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ــات  ــ ــى األزمـ ــ ــوم أمــــس الــخــمــيــس، أولـ ظـــهـــرت يــ
الدبلوماسية الكبيرة إلدارة الرئيس األميركي 
بوابة مشروعه  من  )الــصــورة(  ترامب  دونالد 
الــقــاضــي بــبــنــاء جــــدار حــــدودي مــع املكسيك 
ــــى األراضــــي  ملــنــع املــهــاجــريــن مـــن الـــدخـــول إل
األربــعــاء  يــوم  تــرامــب  ــع 

ّ
وق وبعدما  األميركية. 

مــرســومــا لــبــنــاء جـــدار عــلــى الـــحـــدود وطــولــهــا 
بني البلدين 3200 كيلومتر، رفضت املكسيك 
وألغى  تــرامــب،  مــشــروع  تكلفة  تحمل  رسميا 
الـــرئـــيـــس إنـــريـــكـــي بــيــنــا نــيــيــتــو زيــــارتــــه إلـــى 
واشــنــطــن الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 31 يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، وذلـــك بــعــد دعـــوة من 
ترامب لنظيره املكسيكي إللغاء الزيارة. وكان 
مــن املــتــوقــع أن يــنــاقــش الــرئــيــســان الــعــاقــات 
الـــتـــي تـــضـــررت بــســبــب إصـــــرار تـــرامـــب على 
بــنــاء الــجــدار وإعـــادة الــتــفــاوض حــول اتفاقية 
التجارة الحرة ألميركا الشمالية. وقال ترامب 
لديها عجز  املتحدة  »الــواليــات  إن  تغريدة  في 
إنها  املكسيك...  بـ60 مليار دوالر مع  تجاري 
اتفاق  واصفا  واحــد«،  طرف  اتفاقية ملصلحة 
التبادل الحر بني البلدين بأنه »يعمل في اتجاه 
ــبــاد خــســائــر هــائــلــة«. ودان  واحـــد ويــكــلــف ال

بدء  قــرار  وقــت سابق  املكسيكي في  الرئيس 
تشييد الجدار، وتعهد بالدفاع عن املهاجرين 
املــتــحــدة. وقـــال في  الــواليــات  فــي  املكسيكيني 
الــواليــات  قــرار  »أديـــن  التلفزيون  بثه  تسجيل 
املتحدة مواصلة بناء الجدار الذي يفرق بيننا 
أن يجمعنا«. وأضــاف  مــن   

ً
بـــدال منذ ســنــوات 

قلتها مرات  بالجدران.  تؤمن  »املكسيك ال  أن 
عـــدة: املــكــســيــك لــن تــدفــع ألي جــــدار«. وطـــوال 
يــوم أمـــس، دعــا قـــادة املــعــارضــة فــي املكسيك 
رئــيــس الـــبـــاد إلـــى االمــتــنــاع عـــن الــتــوجــه إلــى 
ــنــــطــــن. وكـــتـــبـــت املــــعــــارضــــة مـــارغـــاريـــتـــا  واشــ

زافـــــاال، املــرشــحــة املــحــتــمــلــة لــلــحــزب املــحــافــظ 
الرئاسية في 2018، إن »اإلعان  لانتخابات 
عن بناء الجدار قبل الزيارة إهانة للمكسيك«. 
السابق  املكسيكي  الــرئــيــس  حــمــل  جهته  مــن 
فينسينتي فوكس، أحد اعضاء حزب »الثورة 
على  بعنف  املعارض،  اليساري  الديمقراطية« 
ــبــيــت األبــــيــــض. وكـــتـــب في  املـــتـــحـــدث بـــاســـم ال
لدونالد  ذلــك  قلت  سبايسر،  »شــون  »تويتر«: 
املال  لن تدفع  اآلن: املكسيك  لك  ترامب وأقــول 

لهذا الجدار اللعني«.
)فرانس برس، رويترز(

دونالد ترامب يصطدم بجداره المكسيكي
الحدث

تتعدد تفسيرات الجمعة  27  يناير/ كانون الثاني  2017 م  29 ربيع اآلخر 1438 هـ  □  العدد 879  السنة الثالثة
عودة المهدي إلى 
السودان، لكن األكيد 
أنها تعني قناعته بأن 

التغيير مؤجل.
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المتحدث باسم الوفد المعارض في أستانة أسامة أبو زيد  )كيريل كودريافتسيف/فرانس برس(

أسرار 
من 

أروقة 
أستانة

تخللت الساعات 
الـ48 الجتماعات 

أستانة حول 
سورية، 

مجموعة 
كبيرة من األسرار 
واللقطات التي 

وثقت العدسات 
بعضها، وغاب 

أكثرها في 
الكواليس.

روسيا ترّوج لدستور المستقبل
    الفروف يشرح 

في موسكو »بيان 
أستانة«: تمهيد مبكر 

الجتماعات جنيف

    عدد كبير من زّوار 
العاصمة الروسية 
يدورون في فلك 

نظام األسد

    اإلعالم الروسي 
الرسمي ينشر المسودة 

المقترحة: تقليص 
صالحيات الرئيس

    االئتالف يندد بـ»جرائم 
فتح الشام« ويدعو 

لـ»جيش وطني« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سـورية



النظام وحلفاؤه يواصلون حملتهم

االئتالف ينّدد بـ »جرائم فتح الشام«
دعوة لتشكيل جيش وطني لخدمة الثورة

23
سياسة

تيريزا تواجه 
كاره النساء

وائل قنديل

االحتفال بالخامس والعشرين من 
يناير في مصر، هذا العام، لم يكن 
مثل كل األعوام الخمسة السابقة. 
في مواجهة استبداد السلطة التي 

تكره الثورة، ثمة نوستالجيا غامرة 
ومختلفة، استبدت بعشاق يناير، 
فامتدت جسور الحنني، واشتعلت 

الذكريات في القلوب املتعبة، 
فأضاءت بحكايات الفخر والزهو، 
وتجديد النية في االنتصار للحلم 
الجريح. ثمة مفارقة الفتة، أيضًا، 

برحيل شاعر األغنية املصرية 
الطارحة في مراعي النوستالجيا، 

سيد حجاب، في اليوم التالي لذكرى 
الثورة. وكأن سيد قصيدة الحنني 

واألسى على األحالم الضائعة، 
يعتذر للثورة بالرحيل في عيدها، 

بعد أن كتب ديباجة دستور 
قاتليها، وهو الذي قال فيهم شعرًا: 
العار على املشاع  عار على البيادة 
والقيادة  من اللي شار واللي طرح  
للي اقترح للي شرح  واللي انشرح 

واللي أمر واللي أطاع.
هذا العام خال من الدعوات املوغلة 

في الوهم والدجل، التي تتوعد 
بإسقاط النظام وإنهاء االنقالب 

في نصف ساعة.. غاب تجار 
الحراك ومحترفو ترويج املخدرات 

الثورية الفتاكة، وحضر الحنني 
الشفيف، واندلعت الذكريات على 
مواقع التواصل االجتماعي، وفي 

لقاءات األصدقاء، تستحضر 
الثورة، وتعتذر لها، وتجدد العهد 
باستكمال الحلم. هذا، بحد ذاته، 

تطور ملموس، يعيد االعتبار 
للمعاني والقيم، ويسحب املسألة 

الثورية من تجارة ومضاربة، 
على طريقة األسهم في البورصة، 

إلى داخل حدود الروح، فتفيض 
الدموع وتستيقظ املشاعر الراقية.. 

بعيدًا عن بكوات النضال الوثير، 
املختبئني خلف شعارات »غالبة« 
يؤدون أدوارًا سريعة وخاطفة في 

مسرحيات ثورية، بال مضمون، ثم 
يبتلعهم النسيان، فال ترى لهم أثرًا 
أو تسمع صوتًا. هذه املرة، جيد أن 
تنكفئ الثورة على جرحها، تهدهد 

حلمها، وتغسله بالدمع، وتعده 
بأال تنساه أو تتخلى عنه، وتواجه 

نفسها بأنها انحرفت، حني سلمها 
بعض رموزها وأيقوناتها املنتحرة 
إلى ألد خصومها، وتنحرف أكثر، 

إذا صدقت أولئك الذين يدلسون 
على جمهورها بأنها سوف تنهض 

وتنتصر، بمساعدة الخارج، 
إقليميًا ودوليًا. حري بالثورة، 

وهي تحظى بكل هذا الفيض من 
الحنني، أن تراجع مسيرة السنوات 

املاضية، وخصوصًا سنوات ما 
بعد االنقالب، وما انتشر فيها 
من أوهام محسوبة على بعض 

رافضي سلطة القهر واالستبداد، 
وأتوقف هنا عند وهمني كبيرين، 
األول: أن القوى اإلقليمية والدولية 

حسمت أمرها وقررت التخلص من 
سلطة االنقالب التي صنعتها في 
مصر.. هذا الوهم روجه محترفو 

عمليات سياسية، مع رحيل عاهل 
السعودية، امللك عبد الله، وطوال 

عامني كاملني، ثبتت ضحالة وتفاهة 
هذا التصور، ولذلك يبدو نوعًا من 

التدجيل والنصب على الثورة أن 
يعاد طرح الوهم ذاته، مجددًا، في 

مفتتح العام السابع للثورة، فيقال 
للناس إن الحل سيأتي من ملك 

السعودية الجديد، بينما الواقع على 
األرض يشير إلى استبسال سلطة 
االنقالب في إثبات سعودية تيران 
وصنافير، وتجليات ذلك من تولي 
السعودية مشاريع تنمية سيناء، 
وفقًا للمعلن من نظام السيسي.
وال يقل عن ذلك خطورة، الوهم 

القائل بأن صحوة قادمة من الدولة 
العميقة، جيشًا وشرطة وقضاء، 

سوف تنهي االنقالب، وتعيد الثورة 
 عن 

ً
والشرعية.. هذا كالم، فضال

أنه يجافي العقل، فإنه، مثل سابقه 
من وهم الحسم اإلقليمي، لم يفعال 

شيئًا سوى إطفاء جذوة الحراك 
في الداخل، وتنويم الغضب والثورة، 

حتى ظن الناس أنه لم تعد ثمة 
فائدة، وأن كل شيء قد استقر، 
السلطة على مقاعدها الفارهة، 

واملعارضة على شواطئ الثرثرة 
والسمسرة.

25 يناير: مخدرات 
ونوستالجيا

مرور
الكرام

محمد أمين

لم تكن مفاوضات أستانة بني املعارضة 
عقدت  التي  والنظام،  املسلحة  السورية 
يــومــي اإلثـــنـــني والـــثـــاثـــاء املــاضــيــني في 
العاصمة الكازاخستانية أستانة، محطة 
عــابــرة فــي مــســيــرة الــثــورة الــســوريــة، بل 
للمعارضة   مهمًا، وفرصة 

ً
كانت مفصا

الــــســــوريــــة املـــســـلـــحـــة لـــتـــأكـــيـــد الـــثـــوابـــت، 
ورفــــــــــض الــــــوصــــــايــــــة. وفــــــــد املــــعــــارضــــة 
السورية املسلحة الذي وصل أستانة من 
أنــقــرة عــلــى دفــعــتــني، كـــان يـــدرك جسامة 
املــهــمــة، وأن مــواجــهــة الــنــظــام وحــلــفــائــه 
على طاوالت التفاوض ال تقل ضراوة عن 
مواجهات عسكرية مستعرة منذ أكثر من 
الكثير من تفاصيل  خمس سنوات. لكن 
مــؤتــمــر الــعــاصــمــة الــكــازاخــســتــانــيــة بقي 
خفيًا، فــي ظــل مــحــاوالت روســيــة لحرف 
املفاوضات عن مسارها الذي كان مقررًا 
إطــاق  بتنفيذ وقــف  أن يكون محصورًا 
الــنــار مــن قــبــل الــنــظــام الــســوري وداعــمــه 
اإليــرانــي. وفي هذا السياق، يقول عضو 
وفد املعارضة املسلحة، النقيب مصطفى 
معراتي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن الــــروس لــم يــحــاولــوا اســتــمــالــة الــوفــد 
أو أحـــد أعــضــائــه إلـــى جــانــبــهــم، »لكنهم 
حاولوا إحداث شرخ بيننا وبني الهيئة 
جّرنا  محاولة  عبر  للمفاوضات  العليا 
فرفضنا  سياسية،  قضايا  عن  للحديث 
ذلــك، وأوضحنا لهم أن املفاوضات فقط 
حول تثبيت وقف إطاق النار، والقضايا 

اإلنسانية«.

الضابط الروسي
ويكشف معراتي أن »الوفد سأل ضابطًا 
روسيًا كان حاضرًا لاجتماع عن أسباب 
من  العسكرية  العمليات  على  سكوتهم 
ِقـــبـــل الـــنـــظـــام الــــســــوري وحـــــزب الـــلـــه في 
منطقة وادي بــردى، وعن تهديد ضابط 
ــرد الــضــابــط  ــ ــي بـــحـــرق املـــنـــطـــقـــة، فـ ــ روســ
فتح   من جبهة 

ً
بالقول: هناك 50 مقاتا

الشام في وادي بردى، فقلنا له: هل ترانا 
املدنيني من أجل  نضحي بعشرات آالف 
 غير موجودين 

ً
 هم أصا

ً
خمسني مقاتا

إال بمخيلة الــنــظــام، كــي يــكــونــوا ذريــعــة 
ويشير  وإخضاعها؟«.  املنطقة  القتحام 
إلــى أن »الــطــرف الــروســي أنــكــر أن هناك 
قصفًا على منطقة وادي بردى، فاتصلنا 
على الــفــور بــقــادة الفصائل فــي الـــوادي، 
الروسي وقــال سأتصل  املبعوث  فأحرج 
عـــلـــى الــــفــــور بـــمـــركـــز حــمــيــمــيــم إلرســـــال 
طائرات استطاع«. ويوضح أن مبعوث 
الفرنتييف،  ألكسندر  الــروســي  الرئيس 
اعــتــرف بــأنــه ال وجـــود لتنظيم »الــدولــة 
اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش( فـــي مــنــطــقــة وادي 
بــردى، مشيرًا إلى أن الوفد أوضــح له أن 
الــنــظــام هــو مــن قــام بقصف منشأة عني 
املياه، مضيفًا:  الفيجة وحرم دمشق من 
»قلنا له إن عني الفيجة تقع تحت سيطرة 
املعارضة منذ خمس سنوات ولم تنقطع 
املياه عن املايني في العاصمة«. ويكشف 
عــن رفــض الــوفــد تــنــاول طــعــام غـــداء دعا 

واصلت قوات النظام السوري وحلفاؤها، 
قصفها وقــنــصــهــا ملــنــاطــق عـــدة فــي ريــف 
دمــشــق، كــمــا واصــلــت خـــرق وقـــف إطــاق 
الـــنـــار بــهــجــوم جــديــد عــلــى مــنــطــقــة وادي 
تل مدني وجرح 

ُ
بــردى. في هــذا الصدد ق

أربــعــة آخـــرون بعمليات قنص مــن قــوات 
الــنــظــام وحـــزب الــلــه عــلــى بــلــدتــي مضايا 
ــــي ريــــــف دمـــشـــق  ــقــــني املــــحــــاصــــرتــــني فـ وبــ
الناشط أحمد  الغربي. وتحدث  الشمالي 
عــبــد الــــوهــــاب لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عن 
»مقتل شاب وإصابة أربعة آخرين بجراح 
نــار من  مختلفة جـــراء تعرضهم إلطـــاق 
قــنــاصــات الــنــظــام وحــــزب الـــلـــه، املحيطة 
ببلدتي بقني ومضايا املحاصرتني، وعمل 
الــدفــاع املــدنــي وفــرق اإلنــقــاذ، فــي املنطقة 
ــز الـــطـــبـــيـــة«. كما  ــراكــ عــلــى نــقــلــهــم إلــــى املــ
تــحــّدث املــجــلــس املــحــلــي ملــديــنــة الــزبــدانــي 
عن قصف من قوات النظام السوري على 

املدينة، من دون وقوع ضحايا.
صل، واصــلــت قــوات النظام 

ّ
فــي سياق مت

حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى مــنــطــقــة وادي 
ــــردى، وألـــقـــى الــطــيــران املـــروحـــي الــتــابــع  بـ
لــهــا عـــشـــرة بــرامــيــل مــتــفــجــرة عــلــى قــريــة 
عـــني الــفــيــجــة، تــزامــنــًا مـــع اشــتــبــاكــات مع 
ــراف الــقــريــة،  ــ املـــعـــارضـــة املــســلــحــة فـــي أطــ
وفــق مــا ذكــرتــه مــصــادر محلّية. وتحاول 
قوات النظام اقتحام قرية عني الفيجة من 
محور عني الضهرة على الطريق الواصل 

بني القرية وقرية بسيمة.
ودخــلــت الــحــمــلــة عــلــى الـــــوادي، املــدعــومــة 
من حزب الله، يومها السادس والثاثني، 
وكــــانــــت املـــنـــظـــمـــات املـــدنـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
منطقة وادي بردى املحاصرة، قد أعلنت 

أخيرًا أن الوادي »منطقة منكوبة«.
مــن جــهــة أخــــرى، أصــيــب مــدنــّيــان بــجــراح 
فات قصف 

ّ
مــن مخل انــفــجــار قذيفة  جـــراء 

الــنــظــام فــي منطقة الــبــلــد بــمــديــنــة درعـــا، 
كما  ــــوران،  حـ ــرار  أحــ أفـــاد تجمع  حسبما 
أصــــيــــب شــــخــــص بـــــجـــــراح جــــــــراء قــصــف 
مــدفــعــي مــن تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 
)داعــــــش( عــلــى قــريــة املــبــعــوجــة فـــي ريــف 
حماة الشرقي. واندلعت اشتباكات عنيفة 
بــني »داعــــش«، وقـــوات الــنــظــام فــي محيط 
مــطــار الــتــيــفــور الــعــســكــري بــريــف حمص 

ــر الــخــارجــيــة الــكــازاخــســتــانــي  ــ إلـــيـــه وزيـ
خـــيـــرات عــبــد الــرحــمــنــوف، عــقــب انــتــهــاء 
واحــدة،  مائدة  على  االفتتاحية  الجلسة 
مضيفًا: »اخترنا ركنًا منعزاًل في املطعم 
وجـــاء الــوزيــر الــكــازاخــســتــانــي وشاركنا 

الغداء«.

دستور الفرنتييف 
ــاء الـــوفـــد  ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أحـــــد أعــــضــ مــ
ــه،  ــمـ املــــــفــــــاوض، الـــــــذي رفــــــض كـــشـــف اسـ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«: »كـــــــــان الــــهــــدف  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــًا بــالــنــســبــة لـــنـــا، وهــو  واملـــســـعـــى واضـــحـ
ــع 

ّ
تثبيت اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار املــوق

فـــي أنـــقـــرة فـــي الـــثـــاثـــني مـــن ديــســمــبــر/ 
بإخراج  واملطالبة  املاضي،  األول  كانون 
ــي ســــجــــون الــــنــــظــــام، وفـــك  ــ املـــعـــتـــقـــلـــني فـ
قبل  املحاصرة من  املناطق  الحصار عن 

قوات النظام ومليشيات إيرانية«.
الـــــــــروس  أن  نــــعــــلــــم  »كــــــنــــــا  ــــف:  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
ــي مـــســـارب  ــ ســـيـــضـــغـــطـــون بــــالــــدخــــول فـ
تفاوضية أخرى تتعلق بالحل السياسي، 
لــذلــك،  متحسبني  وكــنــا  األوراق،  لــخــلــط 
، مــتــابــعــًا: 

ً
 وتـــفـــصـــيـــا

ً
ــاه جـــمـــلـــة ــنـ ورفـــضـ

»قــبــيــل افــتــتــاح املــؤتــمــر رفــضــنــا وجـــود 
وفـــد إيــرانــي فــي الــقــاعــة، بــاعــتــبــار إيـــران 
دولــة محتلة، وتأخرنا نصف ساعة عن 
الـــدخـــول لــتــســجــيــل مــوقــف حــيــال ذلــــك«. 
ــد املـــعـــارضـــة انــتــقــل  ــ ــــى أن وفـ ويـــشـــيـــر إلـ
بــعــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة إلــى 
أي  لــم تجر  أنــه  غــرفــة جانبية، موضحًا 
مفاوضات مع وفد النظام ال مباشرة وال 
غير مباشرة، مضيفًا: »كنا نتفاوض مع 
الروس بحضور الضامن التركي، وتولى 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي  املوفد األممي 

ميستورا، إدارة أول جلسة مفاوضات«.
ويكشف عضو الوفد أن »وفد املعارضة 
قّدم ورقة للموفد األممي تتضّمن آليات 
تثبيت وقف إطاق النار، في حني لم يكن 
لــدى وفــد الــنــظــام والــجــانــب الــروســي أي 
أوراق مشابهة، وفق تأكيد دي ميستورا، 
بــل أرادا الــتــحــدث فــي جــوانــب سياسية، 
وهنا كــان رد رئيس الــوفــد واضــحــًا بأن 
الــغــايــة مــن أســتــانــة تثبيت وقـــف إطــاق 

النار، وليس شيئًا آخر على اإلطاق«.
»ألكسندر الفرنتييف  أن  املصدر  ويؤكد 
ــة املــســلــحــة  ــارضــ ــعــ ــد املــ ــ ــلـــى وفــ ــــرض عـ عــ
ــراء روس  ــبــ ــتــــور كــتــبــهــا خــ مــــســــودة دســ
لسورية، فلم نوافق على استامها، فقال 
املبعوث الروسي: ال نريد فرضها عليكم، 
تستفيدون  عــلــكــم  عليها  اطــلــعــوا  ولــكــن 
مــنــهــا، فــقــلــنــا: عـــن أي دســـتـــور تــتــحــدث، 
وهــنــاك 8 مــايــني ســـوري فــي املــنــفــى، و6 
ــل ســــوريــــة، ومــلــيــونــا  ــ ــازح داخـ ــ مـــايـــني نـ

الشرقي إثر هجوم من النظام في محاولة 
ــاب الــتــنــظــيــم،  ــدم عـــلـــى حـــسـ ــقـ لــتــحــقــيــق تـ
تــزامــنــًا مــع غــــارات مــن الــطــيــران الــروســي 
 
ّ
عــلــى حقلي جــحــار وشــاعــر لــلــغــاز. وشــن
»داعش«، أمس الخميس، هجومًا مباغتًا 
ضــد قـــوات الــنــظــام املــتــمــركــزة فــي محيط 
طــريــق خــنــاصــر، الــواصــل بــني محافظتي 
حلب وحــمــاة، فــي حــني تواصلت املعارك 
بني الطرفني في جنوب مدينة الباب، وفي 

مدينة دير الزور.
استهداف  نتيجة  قتل مدني  الــرقــة،  وفــي 
ــــش« قـــريـــة لــقــطــة الـــواقـــعـــة فـــي ريــف  »داعـــ
املدينة الشمالي بقذائف املدفعية، حسبما 
تــذبــح بصمت«.  »الــرقــة  تنسيقية  أفــــادت 
 بــجــراحــهــا، 

ً
ـــوفـــيـــت طــفــلــة مـــتـــأثـــرة

ُ
كـــمـــا ت

الجوي  بالقصف  الخميس،  أمــس  صباح 
ــلـــى مـــدن  ــه قـــــــوات الــــنــــظــــام عـ ــتـ ـ

ّ
ــن الـــــــذي شـ

دمشق،  بريف  الشرقية،  الغوطة  وبــلــدات 
مساء األربــعــاء. وقــال الناشط اإلعــامــي، 
»العربي الجديد«،  أبو محمد الدمشقي، لـ
استهدفت  الحربية  الــنــظــام  »طــائــرات  إن 
ــارات جــويــة، ما  مــديــنــة عــربــني بخمس غــ
أســفــر عــن مــقــتــل طــفــلــة وجــــرح عــشــرة من 
النقاط الطبية لتلقي  قلوا إلى 

ُ
ن املدنيني، 

ــــاج«. وأوضـــــــح أن »قـــصـــفـــًا مــدفــعــيــًا  ــعـ ــ الـ
مصدره قوات النظام أيضًا، طاول مدينة 

سوري محاصرون من قبل قوات النظام 
 عـــن عـــشـــرات آالف 

ً
واملـــلـــيـــشـــيـــات، فـــضـــا

املعتقلني، وفـــي ظــل وجـــود أكــثــر مــن 60 
مليشيا إيرانية داخل سورية«.

ويشير املصدر إلى أن الوفد كان واضحًا 
املــعــلــبــة«، مضيفًا:  »الــدســاتــيــر  بــرفــضــه 
الــســوريــني  إن  الــروســي  للمبعوث  »قــلــنــا 
ــادرون عــلــى كــتــابــة دســتــورهــم عندما  ــ قــ
ــة لــنــا  تــتــهــيــأ الــــظــــروف لــــذلــــك، وال حـــاجـ
كتب من قبل أي دولة«، مشيرًا 

ُ
بدساتير ت

إلى أن »الوفد كان صارمًا أمــام املبعوث 
الروسي بعدم القبول بأي دور إليران في 

حاضر ومستقبل سورية«. 

استعجال إنهاء المفاوضات
من جهته، يقول مستشار وفد املعارضة 
املــســلــحــة يــحــيــى الــعــريــضــي، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه ملــس حــرص 
»نــتــائــج  مــوســكــو عــلــى خـــروج املــؤتــمــر بـــ
إيـــجـــابـــيـــة«. ويــلــفــت إلــــى أن رئـــيـــس وفــد 
في  متوترًا  كــان  الجعفري  بشار  النظام 
افــتــتــاح املــؤتــمــر، مــضــيــفــًا: »كــــان يــحــاول 
الــظــهــور بــمــظــهــر املــتــمــاســك، ولـــكـــن كــان 
من الواضح أنه لم يكن مرتاحًا«، مشيرًا 
كــــان منسجمًا  املـــعـــارضـــة  ــــد  إلــــى أن »وفـ
ومــــتــــوازنــــًا«، مــضــيــفــًا: »قـــّدمـــنـــا خــطــابــًا 
يأخذ  عالية  بمصداقية  يتمتع  إعاميًا 
ــة كـــلـــهـــا مــنــطــلــقــًا وهـــــدفـــــًا، القـــى  ــ ــوريـ ــ سـ
ترحيبًا عاليًا من الحاضرين للمؤتمر«. 
ويـــؤكـــد الــعــريــضــي أن الـــطـــرف الــروســي 
يـــــدرك األهـــــــداف اإليـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة، 
ويعلم الدور االبتزازي الذي تقوم به من 
خـــال أخـــذ ســوريــة رهــيــنــة بــالــدفــاع عن 
بشار األسد، مضيفًا: »عيون العالم كلها 

حمراء تجاه إيران«.
الوفد لم يكن  وتؤكد مصادر سورية أن 
راضــيــًا على الــبــيــان الــثــاثــي الـــذي صدر 
فــي أعــقــاب املــفــاوضــات، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
ع عليه 

ّ
«، ولم يوق

ً
رفضه »جملة وتفصيا

وال يتحّمل أي مسؤولية حياله. وتكشف 
املصادر أن »البيان لم ُيعرض على وفد 
املــعــارضــة أثــنــاء الــتــفــاوض، وعــنــدمــا تم 
ا تحفظنا 

ّ
تسريبه لوسائل اإلعام، أعلن

الكثير من بنوده، خصوصًا لجهة  على 
تأكيده على علمانية الدولة السورية، إذ 
سجلنا موقفنا حيال هذا األمر بدعوتنا 
ــــى دولــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــضــمــن حــقــوق  إلـ
السوريني كافة، كما أكدنا على مرجعية 
بيان جنيف 1 في أي مفاوضات تتعلق 
بــتــحــديــد مــســتــقــبــل ســــوريــــة، ورفــضــنــا 
املــطــلــق ألي حــضــور إيـــرانـــي فــي املشهد 

السوري«. 
ــا ملـــســـت  ــ ــهــ ــ ــر املــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أنــ ــ ــيـ ــ ــــشـ وتـ
املفاوضات  إنهاء  الــروس في  استعجال 
ــــداث  بـــعـــدمـــا تــــأكــــدت لـــهـــم اســـتـــحـــالـــة إحـ
اخــتــراق في موقف وفــد الفصائل لجهة 
ــــددات أســـتـــانـــة املــتــفــق  ــــحـ الـــقـــفـــز فـــــوق مـ
العليا  الهيئة  لتهميش  مسبقًا،  عليها 
للمفاوضات، وخلق مسار بديل لجنيف 
السوري  امللف  أوراق  تجميع  شأنه  مــن 
كــلــهــا بــيــد الــجــانــب الـــروســـي بــعــيــدًا عن 

أعني املجتمع الدولي.

عــربــني الــقــريــبــة، أّدى إلــى إصــابــة العديد 
ــابـــات بعضهم  مـــن املــدنــيــني بـــجـــراح، إصـ
حرجة«. كما تساقطت العديد من قذائف 
أيضًا،  القريبة  دومــا  مدينة  على  الــهــاون 
ــات، ولــم  ــاديــ اقــتــصــرت أضــــرارهــــا عــلــى املــ

تسفر عن حدوث إصابات.
ــادت مـــصـــادر محلية  ــ ــب، أفــ ــ فـــي ريــــف إدلــ
 »مــدنــيــًا قضى 

ّ
ــأن »الــعــربــي الــجــديــد« بــ لـــ

وجــــرح ثــاثــة آخــــرون جــــراء إطــــاق الــنــار 
عــلــى تــظــاهــرة فـــي قــريــة الــحــلــزون بــريــف 
إدلب الشمالي، من قبل تنظيم جبهة فتح 
الشام )جبهة النصرة سابقًا(«. وأضافت 
»أن املدنيني قد خرجوا للتظاهر  املصادر بـ
فــي الــقــريــة تــنــديــدًا بحملة اعــتــقــاالت قــام 
أبناء  الشام بحق  فتح  بها تنظيم جبهة 
الــقــريــة، وتــنــديــدًا بــاالقــتــتــال الــحــاصــل مع 
املسلحة في  الــســوريــة  املــعــارضــة  فصائل 
إدلــب«. ونّوهت املصادر إلى أنه »إضافة 
ملــقــتــل مـــدنـــي، فــقــد تـــم تــوثــيــق مــقــتــل 12 
الحاصلة بني  شخصًا جــراء االشتباكات 
الشام  وفــتــح  املسلحة  املــعــارضــة  فصائل 
ــام الــعــشــر  ــ ــــب خــــال األيــ فـــي مــحــافــظــة إدلـ
األخيرة وهم أربعة من فتح الشام وثاثة 
من حركة أحــرار الشام واثنان من صقور 

الشام، باإلضافة إلى ثاثة مدنيني«.
)العربي الجديد(

معراتي: حاولوا 
إحداث شرخ بيننا وبين 

الهيئة العليا للتفاوض

االئتالف يرفض 
تدخل »القاعدة« 

في سورية

أسرار من أروقة أستانة

للحدث تتمة...

روسيا 
ترّوج لدستورها 

السوري 

وضعت روسيا مسوّدة الدستور السوري الجديد في ظّل بنود تتيح للبرلمان صالحيات 
واسعة، تمّكنه من إدارة البالد. وتعمل موسكو على التسويق له، اليوم الجمعة، 
حين تستضيف شخصيات لم تشارك في أستانة. ويرى بعض الرافضين للقاء موسكو 

أن »الهدف منه هو خلق منصة جديدة«

ريان محمد

ــيـــوم، الــجــمــعــة،  تــحــتــضــن مــوســكــو الـ
اجتماعات يعقدها وزير الخارجية، 
ســــيــــرغــــي الفــــــــــــــروف، مــــــع عــــــــدد مــن 
الــشــخــصــيــات الـــســـوريـــة، بــعــضــهــا مـــعـــارض، 
ــر مــحــســوب عــلــى املـــعـــارضـــة،  ــ وبــعــضــهــا اآلخـ
ــى الـــنـــظـــام فــــي مـــوقـــفـــه مــن  ــ ــه أقــــــرب إلـ ــ ــم أنـ ــ رغـ
ــلـــد.  ــورة الــــســــوريــــة ومـــســـتـــقـــبـــل هــــــذا الـــبـ ــ ــثــ ــ ــ ال
ــزءًا مـــن االجــتــمــاعــات  ــ ويــخــصــص الفـــــروف جـ
ــرد  ــ ــيـــان أســــتــــانــــة«، و»الــ ــرح بـ »شــ ـــ ــة لــ ــوريـ الـــسـ
على »االســتــفــســارات حــول مــشــروع الدستور 
املــــقــــتــــرح«، بــحــســب تـــوضـــيـــح الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية، في حني يتوقع أن يتخلل اللقاءات 
أقـــام لــجــدول أعــمــال تمهيدي  وضـــع رؤوس 
الجــتــمــاعــات جــنــيــف املـــقـــررة فـــي الــثــامــن من 
باسم  املتحدثة  وأكــدت  املقبل.  فبراير/شباط 
وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أنه سيكون 
بإمكان املعارضني السوريني أن يطرحوا على 
الفروف أسئلة حول املسودة الروسية ملشروع 
الــدســتــور الــســوري الــجــديــد، مــشــددة عــلــى أن 
ــبــــادرة الـــروســـيـــة، »لــيــس  الـــهـــدف مـــن طــــرح املــ
فرض إماءات ما على السوريني، بل التشجيع 
عــلــى بـــدء الـــحـــوار، ولــذلــك تنتظر روســيــا من 
على  أفعال  ردود  ليس  السوريني  املعارضني 
اقــتــراحــاتــهــا، بــل الـــشـــروع فــي املــنــاقــشــة فيما 

بعضهم بخصوص هذا املوضوع«.
ونــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــام روســــيــــة حــكــومــيــة 
أو شــبــه حــكــومــيــة، تــحــديــدًا »روســـيـــا الــيــوم« 
و»سبوتنيك«، نــّص مــســودة الــدســتــور، الــذي 
الرئيس  ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، ممثل  ــمــه 

ّ
ســل

والنظام  املــعــارضــة  لــوفــدي  بــوتــني،  فاديمير 
فــي عــاصــمــة كــازاخــســتــان. وتــضــيــف املــســودة 
لــصــاحــيــات الــبــرملــان إعـــان الــحــرب وتنحية 
الـــرئـــيـــس، وتـــعـــيـــني حـــاكـــم املــــصــــرف املـــركـــزي 

واملحكمة الدستورية. 

