 
للغاية، إذ يترقب البعض إمكانية ضمه من 
عدمها إلى منتخب الديوك، وهو الذي يغيب 
منذ فترة طويلة بسبب اتهامه بابتزاز زميله 

فالبوينا بشريط فيديو إباحي.

خضع العب وسط فالنسيا، فرانسيس كوكلني لجراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في 
وتر أخيل بقدمه اليمنى خالل حصة تدريبية. ووفقًا لبيان النادي اإلسباني لكرة القدم 
فإن الجراحة ُأجريت كما كان متوقعًا، وأن العبه الفرنسي سيحصل على اإلذن الطبي 
لبدء  فالنسيا  إلــى  والــعــودة  املــوجــود بها حاليًا في مدينة خيخون  املستشفى  ملــغــادرة 
مرحلة التعافي. ولم يوضح نادي الخفافيش الفترة التي سيغيبها كوكلني، وال إن كان 
القطع كاماًل أم جزئيًا، إال أن مــدرب الفريق األول مارسلينو غارسيا تــورال أوضــح أن 

الالعب سيعود في أقل من 6 أشهر إلى املالعب.

صورة في خبر

كوكلين وجراحة ناجحة

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018
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Monday 19 March 2018



32

مكتبة قطر الوطنية
مليون كتاب بـ 120 لغة ومصادر إلكترونية

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــدادات األخـــيـــرة  ــعــ ــتــ تـــجـــري االســ
ــل افـــــتـــــتـــــاح مـــكـــتـــبـــة قــطــر  ــفــ لــــحــ
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أهــم 
املـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة فـــي قــطــر واملــنــطــقــة، 
العالم  وواحــــدة مــن أضــخــم املكتبات فــي 
ــاح  ــتــ ــتــ ــل االفــ ــفــ ــــري حــ ــــجـ ــيـ ــ الـــــعـــــربـــــي، وسـ
ــــال شـــهـــر إبـــــريـــــل/ نــيــســان  الـــرســـمـــي خــ
لـ »العربي الجديد«  أكــده  املقبل، وفقا ما 
العمليات  لشؤون  التنفيذي  املدير  نائب 
ــيـــجـــي بــاملــكــتــبــة،  ــراتـ ــتـ والـــتـــخـــطـــيـــط االسـ
ســعــدي الــســعــيــد. وكــــان االتـــحـــاد الــدولــي 
»إفـــا«،  املكتبات  ومــؤســســات  لجمعيات 
ــلـــن رســـمـــيـــا عــــن اخـــتـــيـــار مــكــتــبــة قــطــر  أعـ
الوطنية، كأول مركز إقليمي عربي لحفظ 
العربي واإلســامــي في  الــتــراث  وصيانة 
أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
وذلك خال مؤتمر »إفا« السنوي الواحد 
والــثــمــانــن، الـــذي انــعــقــد فــي مــديــنــة كيب 
أغسطس/آب  فــي  أفريقيا  بجنوب  تـــاون 

.2015

مليون كتاب ودورية
ويستوعب املبنى الجديد للمكتبة املزمع 
كــتــاب ودوريـــة  مــن مليون  أكــثــر  افتتاحه 
ومجلة، ويحتوي على أحــدث ما وصلت 
إلــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا فــي عــالــم املــعــلــومــات 
ــبـــات، واالطــــــــاع عـــلـــى مــــا يــحــويــه  ــتـ ــكـ واملـ
واملـــعـــرفـــة  ــلــــوم  والــــعــ اآلداب  ذخــــائــــر  مــــن 
اإلنـــســـانـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى املــجــمــوعــة 
لألطفال  الخاصة  واملجموعات  التراثية، 
والـــيـــافـــعـــن، وحـــتـــى ذوي االحــتــيــاجــات 
املكتبة  مبنى  تصميم  وجـــرى  الــخــاصــة، 
ــة مـــــن خــــال  ــئــ ــفــ ــنـــاســـب مـــــع هـــــــذه الــ ــتـ ــيـ لـ
الهندسية  االبــتــكــارات  من  العديد  توفير 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــفــــريــــدة الـــتـــي تــســهــل 
وثمة  والــتــواصــل.  التعلم  عملية  عليهم 
قــســم خـــاص لــلــيــافــعــن والــشــبــاب، وعــدد 
مــن مــحــطــات اإلبـــــداع: قــاعــات لــلــتــدريــس، 
والــجــمــاعــيــة،  الــفــرديــة  للمطالعة  وغــرفــة 
ة لــلــطــاب وأعــضــاء  و28 مــقــصــورة قـــــراء
هيئة التدريس، إلى جانب توفير غرفتن 
لــلــوســائــط املــتــعــددة، وقــاعــة مــحــاضــرات 
فـــعـــالـــيـــات  ــة  ــ ــاعـ ــ وقـ ــعــــدا،  ــقــ مــ بـــســـعـــة 120 