تنحية الرئيس
وجـــــاء فـــي املــــــادة 44 مـــن مـــشـــروع الــدســتــور 
الـــروســـي لــســوريــة، أن »الــبــرملــان يــقــّر مسائل 
الجمهورية  رئيس  وينحي  والــســام،  الحرب 
ــة  ــمـ ــكـ ــــني أعـــــــضـــــــاء املـــحـ ــعــ ــ مـــــــن املـــــنـــــصـــــب، ويــ
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، ويــعــني رئــيــس املــصــرف 
الــوطــنــي الــســوري ويقيله مــن املــنــصــب«. كما 
ــة تــعــابــيــر تــشــيــر إلــى  ــ اقـــتـــرحـــت املــــســــودة إزالــ
عــربــيــة الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة )بــمــا فـــي ذلــك 
السورية(  الجمهورية  اســم  من  العربية  كلمة 
ــدد عـــلـــى ضـــمـــان  وإحـــــــــال مـــصـــطـــلـــحـــات تــــشــ

التنوع في املجتمع السوري محلها.
واقترحت املسودة جعل تغيير حدود الدولة 
ممكنًا عبر االستفتاء العام، واعتبار اللغتني 
الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة مــتــســاويــتــني فـــي أجــهــزة 
الــحــكــم الـــذاتـــي الــثــقــافــي الـــكـــردي ومــنــظــمــاتــه. 
ــادة الــتــاســعــة  ــ ــاء فـــي الــبــنــد الــثــانــي مـــن املـ وجــ
لـــلـــمـــســـودة أن »أراضــــــــي ســــوريــــة غـــيـــر قــابــلــة 
الــدولــة إال  للمساس، وال يجوز تغيير حــدود 
عن طريق االستفتاء العام الذي يتم تنظيمه 
بني كافة مواطني سورية وعلى أساس إرادة 
الشعب السوري«. وجــاء في البند الثاني من 
املادة الرابعة »تستخدم أجهزة الحكم الذاتي 
العربية  اللغتني  ومنظماته  الــكــردي  الثقافي 
شــّددت  كما  متساويتني«.  كلغتني  والــكــرديــة 
املــســودة عــلــى »عـــدم جـــواز اســتــخــدام الــقــوات 
املــســلــحــة فـــي املـــجـــال الــســيــاســي واضــطــهــاد 

السكان أو عملية انتقال السلطة«.
إلــى مفاوضات أستانة  الــروســي  الوفد  وكــان 
ــنـــني  ــرت يــــومــــي اإلثـ ــ ــتــــي جــ ــول ســـــوريـــــة، الــ ــ حــ
مـــشـــروعـــه  ع 

ّ
وز قـــــد  ــــني،  ــيـ ــ ــــاضـ املـ والـــــثـــــاثـــــاء 

للدستور السوري. وسبق ملوسكو أن أعلنت، 
فـــي مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، أنــهــا تــعــد مــثــل هــذا 
املــشــروع، انــطــاقــًا مــن نتائج مــشــاوراتــهــا مع 

أطراف النزاع السوري ودول املنطقة.
ــتـــســـويـــة  بــــــــــــدوره، وصـــــــف الفـــــــــــروف آفـــــــــاق الـ
السورية بأنها »ال بأس بها«، مقدمًا نصيحة 
الجهود  تكثيف  ضـــرورة  مــفــادهــا  للسوريني 
للتوصل إلـــى تــوافــق. وردًا عــلــى ســـؤال حــول 
اتــخــاذهــا على  الــتــي يجب  التالية  الــخــطــوات 
مسار التسوية السورية، قال الفروف: »العمل، 
العمل، العمل«، في إشارة ضمنية إلى عبارة 

شهيرة للزعيم السوفييتي، فاديمير لينني.
ــذا الـــلـــقـــاء هــــو إطــــاع  ــ ــلـــن مــــن هــ ــعـ الــــهــــدف املـ

شــخــصــيــات لـــم تـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر أســتــانــة 
على نتائجه، وفي هذا اإلطار، ذكرت مصادر 
»العربي  مع  في حديث  من دمشق،  معارضة 
الـــجـــديـــد«، أن »الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة وّجــهــت 
ــعــــارضــــني  ــــدد مـــــن املــ ــعـ ــ دعــــــــــوات شـــخـــصـــيـــة لـ
ــــني، يـــنـــتـــمـــون إلــــــى أبــــــــرز املـــكـــونـــات  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

السياسية املعارضة على اختاف تموضعها 
من النظام والروس«. وأضافت أن »الروس لم 
يعلنوا عن الشخصيات املدعوة أو التي وافقت 
عــلــى تــلــبــيــة الـــدعـــوة، إال أن املــعــلــومــات الــتــي 
اإلعــامــيــة،  التسريبات  إلــى  إضــافــة  وصلتنا 
الــدعــوة وزعـــت عــلــى 15 شخصية،  تفيد بـــأن 

اعتذرت ست منها«. ونّوهت إلى أنه »نتوقع 
رؤيـــــة عـــــراب مــنــصــة مـــوســـكـــو، نـــائـــب رئــيــس 
الــوزراء السوري السابق، قــدري جميل، وإلى 
جــانــبــه عــرابــة منصة أســتــانــة، رنـــدة قسيس، 
ــد حــمــيــمــيــم، املــشــكــل فـــي الــقــاعــدة  ورئـــيـــس وفـ
ــة فـــي الــســاحــل  ــيـ الـــجـــويـــة الــعــســكــريــة الـــروسـ

السوري، ليان مسعد، ورئيس هيئة التنسيق 
الوطنية، حسن عبد العظيم، وجمال سليمان 
عن منصة القاهرة للمعارضة السورية، التي 
لــم يــبــق مــنــهــا ســـوى اســمــهــا عــقــب الــخــافــات 
بني أعضاء لجنتها السياسية وانكفاء هيثم 
مناع وآخرين عنها، واملتحدث السابق باسم 
لــجــنــة  وعـــضـــو  الـــســـوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مؤتمر القاهرة سابقا، جهاد مقدسي، بصفة 
السورية،  الــدولــة  بناء  تيار  ورئــيــس  مستقل، 
إسبانيا عقب هروبه  فــي  املقيم  لــؤي حسني، 
من  العظمى  الغالبية  وانسحاب  سورية،  من 
ــيـــاره، إضـــافـــة إلـــى آســيــا الــعــبــدالــلــه  أعـــضـــاء تـ
ــذي يـــحـــاول  ــ ــ وخــــالــــد عـــيـــســـى مــــن األكــــــــــراد، الـ
الروس كسبهم إلى صفهم، بما أنهم أصبحوا 
األرض«.  عــلــى  فــاعــلــة  عسكرية  قـــوة  يشكلون 
ولفتت املصادر إلى أن »معاذ الخطيب وهيثم 
الجربا وريـــاض حجاب وأنــس  مناع وأحــمــد 
ــادي الــبــحــرة، امــتــنــعــوا عــن تلبية  الــعــبــدة وهــ
الدعوة الروسية ألسباب تتعلق بعدم وضوح 

االجتماع، وجدول أعماله، ومقاصد عقده«.

»اإلكراه الروسي«
وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن أحــــد الــشــخــصــيــات 
املعتذرة إنه »ليس هناك سبب لتلبية الدعوة 
يعملون  الــروس  أن  يبدو  ما  فعلى  الروسية، 
على جمع مجموعة من الشخصيات تتحرك 
بمشورتهم، وبالتالي يستطيعون أن يفرضوا 
عليهم ما يريدونه، وهــؤالء موجودون تحت 
يدهم وفــي محيطهم، وال مكان للشخصيات 
ــم تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــشــعــب  ــ ــي تـــحـــمـــل هـ ــتــ الــ
اكتفى  حني  في  والحرية«،  بالكرامة  السوري 
مصدر مسؤول في »هيئة املفاوضات العليا« 
 بــتــحــركــات 

ً
بــالــتــعــلــيــق قــائــا »لــســت مــتــفــائــا

ــتــــراف  االعــ يــــريــــدون  ال  أنـــهـــم  وأرى  الــــــــروس، 
باملعارضة السورية كقوى، ويريدون االكتفاء 

بالصلح بني املسلحني فقط«.
من جهته، اعتبر املتحدث باسم وفد املعارضة 
الــعــريــضــي، في  إلــى أســتــانــة، يحيى  املسلحة 
حديث مع »العربي الجديد«، »دعــوة الفروف 
أتــــت عــلــى شــكــل دعــــــوات شــخــصــيــة ولــيــســت 
مــكــونــات ســيــاســيــة، والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــاء، وأعـــتـــقـــد أن  ــقـ ــلـ ــــذروا عــــن الـ ــتـ ــ ــن اعـ ــويـ ــدعـ املـ
الروس عقب أستانة يريدون أن يشكلوا كيانا 
ما من املنصات التي سبق أن أنتجها النظام 
أو مــقــبــولــة لـــديـــه، لــتــظــهــيــرهــا فـــي مــبــاحــثــات 

جنيف املقررة الشهر املقبل«.

رئيس  ــســان  ل عــلــى  تــركــيــا،  رأت 
أمس  يلدريم،  علي  بن  الـــوزراء، 
الــســالم  ــاء  ــ »إرسـ أن  الــخــمــيــس، 
وسيلة  سيكون  المنطقة،  في 
أكبر  بفاعلية  اإلرهاب  لمكافحة 
في  يلدريم  وذكــر  تركيا«.  في 
تصريح نقلته وكالة »األناضول«، 
بأنه »نجحنا مع روسيا وإيران في 
تحقيق وقف إطالق النار ونزيف 
والخطوة  ــة،  ســوري فــي  الـــدم 
إليجاد  تهدف  لتركيا  المقبلة 
ذات  الــدول  بمشاركة  دائم  حل 
وكان  أممية«.  وبرعاية  العالقة 
مباحثات  وصـــف  ــد  ق يــلــدريــم 
أستانة، بأنها »نجاح دبلوماسي«، 
معبّرًا عن أمله في استمرار هذه 
السويسرية  جنيف  في  العملية 
بحثًا  محادثات  عقد  خالل  من 

عن حل سياسي.

أنقرة متفائلة 
بجنيف

SCOOP

عـــلـــى وقــــــع اســــتــــمــــرار االشـــتـــبـــاكـــات 
ــــني فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــي إدلــــــــب بـ ــ فـ
ــتــــح الــــشــــام«  ــة و»جــــبــــهــــة فــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــًا(، أصـــــدر  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــرة سـ ــنــــصــ )جــــبــــهــــة الــ
الوطني السوري املعارض،  االئتاف 
أمـــس الــخــمــيــس، بــيــانــًا هـــو األوضـــح 
لــنــاحــيــة تــنــديــده بــالــجــبــهــة. واعــتــبــر 
االئتاف أن »الساحة السورية تشهد 
ــداث حــلــب سلسلة تــداعــيــات  مــنــذ أحــ
مــؤســفــة، مـــن تــنــامــي الــتــبــايــنــات بني 
الـــعـــمـــود  يـــفـــتـــرض أن تـــشـــكـــل  قــــــوى 
الـــفـــقـــري لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي لــســوريــة 
املــســتــقــبــل، إلـــى الــتــوغــات الــخــطــيــرة 
إرهــاب  بــأجــنــدة  مرتبطة  لتنظيمات 
عابر للحدود، أضــرت بثورة الشعب 
الـــــســـــوري، ومـــنـــحـــت قـــــوى الــــعــــدوان 
ذرائـــــــع لــلــتــدخــل وتـــشـــويـــه األهــــــداف 
الــنــبــيــلــة لـــلـــثـــورة مـــن حـــريـــة وكـــرامـــة 
ــى أن  ــ وعــــدالــــة ومــــــســــــاواة«. ولـــفـــت إلـ
ــــان واضــــحــــًا فــــي رفـــض  ــتـــــاف كـ ــ »االئـ
تـــدخـــل تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي ســوريــة 
وسلوك  منحرف  فكر  مــن  يمثله  بما 
ــتـــطـــرف، يــتــبــنــى اإلرهــــــــاب وســيــلــة  مـ
لتحقيق األهــداف، ويعتبر أن تنامي 
ذلــــك تـــم بــتــواطــؤ فــاضــح بـــني سلطة 
األسد وإيران التي دعمت اإلرهابيني 

وفــــتــــحــــت حـــــــدودهـــــــا لــــهــــم لــلــتــنــقــل 
بحرية، واألطــراف التي تقاعست عن 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي مــبــكــر لـــأزمـــة، 
لتصفية  ميدان  إلــى  وحولت سورية 
ــّدد  ــ ــات«. وشـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـــحـــســـابـــات والـ
ــاعـــدة  ــقـ ــدام الـ ــخــ ــتــ ــع اســ ــ ــه »مــ ــ ــلـــى أنــ عـ
ــيــات أخـــــرى، أكــــد االئـــتـــاف من  ملــســمَّ
ــذلـــك، ودعــــوتــــه لكل  ــديـــده رفـــضـــه لـ جـ
الــقــوى الــعــســكــريــة لــالــتــزام بــأهــداف 
ــل ضــمــن  ــمــ ــعــ ــة والــ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــــثــــــورة الـ
ــيـــد  ــلـــة وطــــنــــيــــة جــــامــــعــــة، وتـــوحـ مـــظـ
ثـــوري وعسكري  كــيــان  فــي  صفوفها 
ــم، ويــلــتــزم  يــحــظــى بــالــشــرعــيــة والـــدعـ
بــأســس االنــضــبــاط ومــعــايــيــر حقوق 
اإلنـــســـان والـــقـــانـــون الـــدولـــي، ويــعــزل 
ــرًا وســـلـــوكـــًا ومـــمـــارســـة  ــكـ اإلرهــــــــاب فـ
»أعمال  االئــتــاف  ودان  وتنظيمات«. 
االعتداء واملــّس باملدنيني وحقوقهم، 

والتعرض للحريات العامة، وانتهاك 
حقوق اإلنسان من قبل تنظيم )فتح 
ــد  ــؤكـ ــه، ويـ ــانــــدونــ الـــــشـــــام( ومــــــن يــــســ
ــــاب  أن ذلــــك جــــزء مـــن مــنــظــومــة اإلرهـ
وســــلــــوكــــه املـــــــرفـــــــوض، ويـــــصـــــبُّ فــي 
خـــدمـــة الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه املــحــتــلــني، 
ض قدرات الشعب في التصدي  ويقوِّ
للهجمة الــشــرســة الحــتــال األراضـــي 
الــســوريــة، الــتــي تــحــررت بــدمــاء آالف 
الثورية  »الفصائل  ودعـــا  الــشــهــداء«. 
والـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى تـــبـــنـــي املــــشــــروع 
الــوطــنــي الــجــامــع بــكــل مــا يمثله من 
قــيــم ومـــبـــادئ، والــتــأســيــس لتشكيل 
جــيــش وطــنــي ســــوري يــخــدم الــثــورة 
وأهــدافــهــا، ويعمل فــي إطــار مظلتها 
ــيـــة، ويــســتــجــيــب  الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــرعـ
آلمال وطموحات الشعب في الوحدة 
ق وفق أسس وضوابط  والعمل املنسَّ
ــّدد عــلــى أن »معركة  احــتــرافــيــة«. وشــ
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري هـــــي ضـــــد نـــظـــام 
الجريمة األسدي واالحتال اإليراني 
ــــوى اإلرهــــــــاب كـــافـــة،  ــه، وقــ ــ املـــســـانـــد لـ
وندعو املجتمع الدولي للعمل الجاد 
ــدؤوب مــن أجـــل تحقيق االنــتــقــال  ــ والـ
ملرجعية  وفقًا  سورية  في  السياسي 

جنيف وقرارات مجلس األمن«.

اجتماعات موسكو: اعتذارات بالجملة 
وخشية من منّصة جديدة

)Getty/يسّوق الروس لدستور سوري جديد )ألكسندر شيرباك

ناجون من قصف النظام في الغوطة الشرقية )ضياء الدين/األناضول(

نواف التميمي

رى كيف سيكون اللقاء اليوم بني 
ُ
ت

رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، والرئيس األميركي الجديد 

دونالد ترامب، عندما يلتقيان في 
البيت األبيض، حيث تحل ماي 

كأول زعيم عاملي يستقبله ترامب 
منذ توليه الرئاسة األميركية نهاية 
األسبوع املاضي. والسؤال هنا ال 

يتعلق بالجوانب الرسمية من اللقاء، 
ولكن بما يسمى في العالقات 

»االنطباع األول«، هل  اإلنسانية بـ
سترتاح تيريزا ماي للتعامل مع 

شخص ترامب، وهي تتعرف عليه 
شخصيًا ألول مرة؟ وهل سيتصرف 

ترامب مع سيدة بريطانيا األولى 
كرجل دولة، أم أنه سيراها مجرد 

امرأة، ال تختلف عن طوابير النساء 
اللواتي عبرن حياته منذ كان طالبًا 

في مدرسة داخلية، وكان أبواه 
يزورانه أسبوعيًا مع »هدايا« ناعمة 

يتمتع بها خالل العطلة؟
تيريزا ماي التي عادة ما يقارنها 
زمالؤها من السياسيني والنواب 

بسيدة بريطانيا الحديدية، مارغريت 
تاتشر، أو باملستشارة األملانية، 

أنجيال ميركل، هي صارمة وجادة 
ومثابرة في عملها، وال تحب الثرثرة 

وال تحب االستعراض في وسائل 
اإلعالم، على عكس دونالد ترامب. 

وهي استبقت زيارتها إلى البيت 
األبيض بالحديث عن »العالقة 

الخاصة« بني بالدها والواليات 
املتحدة، من دون أن تغفل رسم حدود 

العالقة الشخصية »غير الخاصة« 
مع ترامب باالنتقاد الصريح ملواقفه 

»غير الالئقة« من النساء، وإعالن 
»عدم خشيتها من الحديث معه في 
كل امللفات«، بما فيها كرهه للنساء، 

كما أخبرت مجلس العموم قبيل 
توجهها إلى واشنطن.

ال شك أن الرئيس األميركي سيلتزم 
قواعد الضيافة والبروتوكول، أو ربما 
يأخذ بنصيحة الزعيم السابق لحزب 

»االستقالل« البريطاني اليميني 
نايجل فاراج، صديقه الشخصي، 

الذي سبق أن دعاه إلى ضبط النفس 
عند لقائه رئيسة الوزراء البريطانية، 

وحذره من التحرش بها، وحتى 
ممازحتها على طريقة الرئيس 
األميركي األسبق رونالد ريغان 

»ماغي«.  عندما كان يخاطب تاتشر، بـ
ومع ذلك، يخشى البعض أن ينسى 
ترامب نفسه، ويتعامل مع رئيسة 

الوزراء البريطانية، مثلما يتعامل مع 
غيرها من النساء، وآخرهن زوجته 
ميالنيا، سيدة أميركا األولى، التي 
تصرف معها خالل مراسم حفل 
تنصيبه رئيسًا، بجالفة وفظاظة 

رصدتهما كاميرات العالم.
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الموصل: مقاتلو »داعش« يتبّخرونملك األردن في روسيا: انعطافة دبلوماسية؟

45
سياسة

  شرق
      غرب

تركيا: »النصرة« إرهابية 
ونتصرف وفقًا لذلك

أعــلــن مــصــدر فــي وزارة الــخــارجــيــة 
تركيا  أن  الخميس،  أمــس  التركية، 
ــة  ــ ــــدولـ ــــن تـــنـــظـــيـــم »الـ  مـ

ً
تـــعـــتـــبـــر كــــــا

ــة  ــهـ ــبـ اإلســـــامـــــيـــــة« )داعــــــــــــش( و«جـ
الـــنـــصـــرة«، الــتــي تــعــرف اآلن بــاســم 
ــام«، جــمــاعــتــني  ــ ــشــ ــ ــتـــح الــ ــبـــهـــة فـ »جـ
إرهــابــيــتــني، وتــتــصــرف وفــقــًا لــذلــك. 
وشنت »الجبهة« هجومًا على عدد 
الحر  الــســوري  الجيش  مــن فصائل 
فــــي شـــمـــال غـــــرب ســــوريــــة، مـــهـــددة 
بـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة قــــويــــة لــفــصــائــل 
املعارضة التي تدعمها تركيا. وقال 
ربما تحركها  الهجمات  إن  املصدر 
رغبة »فتح الشام« في منع التوصل 

لحل سياسي للصراع السوري.
)رويترز(

...وتتهم اليونان بحماية 
مدبري االنقالب 

الــتــركــيــة، في  الــخــارجــيــة  رأت وزارة 
املتآمرين،  اليونان تحمي  أن  بيان، 
وتتقاعس في الحرب ضد اإلرهاب، 
ــت املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  بـــعـــدمـــا رفــــضــ
تسليم  الخميس،  أمــس  اليونانية، 
مطلوبني  أتــــراك  عسكريني  ثمانية 
بــــمــــحــــاولــــة االنــــــــقــــــــاب. وأضـــــافـــــت 
الوزارة أن »الحكم اليوناني مخالف 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، وتــحــركــه دوافـــع 
سياسية كما يبدو، وينتهك حقوق 
ضــحــايــا مــحــاولــة االنـــقـــاب فـــي 15 
ــدة أن تــركــيــا  ــؤكـ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز«، مـ
ستواصل مساعيها لضمان تسليم 

العسكريني ومحاكمتهم. 
)فرانس برس(

نتنياهو يتلقى »رسالة  
خاصة« من ترامب 

تــلــقــى رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
ــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(،  ــيـ ــنـ بـ
الرئيس  الخميس، رسالة من  أمس 
ــرامــــب. وذكـــر  ــالــــد تــ األمـــيـــركـــي، دونــ
مكتب نتنياهو أنه التقى مستشار 
الرئيس األميركي، رودي جولياني، 
الـــــــذي نـــقـــل لــــه رســــالــــة خــــاصــــة مــن 
ترامب على خلفية لقائهما املرتقب 
فــــي واشـــنـــطـــن الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل. ولـــم 
الرسالة  هــذه  تفاصيل  عــن  يكشف 

الخاصة. 
)األناضول(

واشنطن تحذر رعاياها 
من هجمات في تركيا

حـــــذرت واشـــنـــطـــن رعـــايـــاهـــا، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، مــــن مـــخـــاطـــر مـــتـــزايـــدة 
بــتــعــرضــهــم لــهــجــمــات فــــي تــركــيــا، 
وذلــــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــعـــيـــد فــي 
الخطاب املعادي للواليات املتحدة. 
وحذرت وزارة الخارجية األميركية 
ــيـــان،  والــــســــفــــارة فــــي أنـــــقـــــرة، فــــي بـ
األمــيــركــيــني مــن »مــخــاطــر مــتــزايــدة 
بــحــصــول هــجــمــات«، ودعــتــهــم إلــى 
»تــقــيــيــم دقـــيـــق لـــضـــرورة تــوجــهــهــم 
إلــى تركيا فــي الــوقــت الــحــالــي. كما 
املــعــادي  الــخــطــاب  فــي  أن التصعيد 
أفـــرادًا  يحمل  أن  يمكن  لأميركيني 
مــعــزولــني عــلــى تنفيذ أعــمــال عنف 

ضد رعايا أميركيني«.
)العربي الجديد، رويترز(

لبنان: االنتخابات في 
موعدها 

ــانـــي، مــيــشــال  ــنـ ــبـ ــلـ ــد الــــرئــــيــــس الـ ــ أكــ
عـــون )الــــصــــورة(، أن »االنــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة ســـتـــجـــرى فــــي مـــوعـــدهـــا 
ــار املـــقـــبـــل(، وفــــق قــانــون  ــايــــو/أيــ )مــ
في  اللبنانيني  وتطلعات  يتجاوب 
يقصي  وال  الـــتـــوازن  يحقق  تمثيل 
ــدًا«. موقف عــون عّبر عنه خال  أحـ

االتــحــاد  خارجية  وزيـــرة  استقباله 
األوروبـــــــي، فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
أمــس الخميس، وذلــك بعد يــوم من 
املوقف الحاسم الذي عبر عنه خال 
جلسة مجلس الــوزراء، ورفــض فيه 
بــحــث تــعــيــني هــيــئــة اإلشــــــراف على 
الــعــمــلــيــة  تـــمـــويـــل  االنـــتـــخـــابـــات أو 

االنتخابية. 
)العربي الجديد(

عّمان ـ محمد الفضيالت

مــنــذ أكــثــر مــن عــامــني، ال يــتــوقــف األردن عن 
ــــي فــي  ــــروسـ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــــدور الـ
الــــوصــــول إلــــى حـــل لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، في 
ــح بــالــســيــاســة الـــواقـــعـــيـــة، الــتــي  ــ الـــتـــزام واضـ
تــرى أن »الـــدب« بــات الــاعــب األســاســي على 
األرض الــســوريــة عــســكــريــًا وســيــاســيــًا، ومــن 
الذي  الجيوسياسي،  للواقع  القرار  صانعي 
بــالــتــطــورات  املــتــأثــريــن  أكـــثـــر  يــجــعــل األردن 
الـــســـوريـــة عــســكــريــًا وإنـــســـانـــيـــًا. الـــجـــديـــد، أن 
الثاني وّســع، يوم  الله  العاهل األردنـــي عبد 
األربــــعــــاء املــــاضــــي، مـــن أثــــر الــــــدور الـــروســـي 
 في 

ً
فــي حــل أزمـــات اإلقــلــيــم املــضــطــرب، قــائــا

تصريحات أدلى بها قبل مباحثات مشتركة 
عقدها مع الرئيس الروسي فاديمير بوتني 
ــــدور الـــروســـي مــن شأنه  فــي مــوســكــو، إن »الـ
املساهمة فــي تــجــاوز الــتــحــديــات، ومــن دون 
الوصول  لــن يكون بإمكاننا  الــروســي  الـــدور 
إلــى حــل ليس فقط لــأزمــة الــســوريــة، وإنما 

لغيرها من أزمات اإلقليم«. 
ــلـــك األولــــــى إلــــى روســـيـــا فـــي الــعــام  زيــــــارة املـ
الحالي، جاءت بعد أن غابت روسيا عن أجندة 
زيــاراتــه في العام املاضي، من دون أن تغيب 
السياسية  املستويات  أعلى  االتــصــاالت على 
والــعــســكــريــة بـــني الــبــلــديــن. غــيــر أن الـــزيـــارة 
األخــــيــــرة، والـــتـــي ســبــقــتــهــا زيــــارتــــان فـــي عــام 
2015 كان عنوانهما »امللف السوري ومحاربة 
أهــمــيــة استثنائية  تــنــطــوي عــلــى  اإلرهــــــاب«، 
لــنــاحــيــة الــتــوقــيــت الـــــذي جــــاء بــعــد يــــوم من 
الكازاخستانية  العاصمة  مفاوضات  اختتام 
 تـــطـــورات مــيــدانــيــة تنبئ 

ّ
أســتــانــة، وفـــي ظـــل

تأتي  كما  العاصفة.  مهب  في  األردن  بوضع 

 الموصل ـ أحمد الجميلي
  علي الحسيني

رغم مرور ثاثة أيام على إعان رئيس الوزراء 
السيطرة  استعادة  العبادي،  حيدر  العراقي، 
على الساحل الشرقي للموصل، إال أن الهجمات 
لم تتوقف في األحياء الشرقية املحاذية لنهر 
أعنفها فجر  كــان  الشرقي،  الساحل  دجلة في 
أمس الخميس، إذ استدعى الهجوم الذي شنه 
)داعــش(  اإلسامية«  »الــدولــة  تنظيم  عناصر 
تــدخــل طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي قصف 
مــنــاطــق عــــدة فـــي أحـــيـــاء الـــســـاحـــل املـــجـــاورة 
للكورنيش املمتد على نهر دجلة. ويقول قادة 
العشرات  إن  العراقي  الجيش  فــي  عسكريون 
من التنظيم ال يزالون يتواجدون في املنطقة، 
متخفني داخل املباني واألنفاق التي حفروها 
 الســتــهــداف 

ً
لـــيـــا تــحــت األرض، ويـــخـــرجـــون 

الــقــوات الــعــراقــيــة، فــي حــني تــحــرص الــقــيــادات 
الرسمية، تجنبًا لإلحراج بعد إعان التحرير 
املقاتلني  روايـــة عبور  ترجيح  على  الــرســمــي، 
لشن  دجلة،  لنهر  الثانية  الضفة  من  سباحة 
 
ً
هجوم، مستغلني ســوء األحــوال الجوية ليا

والــضــبــاب فــجــرًا. إال أن الــروايــة األولـــى تبدو 
أقرب إلى الواقع، فأعداد املهاجمني، التي تقدر 
بالعشرات، واألسلحة املستخدمة، ال يمكنها 
ــــرى عبر  أن تــعــبــر ســبــاحــة مـــن ضــفــة إلــــى أخـ
دجلة، خصوصًا إذا ما علمنا أن عرض النهر 

يبلغ نحو 160 مترًا.
ــر الــــخــــمــــيــــس مـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة  ــ ــجـ ــ ــد فـ ــ ــهــ ــ وشــ
شــارع  امــتــداد  على  بالهاون  متباداًل  وقصفًا 
ــبــــاط والــــــــــوزراء  ــيــــش، وأحـــــيـــــاء الــــضــ ــورنــ ــكــ الــ
ــراف  والــفــيــصــلــيــة واألنـــدلـــس والـــغـــابـــات، وأطــ
لخمس  اســتــمــرت  الــقــديــمــة،  الكنيسة  منطقة 
التنظيم  عــنــاصــر  ينسحب  أن  قــبــل  ســـاعـــات، 
املــعــارك، وفقًا  إلــى جهات مجهولة. وأســفــرت 
»العربي  لضباط ومصادر عسكرية تحدثت لـ

ــارة فـــي وقــــت يــعــيــش فــيــه األردن حــالــة  ــزيــ الــ
ــاه الـــســـيـــاســـة األمــيــركــيــة  ــدم يـــقـــني تـــجـ ــ مــــن عـ
ــــذي  ــد الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، الـ ــهـ ــــي عـ فـ
باالنتخابات،  فـــوزه  قبل  واليــتــه حتى  ـــن 

ّ
دش

باب  من  األردنية  للمصالح  معادية  بمواقف 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي تــتــعــامــل معها 
يتعلق  ما  في  تحديدًا  داخلي،  اململكة كشأن 
بــاملــقــدســات اإلســامــيــة واملــســيــحــيــة ومــديــنــة 
القدس املحتلة. في هذا السياق، يقول الكاتب 
»العربي  واملحلل السياسي عامر السبايلة، لـ
الــزيــارة، مقارنة  إن »أهمية توقيت  الجديد«، 
بغيرها من الــزيــارات، أنها جــاءت بعد حسم 
إلى  النظام وحلفائه معركة حلب، واالنتقال 
أســتــانــة، إضــافــة إلــى أنــهــا تتزامن مــع تركيز 
إخـــراج  عــلــى  ســوريــة  فــي  القتالية  العمليات 
الجماعات اإلرهابية خارج األرض السورية، 
األمر الذي سيكون له انعكاساته على األردن 
في مناطق الجنوب السوري املتاخم للحدود 
األردنــيــة«.  ويــرى بــأن »التنسيق مع روسيا 
يضمن لــأردن استدامة قنوات االتــصــال مع 
الــنــظــام الـــســـوري الــتــي أصــبــحــت ضـــروريـــة«. 
أي  أنــه »ال يوجد ما يمنع  السبايلة  ويعتبر 
دولة اليوم من أن تخوض تجربتها الخاصة 
بإعادة تموضعها في ما يتصل بتحالفاتها 
»اململكة  بأن  معتقدًا  الخارجية«،  وعاقاتها 
في أمس الحاجة لتنويع خياراتها بما يضمن 

أمنها ويعالج مشكاتها االقتصادية«.
ــه يــعــتــقــد أن »مـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــاقـــات  ــ ــيـــر أنــ غـ
الروسية، لن يغادر مربعه األول،   - األردنــيــة 
ــل ضــمــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــعــــاون والـ ــتــ ــالــ ــور بــ املــــحــــصــ
مرحلية  بقضايا  تتصل  مــحــددة  مــســاحــات 
يــؤثــر  أن  مــــن دون  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ولـــيـــســـت 
التي  األميركية   - األردنــيــة  العاقة  ذلــك على 
تمثل املــحــدد األســاســي فــي رســم السياسية 
األردنية«. وينّوه إلى أن »ما تقوم به اململكة 
ــا، ال يـــتـــعـــدى كـــونـــه شــــراء  ــهـ عـــلـــى أهــمــيــتــه لـ
اإلدارة  أن تتضح سياسة  انــتــظــار  فــي  وقــت 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة تــجــاه قــضــايــا املنطقة 

حتى تتمكن اململكة من التكيف معها«.
وسط كل هذا، عّبر قائد قوات حرس الحدود 
األردنية العميد سامي الكفاوين، عن مخاوفه 
ــــي، بــكــشــفــه أن »الـــتـــقـــاريـــر  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ األسـ
موجه  انــدالع  احتمال  تؤكد  االستخباراتية 
ــع لــلــمــقــاتــلــني فـــي اتــجــاه  ــزوح جـــديـــدة، ودفــ نــ
ــــي املــــخــــاوف الــتــي  الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري«. وهـ
دفعت اململكة إلى تعزيز وجودها العسكري 
عــلــى طــــول الــــحــــدود الــشــمــالــيــة والــشــمــالــيــة 

الـــجـــديـــد«، عـــن مــقــتــل 11 جــنــديــًا مـــن الجيش 
وجهاز مكافحة اإلرهــاب وجــرح أكثر من 20، 
العراقية  القوات  من  قتل  من  ليرتفع مجموع 
املشتركة منذ إعان العبادي تحرير الساحل 
الـــشـــرقـــي، الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، إلــــى 24 جــنــديــًا، 
وجرح نحو 40 آخرين. وما يزيد من صعوبة 
فرض السيطرة الكاملة على الساحل الشرقي 
ــتــــي يــطــلــقــهــا  ــــي صـــــواريـــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا الــ هـ
ما  وهــو  للنهر،  الثانية  الضفة  مــن  »داعــــش« 
 إلى تأجيل خطط إعادة السكان إلى 

ً
أدى فعا

مناطق وأحياء قريبة من نهر دجلة.
وقـــــال الــعــقــيــد فـــي قـــــوات مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــرتــضــى الــتــمــيــمــي، لـــ
التأهب  مستوى  أعـــادت  الجديدة  »الهجمات 
ــر، ومــنــعــت أي  ــمــ األمـــنـــي إلــــى املـــســـتـــوى األحــ
ــوات«، مــبــيــنــًا أن  ــ ــقـ ــ ــاء بـــني الـ ــتـــرخـ مــظــاهــر اسـ
أن  بــدأت عملية تطهير ملناطق سبق  الــقــوات 
تم تطهيرها، ويرجح أنها تــأوي عناصر من 
تــنــظــيــم »داعــــــش«. وشـــهـــدت املــعــركــة انــتــشــارًا 
واسعًا للقوات العراقية فوق أسطح البنايات 
واملــنــازل املطلة على نهر دجلة، لرصد حركة 
الغربي  الجانب  »داعــش« في  عناصر تنظيم 
مــن املــديــنــة. واتــخــذ جــنــود مــن قـــوات مكافحة 
اإلرهاب والجيش العراقي والشرطة االتحادية 
مــواقــع فـــوق عـــدد مــن املـــنـــازل، ونــصــبــوا عــددًا 

جــودة  ناصر  السابق  األردن  خارجية  وزيــر 
بالوزير الروسي سيرغي الفــروف، كما أنها 
معنية بنافذة تطل من خالها على مجريات 

مفاوضات أستانة.
الذي  األردني-الروسي،  العسكري  التنسيق 
يــجــري عــبــر آلــيــة تـــم إنــشــاؤهــا فـــي األردن، 
يكفل حسب مسؤولني  بالغموض،  وتحاط 
الشمالية  أمــن حــدود األردن  أردنــيــني حفظ 
الجنوب  العسكرية في  األوضــاع  واستقرار 
الـــســـوري. وال يــخــفــي األردن وجــــود قــنــوات 
اتـــصـــال عــســكــريــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري من 
خـــال ضــبــاط االرتـــبـــاط، األمــــر الــــذي كشفه 
رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان املــشــتــركــة األردنـــيـــة 
نــادرة  مقابلة  فــي  فريحات  محمود  الفريق 
أجـــرتـــهـــا مــعــه نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســــي(، ووجــه  ــ اإلذاعـ
خــالــهــا رســـائـــل وديـــــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
السوري وجيشه. وفي ما يتصل بمفاوضات 

البالغة 56  الــشــرقــي  الــســاحــل  أحــيــاء  مختلف 
حــيــًا ســكــنــيــًا، يــضــاف إلــيــهــا، بــتــقــديــرات غير 
دقــيــقــة، مقتل مــا يــمــاثــل هـــذا الــعــدد ودفــنــهــم، 
بينما تبخر نحو 4 آالف مقاتل ال يعرف أين 
ذهبوا وكيف انسحبوا، رغم تدمير التحالف 
الدولي جسور املوصل الخمسة، وقطع املدينة 
عـــن الــعــالــم الـــخـــارجـــي بــشــكــل شــبــه تــــام. هــذا 
السيناريو الذي يتكرر مع كل مدينة تدخلها 
الدولي،  بالتحالف  العراقية، مدعومة  القوات 
إلى  منقوصة  بالنصر  الفرحة  فرصة  يجعل 
حـــد كــبــيــر، وفـــقـــًا ملـــا تـــؤكـــده مـــصـــادر عــراقــيــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــمــا وصــفــتــه  تــحــدثــت لـــ
»بــتــبــخــر مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم املــحــلــيــني، إذ إن 
تعود  كــانــت  عليها  عثر  الــتــي  الجثث  غالبية 
إلـــى مــقــاتــلــني أجـــانـــب مـــن جــنــســيــات آســيــويــة 
وعربية مختلفة، أبرزها شيشانيون وطاجيك 
 
ً
ومــن دول جنوب وجنوب شــرق آسيا، فضا

عــن جــنــســيــات مــن املــغــرب الــعــربــي عــلــى وجــه 
التحديد، قضى غالبيتهم في القصف الجوي 

أو بعمليات انتحارية.
ــغــــداد صــبــاح  ــقـــاريـــر صــــــدرت فــــي بــ ــد تـ وتــــؤكــ
الخميس، أن غالبية أفــراد التنظيم انسحبوا 
بعد توصلهم إلى قناعة بعدم جدوى املقاومة 
استخدم  الــذي  األميركي،  الطيران  مع وجــود 
خلفهم  تـــاركـــني  املـــحـــروقـــة،  األرض  ســيــاســة 
بسبب شكله  والتنقل  الــخــروج  يمكنه  ال  مــن 
الغالب من  العراقية، وهــم في  أو لهجته غير 
كتيبة االنغماسيني وكتيبة أخرى للعمليات 
ــتـــحـــاريـــة. وتـــحـــدث ضـــابـــط عـــراقـــي رفــيــع  االنـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــمــا وصــفــه  املــســتــوى، لـــ
»بـــانـــصـــهـــار عــنــاصــر داعـــــش الـــعـــراقـــيـــني بني 
الــســكــان بــعــد حــلــق لــحــاهــم، وخـــروجـــهـــم من 
املدينة، وحاليًا ال يعرف أين مكانهم«، مبينًا 
أن »العثور على ألفني أو ثاثة آالف مقاتل بني 
نصف مليون مدني أمر غاية في الصعوبة«، 
الفتًا إلى أن »الجهد االستخباري يعمل على 
تحديد أسمائهم أو أشكالهم، لكن السكان في 
الغالب غير متعاونني، فالخوف من داعش ما 
زال يسكن قلوبهم، بل يرعبهم«. وقــال عضو 
مجلس حكومة املوصل املحلية، محمد سالم 
»موضوع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحمداني، 
تــســرب أفـــــراد ومــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم يــجــعــل من 
للغاية«،  صعبة  داعـــش  على  الــقــضــاء  مسألة 
اتفق على عــدم طردهم  أن »الجميع  موضحًا 
ما جرى  لكن  عليهم،  القضاء  بل  املوصل  من 
اآلن هو تحرير املدينة بعد انسحاب املحتلني، 

وال نعرف متى يعاودون الهجوم«.

التي  السيناريوهات  مع  للتعامل  الشرقية، 
قد تشهدها الحدود في حال انطلقت معركة 
تــحــريــر الــرقــة الــســوريــة مــن تنظيم »الــدولــة 
أمنها  املتعلق  اململكة  )داعـــش(.  اإلســامــيــة« 
باحتماالت عسكرية وسياسية كثيرة، تبدو 
حريصة اليوم على التواصل مباشرة مع من 
يملك التأثير في جميع االحتماالت، فاململكة 
مــعــنــيــة بــاســتــدامــة الــتــنــســيــق الــعــســكــري مع 
ــــى في  ــلـــن عــنــه لــلــمــرة األولــ عـ

ُ
ــــذي أ ــا الـ ــيـ روسـ
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مــن الــرشــاشــات الــثــقــيــلــة وصـــواريـــخ »الــتــاو« 
ــة لـــتـــدمـــيـــر قـــــــــوارب خـــشـــبـــيـــة تــابــعــة  ــهــ املــــوجــ
للتنظيم كــانــت تــحــاول عــبــور نهر دجــلــة. أما 
الــتــي يسيطر »داعـــش«  األخــــرى،  الضفة  على 
»العربي  عليها، فقد كشفت مصادر عسكرية، لـ
الجديد«، أن »تنظيم داعش قام بإخاء الدور 
املطلة على نهر دجلة في الجانب األيمن، كما 
قــام بإنشاء خطوط صــد، ونشر قناصة فوق 

أسطح املنازل القريبة من نهر دجلة«. 
امليدانية  العسكرية  والتقارير  األرقـــام  وتثير 
الشرقي  املوصل  نتائج معارك ساحل  ملجمل 
»الـــفـــزع«، لــدى أجــهــزة االســتــخــبــارات املحلية 
والدولية على حد سواء. وأشار ضابط رفيع 
املــســتــوى فــي وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة إلـــى أن 
األرقام »ال تبشر بالخير« على املدى القريب، 
تـــم جمعها  الـــتـــي  الــجــثــث  مــوضــحــًا أن عــــدد 
ملقاتلي »داعــــش« ال يــتــجــاوز الـــــ400 جــثــة في 

أستانة التي غاب عن طاولتها العرب، يؤكد 
»العربي الجديد« أن »لباده  مصدر أردني لـ
دورًا محوريًا في نجاح املفاوضات، كما أنه 
ســيــتــأثــر بــنــتــائــجــهــا«. ويــضــيــف: »ساهمنا 
ــن املــعــارضــة  ــي الــتــأثــيــر عــلــى مــجــامــيــع مـ فـ
ــفـــاوضـــات«. مع  الــســوريــة لــانــخــراط فـــي املـ
لـــأردن عــاقــات قــويــة مــع فصائل  العلم أن 
مــســلــحــة مـــمـــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم )املـــعـــارضـــة 
العديد  ى 

ّ
تلق أن  املعتدلة(، وسبق  السورية 

عسكرية  قواعد  في  تدريبات  مقاتليهم  من 
أردنية.

ــتـــي حــظــيــت بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مــن  ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
ــاب أعمدة 

ّ
قبل وســائــل اإلعـــام األردنــيــة وكــت

مقربني من الديوان امللكي، رأى فيها مراقبون 
انــعــطــافــة أردنـــيـــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تحت تأثير لغة املصالح، وواقع عدم اليقني 
الــذي يحيط مستقبل العاقات األردنــيــة مع 

الحليف األميركي.

أسئلة المنطقة اآلمنة

في حال أصدره ترامب وفق التسريبة التي 
أرفقتها »رويترز« بصورة ضوئية  ملشروع 
 سريعًا صدارة 

ّ
قرار ترامب، يتوقع أن تحتل

االهــتــمــام األمــيــركــي الــعــام، ألنـــه، إذا ســارت 
املـــشـــروع حـــقـــًا، فــإنــه  فـــي  الـــجـــديـــدة  اإلدارة 
ســيــكــون قــضــيــة كــبــيــرة تــتــعــلــق بــالــشــأنــني 
الداخلي األميركي والخارجي في آن واحد. 
الدفاع والخارجية،  وسيكون على وزارتــي 
اإلجابة على مجموعة من النقاط الحساسة 
ــركــــي،  ــيــ ــاخــــب األمــ ــنــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــل مـــــن الــ
ــالـــدرجـــة األولـــــى،  ــة الــعــســكــريــة بـ واملـــؤســـسـ
التي لطاملا رفضت أي طرح مماثل منذ بدأ 
واملــشــاريــع  التلميحات  وانطلقت  الــحــديــث 
الـــتـــركـــيـــة حـــــول ضــــــــرورة إنــــشــــاء مــنــطــقــة/
املدنيني  لحماية  ســوريــة  فــي  آمــنــة  مناطق 
أواًل، وربما غير املدنيني من معارضي نظام 
 املــلــف وإنــهــاء 

ّ
بــشــار األســــد، كــأســاس لــحــل

أكــان هذا  الــحــرب األهلية بالدرجة األولـــى، 
 يـــنـــّص بــشــكــل مـــركـــزي عــلــى إســقــاط 

ّ
ــل الـــحـ

نظام األسد أو ال ينّص على ذلك.
ــق لـــــدونـــــالـــــد تـــــــرامـــــــب، خــــــــال حـــمـــاتـــه  ــبــ ســ
وخـــطـــابـــاتـــه فـــي مــرحــلــة الـــتـــرشـــح لــلــرئــاســة 
أقــــام ملا  األمــيــركــيــة، أن كــــرر مــــــرارًا، رؤوس 
ــــه ال بــــد مــــن إنـــشـــاء  ــقـــول إنـ يــقــصــد عـــنـــدمـــا يـ
كطريقة  والــســوريــني  للمدنيني  آمنة  مناطق 
ــرب«، أوروبــــا  ــغــ ملــنــعــهــم مـــن الــتــوجــه إلــــى »الــ
أســاســًا، والـــقـــارة األمــيــركــيــة بــدرجــة ثــانــويــة. 
ــرة، بلغة شعبوية تــدنــو من  قـــال أكــثــر مــن مـ
االحـــتـــقـــار، مـــا حــرفــيــتــه إن »دول الــخــلــيــج ال 
تملك شيئًا إال املال والكثير من املال والنفط، 
بالتالي عليها أن تمّول إنشاء مناطق آمنة«. 
هذا عن املــال، لكن األمــر ال يقتصر على ذلك. 
فرغم تــكــرار تــرامــب كامه املــذكــور أعـــاه، إال 
أن أحــدًا لم يكن يعتقد بأن املشروع سيكون 

أرنست خوري

لــــــــم يـــــنـــــافـــــس تـــــســـــريـــــب وكـــــالـــــة 
بالوثائق، خبر  املعزز  »رويــتــرز« 
نــيــة تــوقــيــع الــرئــيــس األمــيــركــي، 
دونالد ترامب، قرارًا تنفيذيًا، يأمر بموجبه 
ــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة بـــإعـــداد خطة  وزارتـ
تــفــصــيــلــيــة فـــي غـــضـــون 90 يـــومـــًا، إلنــشــاء 
منطقة أو مناطق آمنة للمدنيني السوريني 
فـــــي دول  أو  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ األراضـــــــــــي  داخــــــــل 
اآلخــر  لــقــراره  الصحافية  التغطية  الــجــوار، 
الحدودي  الجدار  بناء  في  بالبدء  القاضي 
مــع املــكــســيــك فــي اإلعــــام األمــيــركــي، بشكل 
مــواٍز لتوقيعه قــرار منع إعطاء أي تأشيرة 
دخـــول ملواطني كــل الـــدول الــتــي بــات ينظر 
إليها على أنها »مصّدرة« لاجئني. قرارات 
تـــنـــدرج تــحــت عـــنـــوان داخـــلـــي عـــريـــض، هو 
ــئـــني مــــن الــــوصــــول إلـــى  كــيــفــيــة مـــنـــع الـــاجـ
األراضـــــي األمــيــركــيــة، مـــن ضــمــن أحـــد أبـــرز 
شعارات ترامب التي أوصلته إلى الرئاسة 
األمـــيـــركـــيـــة، املـــرتـــكـــزة عــلــى تــعــريــف ضــّيــق 
»أمــيــركــا أواًل« وتــقــيــيــد دخـــول  لــلــهــويــة ولـــ
»الــغــربــاء« إلــى هــذا الــبــلــد... لكن حساسية 
املــكــســيــك كــمــصــدر لــلــمــهــاجــريــن، ال تــقــارن 
بــضــآلــة »الــــهــــّم« الـــــذي يــشــكــلــه الـــســـوريـــون 
املــدنــيــون عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة لناحية 
اللجوء الهجرة، ذلك أن أعــداد َمن منحتهم 
إدارة باراك أوباما حق اللجوء إلى األراضي 
إذ ال يزيد من   جــدًا، 

ً
قليا األميركية، يبدو 

حظي بهذا الحق عن اآلالف القليلة.
ــة مــنــاطــق  ــامــ  قــــــرار إقــ

ّ
لـــكـــن حـــتـــى ولـــــو حـــــل

ــــوار، فــي  ــــجـ ــــي دول الـ ــنـــة فــــي ســــوريــــة وفـ آمـ
اإلعامية  التغطية  لناحية  الثالثة  املرتبة 
 األسئلة التي يطرحها القرار، 

ّ
األميركية، فإن

عها 
ّ
من بني القرارات العشرة األولى التي يوق

ــيـــس. أســـبـــاب اســتــبــعــاد ســـرعـــة اتــخــاذ  الـــرئـ
الــقــرار، كانت تنبع أســاســًا مــن أن الــرجــل آٍت 
بــخــطــاب خــارجــي متحمس لــتــلــزيــم الــقــيــادة 

الروسية إدارة امللف السوري.
الرفض  السوري  للملف  متابع  كل  ويتذكر 
املـــكـــرر لــقــائــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة املــشــتــركــة 
)قــائــد الــجــيــش( الــجــنــرال جــــوزف دانــفــورد 
يــزال يحتفظ بمنصبه(، أي طرح  )الـــذي ال 
حــتــى إلقـــامـــة مــنــاطــق آمــنــة فـــي ســـوريـــة أو 

جــــوارهــــا، ومــــا يــتــبــع ذلــــك بـــالـــضـــرورة من 
ــــوق تـــلـــك املــنــطــقــة  ــــرض حـــظـــر لـــلـــطـــيـــران فـ فـ
املــنــاطــق، بحجة أنــهــا خــطــوة ســتــؤدي إلــى 
ــاب لــلــحــرب ضـــد ســـوريـــة وروســـيـــا«.  »الـــذهـ
ــــرة األخـــيـــرة الـــتـــي وضــــع فــيــهــا دانـــفـــورد  املـ
الفيتو ذاك، كان في سبتمبر/أيلول املاضي 
ــام لــجــنــة الــكــونــغــرس  ــ ــال حــرفــيــًا، أمـ حـــني قــ
ــذا قــرار  الــخــاصــة بــالــشــؤون الــعــســكــريــة: »هـ
ــذه«. هـــو فيتو  جـــوهـــري، بــالــطــبــع لـــن أتــــخــ
أمــيــركــي امــتــّد طيلة واليــتــي بـــاراك أوبــامــا، 

لــيــمــنــع دواًل إقــلــيــمــيــة مـــن إقـــامـــة مــثــل هــذه 
ــة، خـــصـــوصـــًا تـــركـــيـــا. ومـــا  ــ ــنـ ــ املـــنـــاطـــق اآلمـ
الترحيب السريع الذي صدر عن أنقرة علنًا 
على لسان املتحدث باسم وزارة الخارجية 
حسني مفتي أوغــلــو، وعــن الــدوحــة بحسب 
مــا أعــلــن مــديــر املــكــتــب اإلعــامــي فــي وزارة 
الخارجية القطرية، السفير أحمد بن سعيد 
الـــرمـــيـــحـــي، إال دلـــيـــل عــلــى حــمــاســة الــــدول 
الــحــاضــنــة لــلــثــورة الــســوريــة إزاء املــشــروع 

الذي أحبطه أوباما ورجاله طيلة سنوات.

الــيــوم  يفهم  أن  ــاه  إيـ للمتابع  يمكن  فكيف 
ــو الــــرافــــض ألي اشــتــبــاك  ــرار تــــرامــــب، وهــ ــ قـ
لــفــظــي حـــتـــى مــــع الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة ومـــع 
فهم  يمكن  كيف  بــوتــني؟  فاديمير  صديقه 
االنـــزعـــاج غــيــر املــســبــوق مــن الــكــرمــلــني إزاء 
ــاء تــلــك املـــنـــاطـــق اآلمـــنـــة؟  ــرار تـــرامـــب إنـــشـ ــ قـ
انزعاج وصل إلى درجــة تدنو من التهديد 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة  ــي نـــصـــيـــحـــة املــ ــ فـ
ــتـــرامـــب  ــكـــوف لـ ــيـــسـ ــري بـ ــتــ ــمــ ــة ديــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
»دراسة كافة التداعيات السلبية املحتملة  بـ

قبل الشروع بهذا القرار«. كيف يمكن تنفيذ 
مثل هذا املشروع »الجوهري« بمصطلحات 
جــوزف دانــفــورد، مــن دون أن يكون ترامب 
أو أي كان من إدارتــه قد نّسق األمــر مسبقًا 
ــعـــواصـــم اإلقــلــيــمــيــة املـــعـــنـــيـــة، تــركــيــا  مــــع الـ
ــالـــدرجـــة األولــــــى والـــــدول  بـ الــخــلــيــج  ودول 
األوروبية بالدرجة الثانية )بدليل تفضيل 
التعليق  قبل  الــتــروي  موغريني  فيديريكا 
مة أن قــرارًا 

ّ
الـــقـــرار(؟ انــطــاقــًا مــن مسل على 

كـــهـــذا يـــتـــرافـــق بــــالــــضــــرورة، وتـــعـــريـــفـــًا، مع 

إرســال قــوات أميركية برية لكي تكون هذه 
املنطقة بالفعل آمنة مع حالة حظر طيران 
فــوقــهــا، يصبح مــشــروعــًا الــتــســاؤل عما إذا 
ــــي  كـــانـــت الــخــطــة الـــتـــي ســتــخــرج عـــن وزارتـ
الدفاع والخارجية في غضون ثاثة أشهر، 
إشرافًا  الرئاسي، ستتضمن  األمر  بموجب 
على  بالوكالة  أو  مباشرًا  أميركيًا  عسكريًا 
ــم عـــن أي مــنــاطــق يــجــري  هــــذه املـــنـــاطـــق؟ ثـ
الـــحـــديـــث بــالــتــحــديــد؟ لــقــد حــــــّددت وثــيــقــة 
األمر التنفيذي املسربة، أن الكام يدور عن 

مناطق داخــل ســوريــة أو »فــي دول الجوار 
الــنــازحــون قـــادرون على  بشكل يصبح فيه 
اإلقامة فيها في انتظار إعادة توطينهم في 
بلدهم أو في بلد آخر«. وألن كلمة السر في 
مصطلح »املــنــطــقــة اآلمـــنـــة«، يبقى بــا شك 
»حــظــر الــطــيــران«، فــهــل تــوكــل مهمة تنفيذ 
هذا الحظر لدولة حليفة للواليات املتحدة 
في املنطقة لينتقل خطر االشتباك الروسي 
من أميركا إلى هذه »الدولة الحليفة«؟ سؤال 
التركي  العسل  يصبح معقدًا في ظل شهر 
الروسي، إذ تبدو أنقرة سعيدة باستبعاد 
العواصم الغربية عن امللف السوري نتيجة 
ــذا الـــغـــرب من  ــا تـــقـــول إنـــهـــا عــانــتــه مـــن هــ ملـ
تردد وفيتوهات وقلة احترام أحيانًا وغدر 

بحسب املصطلحات التركية.
أمـــا خــلــيــجــيــًا، فــهــل الـــريـــاض أو الـــدوحـــة أو 
أبوظبي ستكون مستعدة للتورط في مثل 
هكذا مغامرة مع موسكو أو حتى مع دمشق، 
عون بوتيرة أسبوعية ربما 

ّ
وهم الذين يوق

اتـــفـــاقـــيـــات نــفــطــيــة وبــــروتــــوكــــوالت تــعــاون 
اقتصادية تجعل من الروس حليفًا وشريكًا 
اقــتــصــاديــًا اســتــثــنــائــيــًا؟ أم أن دولـــة صــارت 
أكــثــر مــن حــلــيــف لــلــروس فــي املــنــطــقــة، مثل 
األردن، ستوكل إليها مهمة تنسيق الطلعات 
؟ 

ً
الــجــويــة فـــوق هـــذه املــنــطــقــة الــعــتــيــدة مــثــا

فيها  يفكر  التي  اآلمنة  املناطق  تكون  ربما 
الــعــقــل املــخــطــط لــفــريــق تــرامــب مــوزعــة على 
باملنطقة  يتعلق  الحديث  بلد؟ هل  أكثر من 
الجيش  بفضل  آمنة  بالفعل  أصبحت  التي 
ــتـــركـــي عـــلـــى الــــحــــدود لــنــاحــيــة جــرابــلــس  الـ
وبقية مناطق درع الفرات على الحدود مع 
الــتــي بــدت مرتاحة  محافظة حــلــب؟ تــركــيــا، 
للقرار األميركي األخير، ماذا ستستفيد في 
الوقت الذي صار إسقاط األسد بالنسبة لها 
نقطة يمكن تأجيلها، مع التذكير املوسمي 
على لسان املسؤولني األتراك بأنه »ال مكان 

لبشار األسد في مستقبل سورية«؟

)Getty/عبداهلل ملتقيًا بوتين األربعاء )ميخائيل سفيتلوف

)Getty( »بدأت القوات العراقية عملية تطهير للمناطق التي طهرتها سابقًا من »داعش

شرطة جرابلس التي باتت تعتبر فعليًا منطقة آمنة على الحدود التركية )كرم كوشاالر/األناضول(

يفتح الكشف عن نية الرئيس األميركي دونالد ترامب توقيع قرار إلنشاء منطقة أو مناطق 
أبرزها  آمنة للمدنيين السوريين في بلدهم أو في دول الجوار، المجال أمام تساؤالت كثيرة، 
يتعلق بكيفية تطبيق هذا القرار، وهل سيتضمن إشرافًا عسكريًا أميركيًا مباشرًا أو بالوكالة 

على هذه المناطق، وأين ستقام تحديدًا، وكيف يمكن فهمه على ضوء موقف اإلعجاب 
المعروف من ترامب إزاء »تلزيم« موسكو إدارة الملف السوري؟ هو مشروع أميركي أعاقته 

إدارة باراك أوباما طيلة خمس سنوات بفيتو طاول دوًال إقليمية
قضية

تعقيدات مشروع ترامب 
المتأخر خمس سنوات

يندرج القرار في خانة 
أميركية داخلية حول منع 

وصول الالجئين

ترحيب قطري تركي 
وخشية روسية تقترب 

من حّد التهديد

مصدر أردني: كان لعّمان 
دور محوري في نجاح 

مفاوضات أستانة

تعود غالبية جثث 
عناصر »داعش« إلى 

مقاتلين أجانب

مع زيارة العاهل األردني 
عبداهلل الثاني إلى روسيا، 

كان واضحًا أن عّمان 
ترغب في كسب ضمانة 

روسية، متعلقة بنزوح 
المقاتلين إلى الجنوب 
السوري، وتأثيره عليها

تثير األرقام عن عدد 
قتلى »داعش« في 

معارك الموصل الكثير 
من الريبة لدى بغداد، 

إذ إن العدد ال يصل، في 
أفضل األحوال، إلى ألف

لسان حال المسؤولين األتراك يفيد بأن القرار األميركي جاء متأخرًا خمس 
سنوات. ويذكر القيمون على الملف في أروقة القرار التركي، أن المشروع 
مفصل  بشكل  ــرح  ُط ــذي  ال األول 
إبريل/ في  كان  اآلمنة،  للمناطق 

طرحه  حينها  تولى   ،2012 نيسان 
بــشــكــل مــفــصــل »مـــركـــز الــشــرق 
االستراتيجية«  للدراسات  األوســط 
ــتــركــي. لــكــن أوبــامــا )الــصــورة(  ال
معلومًا،  أصبح  مثلما  ــه،  وإدارتـ
فائدة  األكثر  األدوار  ضمن  ومــن 
فعليًا،  ــروس  وال النظام  لمصلحة 

أعاقوا المشروع بشكل حاسم.

مشروع عمره من إبريل 2012

خاص تحليل
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B B

  شرق
      غرب

البحرين: الشرطة تفّض 
اعتصامًا لمناصري قاسم

ــكـــت الــــشــــرطــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــبـ ــتـ اشـ
ــع مــعــتــصــمــني  ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، مـ
عيسى  الديني  للمرجع  مناصرين 
ــــدراز  قـــاســـم )الــــصــــورة( فـــي بـــلـــدة الـ
الـــواقـــعـــة غـــــرب املـــنـــامـــة، وخـــاضـــت 

مــواجــهــات مــعــهــم أدت إلـــى إصــابــة 
مــتــظــاهــر بــطــلــق نـــــاري، بــحــســب ما 
أفــــاد شــهــود عــيــان لــوكــالــة فــرانــس 
أعـــدادًا  إن  وقـــال معتصمون  بـــرس. 
ــن قــــــوات األمــــــن الــخــاصــة  كـــبـــيـــرة مــ
مفاجئ  بشكل  تدخلت  البحرينية 
فجر الخميس في موقع االعتصام 

وأطلقت أعيرة نارية ضدهم.
)فرانس برس(

رئيس غامبيا يطلب 
تمديد وجود القوة 

األفريقية
نقل مسؤول في األمم املتحدة أمس 
أدامــا  غامبيا  رئــيــس  عــن  الخميس 
بارو طلب بقاء قوة عسكرية تابعة 
لــدول غــرب أفريقيا في الباد ستة 
أشـــهـــر. وقـــــال مــحــمــد بـــن شــمــبــاس 
ــبـــر مــــســــؤول لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فــي  أكـ
صحافي  مؤتمر  فــي  أفريقيا  غــرب 
ــيـــم بـــــارو  ــقـ مـــــن الــــســــنــــغــــال حــــيــــث يـ
إنــه »بعد هــذا الطلب أعتقد  مؤقتًا، 
ــكـــواس  مــــن الــطــبــيــعــي أن تــمــنــح إيـ
غرب  لــدول  االقتصادية  )املجموعة 
أفـــريـــقـــيـــا( بـــعـــض الــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر 
فـــي األمــــر ووضــــع كـــل الــعــوامــل في 

الحسبان من أجل اتخاذ قرار«.
)رويترز(

موافقة نهائية على بناء 
153 وحدة استيطانية

القدس،  في  االحتال  بلدية  منحت 
النهائية  املــوافــقــة  الــخــمــيــس،  أمـــس 
استيطانية  وحــــدة   153 بــنــاء  عــلــى 
فــــــــي حــــــــي جــــيــــلــــو االســــتــــيــــطــــانــــي 
بالقدس الشرقية املحتلة، وتعهدت 
الـــــوحـــــدات  مـــــن  آالف  بــــنــــاء  إعــــــــان 
االســتــيــطــانــيــة فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة. 
البلدية، رئيس  وأعلن نائب رئيس 
لجنة التخطيط والبناء فيها، مئير 
البدء  املقاولون  ترجمان »يستطيع 
أن  غـــدًا«. واعــتــرف ترجمان  بالبناء 
الــقــرار يــأتــي تزامنًا مــع إعـــان بناء 
وحـــــدات اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة بعد 
الجديد  األميركي  الرئيس  تنصيب 

دونالد ترامب.
)فرانس برس(

... وهدم منازل جديدة 
قرب القدس

أنهت جرافات االحتال اإلسرائيلي، 
ــيـــس، عــمــلــيــات  ــمـ ــخـ ــر أمــــــس الـ عـــصـ
ــدم فــــي مــنــطــقــة جـــبـــل الـــبـــابـــا مــن  ــ هـ
ــة جـــنـــوب  ــزريــ ــيــ ــعــ أراضـــــــــي بــــلــــدة الــ
ــــرق الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، طــــاولــــت 3  شـ
في  وتــخــريــب  فلسطينية،  مــســاكــن 
محيط تلك املساكن. وأفاد عطا الله 
مــزارعــة، ممثل التجمع الــبــدوي في 
املنطقة لـ«العربي الجديد«، أن قوات 
االحتال هدمت تلك املساكن والتي 
لهدمها  تــؤوي 15 شخصًا، إضافة 

حظيرتني لأغنام.
)العربي الجديد(

لقاء جزائري ــ ليبي 
في تونس

اجتمع أحــمــد أويــحــيــى )الــصــورة(، 
رئــيــس ديـــــوان الــرئــيــس الــجــزائــري 
ــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة بـــقـــيـــادي  عـ
ــارز فــــي جــمــاعــة  ــ ــ إســــامــــي لـــيـــبـــي بـ
اإلخـــــــــــــــــوان املـــــســـــلـــــمـــــني، هـــــــو عـــلـــي 
الـــصـــابـــي، فـــي بــيــت رئـــيـــس حــركــة 
النهضة راشد الغنوشي في تونس 
الــعــاصــمــة، بــهــدف الــبــحــث عـــن  حل 
لأزمة الليبية. وقال مصدر تونسي 
االجتماع  أن  اللقاء  حضر  مــســؤول 
خــصــص ملــنــاقــشــة الـــوضـــع الــلــيــبــي، 
فــي سياق مساع جــزائــريــة لضمان 
ــبـــل جــمــيــع  تـــــنـــــازالت مــمــكــنــة مــــن قـ
األطراف لوضع إطار سياسي لدفع 

األزمة الليبية باتجاه الحل.
)العربي الجديد(

صنعاء ـ العربي الجديد

الــحــكــومــة اليمنية  وضــعــت خــطــوة تــحــويــل 
الـــشـــرعـــيـــة رواتــــــــب مـــوظـــفـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
تــزداد  وقــد  امتحان صعب،  أمــام  االنقابيني 
الـــنـــقـــمـــة عــلــيــهــم إذا تــــواصــــل تــــأخــــر صـــرف 
ــرات الــتــحــالــف  ــ ــائـ ــ الــــــرواتــــــب، فـــيـــمـــا كــــانــــت طـ
العربي تستهدف مواقع مفترضة للحوثيني 
واملوالني لهم في مديرية املخا الساحلية في 
محافظة تعز. وأثــار إعان الحكومة اليمنية 
ــيـــة تـــحـــويـــل رواتــــــــب قــــطــــاع الــتــربــيــة  الـــشـــرعـ
األوســاط  فــي  اهتمامًا  صنعاء  فــي  والتعليم 
اليومي  قوتها  لتأمني  تكافح  التي  اليمنية، 
بعد توقف االنقابيني عن دفع الرواتب منذ 
أشهر. وستضع الخطوة حكومة االنقابيني 
أمام امتحان غير مسبوق، من شأنه التأثير 
على إمكانية بقائها. وأكد سكان في صنعاء، 
ــيـــس، أن  ــمـ ــــس الـــخـ ــد« أمــ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ

عادل األحمدي

صـــادف 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، الــذكــرى 
الـــثـــالـــثـــة الخـــتـــتـــام أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي الـــشـــامـــل، الــــذي انــعــقــد فـــي الــيــمــن 
على مدى ما يقرب من عشرة أشهر، وخرج 
بــحــزمــة مــن املـــقـــررات، كـــان أبــرزهــا مــشــروع 
ــة االتـــحـــاديـــة، الــــذي تــحــول إلــــى أحــد  الـــدولـ
ــاب االنــــقــــاب. لــكــن الــيــمــن بــعــد ثــاثــة  ــبـ أسـ
 لــاتــحــاديــة، بعد 

ً
ــــوام، يــبــدو أكــثــر تــقــبــا أعـ

أن أصــبــحــت الــعــديــد مــن األقــالــيــم مــولــودة 
على أرض الواقع، على هامش الحرب التي 

شهدتها الباد، وال تزال.
منصور  عبدربه  اليمني،  الرئيس  واعتبر 
هادي، في مقالة كتبها، في إحدى الصحف 
الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة أول مــن أمـــس، أن 25 
يناير يعد »املناسبة األغلى« التي يتذكرها 
اليمنيون، وفيها »أنجزوا أهم وثيقة كتبها 
اإلنـــســـان الــيــمــنــي عــبــر الــتــاريــخ الــحــديــث«، 

إلــى مصرف  توجهوا  التربية  وزارة  موظفي 
الشرعية  الحكومة  أعلنت  الــذي  »الكريمي«، 
ــــب املــوظــفــني إلـــى فـــروعـــه، فيما  تــحــويــل رواتـ
الــتــزمــت حــكــومــة االنــقــابــيــني الــصــمــت، بعد 
املوظفني  كشوفات  تسليم  سابقًا  رفضت  أن 

للحكومة الشرعية. 
ويعد تأخر صرف الرواتب، من أكبر األزمات 
التي يواجهها اليمنيون منذ أشهر، إذ عجزت 
الحوثيون  يسيطر  الــتــي  املــالــيــة  املــؤســســات 
عليها، منذ سبتمبر/أيلول العام املاضي، عن 
الــرواتــب، فيما أقــرت الحكومة الشرعية  دفــع 
نقل املصرف املركزي إلى عدن، وهي الخطوة 
الـــتـــي رفــضــهــا االنـــقـــابـــيـــون، مـــا جــعــلــهــم في 

موقع املسؤولية عن تأخر صرف الرواتب. 
ومن املتوقع أن يؤدي استمرار أزمة الرواتب 
إلى موجة سخط جديدة في مناطق سيطرة 
ويقول  االنــقــابــيــة.  الحكومة  ضــد  الحوثيني 
»العربي  موظف إداري في إحدى الــوزارات، لـ
الــجــديــد«، إن الـــرواتـــب تــعــد االمــتــحــان األبـــرز 
أمام الحكومة، وإذا لم تنجح في حل األزمة، 
وتنتظم عملية صرف رواتب املوظفني، ابتداًء 
عليها  فإن  الحالي،  الثاني  يناير/كانون  من 
االستقالة. وأضاف إن الراتب »كرامة املوظف، 
والـــســـخـــط الـــعـــام هـــو مـــا يــهــيــمــن عــلــى عمل 
مختلف الــوزارات واملؤسسات الحكومية في 
العاصمة. إذا كانوا عاجزين عن دفع الرواتب 
الــيــومــي  الــهــم  أن  مـــؤكـــدًا  ــادرة«،  ــغــ املــ فعليهم 
املسؤولني  بــال  بــات يشغل  بــالــراتــب  املتعلق 
فــي مختلف املــواقــع اإلداريــــة، بعد أن اضطر 
بــعــضــهــم لــبــيــع جــــزء مـــن املــقــتــنــيــات املــنــزلــيــة 
واألثـــــــاث لــتــوفــيــر االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة.  

بقيام  للتحقيق  لجنة  تشكيل  فــاضــل،  خــالــد 
في  أمنية  باقتحام  مقار  مجموعات مسلحة 
املحافظة، باإلضافة إلى تسليم قلعة القاهرة 
عمليات محور  إلــى  السياسي  ومبنى  األمــن 
تعز. وأقر االجتماع أيضًا، وفقًا ملوقع وكالة 
التابعة  بنسختها  الرسمية  اليمنية  األنــبــاء 

ــوار الـــوطـــنـــي.  ــحــ ــــى وثـــيـــقـــة الــ ــارة إلـ ــ ــ فــــي إشـ
وأضــاف أنها »املــرة األولــى التي يقرر فيها 
الجديد،  نظامهم  الشعب،  باسم  اليمنيون، 
ــة الـــخـــارجـــيـــة أو الــهــيــمــنــة  ــايـ خـــــارج الـــوصـ
باسم  كانت  ســواء  النفوذ،  ملراكز  الداخلية 
الجهة«. وفي تلميح  أو  العائلة  أو  السالة 
إلى االنقاب الذي قامت به جماعة أنصار 
الــلــه )الــحــوثــيــني( والــرئــيــس املــخــلــوع، علي 
عبدالله صالح، قال هادي إنه ما إن خرجت 
إال وخرجت  العلن،  »إلــى  الحوار  مخرجات 
ــن جــــحــــورهــــا، مـــســـتـــشـــعـــرة أن  ــ األفـــــاعـــــي مـ
اإلجماع اليمني سينزع عنها الغطاء الذي 
تدثرت به عبر العقود األخيرة، تارة باسم 
الــثــورة وتـــارة بــاســم الــديــن وأخـــرى بــادعــاء 

الوطنية«.
وكان مؤتمر الحوار الوطني بمثابة املحطة 
األهم في املرحلة االنتقالية في اليمن، بعد 
فبراير/  21 فــي  هـــادي  إلــى  السلطة  انتقال 

شباط 2012، إثر الثورة التي أطاحت بسلفه 
عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح، إذ انـــطـــلـــق مــؤتــمــر 
الحوار في 18 مــارس/آذار 2013، بمشاركة 
565 عضوًا، يمثلون أبــرز األحــزاب والقوى 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــاد، وأهـــمـــهـــا املــؤتــمــر 
الشعبي العام، والتجمع اليمني لإلصاح، 
الناصري،  والتنظيم  اليمني،  واالشتراكي 
ــقـــوى الــفــاعــلــة،  والــــرشــــاد الــســلــفــي، ومــــن الـ
الـــحـــراك الــجــنــوبــي، وجــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه، 
على أن يكون أساس انتماء 50 في املائة من 
املشاركني من املحافظات الجنوبية. وجرى 
توزيع املشاركني على تسع فرق عمل، منها 
دســتــوريــة وقــانــونــيــة وحــقــوقــيــة والقضية 

الجنوبية وقضية صعدة. وتواصل انعقاد 
ـــراف دولـــي مــن املبعوث  املــؤتــمــر، تــحــت إشـ
الــســابــق جــمــال بــن عــمــر، عــلــى مـــدى عشرة 
أشـــهـــر، فـــي فــنــدق مــوفــنــبــيــك فـــي الــعــاصــمــة 

اليمنية صنعاء.
 