تستوعب 250 شخصا.
ويحتوي املبنى الجديد على نظام فريد 
الســـتـــعـــارة الـــكـــتـــب وتـــوزيـــعـــهـــا ويــشــمــل 
ذلـــك نــظــامــا آلــيــا لــفــرز الــكــتــب ومــحــطــات 
العديد  وتوفير  ذاتــيــا،  الكتب  الســتــعــارة 
مــــن الــتــقــنــيــات املـــبـــتـــكـــرة مــنــهــا خـــدمـــات 
اســـتـــعـــارة الــكــتــب وإعـــادتـــهـــا بــاســتــخــدام 
الــراديــو،  بــتــرددات  التعريف  تكنولوجيا 
ــذي يــســهــل على  ــ ــام نـــاقـــل األفـــــــراد الـ ــظـ ونـ
ــكـــان فــي  ــول ألي مـ جــمــيــع الــــــــرواد الــــوصــ

املجموعة الرئيسية.
ــا لـــلـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــكــتــبــة،  ــقــ ووفــ
ســهــيــر وســــطــــاوي، فــــإن »املــكــتــبــة تتطلع 
الــحــفــاظ على  فـــي  ــادي  ــ ريــ دور  أداء  إلــــى 
تراث قطر واملنطقة، بما يتفق مع »رؤية 

التنمية  وأهــــداف   ،»2030 الــوطــنــيــة  قــطــر 
املستدامة لألمم املتحدة«.

الـــرئـــيـــســـيـــة  املــــجــــمــــوعــــة  أن  وأوضــــــحــــــت 
ــتـــب واملــــــــــواد أغـــلـــبـــهـــا بــالــلــغــتــن  ــكـ مــــن الـ
تقدم  املكتبة  أن  إال  واإلنكليزية،  العربية 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــكــتــب بــالــلــغــات 
األخـــرى يبلغ عــددهــا 120 لغة ومــن هذه 
واإليطالية  واألملــانــيــة  الفرنسية  الــلــغــات 
والــبــرتــغــالــيــة، واإلســـبـــانـــيـــة، والــروســيــة 
والـــبـــنـــغـــالـــيـــة، واألورديــــــــــــــة، والــصــيــنــيــة 
وغيرها من اللغات األخرى والتي تعكس 
قــطــر، الفتة  فــي  للسكان  الثقافي  الــتــنــوع 
إلى أن املكتبة ال توفر خدمة الترجمة، بل 
مــواد وكتبا مترجمة بحيث تخدم  توفر 
الـــطـــاب والــبــاحــثــن واملــخــتــصــن وكــافــة 

أفراد املجتمع.

القسم التراثي
تضمها  التي  التراثية  املكتبة  وتحتوي 
املـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة بــــن جـــنـــبـــاتـــهـــا، عــلــى 
النادرة  النصوص واملخطوطات  عشرات 
املــرتــبــطــة بــتــاريــخ الــحــضــارة اإلســامــيــة، 
وتـــضـــم املـــجـــمـــوعـــة املـــتـــنـــامـــيـــة لــلــمــكــتــبــة 

ونــادرة،  ثمينة  أرشيفية  وثائق  التراثية 
ــة عـــدة،  ــيــ وكــتــبــا ومـــجـــات بــلــغــات أوروبــ
ــــواد مــطــبــوعــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة يــعــود  ومـ
ــول الــطــبــاعــة  ــ ــى بــــدايــــات دخـ تــاريــخــهــا إلــ
إلـــى الــعــالــم الــعــربــي، وتــشــمــل هـــذه املـــواد 
كتبا ودوريــات ومجات وُصحفا، فضا 
ــن املـــخـــطـــوطـــات  ــن مـــجـــمـــوعـــة نــــــــادرة مــ عــ
الــعــربــيــة فـــي مــخــتــلــف املـــوضـــوعـــات، كما 
تضم املكتبة خرائط وأطالس وُمجسمات 
وُمــعــدات خاصة  للكرة األرضــيــة وأدوات 
القديمة  الصور  من  بالرحالة ومجموعة 
لــلــمــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، وتـــحـــتـــوي عــلــى 
العربية  الكتب  لبعض  التينية  ترجمات 
ــذه الــكــتــب  ــ الـــقـــديـــمـــة، ويــــعــــود تــــاريــــخ هــ
ــامــــس عــشــر  ــرن الــــخــ ــ ــقـ ــ املـــتـــرجـــمـــة إلــــــى الـ
امليادي، حينما بدأت الطباعة بالظهور 
في أوروبا، وتعتبر هذه الكتب من ضمن 