ً
وفي 25 يناير 2014، شهدت صنعاء حفا

خــتــامــيــًا بـــإعـــان وثــيــقــة الـــحـــوار الــوطــنــي، 
بــحــضــور عـــربـــي ودولـــــــي، وخـــــرج املــؤتــمــر 
ــن املـــــقـــــررات والـــتـــوصـــيـــات  بــنــحــو ألـــفـــني مــ
وقانونية  دستورية  موجهات  بني  توزعت 
ومعالجات، كان أبرزها قرار تحويل الباد 
من نظام الدولة البسيطة السائد إلى نظام 
فيها  وجــرى  )الفدرالية(،  االتحادية  الدولة 
 22 عددها  البالغ  اليمن،  محافظات  توزيع 
محافظة، إلى ستة أقاليم: حضرموت وعدن 
جنوبًا، والجند وآزال وتهامة وسبأ شمااًل. 
الذي  لــهــادي،  التمديد  ومــن أهــم املخرجات 
الرئاسية  فترته  تنتهي  أن  املــقــرر  مــن  كــان 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2014،   21 فـــي  االنــتــقــالــيــة 
وإقرار مبدأ املناصفة في املناصب القيادية 
بني الشمال والجنوب إلى حني إتمام الفترة 

االنتقالية.

وفي العديد من التصريحات، يعتبر هادي 
أن االنــقــاب كــان يستهدف أساسًا مشروع 
الدولة االتحادية من قبل مراكز النفوذ، وفي 
مقدمتها سلفه صالح، الذي يجاهر برفضه 
ملــخــرجــات الـــحـــوار ويــعــتــبــر أن االتــحــاديــة 
مــشــروع لتقسيم الــبــاد. ويـــرد املــســؤولــون 
الرفض  أن  باعتبار  ذلــك  الشرعية على  فــي 
ــدان املـــصـــالـــح  ــ ــقـ ــ ــــوف عـــلـــى فـ ــخـ ــ ــدره الـ ــ ــــصـ مـ
والنفوذ في مختلف محافظات الباد. وفي 
كل األحـــوال، أعــادت الحرب تموضع مراكز 
الــقــوى فــي الــبــاد، بحيث أصــبــح الجنوب، 
ــذي تـــم تــوزيــعــه بــمــخــرجــات الـــحـــوار إلــى  الــ
إقليمي عــدن وحــضــرمــوت، أقـــرب مــا يكون 
ــم، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــام األقـ ــظــ لــتــطــبــيــق نــ
أصـــبـــحـــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة، الــتــي 
غالبية  وأصبح  االتحادية.  مشروع  تتبنى 
املـــســـؤولـــني والــــقــــوات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
أبنائها.  من  املحافظات،  هــذه  في  املنتشرة 
ــي الـــشـــمـــال يــنــقــســم الـــوضـــع حــالــيــًا بني  وفــ
مــركــزيــن أســـاســـيـــني، مـــع اســـتـــمـــرار الــحــرب 
األول هو  املركز  الجبهات.  العديد من  على 
صــنــعــاء، الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 
وحلفاؤهم، واآلخر هو مأرب الواقعة تحت 
للشرعية،  املؤيدة  الشمالية  القوى  سيطرة 
وهي بالتقسيم الفدرالي الخاص باألقاليم 
إلــى جانبها  الـــذي يضم  مــركــز إقليم ســبــأ، 
فيما يواجه  البيضاء والجوف،  محافظتي 
تــشــكــل إقــلــيــمــي تــهــامــة، ومـــركـــزه الــحــديــدة، 
والـــجـــنـــد، ومـــركـــزه تــعــز، تــعــقــيــدات الــحــرب 
املستمرة وسيطرة االنقابيني على غالبية 

املناطق في تلك األجزاء.

العربي  التحالف  مقاتات  واصلت  ميدانيًا، 
ــد أهـــــــــداف مــفــتــرضــة  ــ ــة ضـ ــويــ غــــاراتــــهــــا الــــجــ
لانقابيني، في مديرية املخا غرب محافظة 
تــــعــــز، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــعــــارك مــتــقــطــعــة بــني 
الــقــوات الــشــرعــيــة واالنــقــابــيــني، وســـط أنــبــاء 
عـــن ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي املـــواجـــهـــات. 
على  املطلة  الساحلية  املخا  مديرية  وتشهد 
الــبــحــر األحـــمـــر، مـــواجـــهـــات، مــنــذ أيـــــام، بعد 
التي تزحف من جهة  الشرعية،  قــوات  توجه 
ــنـــدب، لــلــســيــطــرة عــلــى املـــديـــريـــة، بعد  بــــاب املـ
ســيــطــرتــهــا، األســـبـــوع املـــاضـــي، عــلــى مديرية 

ذوباب املحاذية لها. 
ــر اجــتــمــاع بــرئــاســة قـــائـــد مـــحـــور مــديــنــة  ــ وأقـ
تـــعـــز، نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة األمـــنـــيـــة، الـــلـــواء 

اللواء  إلى  »الهنجر«  نقطة  للشرعية، تسليم 
17 مــشــاة. وكــانــت تــعــز شــهــدت، خـــال األيـــام 
مسلحة  مجموعات  بني  اشتباكات  املاضية، 
ــة، فيما  ــاومـ ــقـ ــى فــصــيــلــني داخـــــل املـ تــابــعــة إلــ
)أحــد  السياسي  األمــن  مبنى  فجر مسلحون 
فــرعــي االســـتـــخـــبـــارات(، وهـــي الــحــادثــة الــتــي 
تبادلت األطــراف بسببها االتهامات. وذكرت 
الـــوكـــالـــة، أن االجـــتـــمـــاع األمـــنـــي فـــي تــعــز أقــر 
واملجاميع  املقاومة  فصائل  قــادة  »اســتــدعــاء 
واعتماد  املسميات،  إلــغــاء  ملناقشة  املسلحة  
الــتــســمــيــة وفــــق األلـــويـــة الــعــســكــريــة املــنــظــمــة 
إليها«. ونشأت فصائل املقاومة في تعز خال 
الــحــرب الــتــي تــصــاعــدت مــع مسلحي جماعة 
أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني( وحــلــفــائــهــم، منذ 
إبــريــل/نــيــســان 2015، وســبــق أن جــرى إلغاء 
مــســمــيــات فــصــائــل املـــقـــاومـــة، إال أنــهــا عـــادت 

عقب الخافات أخيرًا.
وفــــي مــديــنــة مــــــأرب، اغـــتـــال مــســلــحــون قــائــد 
الــعــقــيــد  ــــي مـــحـــافـــظـــة إب،  فـ الـــســـيـــر  ــة  ــرطــ شــ
عــبــدالــوهــاب شـــعـــان، داخــــل مــحــل لــلــحــاقــة. 
»العربي  وقــالــت مــصــادر محلية فــي مـــأرب، لـ
الــجــديــد«، إن مسلحني بــلــبــاس مــدنــي كــانــوا 
ــالــــوا شــــعــــان، خـــال  ــتــ ــلـــى مــــن ســــيــــارة اغــ عـ
وجـــوده داخــل محل حاقة فــي مدينة مــأرب. 
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن 
التي تعد  مــأرب،  الحادثة. وشهدت محافظة 
املوالية  الجيش  لــقــوات  عملي  مــركــز  بمثابة 
استهدفت  اغتيال  محاولة  أخــيــرًا  للشرعية، 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــقـــاومـــة صـــنـــعـــاء، عــبــدالــلــه 
الـــشـــنـــدقـــي، وســــط تــصــاعــد الـــتـــحـــذيـــرات من 

تكرار حوادث االغتياالت في املدينة.

عودة الصادق 
إلى السودان

تصفية 
قيادات 

االستخبارات

السفير السوداني في مصر على وداع املهدي 
قبل مغادرته القاهرة. ورحب مجلس الوزراء 
املهدي  أمــس، بعودة  السوداني، في جلسته 
إلى الباد، واعتبر أن الخطوة تصب لصالح 
عملية الــحــوار الــوطــنــي. ولـــم تــكــن مــغــادرتــه 
الــخــرطــوم فــي 2014 املـــرة األولـــى الــتــي يترك 
إذ غادرها  اختياري،  إلــى منفى  الباد  فيها 
ــام حـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي  ــ ــام 1974 أيــ ــ عـ
الــراحــل جعفر نميري، ومــرة أخــرى في عهد 
ــريـــل/ نــيــســان 1997،  الــنــظــام الــحــالــي فـــي إبـ
أنه  الثاث  املــرات  العامل املشترك بني  وكــان 
غادر بعد عمليات اعتقال بسبب معارضته 

الحكومة.
ــــدي طـــيـــلـــة وجــــــوده  ــهـ ــ ــط الـــــصـــــادق املـ ــشــ ونــ
فـــي الــقــاهــرة فـــي تــحــركــات مــكــوكــيــة بــهــدف 
تسريع عملية إيجاد نظام جديد للحكم في 
بالضغط  سياسية،  تسوية  عبر  الــســودان 
التنازالت  مــن  جملة  لتقديم  الحكومة  على 

أنهم متحاملون على عباس، وأنهم يتعاملون 
في  بــاألجــرة  »يشتغلون  وكأنهم  القضية  مــع 

املنظمة«. واعتبرهم مجرد أسماء.
ــرار الــســيــســي بــإحــالــة الــصــفــتــي  ــ الـــافـــت أن قـ
إلــى التقاعد جــاء خــال وجــود وفــد من حركة 
ــيــــس املــكــتــب  ــائــــب رئــ ــلـــى رأســـــــه نــ حــــمــــاس، عـ
ــة، فــي  ــيـ ــنـ ــيـــل هـ ــاعـ ــمـ ــيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة إسـ الـــسـ
الــقــاهــرة. وقـــد وصـــل الــوفــد، اإلثــنــني املــاضــي، 
إلــى مطار الــقــاهــرة، على مــن طــائــرة آتية من 
ــراءات الــوصــول عبر  الــدوحــة، حيث أنــهــى إجــ
املــطــار، واستقبلته  في  الـــزوار  كبار  استراحة 
مــجــمــوعــة مــن ضــبــاط االســتــخــبــارات الــعــامــة. 
ــرر أن يــلــتــقــي وفـــــد حـــركـــة حــمــاس  ــقــ ومـــــن املــ
مسؤولني مصريني كبارًا لبحث آخر تطورات 
الفلسطيني، وفــي قطاع  املــلــف  فــي  ــاع  األوضــ

غزة.
الرسمية  الجريدة  في  املنشور  القرار،  وشمل 
 آخر للجهاز، هم هانئ حسن 

ً
أمس، 18 وكيا

العطا، وعمرو محمد عبد  أبــو  كاظم صفوت 
الــحــمــيــد، وعــــاء الـــديـــن أحــمــد عـــامـــر، وخــالــد 

الخرطوم ـ العربي الجديد

أنهى زعيم حزب »األمة« السوداني 
ــهـــدي، غــيــابــه  ــادق املـ ــعـــارض الـــصـ املـ
ــن الــــــســــــودان،  ــ ــــف عــ ــــصـ ــامــــني ونـ ــعــ لــ
قــضــاهــا فــي مــنــفــاه االخــتــيــاري فــي الــقــاهــرة، 
ــادر الـــخـــرطـــوم فـــي يــولــيــو/ تــمــوز  ــ بــعــدمــا غـ
اعتقلته  الــتــي  الــحــكــومــة،  مــن  2014 غــاضــبــًا 
لقوات  وّجهها  انتقادات  بسبب  شهر  لنحو 
معها  وحــركــت  »الجنجويد«  السريع  الــدعــم 
للتحقيق  خــضــع 

ُ
وأ ــراءات جنائية ضـــده  ــ إجـ

من قبل النيابة.
وفـــور وصـــولـــه، ظــهــر أمـــس الــخــمــيــس، قوبل 
ــفـــاوة مــــن قـــبـــل أنــــصــــاره وقـــــادة  ــهــــدي بـــحـ املــ
ــة الـــــذيـــــن اســـتـــقـــبـــلـــوه فـــــي مـــطـــار  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
الخرطوم، بينما غاب التمثيل الرفيع لحزب 
العام  األمــني  الشعبي«، وخصوصًا  »املؤتمر 
لــلــحــزب إبــراهــيــم الــســنــوســي، بينما حــرص 

القاهرة ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي أقــــل مـــن عــامــني، 
الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  ينفذ 
السيسي، حركة تغييرات كبرى داخل 
جــهــازاالســتــخــبــارات  الــعــامــة، وهــي السياسة 
ــبـــون بــمــثــابــة عــمــلــيــات  ــراقـ الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مـ
تــطــهــيــر لـــلـــجـــهـــاز، وإحـــــــال رجــــــال الــســيــســي 
محل القيادات القديمة، في إطــار انقسام بني 
إدارة االستخبارات الحربية واالستطاع في 
السيسي،  يديرها  كان  التي  املسلحة،  القوات 
قبل أن يعينه الرئيس املعزول، محمد مرسي، 
ــاع، وبـــــني جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات  ــدفـ ــلـ ــرًا لـ ــ ــ وزيـ
الــعــامــة. وأصـــــدر الــســيــســي أمــــس، الــخــمــيــس، 
 ،2017 لسنة   29 الــرقــم  قـــرارًا جمهوريًا، حمل 
ــــاء جـــهـــاز االســتــخــبــارات  بــإحــالــة 19 مـــن وكـ
الــقــرار إن ذلك  العامة إلــى التقاعد. وجــاء فــي 
تــم »بــنــاًء على طلبهم«. أشــهــر األســمــاء الـــ19 
الفلسطيني  املــلــف  مــســؤول  إدارة  مــديــر  كـــان 
الــذي  الشهير  التسريب  صاحب  الجهاز،  فــي 
ــه فــضــائــيــة »مــكــمــلــني« فـــي ســبــتــمــبــر/ ــتــ أذاعــ

أيلول املاضي، اللواء وائل محمد عبد الغني 
ــبـــارة عـــن تــســجــيــل ملــكــاملــة  ــان عـ ــ الــصــفــتــي، وكـ
الفلسطيني  والــقــيــادي  الصفتي  بــني  هاتفية 
السابق في حركة فتح، محمد دحان. وكشف 
التسجيل وقتها عن عدم رضا االستخبارات 
محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  عــن  املــصــريــة 
بــني حركتي فتح  املصالحة  عــبــاس، وجــهــود 

وحماس.
الــصــفــتــي وصـــف عــبــاس فـــي الــتــســجــيــل بــأنــه 
لــديــه ما  إن عــبــاس ليس  التركيز. وقـــال  قليل 
يــقــدمــه، وإنـــه »قــاعــد بيلطش يــعــنــي... مفيش 
بــضــاعــة، ومــعــنــدوش ذكـــاء عــلــى اإلطــــاق في 
ــاف إن عــبــاس  ــ ــ ــــه«. وأضـ ــاغـ ــ الـــتـــصـــرف مــــن دمـ
»خــاضــع لــتــأثــيــر شــديــد مــن أبــنــائــه... وإنـــه ال 
قـــرارات مــن دون تأثير ممن  اتــخــاذ  يستطيع 
قاعد  الليلة دي  »هــو عجباه  وتــابــع  حــولــه«. 
وبالسامة،  شــمــال  هنا  يــمــني،  هنا  بيطقطق 
واألمــور يكش تــولــع... مش فارقة معاه«. كما 
وصــــف الــصــفــتــي حـــركـــة فــتــح بــأنــهــا »مــنــّيــلــة 
ومتسخمة بنيلة«، مضيفًا أن املنظمة »أنيل«. 
وتابع أن حماس »متجلية وتحقق انتصارات 
ومــفــيــش حـــد قـــدامـــهـــا«. كــمــا طــــاول الصفتي 
قياداتها  وبعض  الشعبية  الجبهة  بهجومه 
واعتبر  و»الشلة«،  »العيال«  بـ وصفهم  الذين 

تقود حربًا  التي  املسلحة  الحركات  وإقناع 
النيل  دارفـــور ومنطقتي  فــي  الحكومة  ضــد 
األزرق وجــنــوب كـــردفـــان بــالــخــطــوة. وجــال 
الــفــتــرة على نحو عشرين دولــة،  خــال تلك 
كما أعلن بنفسه، ونجح في ضم املعارضة 
املسلحة والسلمية في تحالف جديد أطلق 
 عن 

ً
عليه اســم »قــوى نــداء الــســودان«، فضا

الــنــظــام عبر  إقــنــاع هـــذه الــحــركــات بتغيير 
الــنــضــال الــســلــمــي والــجــلــوس فــي حـــوار مع 
ــانـــت تـــرفـــضـــه هـــذه  ــر كـ ــ ــو أمـ ــ الـــحـــكـــومـــة، وهـ

الحركات.
ويــرى مــراقــبــون أن عــودة املــهــدي مــن شأنها 
حالة  وتنهي  السياسية  الساحة  تنعش  أن 
 عن تقوية املعارضة الداخلية 

ً
الجمود، فضا

بـــعـــد الـــفـــتـــور الـــــــذي انـــتـــابـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
إلى  الوطني،  الــحــوار  عملية  على  تأثيراتها 
جانب حسم الخافات التي هزت حزبه عقب 

مغادرته الباد.
ويــعــتــبــر مــحــلــلــون أن قــــرار املــهــدي بــالــعــودة 
ــاء بــعــد فــشــل الـــرجـــل فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه  جــ
مــغــادرتــه، واملتمثلة  عــقــب  أعــلــن عنها  الــتــي 
ــع معها  ـ

ّ
ــوق فـــي إحــــــداث تــســويــة ســيــاســيــة يـ

الفرقاء السودانيون على اتفاق وقف األعمال 
العدائية في مناطق النزاع في واليات دارفور 
الــنــيــل األزرق وجـــنـــوب كـــردفـــان،  ومــنــطــقــتــي 

مـــحـــمـــود مـــخـــتـــار كـــمـــالـــي، وأســــامــــة مــحــمــود 
إبراهيم، وأيمن أحمد القاضي، وخالد حسن 
عــبــد الــفــتــاح، وحــمــزة عــبــد الحفيظ درويـــش، 
وســعــيــد مــحــمــود شــاهــني، ومــحــمــد مصطفى 
كـــمـــال دســـوقـــي، ووائـــــل مــحــمــد فـــريـــد، وعـــاء 
عـــوض ســالــم مـــاضـــي، وزكــــي الــســيــد الــعــربــي 

 
ً
الــخــطــوة، فضا إمكانية تحقق  مــن  ويــأســه 
عن اقتناعه بضرورة قيادة معارضة وضغط 
العاقات  الداخل ال سيما في ظل تطور  من 
الــســودانــيــة - األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة. بينما 
يرى آخرون أن السبب األساسي لعودته هو 
ترتيب البيت الداخلي لحزبه واختيار خليفة 
له، بالنظر إلعانه في ديسمبر/ كانون األول 
مياده  بعيد  احتفاله  مــع  بالتزامن  املــاضــي 
الــثــمــانــني، عـــن مــعــانــاتــه مـــن »ورم« قـــال إنــه 
 عن 

ً
تعافى منه بفضل دعوات أنصاره، فضا

 فــي عيد مــيــاده الــــ79 مرثية لنفسه 
ّ
أنــه خــط

وأوصــى بكتابة عبارات محددة على شاهد 
قــبــره فــي حـــال وفـــاتـــه. ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن 
وفاة زعيم »املؤتمر الشعبي« حسن الترابي 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي بــشــكــل فجائي 
أثرت في الصادق وقادته للتفكير في تحديد 
الكبير والــصــراعــات  الــنــزاع  فــي ظــل  خليفته 

داخل حزبه.
ويرى املحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن 
عودة املهدي لها عاقة بمستقبل قيادة حزبه 
ل 

ّ
وترتيب بيته الداخلي باعتبار أن ذلك يمث

ــه، ال ســيــمــا فـــي ظـــل تــنــامــي وتــمــدد  تــحــديــًا لـ
غريمه مبارك الفاضل، الذي عاد إلى الحزب 
أخيرًا بعد أن انسحب منه وشّكل حزبًا آخر 
وعقد تحالفات مع تيارات غاضبة ومحبطة 
من املهدي داخل حزبه، مضيفًا أن »األوضاع 
السياسية في الباد حاليًا ضبابية وتفرض 
عليه العودة في الوقت الراهن«. ويرجح أبو 
الجوخ أن ينشغل املهدي في الفترة الحالية 
ترتيب حزبه وأن يستعجل عقد مؤتمر  في 
الــحــزب الـــرابـــع لــيــقــوم عــبــره بــإعــان تنحيه 
عن قيادة الحزب وتقديم أحد أبنائه مكانه، 
مــتــوقــعــًا أن يــقــّدم ابــنــه صــديــق بــاعــتــبــار أنــه 
يمكن أن يشّكل منافسًا قويًا ملبارك الفاضل، 
ــــط األنــــصــــار ويــمــتــلــك  ــه يـــجـــد قــــبــــواًل وسـ ــ ألنـ
قــــدرات اقــتــصــاديــة ولــديــه احــتــكــاك مــع قــوى 
املــعــارضــة األخـــــرى. ويــضــيــف: »بــذلــك يكون 
باعتبار  لحزبه،  املستقبلية  القيادة  أّمــن  قد 
يــــزال حيًا  الــبــديــل وهـــو ال  أن عملية تــوفــيــر 
ستجد الــقــبــول ولـــن تـــؤدي إلـــى هـــزات داخــل 
الـــحـــزب، بــاعــتــبــار أن أي خــطــوة مــمــاثــلــة في 
ــحــدث أزمـــة بالنظر 

ُ
غــيــاب املــهــدي يمكن أن ت

للتعقيدات داخل الحزب«.
وقــابــلــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة إعــــان عــودة 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــد، عــ ــ ــديــ ــ ــتــــور شــ ــفــ ــــدي بــ ــهــ ــ املــ
محاوالتها السابقة إلنهاء هجرته، وحاولت 
الحزب بشأن  أمــام ترتيبات  العراقيل  وضــع 
ــزب مــن  ــحــ ــار الــ اســـتـــقـــبـــالـــه، إذ مــنــعــت أنــــصــ
ميدان  في  لهم  قائدهم ومخاطبته  استقبال 
الخليفة في أم درمــان الــذي يمثل رمــزًا مهمًا 
لــلــحــزب، بــحــجــة تــرتــيــبــات حــكــومــيــة مسبقة 
ــاء ذكــــــرى تـــحـــريـــر الـــخـــرطـــوم فــــي هـــذا  ــيــ إلحــ
ــم يــســبــق أن احــتــفــلــت الــحــكــومــة  ــدان. ولــ ــيــ املــ
ــام  ــ ــوم عـــلـــى يــــد اإلمـ ــرطـ ــخـ بــــذكــــرى تـــحـــريـــر الـ
محمد أحمد املهدي من أيدي االنكليز، الذي 
يصادف في 26 يناير/ كانون الثاني، بينما 
ُعرف حزب »األمة« بإحياء املناسبة ملا تمثله 

من رمزية.
ــِدم  ــقــ ــ

ُ
ــزب »األمــــــــــة« أن ت ــ ويـــســـتـــبـــعـــد قـــــــادة حــ

الحكومة على اعتقال املهدي، على الرغم من 
تحركاته الخارجية التي تراها معارضة لها، 
وتحالفاته مع القوى املسلحة، ال سيما أنها 
درجت خال الفترة األخيرة على اعتقال قوى 
املعارضة في مناسبات لها عاقة بالتقارب 
مـــع املــســلــحــني. وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب املـــهـــدي، 
مــحــمــد زكــــي، إنـــه يستبعد أن تـــواَجـــه عــودة 
أكد  أنــه  الرغم من  املهدي بأية مخاطر، على 
في الوقت نفسه عدم خلو الحياة السياسية 

من املخاطر.
ــارات داخـــــل الــحــزب  ــيــ ــبـــون أن تــ ــراقـ ويـــــرى مـ
الــحــاكــم ال تــرغــب فــي عـــودة الـــصـــادق، وأنــهــا 
عملت على استفزازه ملغادرة الباد، بالنظر 
مجرى  على  وتــأثــيــراتــه  السياسي  ثقله  إلــى 
املــهــدي أدى دورًا كبيرًا  الــحــوار، ال سيما أن 
فــي إعـــان الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر البشير 
للحوار، معتبرين أن هذه التيارات يمكن أن 
قدم على مضايقة الرجل ال سيما في حال 

ُ
ت

تحرك في ملف الحوار.

ــارق حــســني بــكــري عــبــد الــعــال،  ــ حــبــيــشــي، وطـ
ــيـــق جــمــال  وإبــــراهــــيــــم الــــعــــرابــــي، ومـــحـــمـــد وفـ
الدرعي،  إبراهيم  يحيى  ومحمد  زكــي،  الدين 
ويــاســر خــالــد محمد الـــغـــزاوي. وفــي يوليو/

تموز من العام املاضي، أصدر السيسي أيضًا 
الرقم 281 لسنة 2016،  قــرارًا جمهوريًا، حمل 
ونشرته الجريدة الرسمية للباد، بإحالة 17 
)نوابًا  العامة  االستخبارات  جهاز  في   

ً
وكيا

ملدير الجهاز( إلى التقاعد. وذكر القرار أيضًا 
أن ذلــــك جــــاء بــنــاء عــلــى طــلــبــهــم، مـــن دون أن 
يوضح أسباب طلبهم عدم االستمرار بالعمل 
فــي الــجــهــاز، وهــو األمـــر الـــذي ربــطــه محللون 
الــجــهــاز مضاد  داخـــل  اتــجــاه  وقتها بصعود 
التـــفـــاقـــيـــة جـــزيـــرتـــي تــــيــــران وصـــنـــافـــيـــر الــتــي 
عها مع السعودية، والتي بموجبها تتنازل 

ّ
وق

مصر عن الجزيرتني للرياض.
ــارات إلــــى الــتــقــاعــد  ــبـ ــتـــخـ إحـــالـــة ضـــبـــاط االسـ
بحجة طلبهم ذلك، تكرر مرات عدة، منذ تسلم 
السيسي السلطة في 8 يونيو/حزيران 2014، 
ــة الـــتـــي أجـــراهـــا  عــقــب االنـــتـــخـــابـــات الـــصـــوريـ
املنتخب شرعيًا،  الرئيس  االنــقــاب على  بعد 
ــرارات  ــدار قــ ــ مــحــمــد مـــرســـي، حــيــث تـــوالـــى إصـ
جمهورية بإحالة وكاء للجهاز إلى التقاعد، 
ل عدد كبير إلى العمل في وظائف مدنية 

ْ
ونق

فـــي الــــــــوزارات املــخــتــلــفــة خــــال عـــامـــي حــكــمــه. 
قرار  2015، صــدر  األول  ديسمبر/كانون  ففي 
 لــاســتــخــبــارات 

ً
ــيــــا ــالـــة 13 وكــ رئــــاســــي بـــإحـ

العامة إلى التقاعد بناء على طلبهم، وسبقه 
في يونيو/حزيران 2015 قرار آخر بإحالة 11 
 فــي الــجــهــاز ذاتـــه إلــى التقاعد للسبب 

ً
وكــيــا

ذاته. كما صدر قرار سابق على هذين القرارين 
يوليو/تموز  فــي  للتقاعد   

ً
وكــيــا  14 بــإحــالــة 

منذ  السيسي،  ويسعى  ذاتـــه.  للسبب   ،2014
وصوله إلى الحكم، إلى تمكني كل املقربني منه 
من املناصب القيادية والحساسة في الدولة. 
أبــنــاء وابــنــة. محمود،  ولـــدى السيسي ثــاثــة 
العامة.  األكــبــر، يعمل في االستخبارات  وهــو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه  ـــ ــادر، لـ وتـــؤكـــد مــــصــ
الجهاز. ومحمود مسؤول  األقــوى في  الرجل 
التجسس،  الداخلي ومكافحة  عن ملف األمن 
إجــراء عمليات استخباراتية في  إمكانية  مع 
الــخــارج. ورّجــحــت وســائــل إعـــام إيطالية أن 
نجل السيسي كان على علم بتحركات الطالب 
اإليطالي، جوليو ريجيني، حتى قبل اختفائه. 
عن  يقل  ال  للسيسي، مصطفى،  الثاني  االبــن 
العسكرية،  األكــاديــمــيــة  خــريــج  وهـــو  شقيقه، 
ويــعــمــل فـــي هــيــئــة الـــرقـــابـــة اإلداريــــــــة. وتــؤكــد 
اجتماعات  يحضر  كليهما  أن  عـــدة  مــصــادر 
التي  الــقــرارات  فــي  الــرئــيــس، وأن لهما تأثيرًا 
يــتــم اتـــخـــاذهـــا. مــحــمــود بــمــا يــتــعــلــق بــاألمــن 
ــر  الــــقــــومــــي، ومـــصـــطـــفـــى عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــ
بـــــــاإلدارة املـــالـــيـــة. وهـــنـــاك شــخــصــيــات أخـــرى 
صــاحــبــة نـــفـــوذ فـــي دائــــــرة ســلــطــة الــســيــســي، 
على رأســهــا الــلــواء عباس كــامــل، الــذي يطلق 
عــلــيــه لــقــب »خــــــازن أســــــرار الـــســـيـــســـي«. وهــو 
الــعــام 2013، إذ بــرز دوره  كــان مجهواًل حتى 
كامل  ويعتبر  بــمــرســي.  الجيش  إحــاطــة  بعد 
األخير  كــان  أن  منذ  للسيسي  اليمنى  الـــذراع 
اآلن  ويعتبر  العسكرية،  لاستخبارات  مديرًا 
الرجل الثاني في الدولة. وجاء الظهور األول 
الســم الــلــواء عباس كامل فــي أقــدم تسريبات 
ياسر  الصحافي  مــع  حديثه  أثــنــاء  السيسي، 
رزق، ردًا على سؤال عن عدد قتلى فض رابعة، 
إذ قـــال الــســيــســي »اســـألـــوا عـــبـــاس«. مــصــادر 
»الـــعـــربـــي  ــتـــوى أكـــــــدت، لــــ أمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة املـــسـ
ــديـــد«، أن هـــنـــاك خــطــة يـــشـــرف الــســيــســي  الـــجـ
هــؤالء،  كل  بمعاونة  تنفيذها،  على  شخصيًا 
ــادات االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة  ــيـ لــتــصــفــيــة كـــل قـ
واستبدالهم برجال مقربني منه، على أن تنفذ 

هذه الخطة على مراحل.

جنود يمنيون خالل توجههم للقتال في المخا )صالح العبيدي/فرانس برس(

يسعى السيسي لتسليم مقربين منه مناصب قيادية في الدولة )األناضول(

الصادق المهدي في الخرطوم قبل سنوات )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تفتح عودة زعيم 
حزب »األمة« 

الصادق المهدي، 
إلى السودان، جولة 

جديدة من صراعه 
مع السلطات، وهو 

الذي غادر البالد ثالث 
مرات، فيما يتوقع 
مراقبون أن يكون 

اهتمامه األكبر بحزبه 
وتأمين خليفة له

قادة  تصفية  عمليات  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  واصل 
جهاز االستخبارات المصرية، مطيحًا بـ 19 من وكالء الجهاز »بناًء على 

طلبهم«، وذلك سعيًا منه لتسليم مقربين مناصب حساسة
قضيةالحدث

تنظيم الحزب ويأس 
من تغيير قريب

السيسي يطيح 19 ضابطًا... 
»بناء على طلبهم«

من روزنامتناتقرير

قيادة »األمة«
أعلن زعيم حزب »األمة« 
الصادق المهدي، أمام 
جماهير حزبه أمس، نيته 
التخلي عن رئاسة الحزب، 

وإفساح المجال أمام 
آخرين لتولي قيادة الحزب 
من خالل المؤتمر العام 

المنتظر خالل األشهر 
القليلة المقبلة. وكشف 

عن رغبته في قيادة 
جهود لوقف األعمال 

العدائية في دارفور والنيل 
األزرق وجنوب كردفان.

يُستبعد أن تعتقل 
السلطة زعيم حزب 

»األمة«

نجل السيسي مسؤول 
عن ملف األمن الداخلي 

ومكافحة التجسس

سعى المهدي من 
القاهرة لتسريع عملية 

إيجاد نظام جديد

من المتوقع أن يؤدي 
استمرار أزمة الرواتب إلى 

موجة سخط جديدة

تحّول مشروع 
الدولة االتحادية إلى 

أحد أسباب االنقالب

أحال السيسي مسؤول 
الملف الفلسطيني في 

االستخبارات للتقاعد

من المتوقع أن يتزايد 
السخط على حكومة 

االنقالبيين في اليمن، مع 
فشلهم في تأمين رواتب 

موظفي الدولة، فيما 
تواصلت المعارك في 

المخا

أدت الحرب في اليمن إلى 
تطبيق أحد مخرجات 

الحوار الوطني، الذي مر 
على توقيعه 3 سنوات، 

إذ إن مشروع تقسيم 
البلد إلى أقاليم ولد 

قيصريًا
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تأهب لمنع التالعب باالنتخابات

خطر إلكتروني يهدد ألمانيا

وفاة الدبلوماسيين الروس: لعنة ولغز

حذرت االستخبارات 
األلمانية من هجمات 

إلكترونية روسية

برلين ـ شادي عاكوم

أمرها  األملانية  السلطات  حسمت 
وبدأت العمل على مناقشة مشروع 
اتــخــاذ إجــــراءات  قـــانـــون، يتضمن 
وفرض غرامات للحد من األخبار واملعلومات 
اإلنــتــرنــت، قبل أن تشرع  الــكــاذبــة على شبكة 
األحــزاب بإعالن برامجها االنتخابية، ونسج 
الوطنية  لالنتخابات  املستقبلية  تحالفاتها 
املــــقــــررة فــــي خـــريـــف هـــــذا الــــعــــام. تـــأتـــي هـــذه 
أملــان وعلى  الخطوة بعد أن توّقع مسؤولون 
رأسهم القّيميون على التحضير لالنتخابات، 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــا أظـــهـــرتـــه تـــقـــاريـــر االسـ ــا ملــ ــقــ ووفــ
األملـــانـــيـــة، أنــــه مـــن املــمــكــن أن يـــكـــون لــوســائــل 
التواصل االجتماعي تأثير ومحاوالت تالعب 
بالعملية االنتخابية، على غرار الشكوك التي 
الرئاسية  فــي االنتخابات  تــدّخــل  تــدور حــول 

في الواليات املتحدة األميركية.
ويـــقـــول خـــبـــراء فـــي الـــشـــؤون االســتــراتــيــجــيــة 
األوروبية إن هذا الواقع فرض نفسه بعد أن 
حـــذرت تقارير االســتــخــبــارات األملــانــيــة، التي 
ُكّلفت من قبل املستشارية االتحادية بدراسة 
األنشطة الروسية بعد تزايد حمالت الدعاية 
هــنــاك خوفا  أن  مــن  السيبرانية،  والــهــجــمــات 
جــديــا مـــن مــحــاولــة تـــدّخـــل خـــارجـــي، ومــنــهــا 
ــة لــلــتــأثــيــر فــي  ــيــ هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة روســ
نتيجة االنتخابات الوطنية املقبلة وإضعاف 
الــتــزام أوروبــــا تــجــاه الـــواليـــات املــتــحــدة. كما 
ظهر أن روسيا تحاول عمدًا شحذ الصراعات 
ــه مــنــه  ــ ــّب ــو مــــا نــ ــ ــة الـــقـــائـــمـــة، وهــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
االتــحــاد األوروبـــــي وحــلــف شــمــال األطــلــســي، 
الـــدول األعــضــاء ملواجهته  التباحث مــع  وتــم 

باستراتيجيات معينة.
املقبلة ستشهد  األسابيع  أن  ويبدو واضحا 
ــة وبـــن  ــيــ ــانــ نـــقـــاشـــات داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة األملــ
ــزاب لــلــتــوصــل إلـــى قـــانـــون يــضــم قائمة  ــ األحــ
مــن الــغــرامــات على كــل مــن يستخدم شبكات 
التواصل لنشر الكراهية واألكاذيب والشتائم 
واألخبار امللّفقة. كما أن هناك توّجها ملطالبة 
الشبكات بتحمل مسؤولياتها،  تلك  مشغلي 
بعد أن ســاهــم تــدّفــق املــعــلــومــات الــســريــع في 
ــــواء على  وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، سـ
»تويتر« أو في املجموعات املفتوحة واملغلقة 
ــائـــق، ال  ــقـ ــبــــوك«، بـــتـــشـــويـــه الـــحـ ــايــــســ عـــلـــى »فــ
سيما مــن ِقــبــل دعــايــة الــيــمــن املــتــطــرف ضد 
والالجئن  واألجــانــب  والــشــرطــة  السياسين 

من أجل زعزعة الثقة بالدولة.
أحد  اعتماده،  املتوقع  اإلجـــراء  هــذا  وُيعتبر 
أهم املطالب لدى األحزاب األملانية التقليدية. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة »االتحاد 
املسيحي« في البرملان األملاني فولكر كاودر: 
 على الشركات املشّغلة لهذه الشبكات 

ّ
»يتعن

التجاوب خالل 24 ساعة مع الشكاوى التي 
يــتــم الــتــقــّدم بــهــا بــهــذا الــخــصــوص«. ولفت 
إلـــى ضــــرورة أن يــكــون لـــدى هـــذه الــشــركــات 
الــنــوع  هـــذا  ملعالجة  مختصون  مــســؤولــون 
التي يتم  الغرامات  أن  الشكاوى، مؤكدًا  من 
ردع  بهدف  موجعة  ستكون  عنها  الحديث 

أنــه تم إحــراق كنيسة في مدينة دورتموند 
األملـــانـــيـــة، وأن ألــــف شــخــص مـــن األجـــانـــب 
هاجموا عناصر الشرطة وأضرموا النار في 
إحدى أقدم كنائسها وهم يــرددون هتافات 
 

ّ
التكبير رافعن علم الثورة السورية، ليتبن

ــــك، أن مـــصـــدر هــــذه األخـــبـــار املــوقــع  بــعــد ذلـ
اإللــكــتــرونــي األمــيــركــي »بـــريـــتـــبـــارت« الـــذي 
ُيعتبر منبرًا لليمن املتطرف. لتعود بعدها 
اإلعـــالم األملانية  األجــهــزة األمنية ووســائــل 
ــه لــيــس هــنــاك شــيء  لــلــتــأكــيــد الحــقــا عــلــى أنـ
مـــن هـــذا الــقــبــيــل. ويـــؤكـــد خـــبـــراء فـــي مــجــال 
ــبـــار عــــادة ما  األمــــن أن هـــذا الـــنـــوع مـــن األخـ
يــنــتــشــر بــســرعــة خــيــالــيــة ألهــــــداف دعــائــيــة 
وتــحــريــضــيــة، ولــيــس مــن الــســهــل سحبه أو 
نفيه إال في وقت متأخر، داعن لعدم تقييد 
السلطات األملانية بإجراءات دفاعية بحتة، 
إنـــمـــا اعـــتـــمـــاد هـــجـــوم مـــضـــاد لـــلـــرد واتـــبـــاع 
نهج نشط. كما يــرى الــخــبــراء أنــه ليس من 
الضروري القيام بعمل دفاعي محض، إنما 
ــدرة عــلــى مهاجمة  يــجــب أن تــكــون هــنــاك قــ

املقرصنن ليتوقفوا عن الهجوم بدورهم.
وبــحــســب هـــؤالء الــخــبــراء، فـــإن غــالــبــيــة هــذه 
ِقــبــل جــهــات خارجية  األخــبــار يتم بثها مــن 

ــا ويستفيد  ــيـ الــــواليــــات املــتــحــدة وروسـ فـــي 
مــنــهــا الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف فــــي أوروبـــــــــا، ومـــن 
ــيـــا«  ــانـ ــل أملـ ــ ــل مــــن أجــ ــديــ ــبــ ــــزب »الــ ضـــمـــنـــه حــ
ــيــــون ضـــد أسلمة  وحـــركـــة »وطــنــيــون أوروبــ
ناشطون  وهــم  »بغيدا«،  بـ املعروفة  الــغــرب« 

االجتماعي.  التواصل  شبكات  على  بكثافة 
وفي السياق، جاءت مطالبة رئيس البرملان 
ــــرت، أخـــيـــرًا، بــضــرورة  األملـــانـــي نـــوربـــرت المـ
يهدفون  الذين  اإلنترنت  لقراصنة  التصدي 
ــام خـــصـــوصـــا أثـــنـــاء  ــعــ لــلــتــالعــب بــــالــــرأي الــ
ــقــــررة هــــذا الـــعـــام،  الـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة املــ
ــرورة بــذل  ــ مـــؤكـــدًا فـــي حــديــث صــحــافــي »ضــ
ــال لــحــمــايــة أنــفــســنــا من  ــ ــــرف املـ الــجــهــد وصـ
اخــتــراعــهــا واستخدامها  يتم  الــتــي  األخــبــار 

ألهداف سياسية«.
ــر لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات  ــديـ ــال مـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــر، فــــي حــديــث  ــ ــتـ ــ ــاررايـ ــ ــتــــر سـ االتــــحــــاديــــة ديــ
لــصــحــيــفــة »فــــرانــــكــــفــــورتــــر ألـــغـــمـــايـــنـــه«، إن 
هـــنـــاك اســـتـــعـــدادات ملــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
اســتــراتــيــجــيــات الــهــجــوم الــســيــبــرانــيــة ملنع 
الــعــبــث بــاالنــتــخــابــات عــبــر تــســلــل قــراصــنــة 
وبثهم أخبارًا وهمية أو محاولة تعطيلها من 
خالل مهاجمة شبكة إنترنت إدارته املشفرة، 
ملراكز  التحتية  البنية  توسيع  تــم  أنــه  وأكــد 
البيانات، ويمكن استضافة وتغيير املواقع 
في حاالت الطوارئ، وهناك احتياطات فنية 
الــتــالعــب والتصدي  مــحــاوالت  وتقنية ضــد 
السريع لألخبار الوهمية والتقارير الكاذبة، 
والــتــي مــن املــمــكــن أن تـــؤدي دورًا جــد مؤثر 

يوم االنتخاب.
وفي السياق نفسه، أبدت »فايسبوك أملانيا« 
ــتــــجــــاوب مــــع املـــطـــالـــب وتـــشـــديـــد  نـــّيـــتـــهـــا الــ
املراقبة على أي محتوى واتــخــاذ إجــراءات 
ضــد نشر األخــبــار الــكــاذبــة على اإلنــتــرنــت. 
إلى ذلك، يلفت مراقبون إلى أن السؤال الذي 
يطرح نفسه ما إذا كانت تلك األفعال تشكل 
تـــهـــديـــدًا لــلــديــمــقــراطــيــة ولـــهـــا تــأثــيــر جــدي 
العام. ويشير باحثون  الــرأي  وحاسم على 
الناس  أغلبية  أن  أظــهــرت  ــات  أن دراســ إلــى 
يغّيرون رأيهم، على الرغم من أن الشبكات 
االجــتــمــاعــيــة مــثــل »تــويــتــر« و»فــايــســبــوك« 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى املـــحـــتـــوى الـــــذي يــشــاهــده 
مــســتــخــدمــوهــا، حــتــى أن األمـــر وصـــل بتلك 
الشركات إلــى اإلقـــدام على إغــالق حسابات 
بعض أعضاء »التجّمع اليميني« املتطرف.
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سياسة

بات السفير الروسي 
في الهند ألكسندر 

كاداكين، الذي توفي 
أمس الخميس، ثالث 

الدبلوماسيين الروس الذين 
يتوفون أثناء تأديتهم 

مهامهم في الفترة 
األخيرة

تتأهب ألمانيا لحماية نفسها من قرصنة إلكترونية قبيل االنتخابات المقبلة، عبر السعي إلقرار قانون للحد من األخبار والمعلومات 
الكاذبة على اإلنترنت، في ظل خوف جدي من محاولة تدّخل خارجي، ومنها هجمات إلكترونية روسية للتأثير في االنتخابات

)Getty( يستغل اليمين المتطرف اإلنترنت لبث أخبار كاذبة تخدم مصالحه

بيار عقيقي

ألـــكـــســـنـــدر كـــــاداكـــــن. ثــــالــــث ســـفـــيـــر روســــي 
يــســقــط أثــنــاء تــأديــتــه مــهــامــه خــــارج بـــالده، 
ــرة. لـــم يمهل  ــيـ فـــي األســابــيــع الــخــمــســة األخـ
ــد، فـــتـــرة  ــنــ ــهــ ــي الــ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ املــــــــرض مـــمـــثـــل روسـ
إلــى الئحة  الخميس،  أمــس  لينضّم  طويلة، 
تــجــمــعــه مـــع الــســفــيــر الـــروســـي املــقــتــول في 
تــركــيــا، أنــدريــه كـــارلـــوف، فــي 19 ديسمبر/

كـــانـــون األول املـــاضـــي، والــقــنــصــل الــروســي 
فــي الــيــونــان، أنـــدريـــه مـــاالنـــن، الــــذي توفي 
ألسباب طبيعية في 9 يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي. فــي املــبــدأ، قــد تــكــون وفـــاة كــاداكــن 
ومــاالنــن فــي وقـــٍت مــتــقــارب، مــجــّرد صدفة 
ال أكثر، كما ُيمكن األخــذ بعن االعتبار، أن 
مقتل كارلوف، تقاطع مع تحّوالت سياسية، 
مرتبطة بامللف السوري، وساهم في توثيق 
العالقة الروسية التركية، من معارك مدينة 
الـــبـــاب فـــي الــشــمــال الــــســــوري، وصـــــواًل إلــى 

مؤتمر أستانة.
غير أن الغريب في األمر، ولو كان صدفة، هو 
وفاة دبلوماسين مرتبطن مباشرة بملفات 

حساسة بالنسبة للكرملن، فكاداكن الذي 
اعتاد الحياة في الهند، كان من الشخصيات 
التي واكبت اندحار الجيش السوفييتي من 
مــن خــالل عمله  عــام 1989،  فــي  أفغانستان 
قبل  هــنــاك،  للسفير  مساعدًا  نيودلهي،  فــي 
ثم   ،)1997  1993( نيبال  في  سفيرًا  تعيينه 
أولــى )1999 2004(،  الهند لفترة  سفيرًا في 
في بدايات الوالية األولى للرئيس فالديمير 
للعمل سفيرًا  كاداكن بعدها  انتقل  بوتن. 
أن  قبل   ،)2009  2005( السويد  فــي  لروسيا 
يــعــود إلــى الــهــنــد، مساهما فــي الــدفــع قدما 
الهندي، في  الروسي  التفاهم  نحو ترسيخ 
تضّم  التي  »بريكس«،  دول  منظومة  سياق 
الـــبـــلـــديـــن مــــع الـــصـــن والــــبــــرازيــــل وجـــنـــوب 
ــرز رجـــال  ــ ــد أبـ أفــريــقــيــا. وُيــــعــــّد كــــاداكــــن أحــ
بوتن في الخارج، وعاماًل على خط تفعيل 
طريق الحرير الجديد، الذي تّم وضع أسسه 
في 16 مايو/أيار 2002، بعد توقيع روسيا 
ــد، عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لــتــأســيــس  ــنـ ــهـ وإيــــــــران والـ
»خط النقل الشمالي الجنوبي«، لربط بحر 
العربي،  والخليج  الهندي  واملحيط  قزوين 
بــشــبــكــة مـــواصـــالت تــجــاريــة، تــصــل الــشــرق 
ــل اآلســـــيـــــوي، ال عــبــر  ــ ــداخـ ــ بـــالـــغـــرب عـــبـــر الـ
البحر املتوسط وقناة السويس. كما ساهم 
كــــاداكــــن أيـــضـــا فـــي تــمــريــر صــفــقــة أســلــحــة 
األول  فــي ديــســمــبــر/كــانــون  للهند،  روســيــة 
الــروســي في  الــدور العسكري  2015، ترّسخ 
األمــن الهندي مــن جهة، وفــي بيع منظومة 

»أس 400« لنيودلهي من جهة ثانية.
ــرًا طبيعيا،  ــ ــا مـــاالنـــن، فــتــبــدو وفـــاتـــه أمـ أمــ
ــذي كـــان  ــ ــ ــة الــــــــدور الـ قـــيـــاســـا إلـــــى مــــحــــدوديــ
يــمــارســه فـــي نــطــاق الــســفــارة الــروســيــة في 
ــٍت تــبــدو فــيــه الــســفــارة وســط  أثــيــنــا، فـــي وقــ
إثر  ككل،  البلقان  بمنطقة  متعلقة  تــطــورات 
تدشن خط حديدي مباشر يربط العاصمة 
الـــصـــربـــيـــة بـــلـــغـــراد بـــمـــديـــنـــة مــتــروفــيــتــســا 

فــي شمال  غالبية صــربــيــة(  تقطنها  )الــتــي 
كــوســوفــو. األمـــر األهـــم هــنــا، هــو أن القطار 
املــعــنــي، »هــديــة روســيــة لــصــربــيــا«. وعــــادة، 
فــي أي نـــزاع تــاريــخــي فــي الــبــلــقــان، ال تكون 
الــيــونــان بــعــيــدة عــن روســـيـــا، خــصــوصــا أن 

البلقان تمر في وضٍع اقتصادي صعب.
يبقى كارلوف، الذي ُقتل في ظروف ترافقت 
ــاع حــــــــرارة الـــعـــالقـــة بــــن مــوســكــو  ــ ــفـ ــ مــــع ارتـ
في  الضائع  الــوقــت  عّوضتا  اللتن  وأنــقــرة، 
الخالفات السابقة إثر اسقاط األتراك لطائرة 
روسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
التركية«،  ــواء  األجــ »خــرقــت  أنــهــا  معتبرتن 
سريعا، عبر تحّولهما إلى العمل العسكري 
املـــشـــتـــرك، فـــي مــديــنــة الـــبـــاب شــمــالــي حــلــب، 
لضرب تنظيم »داعش«، ومن ثم االتفاق على 
تنظيم مؤتمر أستانة، لتثبيت وقف إطالق 
الــنــار فــي ســوريــة، قبل الــتــحــّول إلــى انبثاق 
آلية مشتركة من املؤتمر، ملراقبة سير وقف 

إطالق النار، والتمهيد ملباحثات سياسية.
قــد يكون كــل شــيء بمثابة »صــدفــة«، لكنها 
صدفة مريبة، أن يموت أو ُيقتل دبلوماسيون 
روس فـــي ظـــــروف ســيــاســيــة دقـــيـــقـــة، وقــبــل 
ــقـــررة  ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــروســـيـــة املـ ــتـــخـ االنـ
الــعــام املــقــبــل، وعــلــى مــشــارف حقبة جــديــدة 
بقيادة دونالد  املتحدة  الــواليــات  تاريخ  في 
 

ّ
ــرامـــب. قـــد يــكــون كـــل شـــيء حــصــل فـــي ظــل تـ

تقاطع دولي سياسي هائل، لكنه يعيد إلى 
السوفييتي،  الزعيم  إعطاء  مرحلة  الــذاكــرة، 
جوزيف ستالن، أوامــره إلى الفرنتي بيريا 
بـــ»تــطــهــيــر« الــحــزب الــشــيــوعــي واملــؤســســات 
الحكومية، في ثالثينيات القرن املاضي. قام 
بيريا بتصفية الكثر، قبل أن يترّدد في أروقة 
الكرملن أن ستالن »ُسّمم على يده«. الحقا 
بــدء عهد سوفييتي جديد  مــع  ُأعـــدم بيريا، 
الذاكرة  في  التاريخ  نيكيتا خروتشيف.  مع 

الروسية يعيد نفسه أحيانا.

املخالفن. وفي هذا اإلطار، يقول خبراء في 
علم التواصل واملعلوماتية إنه ينبغي على 
الــشــركــات الــتــدّخــل، إنــمــا يبقى الــســؤال عن 
مدى مسؤولية الشركات عن انتشار األخبار 
لها  التي تسمح  املعايير  الوهمية ومــا هي 
بالتدخل. وهنا يعتبر هؤالء أنه يجب اعتماد 
مــحــرريــن أو فــريــق أمــنــي يمكنه ومــن خالل 
بموضوعية  دحــضــهــا  الــشــرطــة  تــحــقــيــقــات 
مع إضافة املرجع واملصدر والطابع الزمني 
والــعــالمــة الــجــغــرافــيــة، خــصــوصــا أنـــه زادت 
ــار الـــتـــي تــتــحــدث عـــن حـــاالت  ــبــ أخـــيـــرًا األخــ
اغتصاب أو تدنيس للقبور أو حرق كنائس 
من قبل الجئن وأجانب من املسلمن. وكان 
آخر هذه األخبار ما حصل ليلة رأس السنة 
عــنــدمــا تــم الـــتـــداول بــأخــبــار كــاذبــة مفادها 

إضاءة

■ ال فارق بن جدار #ترامب وجدار الفصل العنصري اإلسرائيلي. إسرائيل 
واليمن املتطرف الغربي وجهان لعملة واحدة

■ ترامب يأمر بحظر دخول سبع دول عربية ألميركا. سياسة ترامب باتت 
واضحة للعيان

■ هنا يتضح لك كم السياسة قذرة! مادلن أولبرايت التي ساهمت في 
حصار العراق ما أدى إلى مقتل ما يقارب نصف مليون طفل تدعي أنها 

ستقف مع املسلمن في عهد ترامب

■ تخشى املؤسسة الحاكمة في أميركا من إجهاز ترامب على أميركا 
اإلمبراطورية، وتضع في عن االعتبار الصعود املرعب للصن والتناغم 

الحميم بن بوتن وترامب

■ هل سيستطيع #ترامب إقامة مناطق آمنة بعد رفض #موسكو

■ أعتقد أنه على الجميع أن يراجعوا خطابات #ترامب أثناء حملته 
االنتخابية وأن يأخذوا ما ذكره فيها بجدية كاملة... ألنه سيحاول تنفيذ 

»كل« ما قاله

■ #الدستور الجديد سيغير #سورية وبحسب بنود الدستور نقترح لو 
يتم تغيير اسم البلد أيضا ويصبح اسمها الجمهورية الروسية السورية

■ ما هذا الهوان الذي أصاب األمة اإلسالمية والعربية؟ في العراق ال 
تدخل العاصمة بغداد إال بكفيل! وفي سورية يستجدون من الغرب إيجاد 

مناطق آمنة

■ لو لم تكتِو روسيا من ضربات املجاهدين في سورية، ملا ذهبت 
للتفاوض ناهيك عن تدهور اقتصادها

■ #فتح_الشام أثبتت أن مصالحها أهم من دماء أهل الشام باستهدافها 
لنساء وأطفال سورية، الذين خرجوا للوقوف أمام ارتالها الغادرة

■ النظام يعتقل املئات من عناصره في حلب.. التعفيش يأكل األخضر 
واليابس باملدينة املنكوبة

»يتم  أنه  صحافي،  حديث  في  ماس،  هايكو  األلماني  العدل  وزير  أكد 
اإلنترنت، والهدف  اإللكترونية على  للهجمات  للتصدي  بناء مركز  حاليًا 
»تنفيذ  أن  إلــى  الفتًا  تقنية«،  وسائل  خــالل  من  أنفسنا  تسليح  منه 
إنما من  الناسفة فحسب  األحزمة  لم يعد ممكنًا من خالل  الهجمات 
خالل القراصنة على شبكة اإلنترنت«، مضيفًا: »ألمانيا ال تصنع األوهام، 
االنتخابات  على  الخارجية  التأثير  محاوالت  من  جدي  تخّوف  هناك  إنما 

البرلمانية العامة الخريف المقبل«.

تسليح تقني
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قطر ـ روسيا... استثمارات الطاقة
موسكو ـ رامي القليوبي

لم تمر أسابيع على إتمام صفقة بيع 19.5% من 
أســهــم شــركــة »روس نــفــط«، أكــبــر شــركــة نــفــط في 
وشركة  لالستثمار  قطر  جــهــاز  لتحالف  روســيــا، 
إبـــرام صفقة جديدة  عــن  وأعــلــن  إال  السويسرية،  »غلينكور« 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دوالر بـــن الـــجـــهـــاز والـــصـــنـــدوق الـــروســـي 

لالستثمار املباشر.
السوري  امللف  في  كبيرة  من خالفات سياسية  الرغم  وعلى 
االستثماري بن  التعاون  بدأ  اقتصادية محدودة،  وعالقات 
روسيا وقطر يتطور منذ عام 2013، عندما اشترى صندوق 
الثروة السيادي القطري أسهما بقيمة 500 مليون دوالر في 

بنك »في تي بي«، ثاني أكبر مصرف في روسيا.
أن قطر ستشارك  بــوتــن،  الــروســي، فالديمير  الرئيس  وأكــد 
ــا. وقـــال  ــيــ فـــي مـــشـــاريـــع إنـــتـــاج الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات فـــي روســ
فــي صفقة خصخصة »روس  املــشــاركــن  لقائه  بــوتــن خــالل 
نفط« أول من أمس األربعاء: »سيشارك القطريون في إنتاج 
الهيدروكربونات في روسيا. ستحصل شركة غلينكور على 
العمل لوضع عقد  بــدأتــم  قــد  أنكم  أعلم  األجـــل.  عقود طويلة 

طــويــل األمـــد لــتــوريــد نفطنا إلـــى األســــواق الــعــاملــيــة«. وأعــلــن 
رئــيــس جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار، عــبــدالــلــه آل ثــانــي، أمـــس، أن 
الجهاز والصندوق الروسي لالستثمار املباشر أبرما صفقة 
جديدة بقيمة ملياري دوالر، مشيرًا إلى أنه قد تم استثمار 
ــه يــجــري االســتــثــمــار فــي مطار  500 مــلــيــون دوالر أخـــرى وأنـ
»بولكوفو« في مدينة سانت بطرسبورغ العاصمة الشمالية 

الروسية.
وسبق لجهاز مكافحة االحتكار الفيدرالي الروسي، أن كشف 
في سبتمبر/أيلول املاضي، أن اللجنة الحكومية لالستثمار 
أسهم  مــن   %25 تبلغ نحو  بيع حصة  على  وافــقــت  األجنبي 

»بولكوفو« لقطر مقابل 239 مليون يورو.
ــــن طــبــيــعــة  ــم يـــتـــم الـــكـــشـــف رســـمـــيـــا عـ ــ ــــت الــــــــذي لـ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ــدة، ذكـــــرت صــحــيــفــة »فــيــدومــوســتــي«  ــديـ االســـتـــثـــمـــارات الـــجـ
الـــروســـيـــة املــتــخــصــصــة فـــي الـــشـــأن االقـــتـــصـــادي فـــي عــددهــا 
ــراء 49% من  ــ ــــس، أن الــحــديــث قـــد يـــجـــري عـــن شـ الـــصـــادر أمـ
أسهم شركة »يارغيو« صاحبة ترخيص استكشاف وإنتاج 
ــرة، يــامــالــو -  ــ الــهــيــدروكــربــونــات بحقل يــاروديــســكــي فــي دائـ

نينتس، ذات الحكم الذاتي حتى عام 2029. 
ــذي بـــدأ اإلنـــتـــاج بـــه في  وتـــقـــدر االحــتــيــاطــات بــهــذا الــحــقــل الــ

النفط و28 مليار  مــن  نهاية عــام 2015، بنحو 4 مالين طــن 
متر مكعب من الغاز. وخــالل األشهر التسعة األولــى من عام 
2016، بلغ اإلنتاج به 2.66 مليون طن نفط و228 مليون متر 
مكعب من الغاز.  وتّوج التعاون بن قطر وروسيا، في نهاية 
الــعــام املــاضــي، بــمــشــاركــة قــطــر فــي صفقة خصخصة أسهم 
»روس نفط« مقابل 10.5 مليار يورو، فيما يعتبر أكبر صفقة 

خصخصة في تاريخ روسيا.
وبـــإتـــمـــام هــــذه الــصــفــقــة، تــمــكــنــت روســـيـــا مـــن كــســر حــصــار 
العقوبات الغربية التي كانت تخضع لها »روس نفط«، ودعم 

امليزانية الفدرالية واستعادة ثقة املستثمرين.
أما شركة »غلينكور« التي تملك قطر حصة مهمة فيها، فقد 
استفادت في إطار الصفقة من عرض مغٍر حصلت بموجبه 
على عقد جديد مدته خمس سنوات لتوريد النفط الروسي 
دون املساس بحق التحالف في بيع أسهم »روس نفط« في أي 
»العربي الجديد«. وقت، وفق ما أكده خبراء اقتصاد وطاقة لـ

الــعــام ملنظمة البلدان املــصــدرة للبترول )أوبــك(  وقــال األمــن 
مــحــمــد بــاركــيــنــدو، لــرويــتــرز أمــــس، إن اســتــثــمــارات قــطــر في 
النفط غير  املنظمة ومنتجي  بــن  الــعــالقــات  روســيــا ستعزز 

األعضاء فيها.

الكويت ـ محمود بدير

ــــط رفـــــض حـــكـــومـــي إلعـــــــادة أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن فــي  وسـ
الكويت إلى ما قبل سبتمبر/أيلول املاضي، والتهديد 
الــقــرارات  لتحصن  الدستورية  املحكمة  إلــى  باللجوء 
الكويتي  األمـــة  مجلس  نـــواب  غالبية  دعــا  الحكومية، 
الوقود  إلى االستجابة ملطالبهم بإلغاء زيــادة أسعار 
وأسعار الكهرباء واملاء قبل الدخول في مرحلة تأزيم 
الكويتي  الــــوزراء  الحكومة. وقـــرر مجلس  مــع  جــديــدة 
مطلع أغــســطــس/آب 2016 رفـــع أســعــار الــبــنــزيــن بــدءًا 
 %83 إلـــى  تــصــل  بنسب  املــاضــي،  مــن سبتمبر/أيلول 

لــلــبــنــزيــن عـــالـــي الــــجــــودة، مــوضــحــا أن هــــذه الــخــطــوة 
تــأتــي فـــي ســيــاق إصـــالحـــات ملــواجــهــة تـــراجـــع أســعــار 
املستوى  رفيعة  وزاريـــة  مصادر  وتقول  عامليا.  النفط 
إلــى ما  البنزين  إعــادة أسعار  لـ »العربي الجديد«، إن 
أن  موضحة  وتفصياًل،  مــرفــوضــة جملة  الــزيــادة  قبل 
مجلس الوزراء يتابع تقارير الجهات املختصة املكلفة 
رصــَد أسعار البنزين وتأثيرها، ومن ثم يقرر تعديل 

األسعار كل ثالثة أشهر.
وفي املقابل اقترحت مؤسسة البترول الكويتية زيادة 
)البنزين( في  الديزل والكيروسن والغازولن  أسعار 
فبراير/ شباط  لشهر  بالتجزئة  الوقود  بيع  محطات 

املقبل، بحسب كتاب رسمي حصلت »العربي الجديد« 
على نسخه منه. وفي تفاصيل الكتاب الحكومي، ُترفع 
إلــى 125 فلسا )46 سنتا(  أســعــار البنزين 91 أوكــتــن 
لليتر، مقابل 85 فلسا في الوقت الحالي، وترفع أسعار 
بــنــزيــن 95 أوكــتــن إلـــى 130 فلسا لــلــيــتــر، مــقــابــل 105 
ــدت مــؤســســة الــبــتــرول فــي كتباها  فــلــوس حــالــيــا. وأكــ
الرسمي، أن هذه الزيادة في أسعار البنزين تأتي وفق 

آلية التسعير املعتمدة عامليا. 
وفي موازاة ذلك، قال مصدر وزاري لـ »العربي الجديد« 
إن الــلــحــظــة الــســيــاســيــة غــيــر مــنــاســبــة لـــرفـــع أســعــار 
البنزين مجددًا في الوقت الحالي، إال أنه سُينظر فيها 

في القريب العاجل تماشيا مع توصيات البنك الدولي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وأضــــاف املــصــدر أن وزراء 
بأي  الــصــدام  حاليا  يتجنبون  االقتصادية  املجموعة 
صــورة مع مجلس األمــة الــذي أبــدى أكثر من مرة عدم 

رضاه على قرار رفع أسعار البنزين. 
الــتــعــاون الخليجي  ــر دول مــجــلــس  والــكــويــت هـــي آخـ
ــطـــوات مــمــاثــلــة، بــعــدمــا سبقتها  الـــتـــي تـــقـــدم عــلــى خـ
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات وقـــطـــر والـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة 
عمان إلى زيــادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، 
ملواجهة االنخفاض الحاد في أسعار النفط عامليا منذ 

منتصف عام 2014.

الكويت: البنزين يُثير أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان

الصين: 
100 مليار دوالر 

لعام الديك

ــيــــنــــيــــون  ــد الــــصــ ــعــ ــتــ يــــســ
ــام  عـــلـــى مــــــدار ســبــعــة أيــ
عطلة تبدأ غدًا )السبت( 
لــــــالحــــــتــــــفــــــال بــــالــــعــــيــــد 
ــام  ــمـــري الـــجـــديـــد »عــ ــقـ الـ
الـــديـــك«، وســـط توقعات 
املـــــواطـــــنـــــون  ــفــــق  ــنــ يــ أن 
دوالر  مــلــيــار   100 أكـــثـــر 
عــلــى الــطــعــام والــتــســوق 
– مـــا يـــعـــادل ضــعــف ما 
ينفقه األميركيون خالل 
ــلــــة عــــيــــد الــــشــــكــــر –  عــــطــ
ــراء تــذاكــر الــقــطــارات  وشـ
عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت بــمــعــدل 
يــتــجــاوز ألــف تــذكــرة في 
ــدة، وفــق  ــواحــ الــثــانــيــة الــ

تقرير لـ »سي إن إن«.
وال يــتــعــلــق األمــــــر فــقــط 
ــل أيــــضــــا  ــ ــ ــاق، بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاإلنـ ــ ــ بـ
والكثافة  السفر  بمعدل 
التي  الــهــائــلــة  السكانية 
ــي تـــوقـــفـــات  ــ ــبـــب فــ ــتـــسـ تـ

بالطرق الرئيسية.
ــع الــــســــلــــطــــات  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
يــقــطــع  أن  ــيــــة  الــــحــــكــــومــ
مــلــيــون   2.5 املــحــتــفــلــون 
رحلة برية و356 مليونا 
مليونا  و58  بالقطارات 
مليون  و43  بــالــطــائــرات 
مــدار  رحــلــة بحرية على 
ابــتــداًء من  أربعن يوما، 
الثاني  13 يناير/كانون 
حتى 21 فبراير/شباط.

والصناعة  الطاقة  وزير  وكيل  السعدون،  عابد  قال 
والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، أمس، 
الماضي  العام  المستقلين  والمنتجين  أوبك  اتفاق  إن 
النفط  إمدادات  على  يؤثر  لن  اإلنتاج  خفض  على 
السعودي لليابان. والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام 
لليابان، حيث تزودها بنحو 1.13 مليون برميل يوميا، أو 

ما يوازي 33.5% من إجمالي واردات اليابان في 2015.

كشف شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن ديون 
الشركة المصرية للمطارات وصلت إلى 7 مليارات جنيه 

)390 مليون دوالر(، بسبب تراجع حركة السياحة.
أن  أمس،  محلية،  لصحيفة  تصريحات  في  وأضاف 
الصاالت  وتوسعة  أقساط  بين  ما  تتوزع  الديون  هذه 

ميناء  شركة  ديون  عن  فضال  الكهرباء،  ومحطات 
مطار القاهرة والمطالبة بسداد قروض تبلغ قيمتها 

280 مليون دوالر و1.5 مليار جنيه.
األزمات  أجل مواجهة  »لدينا خطة شاملة من  وقال: 

والديون المتراكمة والمطالبين بسدادها«.

الجزائري،  الطاقة  وزير  بوطرفة،  الدين  نور  أكد   
للصحافيين، أمس، أن المشاركين في االتفاق بين دول 
خفضوا  قد  سيكونون  المستقلين  والمنتجين  أوبك 
فبراير/  بحلول  يوميا  برميل  مليون   1.8 بواقع  اإلنتاج 

شباط. 
أوبك  دول  إن  الماضي،  األحد  قالوا،  نفط  وزراء  وكان 

لخفض  قوية  بداية  حققوا  المستقلين  والمنتجين 
اإلنتاج بموجب أول اتفاق من نوعه في أكثر من عشر 
سنوات مع سعي المنتجين لتقليص تخمة المعروض 

في السوق ودعم األسعار.