أندر وأثمن املواد في املكتبة التراثية.
ساهم املكتبة التراثية بطريقة فريدة في 

ُ
وت

قطر، وتشير  لدولة  الثقافي  املشهد  إثــراء 
املعلومات إلى أن الشيخ حسن بن محمد 
ــان قـــد وضــــع الـــنـــواة  بـــن عــلــي آل ثـــانـــي، كــ
األولى لهذه املكتبة في بداية الثمانينيات 

ل هدفه األساسي 
ّ
من القرن املاضي، وتمث

تاريخية  مصادر  توفير  في  إنشائها  من 
بينها  مــن  قطرواملنطقة،  عــن  وثــريــة  مة  قيِّ
وا 

ّ
كتابات الرحالة واملستكشفن ممن حط

رحـــالـــهـــم فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
وقــد تــطــّورت هــذه الــرؤيــة لتشمل نفائس 
ونـــــــــــوادر املــــؤلــــفــــات واملــــخــــطــــوطــــات ذات 
الــصــلــة بــالــحــضــارة الــعــربــيــة واإلســامــيــة. 
ويحتوي قسم الكتب التراثية على 4 آالف 
مخطوط، و26 ألف كتاب، و1300 خريطة، 
و30 ألف صورة، أما قسم األطفال، فيضم 
العربية  بــالــلــغــتــن  كــتــاب مــتــاح  ألـــف   100
ــة إلـــــــى الـــكـــتـــب  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ واإلنــــكــــلــــيــــزيــــة، بـ
املسموعة واإللكترونية واملجات الرقمية. 
كــمــا تــحــتــوي مكتبة األطــفــال عــلــى الــدمــى 
واأللعاب التعليمية ومواد الحرف واملهن 
وأدوات  املبتكر،  التعلم  وبــرامــج  اليدوية، 

لتركيب الروبوتات واآلليات األساسية.

مصادر إلكترونية
ــم املــــصــــادر  وتــــضــــم املـــكـــتـــبـــة أيــــضــــا، قـــسـ
التصفح  خــدمــة  يتيح  الـــذي  اإللكترونية 
املـــجـــانـــي لـــلـــمـــصـــادر اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
متنوعة  مــجــاالت  غطي 

ُ
ت والــتــي  توفرها، 

لــتــلــبــيــة احــــتــــيــــاجــــات املـــســـتـــخـــدمـــن مــن 
مــخــتــلــف األعـــمـــار لــلــمــعــرفــة والــعــلــومــات. 
ــن مــــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذه املـــــــصـــــــادر  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وُيـ
اإللكترونية تنزيل وتصفح أوراق بحثية، 
أو كتب إلكترونية أو مسموعة، أو مقاالت 
من صحف أو مجات، أو مقاطع الفيديو 

واملوسيقى. 
وتــضــطــلــع مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة، عضو 
وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر  مؤسسة 
املجتمع، بمسؤولية الحفاظ على التراث 
التراث والتاريخ  الوطني من خال جمع 
املكتوب الخاص بالدولة واملحافظة عليه 
ومــن خــال وظيفتها  للجميع.  وإتــاحــتــه 
كــمــكــتــبــة بــحــثــيــة لـــديـــهـــا مــكــتــبــة تــراثــيــة 
مــتــمــيــزة، تـــقـــوم املــكــتــبــة بــنــشــر وتــعــزيــز 
رؤية عاملية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة 
كمكتبة  وظيفتها  من  وانطاقا  الخليج. 
عامة، تتيح مكتبة قطر الوطنية لجميع 
ــنــــن واملـــقـــيـــمـــن فـــرصـــا مــتــكــافــئــة  املــــواطــ
لـــاســـتـــفـــادة مـــن مــرافــقــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا 
وخدماتها التي تدعم اإلبداع واالستقال 
ــا وتنمية  ــ ــقـــرار لـــدى روادهــ فـــي اتـــخـــاذ الـ
نهوضها  خــال  ومــن  الثقافية.  معارفهم 
بــكــل هـــذه الــوظــائــف تــتــبــوأ املــكــتــبــة دوًرا 
ــــراث  ــتـ ــ ــات والـ ــبـ ــتـ ــكـ ــاع املـ ــطــ ــــي قــ ريـــــاديـــــا فـ
، ويــحــق ألي مواطن  الــدولــة  فــي  الثقافي 
قطري أو ُمقيم التسجيل والحصول على 

العضوية باملكتبة مجانا.
بــقــي أن نــشــيــر إلــــى أنــــه وقـــبـــل أكـــثـــر من 
ســت ســنــوات، وتحديدا فــي 19 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2012، أعلنت الشيخة موزا 
بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
املجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر 
عن مشروع مكتبة قطر الوطنية، وفي 7 
افتتحت   ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

أبوابها للجمهور.