في  العمومية  الوظيفة  وزير  البريكي،  عبيد  قال 
تونس، إن بالده تستهدف التسريح االختياري ألكثر من 50 
ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصالحات رئيسية 
بدءا من هذا العام، مضيفا أن هذا اإلصالح سيبدأ في 

2017، لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.
 %13.5 حوالي  البالغ  تونس  في  األجور  كتلة  ومعدل 
المقرضون  ويطالب  العالم.  في  المعدالت  أعلى  من 

بخفض كتلة األجور كإصالح رئيسي.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

كثيرون صدموا من تصنيف 
مصر ضمن أسوأ 20 دولة في 
مجال جذب االستثمارات وبيئة 
األعمال والوساطة املالية، وذلك 

في تقرير منتدى دافوس العاملي، 
وكثيرون أيضا توقعوا التصنيف 

واعتبروه أمرا منطقيا، وهناك 
طرف ثالث تعامل مع التصنيف 

على أنه حدث عابر ال يجب منحه 
اهتمامًا أكثر من الالزم.   صدمة 

الطرف األول مبنية على أن الحكومة 
أنجزت خطوات تمهد الطريق أمام 
عودة االستثمارات سواء الهاربة 

أو الجديدة، منها تعويم الجنيه 
والحد من تأثيرات السوق السوداء 
على مناخ االستثمار وإقرار قانون 
جديد لالستثمار، وتشكيل املجلس 

األعلى لالستثمار. أما توقعات 
الطرف الثاني التي لم تصدمها 
نتيجة دافوس فهي مبنية على 

عوامل معظمها سياسي ومرتبطة 
بما يسميه هذا الطرف بحالة 

الغموض السياسي التي تمر بها 
البالد منذ 3 يوليو 2013.  وبغض 

النظر عن مدى دقة املبررات التي 
يستند لها كل طرف للوصول 
للنتيجة التي خلص لها، فإننا 

أمام تقرير خطير ومؤلم ملنتدى 
دافوس، تقرير يقول إن مصر 

تحولت إلى دولة طاردة لالستثمار، 
وأنها أصبحت من بني أسوأ 

دول العالم في جذب وتشجيع 
االستثمار وبيئة األعمال، بل إن 

التقرير عد مصر ضمن أسوأ 20 
دولة في مجال االستثمارات وبيئة 
األعمال والوساطة املالية، وهو ما 
أثر على ترتيبها الكلي الذي جاء 
في املركز الـ 73 من إجمالي 79 
دولة تقع ضمن مجموعة الدول 

ذات الدخل املتوسط واملنخفض. 
هناك عوامل عدة وضعت مصر 

ضمن هذا التصنيف منها 
استمرار وجود انقسامات داخل 
املجتمع وهو ما يؤثر سلبا على 

مناخ االستثمار، ومواصلة تحفظ 
السلطات على أموال معارضيها، 

وادراج رجال أعمال معروفني 
ضمن قوائم اإلرهاب، والتنصت 

على الشخصيات املهمة، صحيح أن 
هذه قضايا سياسية لكنها تمثل 

قلقا للمستثمر كما ترصد تقارير 
عاملية. واضافة لألسباب السياسية 

هناك أسباب أخرى منها صعوبة 
تحويل األرباح الرأسمالية للخارج، 
وصعوبة تدبير الدوالر رغم تعويم 

الجنيه، وارتفاع تكلفة اإلنتاج 
عقب زيادة سعر الدوالر لنحو 

19 جنيها. ورغم رهان الحكومة 
على استقطاب االستثمارات عبر 
آليات منها تعويم الجنيه وإصدار 

قانون جديد لالستثمار يعطي 
حوافز لرجال األعمال، اال أن هذه 

اآلليات لن تثمر عن شيء ملموس 
على أرض الواقع. الحكومة مطالبة 
باتخاذ إجراءات سريعة لتحسني 
مناخ االستثمار عبر أدوات عدة 
منها تبريد الساحة السياسية 

واجراء مصالحة مجتمعية 
والتوقف عن الحديث عن االرهاب، 
يواكب ذلك إصالحات اقتصادية 
حقيقة منها تقليل عجز املوازنة، 

والحد من التضخم الذي يهدد مناخ 
االستثمار، وتوفير البنوك النقد 
األجنبي والتمويل للمستثمرين.

مصر ..
لماذا األسوأ؟
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بغداد ـ أحمد النعيمي

بـــعـــد نـــحـــو عــــــام مـــــن الـــخـــالفـــات 
الـــحـــادة بـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
في  املحلية  ونظيرتها  بغداد  في 
مــحــافــظــة كـــربـــالء )جـــنـــوب(، بــشــأن الــســيــاح 
تستقطب  الــتــي  املحافظة  أعلنت  الــديــنــيــن، 
مئات آالف الوافدين سنويا من إيران ودول 
أخرى الشروع في بناء مطار مستقل ُينهي 
ارتباطها بسلطة النقل الجوي في العاصمة.

مبالغ  في  أحقيتها  كربالء  حكومة  وتؤكد 
القادمن  فرض على 

ُ
ت التي  الدخول  سمات 

ــداد، وتـــطـــالـــب بــهــا  ــ ــغـ ــ إلـــيـــهـــا عـــبـــر مــــطــــار بـ
بـــهـــدف تــطــويــر الــســيــاحــة الــديــنــيــة لــديــهــا، 
وهــو مــا ترفضه بــغــداد الــتــي تعتبر أن أي 
مخصصات إضافية ألي محافظة يجب أن 

تتم بقانون منفصل.
ــلـــيـــة حــجــر  ــــالء املـــحـ ــربـ ــ ــــت حـــكـــومـــة كـ ــعـ ــ ووضـ
األساس ألول مطار في تاريخها قبل يومن، 
بتمويل رئيس من الذراع املالية إلدارة املراقد 
الــديــنــيــة املــقــدســة فــي الـــعـــراق وتــنــفــيــذ شركة 
بقيمة  املتخصصة،  البريطانية  »كوبرغس« 

تصل إلى نصف مليار دوالر.
ــال مــســؤولــون مــحــلــيــون فـــي املــحــافــظــة إن  وقــ
مساحة املطار تبلغ قرابة 18 ألف دونم، ويقع 
على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة 
كربالء. ومن املقرر االنتهاء من املرحلة األولى 
قــادرًا  يــكــون بعدها  للمطار خــالل 18 شــهــرا، 
على استقبال الرحالت القادمة إلى املدينة من 

خالل مدرج طائرات واحد.
الــتــعــلــيــق على  بـــغـــداد  مـــطـــار  إدارة  ورفـــضـــت 
املشروع إال أن مسؤوال فيها تحدث لـ »العربي 
الجديد« شريطة عدم الكشف عن اسمه قائال: 
»مطار كربالء سيكون بال شك تابعا لسلطة 
الطيران املدني وأي موارد تأتي من تأشيرات 
نزل  ســواء  لبغداد  للسياح ستذهب  الــدخــول 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

واصل الريال اليمني تراجعه إلى مستويات 
تاريخية في السوق السوداء، ليتجاوز سعر 
330 ريــااًل لــلــدوالر الــواحــد مع وصــول دفعة 
من نقود جديدة طبعت في روسيا. غير أن 
السوق، وفق  الجديدة في  النقود  عــدم ضخ 
ما ذكره مسؤولون في البنك املركزي، يؤكد 

أنها بريئة من أزمة انهيار الريال.
وقــــــال مـــصـــرفـــيـــون ومـــتـــعـــامـــلـــون فــــي ســـوق 
الــريــال  الــخــمــس، إن  الــصــرف اليمنية، أمــس 
واصل تراجعه أمام الدوالر األميركي، حيث 
هوى في السوق املوازية بصنعاء وعدن إلى 
335 ريـــاال لـــلـــدوالر، وهـــو أدنـــى مــســتــوى له 
على اإلطالق. ولجأت جماعة املتمردين التي 

املسافر بكربالء أو غيرها ألن اإلدارة واحدة«، 
وفـــقـــا لـــقـــولـــه. ووفـــقـــا ملـــســـؤولـــن فـــي حــكــومــة 
املــطــار نحو  فــإنــه يتوقع أن يستقبل  كــربــالء، 
مليوني شخص من خارج العراق سنويا، ما 
يبشر بعوائد مالية تقترب من مائتي مليون 

دوالر على أقل تقدير في العام الواحد.
وقـــال عــضــو مجلس كــربــالء ســـالم الــبــهــادلــي 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »إنـــشـــاء املـــطـــار بــدايــة  لـ
صحيحة نحو سياحة أكبر توفر فرص عمل 

وعوائد مالية أكبر«.
ــداد  ــغــ ــالــــب بــ ــطــ ــوات نــ ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــــاف: »مـ
بــمــخــصــصــات لـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــاحـــة وتــأهــيــل 
الــــشــــوارع فـــي املـــديـــنـــة الــقــديــمــة أو الــعــتــبــات 
الـــزيـــارات، لكنها  الدينية خــاصــة فــي مــواســم 
لــم تلتفت إلــيــنــا واضــطــرتــنــا لــالعــتــمــاد على 
رافــدا  املطار سيمنحنا  اآلن  ذاتــيــة،  إمكانيات 

ماليا يمكننا من خدمة السياح واملحافظة«.
وقال املسؤول في املؤسسة الدينية بكربالء، 
املــطــار سيساهم  إن  الكربالئي،  املــهــدي  عبد 
الفرات  بمدن  السياحية  الحركة  إنعاش  في 
األوســط التي تضم خمس محافظات بينها 

النجف وكربالء. 
املــطــار ستكون  أن كلفة  مــهــنــدســون  وكــشــف 
بحدود نصف مليار دوالر أميركي، نصفها 

الحلول  إلى  العاصمة صنعاء  تسيطر على 
األمنية، وأرسلت تحذيرات إلى مالك محال 
تعاملهم  في حال  بإغالق محالهم  الصرافة 
بالتعامل  لهم  السماح  مع  الجديد  بالسعر 
بسعر 315 ريــاال للدوالر الواحد وهو سعر 
الـــصـــرف املــســتــقــر فـــي الـــســـوق املـــوازيـــة منذ 

ــلـــة األولـــــــى مــــن الــعــمــل  ــــالل املـــرحـ ســـتـــكـــون خـ
مدينتي  بن  الــواصــل  الطريق  عند  وسينجز 
كـــــربـــــالء والــــنــــجــــف، وهــــمــــا مـــديـــنـــتـــان لــهــمــا 

خصوصية دينية كبيرة في العراق. 
ــال الــخــبــيــر املــعــمــاري عــبــد الــجــبــار حسن:  وقــ
ــار ســيــكــون لـــه تــثــيــر كــبــيــر فـــي تــعــزيــز  ــطــ »املــ
الــســيــاحــة الــديــنــيــة ورفــــد االقــتــصــاد الــوطــنــي 
ــدًا وتـــعـــزيـــز حـــركـــة الــنــقــل  بــــــــواردات كــبــيــرة جــ
ــاد  ــتـــصـ ــالــــح االقـ ــا يـــصـــب فــــي صــ ــمـ الــــجــــوي بـ

الوطني العام«.
وبـــن حــســن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الشركة 
البريطانية العاملية التي تشرف على التنفيذ، 
املطار  أن  مــا يعني  اإلنــجــاز،  معروفة بسرعة 
ســيــدخــل فعليا حــيــز الــعــمــل فــي غــضــون عــام 

ونصف كما هو متفق عليه. 
واعــتــبــر خــبــراء أن املــطــار سيكون قـــادرًا على 
ــعــــراق بـــمـــورد اقـــتـــصـــادي كــبــيــر يــعــزز  رفــــد الــ
ميزانية الدولة التي عانت أزمــات  اقتصادية 
متعددة نتيجة اعتمادها األوحد على النفط.

الكربالئي،  االقتصادي جعفر  الخبير  وتوقع 
فـــي تــصــريــح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــكــون 
استقبال مليوني  ــادرا على  قـ الــجــديــد  املــطــار 
أن  املــعــروف  األقـــل، »فمن  مسافر سنويًا على 
مــديــنــة كـــربـــالء ذات خــصــوصــيــة ديــنــيــة في 
العراق وهــذا يعني زيــادة أعــداد الزائرين من 
الــعــالــم وبــالــتــالــي رفـــد اقتصد  مــخــتــلــف دول 
الــبــالد بــمــوارد إضــافــيــة«. ويــقــول مختصون 
إن املــســافــة بــن مــطــار كــربــالء الـــدولـــي املــزمــع 
ــازه ومـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي تــقــدر بنحو  إنـــجـ
النقل  حــركــة  تكثيف  يعني  مــا  كيلومتر   100
ضمن املساحة الجغرافية املنحصرة بن مدن 
الوسط والجنوب ورفع القدرات االقتصادية. 

وتــعــتــبــر الــســيــاحــة الــديــنــيــة فـــي الـــعـــراق، هي 
النفط،  بعد  الوطني  لالقتصاد  الثاني  الرافد 
لكنها تعرضت لشلل كبير بعد عام 2003 وما 
تــاله من تدهور أمني في عموم البالد. وكان 
خبراء اقتصاديون نصحوا الحكومة العراقية 
منتصف عام 2015 خالل األزمــة االقتصادية 
الخانقة التي عصفت بالبالد بضرورة تعزيز 
الــســيــاحــة الــديــنــيــة وإنـــشـــاء مـــرافـــق سياحية 

ومطارات جديدة.
ووفق تقرير وزارة التخطيط العراقية نهاية 
العام املاضي، فقد دخل قرابة 4 مالين زائر 
ديني للبالد، من دول أبرزها إيران وباكستان.

والنجف  كــربــالء  مدينة  بالعادة  ويقصدون 
الـــتـــي تــضــم أضـــرحـــة ومـــراقـــد مــقــدســة ألهــل 
الــبــيــت الــنــبــوي، فــضــال عــن بــغــداد وســامــراء. 
وينفق السائح في املتوسط قرابة ألف دوالر 

خالل زيارته للعراق.

الثاني املاضي.  وقــال أحد  نوفمبر/تشرين 
الــجــديــد«  لـــ »الــعــربــي  الــصــرافــن بالعاصمة 
الحوثين نفذت حمالت مداهمة  إن جماعة 
ملحال الصرافة وحذرتهم من التعامل بسعر 
الــجــمــاعــة  ــح أن  ــ ــلــــدوالر. وأوضــ لــ ــاال  ــ 335 ريـ
تستغل أي تراجع للريال في مداهمة محال 
الــصــرافــة ومــمــارســة االبـــتـــزاز ضــدهــا ونهب 

أموالها.
وأكد صراف في العاصمة املؤقتة عدن حيث 
مقر الحكومة الشرعية، أن سعر الريال هوى 
منذ األسبوع املاضي إلى 330 رياال للدوالر، 
بــعــد انــتــشــار األخــبــار عــن وصـــول دفــعــة من 

النقود الجديدة إلى البنك املركزي. 
وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أحــمــد 
بـــن دغــــر، قــبــل ثــالثــة أســابــيــع، انــتــهــاء أزمـــة 

السيولة مع وصول نقود جديدة إلى مدينة 
عــدن جنوب الــبــالد. وأكـــدت مــصــادر رسمية 
أن الـــحـــكـــومـــة تــســلــمــت الـــدفـــعـــة األولـــــــى مــن 
نقود جديدة طبعت في روسيا. وبرأ خبراء 
مصرفيون النقود الجديدة من تهاوي الريال 
لم  النقدية  املطبوعات  أن  أخــيــرا، موضحن 
يتم ضخها إلــى السوق وأنــه سيتم ضخها 

على دفعات وتأثيرها سيكون محدودًا.
أنه  ســيــف،  منير  املصرفي  الخبير  وأوضـــح 
أن يكون  املنظمة ممكن  االقــتــصــاديــات  »فــي 
آثــار على تقلب سعر  لطباعة نقود جــديــدة 
الـــصـــرف، لــكــن فــي الــيــمــن ال يــوجــد اقــتــصــاد 
مــنــظــم ولــــن يـــحـــدث تـــأثـــيـــرات عــلــى الــصــرف 

بسبب الطباعة«.
لـــ »العربي الــجــديــد«: »نحن في  وقــال سيف 
يــكــون سعر الصرف  حــالــة حــرب وممكن أن 
ربما  ويتجاوز  السعر  هــذا  من  بكثير  أعلى 
500 ريـــال لـــلـــدوالر، لــكــن مــن خـــالل تجربتي 
معوم  باليمن  الــصــرف  سعر  فــإن  املصرفية 
ولكن مسيطر عليه بقرار سياسي، وهو في 

الغالب من يحدد سعر الصرف«.
وأشـــــــــار ســــيــــف، وهــــــو مــــديــــر ســــابــــق ألحـــد 
املــصــارف الحكومية، إلــى أن مــا يــحــدث هو 
تأثير نفسي إعالمي يؤدي إلى زيادة الطلب 
عــلــى الــعــمــالت الــصــعــبــة، حــيــث انــتــشــر خبر 

طباعة عملة جديدة، فارتفع السوق.
أنــه يحدث  اليمني،  املــصــرفــي  الخبير  وأكـــد 
في فترات تراجع للدوالر بسبب اإلجــراءات 
ــقـــرار الــســيــاســي وضــبــط عملية  األمــنــيــة والـ
مــتــاجــرة الــعــمــالت، لكن يــكــون هــبــوط وقتي 
ــراء غير  ــ ويـــعـــاود الـــــدوالر االرتـــفـــاع ألنـــه إجـ
بجامعة  االقتصاد  أستاذ  ويــرى  اقتصادي. 
النقدية  املطبوعات  أن  الفسيل،  طه  صنعاء 
بريئة من انهيار سعر صرف الريال اليمني، 
وأن ثــمــة عــوامــل أخـــرى تسببت فــي تــهــاوي 

العملة مؤخرا.
وقال الفسيل: »أعتقد أن تأثير طباعة النقود 
ســيــكــون مــحــدودًا كـــون االقــتــصــاد متعطشا 
املبلغ ليس كبيرًا جدًا،  أن  بشكل كبير، كما 

ولذلك سيأخذ األمــر وقته حتى يتم حدوث 
الــتــأثــيــر، وبــعــد أن تـــرتـــوي الـــســـوق، كــمــا أن 
ــقـــود الـــجـــديـــدة ســتــحــل مـــحـــل الــســيــولــة  ــنـ الـ
النقدية السابقة التي اختفت فجأة«. وشهد 
الدوالر ارتفاعًا تصاعديًا منذ بداية الحرب 
فـــي الــيــمــن مـــــــــارس/آذار 2015، لــيــصــل إلــى 
الــــواحــــد مـــن 215 ريـــاال  لــــلــــدوالر  ــاال  ــ 335 ريـ
للدوالر قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية 
الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم 

مستويات الفقر.
وقرر البنك املركزي اليمني، في 21 مارس/

أذار من العام املاضي، تخفيض سعر العملة 
املحلية إلى 250 ريااًل للدوالر للشراء و251 
للبيع من 215 ريااًل. ومع ذلك، عجز املركزي 
عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت 
الــفــجــوة أكــثــر بـــن الــســعــر الــرســمــي لــلــريــال 

ونظيره في السوق املوازية. 
الــبــالد  الــحــوثــيــن مــــــوارد  وأدى اســـتـــنـــزاف 
تهاوي  إلى  الحربي،  للمجهود  وتسخيرها 
احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي إلـــى 987 مليون 
دوالر )شاملة ودائــع البنوك( في سبتمبر/

أيلول املاضي، مقابل 4.7 مليارات دوالر في 
نهاية عام 2014. ويرجح خبراء مصرفيون 
أن يــســتــمــر تــــهــــاوي الــــريــــال فــــي ظــــل غــيــاب 
واالقتصادي،  والسياسي  األمني  االستقرار 
وتردي أوضاع القطاع املصرفي اليمني إلى 
استيعاب  معها  يصعب  كارثية  مستويات 
مــحــتــمــلــة  نــــقــــديــــة  ــاع ألي ســــيــــاســــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
تستهدف املحافظة على سعر صرف الريال 

عند مستوياته الحالية.
ــال لـــثـــالث صـــدمـــات شــديــدة  ــريــ ــعــــّرض الــ وتــ
ــزءًا كــبــيــرًا من  ــ كـــانـــت الــســبــب فـــي فـــقـــدانـــه جـ
اليمنية،  الــتــخــطــيــط  وزارة  بــحــســب  قــيــمــتــه، 
ل هذه الصدمات في الحرب، وسماح 

ّ
وتتمث

الحوثين للقطاع الخاص باستيراد الوقود 
فاتورة  اليمني عن تغطية  املــركــزي  وتوقف 
الــرســمــي  الـــصـــرف  بــســعــر  ــوقــــود  الــ واردات 
لـــلـــدوالر(، إضــافــة إلــى تهاوي  )214.9 ريـــااًل 

احتياطي البالد من النقد األجنبي.

الجزائر ـ حمزة الكحال

في  الــذاتــي  االكتفاء  تحقيق  على  الجزائرية  الحكومة  تراهن 
الــعــام املقبل، فــي وقــت ال تــزال  إنــتــاج الحديد الصلب بحلول 
تــتــراوح قيمته بــن 3 و4 مليارات دوالر من  تستورد فيه مــا 

هذه املادة سنويا.
ــنـــاجـــم  ــاعـــة واملـ ــنـ ــرح وزيـــــــر الـــصـ ــ ــوعــــن، صــ ــبــ ــرف أســ ــ ــي ظــ ــ وفــ
الــجــزائــري، عبد الــســالم بــوشــوارب، أربــع مــرات بــأن »الجزائر 
وذلك  الحديد  من  احتياجاتها  من  الذاتي  اكتفاءها  ستحقق 
عند دخول مجمع بالرة مرحلة االستغالل في النصف الثاني 
من 2018«، ضمن مساعي البلد الذي ينفق أغلب احتياطاته 

من النقد األجنبي على االستيراد، لتعزيز اإلنتاج املحلي.
وتمتلك الجزائر خمسة مصانع كبرى للحديد، إال أن طاقتها 
اإلنتاجية ال تتجاوز سقف 500 ألف طن سنويا، بينما تصل 
حــاجــة الــســوق الداخلية إلــى 2 و 3 مــاليــن طــن، فيما ينتظر 
أن يدخل مصنع »بــالرة« للحديد والصلب اإلنتاج منتصف 
السنة الحالية بطاقة إنتاج أولية تقارب 800 ألف طن سنويا، 
بشراكة مع مستثمرين قطرين. ومن املتوقع أن يصل إنتاج 

هذا املصنع إلى حدود خمسة مالين طن سنويا.
أن  إال  الحكومي،  الخطاب  ينتاب  الــذي  التفاؤل  مــن  وبالرغم 
املتتبعن للملف يجدون صعوبة في فهم الكيف والكم الذي 

ستعتمده الحكومة الجزائرية لتحقيق االكتفاء الذاتي.
بــرهــام، في  للمناجم، خالد  الجزائري  االتــحــاد  وشكك رئيس 
تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، فــي األرقـــــام الــتــي تــســوق لها 
الحكومة، املتعلقة بتحقيق االكتفاء الذاتي من الحديد. وقال 
الجزائري(  الحجار  )مركب  أفريقيا  في  مصنع  »أكبر  برهام: 
يعاني الشلل في اإلنتاج على مستوى الفرن العالي املتوقف 
التي خصص  التأهيل  إعــادة  العمل، بسبب أعمال  تماما عن 

لها ما يزيد عن املليار دوالر«.
وفـــي مــا يــخــص الــقــاعــدة املــنــجــمــيــة الــتــي تمتلكها الــجــزائــر، 
وبالتحديد منجم غار جبيالت )شرق( - املشروع الذي لم يَر 

إلى  للمناجم  الجزائري  - لفت رئيس االتحاد  اآلن  إلــى  النور 
أن املنجم يعد من بن أكبر املناجم في العالم باكتنازه أكثر 
من ثالثة مليارات طن من الفوالذ املختلط بمعدن الفوسفور، 
إال أن مشكلتي النقل وامليزانية التي يتوجب صرفها إلنجاز 
يــفــوق طــولــهــا 2700 كــلــم بالنظر  الــحــديــديــة  لــلــســكــك  شــبــكــة 
األم  الــفــوالذ  املنجم بمصنع  التي تربط  الطويلة  املسافة  إلــى 
تعيقان  الــبــالد،  غـــرب  أقــصــى  فــي  ــران  وهــ وملحقه بمحافظة 

مخطط الحكومة الذي قد يصطدم بالواقع مع مرور الوقت.
وفي سعيها لتحقيق االكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحديد، 
تـــواجـــه الــحــكــومــة عــقــبــات أخــــرى تــضــاف إلـــى عــقــبــتــي الــوقــت 
ونقص األموال، وهي ارتفاع الطلب الداخلي الذي ال يزال يأخذ 
منحى تصاعديًا جراء إطالق الحكومة مشاريع كبرى كبناء 
مليون وحدة سكنية، ضمن صيغة »البيع باإليجار« املوجه 
التحتية،  البنية  مشاريع  إلــى  بــاإلضــافــة  املتوسطة،  للطبقة 
في وقت حددت الحكومة ذاتها الكمية املسموح باستيرادها 

سنويا ابتداء من العام املاضي بنحو مليوني طن.
االكتفاء  بتحقيق  املتعلق  الحكومة  رهـــان  على  تعليق  وفــي 
الوطني  املجمع  الحديد، يرى رئيس  إنتاج  الذاتي في مجال 
لخبراء املهندسن املعمارين عبد الحميد بوداود في تصريح 
األقــل  أن تتوفر على  الحكومة يجب  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ 
ملــدة 80 شــهــرا، »فال  مــخــزون يكفي احتياجات املصانع  على 
يمكن مع التوسع في مشروعات السكن والبنية التحتية، أن 
سقف االستيراد بمليوني 

ُ
تحتاج 5 مالين طن سنويا وأنت ت

طن وتريد إحداث االكتفاء بظرف أقل من سنة ونصف السنة«.
وأضــاف أن »الحكومة ال تــدري حجم الرهان الــذي رفعته، إذ 
ال يعقل أن ترفع اإلنتاج املحلي من الحديد بنسبة 300% في  
فــتــرة وجــيــزة كــهــذه بنفس املــصــانــع ونــفــس طــاقــة االستغالل 
الحديد  على  الــداخــلــي  الطلب  فيه  يرتفع  وقــت  فــي  للمناجم، 

بنسبة 15% سنويا«.
الــجــزائــر مــا قيمته 1.74 مــلــيــار دوالر مــن مــواد  ــتـــوردت  واسـ

البناء في األشهر العشرة األولى من السنة املاضية.

العراق: مطار لخدمة 
مليوني زائر إلى كربالء

تونس نحو األسواق األفريقيةعملة اليمن تواصل االنهيار... النقود الجديدة بريئة

تستهلك الجزائر بين 2 و 3 ماليين طن حديد سنويًا )فرانس برس(4 ماليين وافد أجنبي زاروا العراق العام الماضي )محمد سواف/فرانس برس(

يعاني اليمن أزمة نقص سيولة مالية )محمد حواس/فرانس برس(

الجزائر تسابق الزمن لتوفير الحديد

بعد جدال دام 
لنحو عام بين بغداد 
وكربالء بشأن عوائد 

السياحة الدينية، شرعت 
األخيرة في بناء مطار 

خاص يستقطب قرابة 
مليوني زائر سنويًا

تورط 230 شركة 
ليبية بعمليات فساد

قال رئيس قسم التحقيقات الليبية في 
مكتب النائب العام في طرابلس الصديق 
الصور، إن 230 شركة تجارية متورطة 

في عمليات فساد فيما يتعلق باالعتمادات 
املستندية، مضيفًا أن شركات عدة زّورت 

قرارات جمركية دون توريد بضاعة، 
أو قامت بتوريد بضاعة بقيمة أقل من 

االعتمادات املمنوحة لها من املصارف أو 
جلبت حاويات فارغة للتمويه. وأكد خالل 

مؤتمر صحافي، أنه تم إصدار أوامر قبض 
على عدد من الوزراء لتورطهم في قضايا 

فساد وإهدار للمال العام، ولم يأت منهم 
أحد إلى مكتب النائب العام، متحفظًا على 
ذكر أسمائهم بسبب االنقسام السياسي. 

واالعتمادات املستندية هي إحدى أدوات 
تمويل عمليات التجارة الخارجية.

السيسي يقّر برنامج 
الملك سلمان بسيناء

أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
قرارًا جمهوريًا باملوافقة على مذكرة االتفاق 

ع بني مصر والسعودية، لتنمية شبه 
ّ
املوق

جزيرة سيناء بتمويل 1.5 مليار دوالر.
شر في عدد الجريدة 

ُ
ونّص القرار، الذي ن

الرسمية الصادر أمس الخميس، على 
»املوافقة على مذكرة االتفاق بشأن برنامج 

امللك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه 
عة في الرياض بني 

ّ
جزيرة سيناء املوق

حكومتي جمهورية مصر واململكة العربية 
السعودية«.

المغرب لم ينفذ 
خطته إلرساء النزاهة

عّبرت الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة 
)ترانسبارنسي- املغرب(، عن استيائها 
لعدم برمجة مخصصات مالية، من أجل 
تنفيذ خطة محاربة الفساد التي أعلنت 

عنها الحكومة قبل أكثر من عام.
والحظ عز الدين أقصبي، عضو 

ترانسبارنسي - املغرب، خالل مؤتمر 
صحافي مساء األربعاء بالدار البيضاء، أن 
موازنة العام الحالي، لم تتضمن أية إشارة 

للمخصصات املالية املرصودة ملحاربة 
الفساد. وشدد خالل املؤتمر املنظم بعد 

اإلعالن عن تصنيف ترانسبارنسي الدولية 
على أن الخطة لم يشرع في ترجمتها على 

أرض الواقع، علمًا أن حكومة عبد اإلله 
بنكيران، كانت التزمت بتخصيص 180 
مليون دوالر من أجل محاصرة الفساد.

جونسون آند جونسون 
تشتري أكتيليون مقابل 

30 مليار دوالر
 أعلنت شركة جونسون آند جونسون 

األميركية العمالقة ملنتجات الرعاية 
الصحية وأكتيليون السويسرية، أمس 

الخميس، أن جونسون ستستحوذ على 
الشركة السويسرية املتخصصة في 

التكنولوجيا الحيوية مقابل 30 مليار 
دوالر تسدد نقدًا وتشمل بيع وحدة 
األبحاث والتطوير التابعة ألكتيليون. 

وتمنح صفقة االستحواذ جونسون آند 
جونسون حق التحكم في خطوط إنتاج 
أدوية باهظة الثمن لعالج أمراض نادرة 

في املجموعة السويسرية، ما يسهم في 
تنويع قطاعها من األدوية، في وقت يواجه 

فيه أهم منتجاتها وهو عقار ريميكاد 
لعالج التهاب املفاصل منافسة من 

أنواع أرخص ثمنًا. وجاء العرض بدفع 
280 دوالرًا لكل سهم بعد أسابيع من 

املحادثات الحصرية.

الصين: رقابة صارمة على 
القروض الجديدة

أصدر بنك الشعب الصيني )البنك 
املركزي( تعليمات للمصارف بفرض 

رقابة صارمة على منح القروض الجديدة 
خالل الربع األول من العام الجاري، 

في خطوة جديدة للحد من الرفع املالي 
املتزايد، بحسب ما أوردته »بلومبيرج« 

عن مصادر على دراية  باملسألة. وتركز 
التعليمات الجديدة من البنك املركزي 

بشكل خاص على قروض الرهن العقاري 
تزامنًا مع مجهودات حثيثة من السلطات 
لكبح جماح أسعار الوحدات السكنية. من 
ناحية أخرى، يحاول صانعو السياسات 

تحقيق التوازن عبر تجنب االئتمان 
املتزايد الذي يؤدي لتضخم فقاعات 

األصول والحفاظ على التمويل الكافي 
لتلبية الطلب املوسمي املتزايد قبل عطلة 

السنة القمرية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

18
محليون  مسؤولون  قــال 
تبلغ  المطار  مساحة  إن 
قرابة 18 ألف دونم، ويقع 
على بعد 35 كيلو مترًا إلى 
الجنوب من مدينة كربالء. 
من  االنتهاء  المقرر  ومــن 
للمطار  األولـــى  المرحلة 

خالل 18 شهرًا.

تونس ـ فرح سليم

يـــــــولـــــــي وفــــــــــد مــــــــن رجـــــــــــــال األعـــــــمـــــــال 
الــتــونــســيــن الــشــهــر املــقــبــل وجــهــتــهــم 
تستعد  السمراء، حيث  الــقــارة  جنوب 
ــاد الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  مــنــظــمــة اتـــحـ
لــلــقــيــام بــجــولــة أفــريــقــيــة مــوّســعــة من 
أجل استكشاف األســواق والبحث عن 

آفاق تصدير جديدة.
وتعد السوق األفريقية وفق كل التقارير 
الدولية، مجاال مهما لتوسيع الشركات 
ــــي مــخــتــلــف  ــيـــة لـــنـــشـــطـــاتـــهـــا فـ ــتـــونـــسـ الـ
ــقــــطــــاعــــات نــــظــــرا لـــخـــصـــوصـــيـــة هـــذه  الــ
تتحسس طريقها  الــتــي  الــبــكــر  الــســوق 
االقتصاد  خــبــراء  ويعتبر  الــنــمــو.  نحو 
األفريقية  للسوق  التونسي  الدخول  أن 
تأخر كثيرا، مما فوت على البالد فرصا 
قــــدرة  نــــشــــاطــــات ذات  لـــتـــطـــويـــر  مـــهـــمـــة 
الصناعات  غـــرار  على  عالية  تشغيلية 
الغذائية والدوائية إلى جانب األنشطة 
الــعــامــة. ــال  ــمـ واألعـ بالتجهيز  املــتــعــلــقــة 

وال تعّد الجولة املرتقبة لرجال األعمال 
الــتــونــســيــن نـــحـــو الـــبـــلـــدان األفــريــقــيــة 
األولــى من نوعها، حيث سبق أن كانت 
ملنظمتهم مبادرات في هذا االتجاه غير 
أن نتائجها ظلت محدودة لعدة عوامل 
واالقتصادي  األمني  الوضع  بينها  من 

الذي تمر به تونس. 
ــال عـــضـــو الـــبـــرملـــان واملــســتــثــمــر فــي  ــ وقــ
رضــا شرف  الدوائية  الصناعات  مجال 
األوروبــيــة  بالسوق  االهتمام  إن  الــديــن، 
عــلــى مــــدى عـــقـــود طــويــلــة شــغــلــهــم عن 
البحث عــن أســـواق جــديــدة تــكــاد تكون 
املــنــافــســة فــيــهــا مــنــعــدمــة، الفــتــا إلـــى أن 
ــاء الــــــذي جـــمـــع مــصــنــعــي األدويــــــة  ــقـ ــلـ الـ
بــوزيــرة الصحة الــســودانــيــة فــي تونس 
إبرام  االتفاق على  كان مثمرا، حيث تم 
صـــفـــقـــات يـــتـــولـــى عـــبـــرهـــا املـــصـــنـــعـــون 
التونسيون توفير الدواء للمستشفيات 

الــســودانــيــة. وأضــــاف شـــرف الـــديـــن، في 
تــصــريــح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه آن 
مـــن جــلــبــاب األســـــواق  لـــلـــخـــروج  األوان 
ــاق  ــفــ ــيـــديـــة، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن االتــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
املــبــرم مــع الـــســـودان سيحقق نــمــوا في 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــدوائــيــة ال يــقــل عن 
أســواق  نحو  بــوابــة  سيكون  كما   ،%10
تربطها  التي  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
مشتركة،  تجارية  اتفاقيات  بــالــســودان 
وهو ما يسهل للمستثمرين التونسين 

االنتفاع بمزايا هذه االتفاقيات.
األمــــم  تـــقـــريـــر  أكـــــد  ومــــنــــذ ســـنـــة 2013، 
املـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة الــخــاص 
أن  أفــريــقــيــا  فــي  االقــتــصــاديــة  بالتنمية 
ــبـــادالت الــتــجــاريــة بــن تونس  جــمــلــة املـ
والـــبـــلـــدان األفـــريـــقـــيـــة ضــعــيــفــة مــقــارنــة 
بمعامالتها مع بلدان االتحاد األوروبي.

 وأشار التقرير إلى أن أغلبية املبادالت 
ــة هــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــة الـــتـــونـــســـيـــة األفـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
مـــع بـــلـــدان املـــغـــرب الــعــربــي ومـــصـــر، أي 
جنوب  بــلــدان  مــع  الحصيلة  مجمل  أن 

الصحراء ال يكاد يذكر.
ــرفـــع قــيــمــة الـــتـــبـــادل  وتـــســـعـــى تـــونـــس لـ
األفريقية،  الـــدول  مختلف  مــع  التجاري 
لــكــي يــصــل إلـــى أكــثــر مـــن مــلــيــار ديــنــار 
نــصــف  نــــحــــو  أي  ــا،  ــ ــ ــوًي ــ ــنــ ــ تــــونــــســــي ســ
عن  أولـــى، فضال  كمرحلة  دوالر،  مليار 
مساعيها إلى إيجاد ممثلية دبلوماسية 
كــبــيــرة فــي أفــريــقــيــا، دعــمــا القــتــصــادهــا 
الــقــارة، خاصة أن عدد  املحلي فــي دول 
الـــدول  فــي  الديبلوماسية  تمثيلياتها 
األفريقية ضعيف جًدا ال يتجاوز 8 دول.

 وتـــعـــد إثـــيـــوبـــيـــا الـــشـــريـــك األفـــريـــقـــي 
الــســنــغــال، ثم  يــلــيــهــا  لـــتـــونـــس،  األول 
ساحل العاج، والكاميرون زيادة على 
الــتــعــاون  ــبـــادرات األخــيــرة لتطوير  املـ

التونسي السوداني.
ملنظمة  التنفيذي  املكتب  عضو  ووفـــق 
والصناعات  والتجارة  الصناعة  اتحاد 

ــال(  ــمــ الــتــقــلــيــديــة )مـــنـــظـــمـــة رجــــــال األعــ
ــــوض غــمــار  ــإن خــ ــ ــلـــي، فــ ــكـــعـ حـــــّمـــــادي الـ
الـــســـوق األفــريــقــيــة ال يــحــجــب مصاعب 
التعامل مع هذه السوق، وهو ما يفسر 

توجه املستثمرين التونسين نحوها.
وأضاف الكعلي في تصريح لـ »العربي 
الــتــونــســيــن  الــــجــــديــــد«، أن املـــصـــدريـــن 
يواجهون صعوبات على مستوى النقل 
في  الــقــارة  جــنــوب  منتجاتهم  لتحويل 
غــيــاب خــطــوط بحرية وجــويــة مباشرة 

نحو البلدان األفريقية.
ولــــفــــت املــــــســــــؤول بــــاتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة أن الــتــصــديــر نــحــو الــبــلــدان 
األفريقية يحتاج إلى أكثر من 3 أسابيع 
ــا تـــمـــر الـــشـــحـــنـــات عــبــر  حـــيـــث غـــالـــبـــا مــ
املـــوانـــئ األوروبــــيــــة لــتــعــود عــلــى إثــرهــا 
يمكن  أنه  مؤكدا  األفريقية،  املوانئ  إلى 
اختصار هذه املدة إلى أسبوع واحد في 
حال استحداث خطوط بحرية مباشرة.

وشــــــدد الــكــعــلــي عـــلـــى ضـــــــرورة إيـــجـــاد 
حلول للتبادل املالي بن تونس والدول 
األفــريــقــيــة، مشيرا إلــى أنــه ال يــوجــد أي 
فــــرع ملــصــرف تــونــســي فـــي هــــذه الــــدول، 
ــل كـــبـــيـــر حـــســـب تــــأكــــيــــده، ال  ــلـ وهـــــــذا خـ
يساعد على تطوير أي شكل من أشكال 
إلى  الكعلي  االقتصادي. ودعا  التعاون 
ضـــرورة معالجة هــذه اإلشــكــالــيــات في 
إلى  الحكومة  لرئيس  املرتقبة  الــجــولــة 

أفريقيا خدمة لالقتصاد املحلي.
وقــالــت مــصــادر مــن رئــاســة الحكومة 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء يـــوســـف الــشــاهــد، 
نهاية  أفريقية  بجولة  للقيام  يستعد 
ــزور  شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــقـــبـــل، يــ
ــات مــن  ــطــ ــحــ ــد مـــــن املــ ــديــ ــعــ خـــاللـــهـــا الــ
أجــــل الـــتـــرويـــج لــلــوجــهــة االقــتــصــاديــة 
أفق شراكة مع دول  التونسية وبحث 
الـــقـــارة الــســمــراء. وتــعــول تــونــس على 
فــتــح أســــــواق الســتــيــعــاب مــنــتــجــاتــهــا 

بديال عن االتحاد األوروبي.

تقارير عربية

سياحة

استثماراتأسواق صرف

معادن

تهاوي قيمة العملة 
يساهم في زيادة التضخم 

وتفاقم الفقر

ــر الـــبـــتـــرول الــســعــودي  ــال وزيـــ قــ
السابق علي النعيمي )الصورة(، 
ــان طـــالـــبـــًا حــديــث  ــ ــه عـــنـــدمـــا كـ ــ إنـ
الــســن ســألــه املـــدرس عــن أمنيته 
: »أريــــد أن 

ً
فــي الــكــبــر، فـــرد قــائــال

أصبح رئيسًا لشركة أرامكو«.
الــنــعــيــمــي عــن مسيرته  وتــحــدث 
املهنية وما مر به من مصاعب، 
ــي بــرنــامــج  خـــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــ
»تــجــربــتــي« الــــذي نــظــمــتــه غــرفــة 
: »عملت في 

ً
الشرقية أمس، قائال

وزارة الزراعة 3 أيام فقط، وكان 
ــعـــروض وقــتــهــا هـــو 3  ــراتـــب املـ الـ
آالف ريــال، بينما كنت أتقاضى 
فــي شــركــة أرامــكــو 1600 ريــال 
فــقــط، لــكــن وجـــدت فــارقــًا كبيرًا 
يــســتــحــق«. وعــــن الـــريـــاضـــة قــال 
الـــنـــعـــيـــمـــي: »مـــــــا زلـــــــت أمـــــــارس 
الرياضة، وتسلق الجبال مكنني 
نفطية  اتفاقات  إنهاء  من  كثيرًا 
ــع تـــنـــفـــيـــذيـــني لــكــبــرى  ــ ــرى مـ ــبــ كــ
ــل مــــن كـــوريـــا  الـــشـــركـــات فــــي كــ
أمــارس  كنت  وأميركا،  الجنوبية 

معهم الرياضة نفسها«.

الوصول 
إلى أرامكو
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اقتصاد

موسى مهدي

ربـــمـــا ســيــبــدأ الـــعـــالـــم يــفــيــق من 
ــفــــوتــــه خـــــــالل األيــــــــــام الــقــلــيــلــة  غــ
املــقــبــلــة، كــمــا أفــاقــت أســــواق املــال 
وعــلــمــاء االقـــتـــصـــاد واملــســتــثــمــرون، الــذيــن 
األبيض  للبيت  الجديد  الــقــادم  أن  اعتبروا 
لــيــس رئــيــســًا عـــاديـــًا، وإنــمــا رجـــل »مــهــمــات 
على  للعالم  بناء جديد  رســم  فــي  خطيرة« 
أنقاض »النظام العاملي« القائم منذ الحرب 
الثانية. ولقد راهــن هــؤالء الخبراء  العاملية 
على انهيار الــدوالر وأســواق املــال في حال 
فوزه، ثم راهنوا بعد فوزه على أنه سيتغير 
عــن تــرامــب املــرشــح وســيــصــبــح رجـــل دولــة 
املؤسسات وليس انقالبيًا. وكانت النتيجة 
أنهم خــســروا الكثير مــن املـــال، كــان أكبرهم 
ــارديــــر جـــــــورج ســـــــورس الـــــــذي خــســر  ــيــ ــلــ املــ
ترامب  منذ صعود  ثروته  من  مليار دوالر 
للحكم وال يــزال يــراهــن.  وخــالل أيــام قليلة 

مـــن تــســلــمــه زمـــــام الــحــكــم ودخــــولــــه الــبــيــت 
ــدر دونــــالــــد تـــرامـــب مــراســيــم  ــ األبــــيــــض، أصـ
ــرارات  ــ ــلـــن عــــن قــ ــادمــــة، كـــمـــا أعـ رئـــاســـيـــة صــ
املالي  النظام  تقويض  فــي  جميعها  تصب 
العاملية  الــتــجــارة  منظمة  قــوانــن  وتــخــرق 

وقــوانــن حــريــة الــتــجــارة الــتــي أقــرتــهــا دول 
جوالت  خــالل  أميركا  رأسها  وعلى  العالم، 
من املفاوضات امتدت لقرابة سبعة عقود. 

وتــشــيــر مـــصـــادر أمــيــركــيــة إلــــى أن تــرامــب 
سيتجه خالل األيام املقبلة لتقويض أسس 
تــمــويــل األمـــم املــتــحــدة واملــنــظــمــات الــدولــيــة 
والوكالة التابعة لها. وحسب هذه املصادر، 
التمويل  عــلــى ســحــب  تــرامــب سيعمل  فـــإن 
ــركـــي مـــنـــهـــا، وربــــمــــا ســـحـــب عــضــويــة  األمـــيـ
أميركا نفسها من العديد منها. وربما يأتي 
الــدولــي وصندوق  البنك  على  قريبًا  الـــدور 

النقد وتوابعهما. 
وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية 
الرئيس دونالد ترامب  إن  في هــذا الصدد، 
يتجه خــالل األيـــام املقبلة إلــى إصـــدار عدة 
األميركي  التمويل  لخفض  دولية  مراسيم 
وتــقــلــيــص مــســاهــمــة الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ذلك  في  بما  الدولية،  املنظمات  من  العديد 

الوكاالت التابعة لألمم املتحدة. 
ونــســبــت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« إلــى 
مسؤولن في إدارة ترامب قولهم إن الرئيس 
ســيــبــدأ خــــالل األيــــــام املــقــبــلــة فـــي مــراجــعــة 
وإلــغــاء الــعــديــد مــن االتــفــاقــات وااللــتــزامــات 
املــالــيــة لــلــواليــات املــتــحــدة تــجــاه املنظمات 
املتحدة بنسبة  األمــم  ذلــك  فــي  الدولية بما 
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إحــدى  تذكر  األميركية،  الصحيفة  وحسب 
التي أعدت تحت عنوان  مسودات املراسيم 
»مراجعة وخفض تمويل الواليات املتحدة 
املتحدة  الــواليــات  أن  الــدولــيــة«،  للمنظمات 

نظام ترامب

ترامب يسابق 
الزمن لتغيير 

قواعد التجارة 
العالمية 

)Getty(

الحدود«،  »ضريبة  عبر  العالمية  التجارة  تقويض قوانين منظمة  بعد 
يتجه الرئيس األميركي دونالد ترامب نحو تقويض المؤسسات الدولية 
أنها  على  البعض  إليها  ينظر  خطوة  وهي  المتحدة.  لألمم  التابعة 

ستغير النظام العالمي القائم

سفير أميركي سابق: 
الحماية التجارية لن تخلق 

الثروة والقوة ألميركا

الصين تواجه 
معركة إغراق  في 

اطارات السيارات في دول 
االتحاد األوروبي

مؤشر داو جونز يحطم 
20 الف نقطة وتوقعات 

بمزيد من االرتفاع

توجه 
لسحب التمويل 
من مؤسسات 

دولية

املكاسب  لكن  الـــدوالر،  بتراجع  مدفوعة  الخميس  أمــس  النفط  أســعــار  ارتفعت 
جــاءت مــحــدودة بفعل وفــرة اإلمـــدادات وتنامي املخزونات رغــم جهود »أوبــك« 

واملنتجن اآلخرين لخفض اإلنتاج من أجل دعم السوق. 
وحسب رويترز، ارتفع سعر خام القياس العاملي برنت 35 سنتًا للبرميل إلى 
55.43 دوالرا. وزادت العقود اآلجلة للخام األميركي الخفيف 20 سنتًا إلى 52.95 
دوالرا، وعزا املتعاملون املكاسب إلى تراجع الــدوالر الذي فقد 3.9%مــن قيمته 

منذ ذروته املسجلة في يناير/كانون الثاني. 
تستخدم  الــتــي  لــلــدول  تكلفته  يخفض  مما  األمــيــركــيــة،  بالعملة  النفط  ويــبــاع 
الــذي قد يزيد الطلب. لكن بيانات  الـــدوالر األمــر  عمالت أخــرى عندما يتراجع 
من إدارة معلومات الطاقة األميركية كبحت املكاسب حيث أظهرت زيادة 2.84 
مليون برميل األسبوع املاضي في مخزونات الخام بالواليات املتحدة لتصل 
إلى 488.3 مليون برميل، مما يشير إلى وفرة املعروض بأكبر سوق في العالم. 

قال مسؤولون ومساعدون هنود إن من املرجح أن يلجأ وزير املالية الهندي أرون 
 عندما يعرض مشروع امليزانية في 

ً
جايتلي، إلى اقتراض أكثر من املقرر أصال

األول من فبراير/ شباط. وذلك رغم االعتماد على إيرادات من ضريبة املبيعات 
التي ال يزال موعد تطبيقها غير معلوم.

الــضــرائــب واستثمارات  لــدافــعــي  لتمويل حــوافــز  عــن وســائــل  ويبحث جايتلي 
عامة مرتفعة ملساعدة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا على استرداد عافيته بعد 
قرار الحكومة الصادم في نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء أوراق النقد من الفئات 
الكبيرة.  ويثير ذلك قلقًا بن بعض الخبراء االقتصادين واملستثمرين من أن 
إنه  يقولون،  املسؤولن  لكن  الـــالزم،  من  أكثر  مالية  الحكومة ستواجه مخاطر 
الحكومي  النمو من خــالل االستثمار  أتيح لهم االختيار فسيفضلون دعــم  إذا 
وليس تقييد اإلنفاق.  وقال مسؤول حكومي رفيع لرويترز طالبا عدم الكشف 
عن هويته نظرا لحساسية املسألة »يجب أال ينظر إلى بعض املرونة في النظام 

املالي على أنها إدارة مالية غير رشيدة«. 

ارتفع عدد األميركين املتقدمن بطلبات إلعانة البطالة أكثر من املتوقع في 
األسبوع املاضي، لكن االتجاه العام مــازال متماشيًا مع أوضــاع ســوق عمل 

آخذة بالتعزز حسب بيانات رويترز.
إلعانة  الــجــديــدة  الطلبات  إن  الخميس  أمــس  األميركية  العمل  وزارة  وقــالــت 
البطالة ارتفعت بواقع 22 ألفًا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل املوسمية 
تعديل  وجــرى  الثاني.  يناير/كانون   21 في  املنتهي  لألسبوع  ألفًا   259 بلغ 
عدد طلبات األسبوع السابق لزيادتها ثالثة آالف طلب عن التقديرات األولية.

وتشمل بيانات األسبوع املاضي يوم عطلة مارتن لوثر كينغ التي قد تكون 
أثرت على البيانات. وتتسم الطلبات بالتذبذب في هذا الوقت من العام بسبب 
اختالف التوقيتات لعطالت شتى. وانخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات 
إعانة البطالة الذي يعد مؤشرًا أدق لسوق العمل بواقع ألفي طلب إلى 245 
أدنــى مستوى منذ نوفمبر/تشرين  املــاضــي وهــو  ألفًا و500 طلب األســبــوع 

الثاني 1973. 

أخبار في صور

ارتفاع أسعار النفط مع 
تراجع الدوالر

الهند تتجه لزيادة االقتراض

ارتفاع البطالة األميركية 

فجوة التطلعات االستثمارية والواقع تتزايد في أميركا )Getty(سيارات جاغوار في معرض ببكين )فردريك براون/فرانس برس(

الشراكات  عبر  الصينية  الصناعات  تــواصــل 
الــتــجــاريــة الــتــي تعقدها مــع شــركــات صينية 
وشــركــات أوروبــيــة. وقــد القــت هــذه الشراكات 
ــــي قـــطـــاع  ــة فـ ــاصــ ــيـــا خــ ــانـ ــــي بـــريـــطـ نـــجـــاحـــًا فـ
تأخذ حيزًا  باتت  التي  البريطانية  السيارات 
ولكن  الفاخرة.  الصينية  السيارات  من ســوق 
ــاقـــي دول أوروبــــــــا تــــواجــــه الــصــنــاعــات  فــــي بـ
التي تفوق  املرتفعة  اإلغــراق  الصينية رســوم 
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في هذا الصدد، قالت جمعية مصنعي وتجار 
الــســيــارات فــي بــكــن أمـــس، إن الــصــن ال تــزال 
ثـــالـــث أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لــبــريــطــانــيــا بعد 
ــات املـــتـــحـــدة، مع  ــواليــ االتـــحـــاد األوروبـــــــي والــ
أعلى  البريطانية  السيارات  صناعة  تسجيل 

إنتاج لها في 17 عامًا خالل العام املاضي.
وحسب وكالة شينخوا، قال الرئيس التنفيذي 
للجمعية، مايك هاوس، إن الصن، أكبر سوق 
لــلــســيــارات فــي الــعــالــم، ال تـــزال »ســوقــًا مهمة 
وشريكًا  البريطانية  السيارات  لصناعة  جــدًا 
تــجــاريــًا حــاســمــًا مــن حــيــث املــــواد واملــكــونــات 

ونأمل أن تزدهر في املستقبل«.
إلـــى أن الصن  تــقــريــر للجمعية،  وأشــــار آخـــر 
حــافــظــت عــلــى تــرتــيــبــهــا كــثــالــث أكــبــر مقصد 
تــصــديــري لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات الــبــريــطــانــيــة 
بعد تعافي الطلب بنسبة 3.1%عقب تراجعه 

بنسبة 37.5% في العام السابق.
وأوضــــحــــت الــجــمــعــيــة أن أفـــضـــل 5 ســـيـــارات 
مبيعًا فــي الــصــن، فــي الــعــام املـــاضـــي، كانت 
»رينج روفر سبورت« و»الند روفر ديسكفري« 

لندن ـ العربي الجديد

ــــرف »جـــــــي بـــــي مـــــــورغـــــــان« أمــــس  ــــصـ حـــــــذر مـ
املستثمرين من سياسات ترامب وتداعياتها، 

على مستقبل مغامراتهم االستثمارية. 
وقال املصرف األميركي األكبر في عالم املال: 
الكافية  بالدرجة  منتبهن  غير  »املستثمرون 
لــلــمــعــضــالت الــلــوجــســتــيــة واأليـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــتــــي تــخــلــقــهــا ســــيــــاســــات تـــرامـــب  ــة الــ ــيــ ــالــ واملــ
ــيــــاتــــهــــا«.  وأكــــــد املــــصــــرف فــــي مـــذكـــرة  وتــــداعــ
تطلعات  بــن  الــفــجــوة  أن  أمـــس،  للمساهمن 
تتسع  األميركية  الــســوق  وواقـــع  املستثمرين 
ســيــواصــلــون وضــع  املستثمرين  وأن  يــومــيــًا، 
أموالهم في األسهم ربما حتى نهاية الصيف 

املقبل، ولكن هنالك مخاطر عديدة. 
ــن املـــســـتـــثـــمـــرون الــــذيــــن تـــحـــولـــوا مــن  ــ ــراهـ ــ ويـ
االستثمار في الذهب إلى األسهم بعد توقيع، 
دونالد ترامب، للعديد من املراسيم الرئاسية 
الــتــي كـــان بعضهم يــراهــن عــلــى أنـــه لــن يقدم 

عليها.  يذكر أن مؤشر »داوجونز األميركي« 
قـــد اخـــتـــرق حـــاجـــز 20 ألــــف نــقــطــة ألول مــرة 
املستثمرون لوضع  عــاد  تــاريــخــه، بعدما  فــي 
ــم فـــي األســـهـــم األمـــيـــركـــيـــة بــعــد فــتــرة  ــهـ أمـــوالـ
مــن الـــتـــردد.  وقــــال مــحــلــلــون، إن الــطــلــب على 
الذهب تراجع في 2016 بنسبة 20% إلى أدنى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ 2009، حــيــث كــبــح انــتــعــاش 
األسعار بعد تراجعها لثالث سنوات متتالية 
محللو  وأوضــح  للمعدن.  املستثمرين  شهية 
فــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  إس«  إم  إف  ــــي  »جـ ــة  ــركـ شـ
الحلي  أن شــراء  الخميس،  أمــس  نشر،  تقرير 

والعمالت والسبائك، إضافة إلى طلب القطاع 
الــرســمــي والــصــنــاعــة تـــراجـــع إلـــى 3349 طنًا 
العام 2015،  املاضي، من 4184 طنًا في  العام 
ــنـــوات.  ــى مـــســـتـــوى فــــي ســـبـــع سـ ــ لــيــســجــل أدنــ
وساهم ذلك في زيادة فائض الذهب بالسوق، 
من 220 طنًا فقط في 2015 إلى 1176 طنًا في 
2016، وهــو أكــبــر فــائــض بــالــســوق الحاضرة 
املعدن  الطلب على  القرن. وتضرر  بداية  منذ 
النفيس، في نهاية العام، بفعل ارتفاع الدوالر 
الهند، بعدما  الطلب في  الحاد في  والتراجع 
ــنـــدرا  ســـحـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، نـــاريـ
مودي، بعض فئات أوراق النقد من التداول ما 
أشعل أزمة سيولة في الربع األخير من السنة. 
وفي سوق الصرف تتواصل أزمات اليورو مع 
املثيرة  وتصريحاته  للسلطة  تــرامــب  صعود 
والــعــدائــيــة ألملــانــيــا وصــنــاعــاتــهــا. وفــــي آخــر 
هـــذه الــصــيــحــات، تــوقــع تــيــد مـــالـــوك، املــرشــح 
السفير األميركي باالتحاد األوروبي  ملنصب 
املوحدة  األوروبــيــة  العملة  انهيار«  »إمكانية 

ملنطقة اليورو خالل 18 شهرًا.
وفي مقابلة مع شبكة »بي بي سي« اإلعالمية، 
قـــال الــبــروفــيــســور مـــالـــوك: »إن بــريــطــانــيــا قد 
تـــوافـــق عــلــى اتـــفـــاق تـــجـــارة حــــرة مـــع أمــيــركــا 
يحقق فوائد مشتركة خالل أقل من 90 يومًا.. 
أتــمــت بــريــطــانــيــا خــروجــًا نظيفًا من  وإذا مــا 
ــــي فـــإن هـــذا أفــضــل لــلــواليــات  االتــحــاد األوروبـ
تــكــون بريطانيا  املــتــحــدة«. وأضـــاف: »عندما 
ــارج الــســوق املــوحــدة واالتـــحـــاد الجمركي،  خـ
يمكنها تخطي البيروقراطين األوروبين في 

بروكسل وإبرام اتفاق تجارة حرة«.
ــي مـــن إعــاقــة  ــ ــ ــاد األوروبـ وحــــذر مـــالـــوك االتـــحـ
املفاوضات بن بريطانيا والواليات املتحدة، 
ــالــــزوج الـــذي  ــه ســيــكــون أشـــبـــه »بــ ــــح أنــ وأوضــ
يـــحـــاول مــنــع زوجـــتـــه مـــن تـــركـــه«. وستصبح 
ــاي،  رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، تـــيـــريـــزا مـ
املتحدة  الــواليــات  يـــزور  أول مــســؤول أجنبي 
ويلتقي الرئيس الجديد، دونالد ترامب، وذلك 
أثناء زيارتها املرتقبة نهاية األسبوع الحالي. 

و»جاغوار أف بيس« و»ميني ورينج روفر«. 
قد  ســـيـــارة  فـــإن 1.722.698  لــلــتــقــريــر،  ووفـــقـــًا 
في  البريطانية  اإلنــتــاج  عبر خطوط  صنعت 
الــعــام املــاضــي مــن جــانــب 15 مصنعًا بــزيــادة 
8.5% عن اإلنتاج الكلي املسجل في عام 2015 

وهو أعلى إنتاج منذ عام 1999.
اإلنــتــاج بشكل أساسي  الجمعية نمو  وعــزت 
إلــى ارتــفــاع الطلب الــخــارجــي وتــزايــد الرغبة 
ــيـــارات الــبــريــطــانــيــة  الــعــاملــيــة فـــي اقــتــنــاء الـــسـ
ارتفاع  أعلى  لتسجل   ،%10.3 بنسبة  الصنع 
للعام  تاريخها وقــدره 1.354.216 سيارة  في 
الثاني على التوالي. ويتم اآلن تصدير 8 من 
كل 10 سيارات تصنع في بريطانيا إلى 160 

سوقًا في جميع أنحاء العالم.
ويستأثر االتحاد األوروبــي بأعلى نسبة من 
الــخــارج  إلــى  املــصــدرة  البريطانية  الــســيــارات 

 758.680 سيارة، وفقًا للجمعية.
ً
مسجال

وشــــهــــد الــــطــــلــــب املــــحــــلــــي نــــمــــوًا أيــــضــــًا عــلــى 
ــي الـــعـــام  ــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــصـــنـــع فــ ــيــ ــســ الــ
بريطانيا  وحــافــظــت   ،%2.4 بنسبة  املــاضــي 
على موقعها كثاني أكبر سوق للسيارات في 

أوروبا مرة أخرى بعد أملانيا.
التجارية  الشراكة  النجاح الصيني في  ولكن 
ــاري  مــع  ــ ــجـ ــ مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا، يـــقـــابـــلـــه نـــــــزاع تـ
الكتلة األوروبية. في هذا الصدد قالت وزارة 
الــتــجــارة الصينية، إن مــد االتــحــاد األوروبـــى 
إجراءات مكافحة اإلغراق ضد واردات عجالت 
ومخيب  مربك  أمــر  هــو  الصينية  األلومنيوم 
لــآمــال . وجــــاءت الــتــصــريــحــات الــتــي نقلتها 

أمس، وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية، 
بـــعـــد إعــــــالن املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــــيــــــة، الــــــذراع 
إنــهــا سوف  الــثــالثــاء،  يــوم  للكتلة،  التنفيذية 
ــراءات مــكــافــحــة اإلغـــــراق ملـــدة خمسة  ــ تــمــد إجــ
البضائع الصينية،  أعـــوام أخــرى ضــد بعض 

مع بقاء الرسوم الجمركية عند %22.3.
وقال وانغ خه جون، رئيس مكتب التحقيقات 
ــة بـــــــــــوزارة الـــتـــجـــارة   ــاريــ ــتــــجــ ــــالجـــــات الــ ــــعـ والـ
الصينية، إن »من الظلم« إلقاء اللوم في ضعف 
أداء صـــنـــاع عـــجـــالت األلـــومـــنـــيـــوم بــاالتــحــاد 
ــــى عــلــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة، مــنــذ أن  األوروبــ
االقتصادي  الركود  الحقيقي هو  السبب  كان 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــغ، أنـ ــ ــ ــــرح وانـ ــاملـــي. وشــ ــعـ الـ
األلومنيوم  فــإن عجالت  الفجوة فى األســعــار 
بالتجزئة فى  للبيع  أســاســًا  الــصــن هــي  مــن 
ــــى  ــذى يــصــنــع فــيــه االتـــحـــاد األوروبـ الـــوقـــت الــ
الــعــجــالت لــلــســيــارات الــكــامــلــة الــصــنــع. وبـــداًل 
مــن اإلضــــرار بصناعة الــعــجــالت األلــومــنــيــوم 
لــالتــحــاد األوروبـــــى فـــإن املــنــتــجــات الصينية 

تسد فجوة فى السوق.
وقـــــــال إنــــــه بـــعـــد فــــــرض رســـــــوم إغـــــــــراق عــلــى 
املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة ألكـــثـــر مـــن ســتــة أعــــوام 
فــإن االتــحــاد األوروبـــى يقوم بحماية مفرطة 
ــلـــحـــق مـــــد اإلجـــــــــــراءات  ــيـــه. وســــــــوف يـ ــنـــتـــجـ ملـ
العالجية الضرر، بكل من الشركات الصينية 
والصناعة واملستهلكن فى االتحاد األوروبى. 
وقال وانغ، إن استمرار املفوضية فى إجراءات 
حمائية صريحة تعارضها جمعيات صناعة 
ــيــــارات فــــى االتــــحــــاد األوروبـــــــــى هــــو أمـــر  الــــســ

»مربك« و»مخيب لآمال«. 
وأكد أن الصن تأمل أن يفي االتحاد األوروبى 
بــتــعــهــداتــه فــى مــكــافــحــة الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة 
واســتــخــدام إجـــراءات الــعــالج بطريقة حكيمة 
ورشـــيـــدة ومــنــضــبــطــة لــضــمــان فــتــح منافسة 
عادلة ومفتوحة فى السوق وخلق بيئة جيدة 
لــلــعــالقــات الـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــصـــن واالتـــحـــاد 

األوروبى. 
)العربي الجديد(

السوق العالمي... فجوة بين الواقع والتطلعاتالسيارات البريطانية تخترق الصين

ســتــوقــف تــمــويــلــهــا أليـــة مــنــظــمــة عــاملــيــة أو 
للمعايير  وفقًا  املتحدة  لألمم  تابعة  وكالة 

التالية:
الدولية  الوكالة  أو  املنظمة  كانت  إذا  أواًل: 
كــــامــــلــــة  عـــــضـــــويـــــة  ــنــــح  ــمــ ــتــ ســ أو  مــــنــــحــــت 
املنظمات  مــن  أي  أو  الفلسطينية  للسلطة 

تحت أي شكل من أشكال نفوذ هذه الدولة 
التي تأوي اإلرهاب.

ثــالــثــًا: وقــــف الــتــمــويــل أليــــة مــنــظــمــة دولــيــة 
واقعة تحت نفوذ دولة تضطهد الجماعات 

املهمشة أو تخرق حقوق اإلنسان. 
وربــــمــــا ســيــتــجــه الــــرئــــيــــس تــــرامــــب قــريــبــًا 

الــفــلــســطــيــنــيــة أو تـــدعـــم بـــرامـــج اإلجـــهـــاض 
أو تــقــف ضــد الــحــظــر األمــيــركــي ضــد إيـــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو تــســاعــد فـــي الــتــفــاف 

هاتن الدولتن على الحظر املفروض.
ثــانــيــًا: وقــــف الــتــمــويــل ألي مــنــظــمــة دولــيــة 
تسيطر عليها دولة تأوي اإلرهاب أو واقعة 

ــنــــدوق الــنــقــد  ــم بـــشـــأن صــ ــيـ ــراسـ إلصـــــــدار مـ
والــبــنــك الـــدولـــيـــن، بــعــد دق املــســمــار األول 
فـــي نــعــش مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــاملــيــة، عبر 
إعالنه عن »ضريبة الحدود«، وهي الرسوم 
املستوردة  البضائع  على  سيفرضها  التي 
إلــى داخــل بــالده بنسبة تقدر بنحو %35، 

العاملية.  الــتــجــارة  منظمة  قــوانــن  وتــخــرق 
ــذكــــر أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ســـبـــق لــهــا  ويــ
أن قــطــعــت الـــتـــمـــويـــل عــــن يــونــيــســكــو بــعــد 
كامل  كعضو  بفلسطن  االعــتــراف  قبولها 
الــواليــات  وتــســاهــم   .2011 الــعــام  العضوية 
املــتــحــدة بـــــ28% مــن تــمــويــل عــمــلــيــات حفظ 
الـــســـالم األمـــمـــيـــة، والـــتـــي تــبــلــغ مــيــزانــيــتــهــا 
عام،  وبشكل  دوالر.  مليارات   7.8 السنوية 
امليزانية  مــن   %22 املتحدة  الــواليــات  تمول 
قد  ترامب  وكــان  املتحدة.  التشغيلية لألمم 
وقــع، يــوم االثــنــن، مرسومًا يمنع بموجبه 
تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم 

اإلجهاض من األموال الفيدرالية.
ومن شأن هذا القرار أن يثير قلق الجمعيات 
األميركية الناشطة في مجال تنظيم األسرة 
ــرأة، بــعــد أن عن  ــ ــ ــة عـــن حـــقـــوق املـ ــعـ واملـــدافـ
ــرامـــب فـــي فــريــقــه الــحــكــومــي شــخــصــيــات  تـ

معارضة علنا للحق في اإلجهاض.
ويــــرى اقــتــصــاديــون فــي أمــيــركــا وخــارجــهــا، 
أن تـــخـــريـــب مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة عـــبـــر قـــوانـــن 
تجارية  فوضى  التجارية، سيعني  الحماية 
فــي الــعــالــم، وربــمــا سيقود إلــغــاؤهــا تلقائيًا 
إلــى احــتــدام التنافس بــن الـــدول على كسب 
األسواق واستخدام آليات الضغط السياسي 
ــا تــعــيــد الـــعـــالـــم إلـــى  ــمـ ــتـــي ربـ والـــعـــســـكـــري الـ
العهود االستعمارية. في هذا الصدد، انتقد 
ــدى االتـــحـــاد  ــ ــابـــق لـ الــســفــيــر األمـــيـــركـــي الـــسـ
أنـــدرو غــاردنــر، سياسات ترامب  األوروبــــي، 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــبــنــى الــحــمــايــة وتــعــرقــل 
األميركي.  للسوق  العاملية  املنتجات  وصــول 
وقال غاردنر في تصريحات نقلتها »العربي 
لن  التجارية  »الحماية  إن  أمـــس،   الــجــديــد«، 
تقود إلى القوة والثروة«، كما يعتقد ترامب. 
ــى مــواصــلــة  ــ ودعــــــا الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة إلـ
تــعــامــلــهــا الــتــجــاري مــع دول الــعــالــم. وأشـــار 
ــــى أن تــــرامــــب ســيــجــد  الــســفــيــر األمـــيـــركـــي إلـ
صــعــوبــة فـــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مــنــفــردة مع 
أن ترامب سيجتمع خالل  العالم. يذكر  دول 
األســــبــــوع مـــع رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي، لتوقيع أول اتفاق تجاري منفرد 
ــع دولــــــة. لــكــن الــســفــيــر غــــاردنــــر يــتــوقــع أن  مـ
يكون الطريق شائكًا أمام الزعيمن للتوصل 
إلــى اتــفــاق بــهــذا الــصــدد. وحــســب خــبــراء في 
السياسة األميركية، فإن ترامب يسابق الزمن 
إلجراء هذه التغييرات السريعة في التجارة، 
ألنه يرغب في تحقيق إنجازات سريعة ترفع 
من شعبيته قبل انتخابات الكونغرس التي 

ستجرى بعد عامن من اآلن. 

ورئيسة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بين  المتوقع  االجتماع  قبيل 
مستوى  ألعلى  اإلسترليني  الجنيه  ارتفع  ماي،  تيريزا  البريطانية  الــوزراء 
البريطاني  االقتصاد  أن  أظهرت  بيانات  من  مستفيدًا  اليورو،  مقابل 
القوية  النمو  وتيرة  على  حافظ 
في األشهر الثالثة األخيرة من عام 
 %0.4 اإلسترليني  وارتــفــع   .2016
 84.71 إلــى  ليصل  الــيــورو،  مقابل 
بنسًا، ولكنه انخفض أمام الدوالر. 
وفقد اإلسترليني معظم مكاسبه 
الــتــعــامــالت  ــي  ف حققها  ــتــي  ال
الصباحية، والتي رفعته إلى أعلى 
عند  أســابــيــع  ستة  فــي  مستوى 

1.2674 دوالر.

اإلسترليني وتداعيات السياسة

مال وسياسة

تواصل السيارات البريطانية 
التقدم في مبيعاتها 

بالسوق الصينية خاصة 
موديالت جاغوار الرياضية 
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سوسن جميل حسن

ــتــــي كـــان  ــتــــحــــاريــــة الــ لـــيـــســـت الـــعـــمـــلـــيـــة االنــ
متوقعًا، لوال إحباطها، أن تحصد عشرات 
الضحايا بني قتيل وجريح في بيروت يوم 
21 يناير/ كانون الثاني، األولى من نوعها، 
ولن تكون األخيرة في زمن الفوضى القاتلة، 
أو فوضى القتل املسيس واملؤدلج واملبارك، 
فهذا النوع من العمليات »الجهادية« صار 
النزاعات  نهجًا تمارسه جهات عديدة في 
والـــحـــروب، وازداد حــضــوره فــي الــســنــوات 
األخـــيـــرة املــتــعــلــقــة بـــاألزمـــة الــســوريــة الــتــي 
صارت عقدة العالم املتصارع على النفوذ، 
ــر 

ّ
ــازار الــتــســويــات املــزن ــ ــــارت ســـوريـــة بـ وصـ

بالدم.
لــكــن فــشــل عــمــلــيــٍة مــن هـــذا الـــنـــوع، وتــخــّيــل 
ــارة الــــبــــشــــريــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــــسـ ــــخـ حــــجــــم الـ
كـــانـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ األرواح  وعـــــــــدد  ســــتــــحــــدث، 
ــذي تــحــقــق  ــ ســـتـــزهـــق، وبـــالـــتـــالـــي الــــربــــح الــ
املــتــلــقــي يــتــفــاعــل معها  بــإحــبــاطــهــا، يجعل 
بطريقٍة مغايرٍة عن مثيالتها التي تنتهي 
ــدامــــي الـــــذي سيشغل  بــتــحــقــيــق الـــهـــدف الــ
العالم وامليديا بأنواعها، إلى أن يبرد الدم، 
ويهمد الضجيج، وتعود القطعان البشرية 
إلى حياتها وسط الخراب، حتى تصدمها 
عملية أخرى، قد تفوقها في عدد الضحايا. 
يدفع هذا الفشل إلى التأمل والتفّكر وطرح 
النفس  قتل  مــن  النمط  هــذا  بشأن  األسئلة 

تحت مسمى »الشهادة«.
الــشــهــادة تــجــمــيــل لــكــلــمــة أخــــرى مــذمــومــة، 
ومــنــحــهــا شــرعــيــة مـــبـــاركـــة: االنـــتـــحـــار، أو 
قتل النفس الـــذي حــّرمــه الــديــن اإلســالمــي. 