فضاءات متعددة للمبنى الجديد خدمة لألجيال الجديدة )معتصم الناصر(

تعتبر مكتبة قطر الوطنية من أهم المشاريع الثقافية في قطر والمنطقة، وواحدة من أضخم المكتبات في العالم العربي، 
وتتواصل االستعدادات لالحتفال بافتتاحها رسميا خالل شهر إبريل/ نيسان المقبل

هوامش

أمجد ناصر

ــاب أصــدقــاء حــول الــروايــة 
َّ
دار حــديــث بيني وبــن كــت

العربية: تاريخًا وواقعًا ومستوى فنيًا، على صفحتي 
ز الذي  في فيسبوك. وحديث كهذا ال بدَّ أن يحكمه الحيِّ
دار فيه، وهو أقرب إلى الدردشة وما يجود به الخاطر 
 - الحديث  ك  ذلــك، فقد حــرَّ اللحظة واألوان. رغــم  فــي 
م، 

ّ
النقاش جمارًا قديمة يبدو أنها لم تنطفئ. فلم نسل

كما يتضح من سؤال طرحه الكاتب املصري الصديق 
أمام  واملعرفية  العلمية  اللطيف، بهزيمتنا  أحمد عبد 
للهوية.  حزين  تململ  وهناك  مقاومة،  هناك  الــغــرب. 
يسأل أحمد عبد اللطيف، وهو روائي ومترجم )من 
الروائي:  أهمية عن عمله  تقل ترجمته  اإلسبانية( ال 
ملاذا ال نعتبر »ألف ليلة وليلة« رواية؟ لعل هذا السؤال 
جـــاء بــعــد حــديــثــي عــن »مــعــطــف ســرفــاتــنــيــس« الــذي 
الحديثة. هل تختلف  األوروبــيــة  الــروايــة  منه  خرجت 
رائعة سرفانتيس »دون كيخوتة« كثيرًا عن ألف ليلة 
الطابع  الحكايات، وما يشبه  وليلة، من حيث تناسل 
الفروسية  الذي تتسم به، فضال عن عوالم  الشفوي 
ــذا الــعــمــل  ــذي يــتــحــرك فــيــه هــ ــ ــرة والـــنـــبـــالء الـ ــامـ ــغـ واملـ

الحكائي العظيم.
لــيــس املــقــصــود، هــنــا، املــقــارنــة بــن »الــلــيــالــي العربية« 

و«دون كيخوتة«، فلهذا مقام آخر ال تفيه حقه مقالة 
، من 

ً
ارة مثل هذه السطور، ولست، أصال سريعة وسيَّ

أهل هذا »االختصاص ألتصدى لذلك. املهم هو السؤال: 
روايــة  تعتبر  أن  مــن  العربية«  »الليالي  يمنع  الـــذي  مــا 
وليست حــكــايــات، مــا دامــت »شـــروط« الــروايــة تتوافر 
والشخصيات  اإلطــاريــة،  الحكاية   :

ً
مــثــال ومنها  فيها، 

األساسية، والتطّور الذي يطرأ على هذه الشخصيات، 
 عن معجزة 

ً
بـــدأت.. فضال الحال كما  بها  ينتهي  فال 

»الليالي« التي ال نظير لها في القص العاملي: التناسل 
الحكائي املنظوم في إطار جامع، بل قل هذه املتاهة من 
الحكايات التي تقودنا في أرجائها شهرزاد مبهوري 
األنفاس، من دون أن نبرح عالم »الرواية« إلى غيرها، 
كما يفعل العمل الشفاهي الذي ال تقوده، غالبًا، غاية 

واحدة وينتظمه تسلسل عارف بمادته.
دعــونــا نــبــدأ بــالــقــول إن وعــيــنــا الـــراهـــن بــمــا هــي عليه 
»الــلــيــالــي« مــن إعــجــاز حكائي وبنية »روائـــيـــة« حديث 
العهد. لقد تلقفنا هذا العمل العمالق من خالل اآلخر. 
الــثــاوي. متى  الــذي أزاح عنه الغبار وكشف معدنه  هو 
كــانــت »الــلــيــالــي« مــحــســوبــة عــلــى مــدونــتــنــا الــنــثــريــة، أو 
السردية، العربية؟ متى اعتبر هذا العمل كنزًا حكائيًا 
ال مثيل له؟ هذا أمر حديث العهد. قد ال يتجاوز قرنن 
من الزمان، كان العرب خاللهما في غفوة معرفية شبه 

تامة. ليس هناك نشاط أدبي يعتد به سوى النسج على 
القراءة  تكن  لم  الشعر خصوصًا(.  )في  القديم  منوال 
والكتابة ذات قاعدة واسعة، ولعلها اقتصرت على نخب 
فالطباعة،  للغاية.  محدودة  وإداريــة  واقتصادية  دينية 
نفسها، لــم تــكــن قــد وجـــدت بــاعــتــبــارهــا صــنــاعــة، ولــم 
الــحــكــومــيــة، وبعض  ــر السلطنة  تــخــرج مــن إطـــار دوائــ
 إلى حملة نابليون 

ً
األديــرة في لبنان وسورية وصــوال

وحضور املطبعة في ركاب غزوته.. والطريف أنه أخذها 
الــغــزوة. فــي هــذه الفترة التي كان  معه بعد فشل هــذه 
الغرب »يكتشف« فيها »ألف ليلة وليلة« ويجعلها، في 
ترجمات أوروبية عديدة، جزءا من ذخيرة حكائية أثرت 

في تطّور روايته، كان عدد الذين يقرأون ويكتبون في 
العالم العربي أندر من الكبريت األحمر.

ــة.  ــ ــلــيــالــي« رواي لــكــن لــيــس هـــذا ســبــب عـــدم اعــتــبــار »ال
فـــاألرجـــح أن قــصــد الــكــتــابــة ووعــيــهــا بــذاتــهــا سببان 
النوع نفسه. وهذا ما ال تلحظه  أسياسيان في تطور 
»الليالي«. أي لم تعتبر نفسها جنسًا كتابيًا له تسمية 
تــؤســس نــوعــًا. ودعــونــا نــالحــظ أن اســم الــنــوع نفسه: 
رواية، لم يكن معروفًا في العربية. إذ تقترن هذه الكلمة 
بالسرد،  اقترانها  أكثر من  النبوي،  والحديث  بالشعر 
بل ال تقترن به. فمن يروي هو الذي ينقل، بال زيادة 
أو نــقــصــان، مــا قــالــه غــيــره، ســـواء كــان حديثًا نبويًا، 
أم شــعــرًا. ال ذات فــي الــروايــة، ال ابــتــكــار. وإن حصل، 
بطلت روايته وفسدت. كانت لدينا أسماء أخرى للقص 
الــروايــة. قــد يكون  الحكائي، ليس مــن بينها:  والــســرد 
العباسي،  العصر  »القصة« اسمًا شائعًا في مدونات 
بــالــروايــة.  للقص  تماثل  على  تراثنا  فــي  نقع  ال  لكننا 
ليلة  ألف  الجنس بذاته سببًا وحيدًا لجعل  ليس وعي 
وليلة »روايـــــة«.. بــل غــيــاب املــؤلــف. أحــســب أن هــذا ما 
بــه شخص  يقوم  فهذا  »التأليف«،  معنى  عــن  يبعدها 
لليالي، كما نعرف، مؤلف يرجع  معن باسمه. وليس 
بّد أن هناك أسبابًا موضوعية محضة أيضًا  إليه. ال 

حالت دون والدة هذا النوع األدبي كما نعرفه اآلن.

لماذا »ألف ليلة وليلة« ليست رواية؟

وأخيرًا

لم تكن القراءة والكتابة
ذات قاعدة واسعة، ولعلها 

اقتصرت على نخب دينية 
واقتصادية وإدارية

االثنين 19  مارس/ آذار   2018 م  2  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1295  السنة الرابعة
Monday 19 March 2018

باختصار

يستوعب املبنى الجديد للمكتبة 
املزمع افتتاحه أكثر من مليون 
كتاب ودورية ومجلة، ويحتوي 

على أحدث ما وصلت إليه 
التكنولوجيا في عالم املعلومات 

واملكتبات.

■ ■ ■
للمكتبة مزايا كثيرة، وخدمات 
متنوعة، منها 28 مقصورة 
قراءة للطالب وأعضاء هيئة 

التدريس.

■ ■ ■
توفر املكتبة غرفتن للوسائط 

املتعددة، وقاعة محاضرات 
بسعة 120 مقعدا، وقاعة 
فعاليات تستوعب 250 

شخصا.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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