أسامة أبو ارشيد

 الــديــن والــســيــاســة هما أكــثــر فضائني 
َّ

لــعــل
َوَدبَّ  َهــــبَّ  ، يــدلــي فيهما كــل مــن  مـــشـــاَعـــنْيِ
ــه. فــبــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، يــكــفــيــهــم أن  ــرأيــ بــ
يكونوا قد قرأوا كتابًا أو مقااًل أو شاهدوا 
خبرًا أو سمعوا رأيًا في مسألٍة، ليتحولوا 
أنفسهم خــبــراء فيها، ال مــجــرد ناقلني  هــم 
ــرأوا وشـــاهـــدوا وســمــعــوا. ومـــن هــنــا،  ــ مـــا قـ
فــــإن كــثــيــريــن مــمــن تــطــرفــوا ديــنــيــًا هـــم من 
الضحل،  والفهم  البليدة  العقول  أصــحــاب 
مــمــن عــجــزوا عــن ربـــط املــقــدمــات بالنتائج 
ِلياِت باملآالت. كذلك الحال في موضوع  وَّ

َ
واأل

التحليل السياسي، فكثيرون يخلطون بني 
اســتــيــعــاب مــســألــٍة وســيــاقــاتــهــا والــعــوامــل 
املــؤثــرة فيها وأبــعــادهــا وتــداعــيــاتــهــا، وما 
 بني 

ٌ
بني تكوين رأي فيها وحولها. إنه خلط

واإلدراك.  االستيعاب  وبــني  واملوقف  الــرأي 
صحيٌح أنه ليس مطلوبًا من كل شخٍص أن 
لكن  سياسيًا،   

ً
محلال أو  دينيًا  عاملًا  يكون 

األهم من ذلك ضرورة أن يستوعب الجميع 
أن تــحــقــيــق مــرتــبــة الــعــلــم والــــوصــــول إلــى 
السياسي ال يتم بالتعّدي  مستوى املحلل 
عــلــى مــجــالــيــهــمــا، بــقــدر مـــا أنـــه يــكــون عبر 
وامــتــالك  وإعــــداٍد مضنيني،  ــٍة  دراســ عملية 

األدوات الالزمة.
أيــــضــــًا، ضـــمـــن الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، لـــيـــس كــل 
 سياسيًا، 

ً
صاحب رأي عاملًا دينيًا أو محلال

فــكــثــيــرون مـــن أصـــحـــاب الــــــرأي يــنــطــلــقــون 
لم تخضع  ــزاٍت وقناعات مسبقة،  ــَحــيُّ

َ
ت من 

ــالــــضــــرورة لــلــفــحــص الــــجــــاد. داعــــــي هـــذا  بــ
ِلــُكــتــاٍب معروفني  الــكــالم أنــك كثيرًا مــا تقرأ 
ينطلقون من قناعاٍت شكلوها عبر السنني، 
مَّ 

َ
وال تكاد تعرف كيف وصلوا إليها، ومن ث

بناًء  معقدة،  ظــواهــر  تحليل  فــي  ينطلقون 
الشخصية  زاِت  َحيُّ

َ
والت القناعات  تلك  على 

أحيانًا  السائدة«  »الحكمة  إنها  والفكرية. 
التي تقوم مقام الحقيقة واملعلومة الدقيقة، 
»الحكمة  تلك  أي  وإذا ما حاولت تحّديها، 
أنــت  تــجــُد نفسك متهما،  فــإنــك  الــســائــدة«، 
نفسك، بالتحيز، وإنكار املعلوم بالضرورة! 

محمد طيفوري

صار املغرب حقًا استثناًء في بلدان شمال 
أفـــريـــقـــيـــا واملــــشــــرق الـــعـــربـــي، بـــمـــا تــحــمــلــه 
الــعــبــارة مــن مــعــاٍن، فبعد أشــهــر مــن إعــالن 
ــان فـــيـــهـــا الــــوفــــاء  ــ ــات، كــ ــابــ ــخــ ــتــ ــائـــج االنــ ــتـ نـ
لــلــصــنــدوق، والــكــلــمــة لــلــشــعــب الــــذي هـــزم، 
أول مـــرة فــي الــتــاريــخ، وزارة الــداخــلــيــة، ال 
والثالثني  الــحــاديــة  الحكومة  مصير  يـــزال 
فــي عــلــم الــغــيــب، ألن مــراكــز الــســلــطــة داخــل 
الـــدولـــة لــم تــســتــوعــب بــعــد مــا جـــرى يـــوم 7 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2016، عــنــدمــا قــّرر 
املقتنعة  الفئة  وتــحــديــدًا  املــغــربــي؛  الشعب 
بقواعد اللعبة السياسية، السير في طريق 
اإلصالحات،  نهج  ومواصلة  الديمقراطية، 
ال  املرتفعة، حتى  تكلفتها  مــن  الــرغــم  على 
تلتحق البالد بركب الدول العربية الفاشلة.

ــذا الـــطـــرف »الـــجـــنـــاح الــســلــطــوي«  يــمــثــل هــ
النظام  الــدولــة، والـــذي يخترق بنية  داخــل 
السياسي بما يتوفر له من وكالء وممثلني 
االقتصادي،  السياسي،  كافة:  امليادين  في 
الــريــاضــي... يسعى إلى  الديني، اإلعــالمــي، 
اســـتـــعـــادة تــقــلــيــدانــيــتــه الـــتـــي تـــنـــازل عنها 
اضطراريًا مع الربيع العربي، وذلك بإعادة 
عــقــارب ســاعــة اإلصـــالح فــي املــغــرب إلــى ما 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2011، والــتــحــلــل  قــبــل 20 
ــتــــور  ــات الــــدســ ــيـ ــتـــضـ ــقـ ــن مـ ــ الــــتــــدريــــجــــي مــ
 غير 

ً
الجديد، أو على األقــل، إعطائه تأويال

ديــمــقــراطــي. فــي مــقــابــل ذلـــك، يــصــر الــطــرف 
»اإلرادة  بــــأنــــصــــار  يــــعــــرف  مــــا  أو  اآلخــــــــر؛ 
الشعبية«، في مقدمتهم عبد اإلله بنكيران، 
األمــــــني الــــعــــام لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
 

َ
املـــتـــصـــّدر االنـــتـــخـــابـــات، واملـــّكـــلـــف تــشــكــيــل

االئتالف الحكومي، على االنضباط لقواعد 
الـــتـــفـــاوض، كــمــا أفــرزتــهــا نــتــائــج االقـــتـــراع 
التي تعكس إرادة الشعب من وجهة نظره؛ 
ــــراف مــن منطق  أي أنـــه يــفــاوض بقية األطـ
انـــتـــخـــابـــي صــــــرف، لـــيـــخـــرق بـــذلـــك الـــعـــرف 
السلطوي الجاري به العمل منذ االستقالل، 
ــــذي يــقــضــي بـــالـــخـــضـــوع لــلــتــعــلــيــمــات،  ـــ وال
ــن دوائـــــر  ومــــســــايــــرة األوامـــــــــر الـــــصـــــادرة مــ
الــقــرار. مــا يعني أن الــرجــل أصبح  صناعة 
يهّدد لعبة التوازنات املوروثة عن املاضي، 
ــرأي الـــعـــام شـــاهـــدًا، وحكمًا  ــ ــدأ يــدخــل الـ وبــ
القرار. معادلة  على ما يجري في كواليس 
صعبة، ال يعرف طرفيها ما يقّدمان، وال ما 
ران في ظل اختالل موازين القوى التي 

ّ
يؤخ

تحول دون وضوح معالم صفقٍة سياسيٍة 
بينهما، فالدولة العميقة تفاوض من موقع 
مـــا قــبــل الـــدســـتـــور، فـــي ســعــيــهــا إلـــى إنــهــاء 
االستثناء املــغــربــي، وتــيــار اإلصـــالح يصر 
عــلــى تــحــصــني املــكــتــســبــات الــديــمــقــراطــيــة، 
وتــحــســني مــوقــعــه الــتــفــاوضــي بــاســتــثــمــار 
بناًء  الدستورية واالنتخابية.  الشرعيتني، 
السلطوية إصرارهم  أنصار  عليه، يواصل 
مــرادهــم، مهما كانت  نيل  إلــى  السعي  فــي 
الــتــكــلــفــة، وشــعــارهــم، فــي ســبــيــل ذلــــك، تلك 
»الــعــبــرة بكمال  الــقــديــمــة  الــعــربــيــة  الحكمة 
النهايات ال بنقص البدايات«. ما أوقعه في 
أنها  املحللون على  ُيجمع  فــادحــة،  أخــطــاء 
نــقــاط مــجــانــيــة مــنــحــت لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
الــراحــل عبدالكبير  يـــرّدد؛ مع  ولسان حاله 
الخطيبي »يريدون أن يؤطروني في خانة 
ما، والحال أني ممتهن لقياس املساحات«.

ــة الــعــمــيــقــة عـــلـــى بــنــكــيــران،  ــدولــ فـــرضـــت الــ
حـــرصـــًا مــنــهــا عــلــى ضــبــط جــيــد لــهــنــدســة 
االســتــقــالل؛  حــزب  إبــعــاد  املقبلة،  الحكومة 
صــاحــب املــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي االنــتــخــابــات، 
الــبــدايــة مقتصرًا  فــي  التحفظ  كـــان  بــعــدمــا 
لــلــحــزب، حميد  الــعــام  على شخص األمـــني 

الفيتوري شعيب

عـــاش الــشــعــب الليبي طـــوال عـــام مــن عمر 
الصخيرات  فــي  ــع 

ّ
املــوق السياسي  اإلتــفــاق 

 2015 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  املغربية 
على ضجيج هــذا االتــفــاق رفــضــًا وقــبــواًل، 
غــيــر أن املــتــابــعــني، بــل وربــمــا داعــمــي هــذا 
ــه ولــــد مــيــتــًا، لــغــيــاب  ــفــــاق، ُيــــدركــــون أنــ االتــ
ــراف الــفــاعــلــة عــلــى األرض واقــعــيــًا من  األطــ
إلى  عــام  بعد  ليصيروا  عنه،  الطرفني  كــال 
محاولٍة أخيرة إلنعاشه، في اجتماع لجنة 
الحوار السياسي الليبي في تونس أخيرًا، 
واقـــتـــراح تــعــديــالت يــرْونــهــا ســتــدفــعــه إلــى 

مساره الذي وضع له، ومنها:
الــرئــاســي  أوال: »إعـــــــادة تــشــكــيــل املــجــلــس 
اإلختصاصات  يتولون  أعــضــاء  ثالثة  مــن 
الــرئــاســيــة املــنــصــوص عليها فــي اإلتــفــاق 
السياسي، على أن يتم اتخاذ القرار بينهم 
بالتوافق«. وهذا االقتراح هو نص االتفاق 
املوقع عليه مسبقًا من ناحية عدد األعضاء، 
أي بثالثة، رئيس ونائبني، ليعدل فيما بعد 
إلى تسعة، يتفقون فيما بينهم في تكوين 
الــبــالد طــوال  سّير 

ُ
ت حكومة وحــدة وطنية 

مدة االتفاق، ليفشل في تكوينها مرات، ثم 
ُينشئها على مبدأ املبالغة واألكثرية على 
أعــضــائــه، ويــتــم تفويضها فــيــمــا بــعــد من 
 

ّ
املنحل البرملان  ويرفضها  نفسه،  املجلس 
الذي ينص اإلتفاق على أن يمنحها الثقة. 
ولكن، باشرت عملها بالتفويض، غير أنها 
لـــم تــقــدم شــيــئــًا لــلــمــواطــن فـــي ظـــل الــوضــع 
اإلقتصادي الذي تمر به البالد، بل وازداد 
ســوءًا أكثر، لنصل إلــى القول إن الحكومة 
الليبي.  للمواطن  بالنسبة  العدم  في حكم 
لنتساءل: ما جــدوى هــذا التعديل إذا كان 
ــــى تـــكـــويـــن الــحــكــومــة  ــه الــــوصــــول إلـ غـــرضـ
املـــوجـــودة، والــتــي يــرفــض الــبــرملــان املنحل 
مــنــحــهــا الــثــقــة، لــرفــضــه االتـــفـــاق، جــمــلــة ال 

 .
ً
تفصيال

ــد األعـــلـــى  ــائـ ــقـ ــولـــى مــنــصــب الـ ــتـ ــا: »يـ ــيـ ــانـ ثـ
مجلس  مهامه،  ويمارس  الليبي،  للجيش 
يتكون من: رئيس مجلس النواب، ورئيس 
ــــو مــن  ــــضـ ــة، وعـ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــلــــس األعـــــلـــــى لـ املــــجــ
يتم  أن  الرئاسي، بصفاتهم، على  املجلس 
بالتوافق مجتمعني«.  القرار بينهم  اتخاذ 
ويعتبر هذا التعديل تغيرًا في األشخاص 
والعدد ال غير، وإال فإن املجلس الرئاسي 
يضم كــل مــن يمثل املــذكــوريــن طــوال العام 
املــاضــي، ولـــم يستطع الــقــيــام بــهــذه املــهــام 
االتــفــاق،  الــتــي هــي اختصاصه كما ينص 
ومنها القيام بمهام القائد األعلى للجيش 

 من 
ً
إذ يــعــد قــتــل اإلنـــســـان نــفــســه مــعــصــيــة

كبائر الذنوب، ويكون قاتل نفسه عاصيًا، 
ويعاقب في النار يوم القيامة، بسبب هذا 

الجرم الذي ارتكبه. 
أما قتل النفس، وهو حالة بشرية ال يخلو 
أي مــجــتــمــع مــنــهــا، مــثــلــمــا هـــي تــاريــخــيــة 
فإنها  الــبــشــري،  الــجــنــس  بــتــاريــخ  مرتبطة 
تختلف  واجتماعية،  ثقافية  أبــعــادًا  تأخذ 
بني شعب وآخر، وال بد أن تخضع للحجة 
املــنــطــقــيــة، فـــاالنـــتـــحـــار املــنــطــقــي أو »حـــق 
املوت« يتطلب عادة سبًبا يدفع إلى اتخاذ 
ــا نــفــســه، بحيث  ــراٍر أن يــقــتــل شـــخـــٌص مـ ــ قــ
ــقـــرار هـــو األفـــضـــل تــحــت الــظــروف  يــكــون الـ
الــواقــعــة، وأن يــكــون تــحــت ظــــروٍف نفسيٍة 
لحظًيا  مندفًعا  قـــراًرا  يكون   

ّ
وأال مستقرٍة، 

أو نــتــيــجــة مــــرض عــقــلــي. حــتــى إن »الــقــتــل 
أشكال  من  الرحيم، هو  املــوت  أو  الرحيم«، 
االنـــتـــحـــار أقـــرتـــه بــعــض الــــــدول، وبــعــضــهــا 
باملساعدة  سمحت  ســويــســرا،  مثل  اآلخـــر، 
عــلــى االنـــتـــحـــار مــنــذ 1941، وصـــــار هــنــاك 
نوع من السياحة تشتهر بها زيوريخ هي 
»سياحة االنتحار«، إذ يقصدها أشخاٌص 
قــرار موتهم، وهناك متخصصون  اتخذوا 

يساعدونهم في إنجازه.
فـــاملـــوت بـــهـــذا الــشــكــل حــــق، لــيــس بــاملــعــنــى 
الديني كما نفهمه، نحن الذين نعيش في 
إنساني مثلما  بل هو حق  بيئة إسالمية، 
، فإن الفرد حّر 

ٌّ
هي الحياة، وطاملا هو حــق

باتخاذ القرار وتنفيذه بــإرادة كاملة. لكنه 
، ومـــن الكبائر 

ٌ
ــا مــنــبــوذ

ً
بــهــذا املــعــنــى أيــض

بمنظور ثقافة هذه البيئة. وإذا كان املقِدم 
عــلــى االنــتــحــار، أو قــتــل نــفــســه، يــعــانــي من 

في تأصيل العنف في هذه املنطقة، العنف 
ــا يـــزيـــد تــــغــــّولــــه، مــعــتــمــًدا  الــــــذي يـــبـــتـــدع مــ
عــلــى تـــاريـــٍخ مـــن الـــتـــراث والــســنــد الــديــنــي، 
ــقــــومــــي، فــتــصــيــر املــعــانــي  أو الـــوطـــنـــي والــ
مــخــتــلــطــة، ويــصــيــر لــلــعــنــف مـــبـــّرراتـــه الــتــي 
 

ً
نبيال ا 

ً
املــوت شأن الضمير، ويصبح  تقنع 

وســامــًيــا ومــقــدًســا. يــتــأّصــل هــذا التقديس 
فال  الديني،  وسندها  بالشهادة  بارتباطه 
 ملن يقتل في املعارك الدائرة 

ٍ
تخلو ورقة نعي

فــي ســوريــة مــن اســتــهــالل بــاآليــة الــقــرآنــيــة: 
ــوا ِفــي َســِبــيــِل اللِه 
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ِهْم ُيْرز ْحَياٌء ِعنَد َربِّ
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ْ
ْمَواتًا َبل

َ
أ

بــهــذا املــفــهــوم الــديــنــي املــتــرافــق مــع امــتــالٍء 
بــالــشــعــارات والــقــيــم الــوطــنــيــة الــتــي تتربى 
ا مقدًسا 

ً
عليها األجيال، يصبح املوت شأن

كان  إذا  فكيف  مطلوبة،  الشهادة  وتصبح 
وانــعــدام  الظلم  مــن  يعاني  بأكمله  الشعب 
والتهميش  الفقر  ومــن  والــطــمــوح  الــكــرامــة 
والــتــقــزيــم واإلقـــصـــاء عــن الــشــأن الــعــام في 
ــه فــيــه بـــقـــدر ما  ــٍن يــفــتــرض أن يـــكـــون لـ ــ وطـ
الحرب بما  عليه تجاهه، ثم تأتي سنوات 
في  والضغينة  الفتنة  نــيــران  مــن  أضــرمــت 
الــصــدور، ومــا تــركــت مــن جــمــراٍت تتقد في 
صـــدور مــن دمـــرت بيوتهم وقــتــل أبــنــاؤهــم 
ــروا مــــن أمــاكــنــهــم  ــجــ ــراد أســــرهــــم وهــ ــ ــ أو أفـ
تحت  مستقبلهم،  مــن  وحــتــى  ومــاضــيــهــم، 
بالطيران واملدافع، وعانوا  القصف  تهديد 
ذل الحصار وانعدام أدنى مقومات الحياة، 
ــم،  ــالـ ــعـ ــلـــى مـــــــرأى الـ ــم عـ ــهـ ــواتـ ــيـ وهــــــــددت حـ
بينما يــرســم الــعــالــم ســيــاســاتــه بــعــيــًدا عن 

معاناتهم، ليتدّبر مصالحه؟
من بقوا على قيد الحياة في مركز الحرب 
إّمــــا امتلكوا  الــســوريــة أو عــلــى مــشــارفــهــا، 
مع  يــتــأقــلــمــون  لتجعلهم  الــكــافــيــة  املـــرونـــة 
ظــــــروف عـــيـــٍش مـــهـــيـــنـــة، أو انـــــحـــــازوا إلـــى 
في  املستبطنة  الغاية  بحسب  كل  الجهاد، 
عليهم،  تشتغل  بأجنداٍت  مدفوعني  نفسه، 
ــرٍب لــيــس من  وتــعــدهــم لــيــكــونــوا أدوات حــ

املعروف حدٌّ لعنفها، وال نهاية لها.
هـــذه الــحــالــة مــن الــشــعــور بــالــدونــيــة تدفع 
املستلبني  األمــل والطموح،  فاقدي  الشباب 
تـــاريـــخـــًيـــا لــســلــطــة الــجــمــاعــة أو الـــديـــن أو 
ــزب، إلــــى الـــقـــيـــام بــأعــمــال  ــحــ الــقــبــيــلــة أو الــ
التي  الــزائــفــة  بالبطولة  مفعمة  تــراجــيــديــة 
يــســتــعــيــدون بــهــا ذاتــهــم الــســبــّيــة واملــهــانــة، 
فــقــتــل الــنــفــس بــتــفــجــيــرهــا بـــحـــزام نــاســف 
هو  الضحايا  مــن  كبيرة  أعــــداًدا  سيحصد 

 بــطــولــي بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
ٌ

بــحــد ذاتــــه عــمــل
أبــوابــهــا،  الــجــنــة  لــهــم  عــمــل بسببه ستفتح 
لتدخلها أرواحهم املنهكة، ويخلدون فيها 
ألن الله وعدهم بها، فهم سادة هذا العالم، 
املــولــى عــز وجــل اختارهم واصطفاهم  ألن 
من دون غيرهم، وهم من فهموا سر الحياة، 
ــّكــــوا ألـــغـــازهـــا، فـــوصـــلـــوا إلــــى الــحــقــيــقــة  وفــ
»اطلب املوت توهب لك الحياة«، بل يتمنى 
املــرات  الدنيا ليقتل عــشــرات  إلــى  أن يرجع 
ملــا يـــراه مــن الــكــرامــة. ويــصــبــح االنــتــحــاري 
شهيًدا، فهو كاملنتحر ال يغسل وال يكفن. 
لــكــن، لــيــس ألن مــا أقــــدم عــلــيــه فــعــل شــائــن، 
بل ألن الشهداء أطهاٌر بما فيهم من حياة، 
ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها، 
ألنهم بعد أحياء، وال يجوز البكاء عليهم، 
لــيــس ألن فــعــلــتــهــم خــبــيــثــة بــقــتــل أنــفــســهــم 
بدافع قتل األبرياء، بل ألنهم مكّرمون عند 

الله مأجورون. 
هكذا تختلط املعاني وتدّبج القيم، فاملوت 
بقرار حر ينهي اإلنسان املعذب به حياته 
انــتــحــاريــة تسمى   بعملية 

ّ
إال مــذمــوم،  أمـــر 

مصادرة  تتم  الطريقة،  بهذه  استشهادية. 
الــحــيــاة الــعــامــة، وتــتــم الــســطــوة والــســيــادة، 
وتـــتـــم تــغــذيــة الــــحــــروب، حـــــروب املــصــالــح 
وتجعله  الــديــن،  على  السياسة  فتستولي 
ــة ملـــعـــنـــى املـــــــوت والـــقـــتـــل  ــاركــ ــبــ ــة املــ ــعــ ــرافــ الــ

والعنف. 
والدينية  اللغوية  املفخخات  هــذه  تحتاج 
والقيمية والثقافية إلى جهوٍد كثيرة، وهي 
الـــثـــورات الطامحة  هـــدف كبير مــن أهــــداف 

بحياة كريمة وحرة وعادلة.
)كاتبة سورية(

ــال إلـــــى الــتــفــصــيــل فــي  ــقــ ال يـــهـــدف هـــــذا املــ
فــن التحليل الــســيــاســي، فــهــذا أكــبــر مــن أن 
املــســاحــة، كما أن   مــحــدود 

ٌ
يستوعبه مــقــال

املــوضــوع أعــقــد مــن أن ُيــعــالــج فــي مــقــاٍل أو 
التنبيه إلى  جملة مقاالت. الهدف هنا هو 
املبادئ  أو  الضرورية،  ــيــاِت  ِل وَّ

َ
األ من  جملٍة 

األساسية التي ينبغي مراعاتها في عملية 
التحليل السياسي.

فــي عملية  الــضــروريــات  أو  ِلــــيــــاِت  وَّ
َ
األ أول 

التحليل السياسي أن يكون املرء مستوعبًا 
ــا  ــارفـ ــريــــد تــحــلــيــلــهــا، عـ ــتــــي يــ لـــلـــمـــســـألـــة الــ
بــخــلــفــيــاتــهــا، وســـيـــاقـــاتـــهـــا، وعـــنـــاصـــرهـــا، 
يكفي  وبــالــتــالــي، ال  فيها.  الفاعلة  والــقــوى 
أن يــكــون املـــرء مطلعا عــلــى مــســألــة، وإنــمــا 
ُر مرة  كِّ

َ
ذ

ُ
مستوعبا تمام االستيعاب لها. َوأ

أخرى إنني أتحدث في سياق التخصص، 
وليس في سياق إبداء الرأي أو أخذ موقف. 
الـــــضـــــروريـــــات فــي  ِلـــــــــيـــــــــاِت أو  وَّ

َ
ثــــانــــي األ

على  يقوم  أنــه  السياسي  التحليل  عملية 
ــن مــصــادر  مـــعـــلـــومـــاٍت دقـــيـــقـــٍة ومــــؤكــــدٍة مـ
مــعــتــبــرة ومـــوثـــوقـــة. لـــأســـف، فـــإن واحـــدة 
ــيـــارات وأحـــزابـــًا  مـــن أكــبــر مــشــكــالتــنــا أن تـ
وحتى  بــل  كثيرة،  اعتبارية  وشخصيات 
مواقف،  ويتخذون  آراء  يبنون  مسؤولني، 
بــنــاء عــلــى انــطــبــاعــاٍت تتشكل لــديــهــم، أو 
ــلـــومـــات« غـــيـــر مــــؤكــــدة تــــوفــــرت لــهــم،  ــعـ »مـ
الــــســــائــــدة«،  أو عـــلـــى أســــــــاس »الـــحـــكـــمـــة 
ــنــــاس أو مـــدرســـة  الــ ــا تــــعــــارف عــلــيــه  أو مــ
ِز  َحيُّ

َ
الت نسق  ضمن  معينة  إيديولوجية 

 
ً
والــقــوالــب الــجــاهــزة الــتــي تــصــبــح عصية

على املساءلة والتحّري.  
ِلــيــاِت أو الضروريات أن التحليل  وَّ

َ
ثالث األ

السياسي ال ينبغي أبدا أن يقوم على أساس 
زاِت اإليديولوجية. فمثال،  َحيُّ

َ
القناعات والت

تــجــد إســالمــيــني يـــقـــاربـــون مــســائــل كــثــيــرة 
ِس« و«صـــــراع الــحــق  ــدَّ ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

ُ
ضــمــن نــســقــيــة »امل

والباطل«، وجدلية البالء واملحنة. في حني 
تــجــد لــيــبــرالــيــني مــســكــونــني بــإيــديــولــوجــيــا 
تسفيه كل من يخالفهم، ومحاولة هدم كل 
التي  منظومتهم  لسيولة  تخضع  ال  قيمٍة 
ِس«. وكذلك الحال بالنسبة  دَّ

َ
ق

ُ
تقوم مقام »امل

شباط. في موقف أثــار غضب قواعد حزب 
ــــزب أســــدى  ــــو حــ ــه، وهــ ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ تـــاريـــخـــي وقـ
يعملون على  وملــن  للدولة،  خدمات عديدة 
ــتــــالف الـــحـــكـــومـــي. وبــذلــك  ــاده مـــن االئــ ــعــ إبــ
يــكــون هـــذا الــحــزب قــد دفـــع ضــريــبــة تــمــّرده 
على مخطط ما ُعرف بـ »انقالب 8 أكتوبر«؛ 
الــرامــي إلـــى عـــزل حـــزب الــعــدالــة والتنمية، 
وإعالن أغلبيٍة برملانيٍة دونه، حيث يصبح 
الــنــواب؛ حتى   داخـــل مجلس 

ً
أقــلــيــة عندها 

وإن حــصــل عــلــى حـــوالـــى ثــلــث املــقــاعــد. ما 
النتائج،  على  األبــيــض  االنــقــالب  أن  يعني 
نــاعــمــًا  الــشــعــبــيــة، ســيــكــون  اإلرادة  وعـــلـــى 
وشرعيًا وبالضربة القاضية، قبل االنتقال، 
بعد فشل ذاك السيناريو، إلى خيار معركة 
إلى  االستقالل  التي تحول حــزب  الجوالت 
ــَد بــه تحجيم قــوة  واحــــدة مــنــهــا. شـــرط أريــ
بــنــكــيــران فـــي الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان؛ أي أن 
غير  ره،  تسيِّ رئيس حكومة ألغلبية  يكون 
أن الــراســخــني فـــي الــتــنــظــيــر لــلــســلــطــويــة ال 
يــتــقــنــون كــثــيــرًا حــســاب االحـــتـــمـــاالت، حني 
دفعوا، من حيث ال يدرون، حزب االستقالل 
إلـــى االصــطــفــاف مــع األغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة، 
حتى وإن لم يشارك في االئتالف، ما يعني 
منح أصوات الفريق االستقاللي )48 مقعدًا( 

في مجلس النواب لرئيس الحكومة.
أعــلــن بــنــكــيــران، بــعــد ذلــــك، فــي خــطــوٍة كــان 
العرقلة،  ملسلسل  حــد  وضــع  منها  القصد 
ــتــــالف الــحــكــومــي في  حــصــر مـــكـــونـــات االئــ
األحزاب األربعة املنتهية واليتها؛ ويقصد 
حزبه مع كل من أحزاب التقدم واالشتراكية، 
الحركة الشعبية، التجمع الوطني لأحرار، 
غــيــر أن تــلــك الــخــطــوة لــم تـــرق كــثــيــرًا لرجل 
األعمال، عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع 
الــوطــنــي لـــأحـــرار، كــبــيــر املــفــاوضــني الــذي 
تمّكن من نسج تحالف رباعي غريب؛ حني 
ضم إليه حزب االتحاد الدستوري، الحركة 
ــتـــراكـــي لــلــقــوات  ــاد االشـ الــشــعــبــيــة، واالتــــحــ
الشعبية، في عز األزمة الحكومية، بغرض 
على  وإرغــامــه  الحكومة،  رئيس  محاصرة 

قبول الشروط التي وضعها التحالف.
»تــحــالــف أبــيــض« ُصــنــع فــي زمـــن قياسي، 
ِمرت بتشكيل تحالٍف يفتقد 

ُ
يجمع أحزابًا أ

إلـــى أرضــيــة ســيــاســيــة مــشــتــركــة وبــرنــامــج 
ــه تــكــتــيــكــي مـــؤقـــت، ال  ــا يــثــبــت أنــ مـــوحـــد، مـ
ينسجم مع خطاب امللك محمد السادس في 
دكار، ألن ممثلي هذا التحالف يتفاوضون 
بمنطق اقتسام الكعكة الحكومية وتوزيع 
ــنـــطـــق الـــبـــرنـــامـــج  ــــس بـــمـ ــيـ ــ الــــحــــقــــائــــب، ولـ
يمينية  ــزاب  )أحـ األيديولوجية  واألرضــيــة 
ــة مــع حـــزب يــســاري اشــتــراكــي(، وهــو  إداريــ
ابتزاز  بمثابة  الحكومة  رئيس  اعتبره  مــا 
 
ً
لــــه ولـــلـــمـــؤســـســـة الــــتــــي يــمــثــلــهــا، وإهــــانــــة

لــلــمــغــاربــة الـــذيـــن جــــــّددوا الــثــقــة فــيــه وفــي 
حـــزبـــه، ومــنــحــوه املــرتــبــة األولــــــى، فــأصــدر 
بيانه »انتهى الكالم«، والذي أربك به أوراق 
إيقاف سلسلة  قــّرر  السلطوي، حني  املربع 
األدوات  أن  لــــه  ــنّي  ــبـ تـ بـــعـــدمـــا  ــاورات،  ــ ــشــ ــ املــ
املوجودة بيد دوائــر السلطة املحّركة لتلك 
 جـــدًا، وهــامــش املــنــاورة 

ٌ
ــزاب مـــحـــدودة األحــ

لديها يضيق يومًا بعد آخر. 
فرضت عودة املغرب إلى االتحاد األفريقي 
عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة ضـــــرورة مــصــادقــة 
الــبــرملــان على الــقــانــون األســاســي لالتحاد. 
ــك، وجــــــد بـــنـــكـــيـــران نـــفـــســـه مــضــطــر  ــ ــذلــ ــ وبــ
االســتــجــابــة لــطــلــب املـــلـــك بــهــيــكــلــة مجلس 
الــنــواب. وقــد أعــادت هــذه املسألة التواصل 
بني األطراف، بغية التوافق حول شخصية 
ما  وهــو  املــرتــقــبــة،  الحكومية  األغلبية  مــن 
الرباعي  التحالف  لــم يتم حــني دعــم زعــيــم 
مرشحًا وحــيــدًا، وهــو لحبيب املــالــكــي، من 

لــم يكن واقــعــا على األرض،  الليبي، وهـــذا 
 مـــن األطـــــراف 

ً
ــاق أصـــــال ــفــ لـــعـــدم قـــبـــول االتــ

الفاعلة على األرض من الطرفني.
ثــالــثــا: »تــوســيــع عــضــويــة املــجــلــس األعــلــى 
أعــضــاء  جميع  تشمل  بحيث   ،»... لــلــدولــة 
له،  انعقاد  أول  فــي  الــعــام  الوطني  املؤتمر 
صون 

ّ
وفي هذا عجب عجاب، فمن جهة ُيقل

األعـــــــضـــــــاء فــــــي املــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي، ثــم 
بل  للدولة،  األعلى  املجلس  في  يوسعونه 
ويدخلون من هو خارج منه بنص االتفاق 
املــوقــع إلــى االتــفــاق، والـــذي ينص على أن 
العام  الوطني  املؤتمر  مــن  أعــضــاؤه  يكون 
صحيحي الــعــضــويــة عــنــد الــتــوقــيــع، وفــي 
 كبير، إال إذا اعتبرت عضوية 

ٌ
هذا تناقض

املجلس تحصيل حاصل، ليس لها تأثير 
فاعل في املشهد السياسي الليبي.

رابعا: »ضرورة تفعيل املادة 52 من االتفاق 
الهيئة  عمل  مــدة  انتهاء  بشأن  السياسي، 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة مـــشـــروع الــدســتــور 
يـــكـــون هو  أن  يــجــب  الــتــعــديــل  وهـــــذا   .»...
ــفـــاق، إذ لو  لـــب االنـــطـــالق ألي حــــوار أو اتـ
كــان الدستور مــوجــودًا ملــا صرنا إلــى هذا 
االتــــفــــاق، بـــل وإن كـــانـــت لــجــنــة الــدســتــور 
أكملت عملها، بغض النظر عن التجاذبات 
لكان هو موضع  السياسية،  واالختالفات 
الـــنـــقـــاش، وكــيــفــيــة تــنــفــيــذه لـــلـــخـــروج مــن 

األزمة التي تمر بها البالد ال غيره.
ولكن، وبعد مرور هذا العام من االتفاق من 
الصعب جــدًا إنــقــاذه بــهــذه الــتــعــديــالت، إن 
لم ينطلق من القاعدة األساسية للطرفني. 
 يــقــف عندها 

ً
أمـــا إذا أريـــد أن يــكــون نــقــطــة

الدوامات  في  ليبيا  الحوار، وتقف عندها 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ال تــنــفــك، حــتــى تخضع 
لإلمالءات والسياسات الخارجية من دوٍل 
الــثــورات العربية أنــه ال سبيل  تــرى بشأن 
إلــى نقطة الصفر، فذلك شأن  إال إرجاعها 
آخـــر. وأمـــا الــوفــاق والـــوئـــام وقــيــام الــدولــة 
ُوّكـــل  كــثــيــرة،   

ٌ
تــريــده دول فــهــذا منطلق ال 

 فما تفسير 
ّ

الــثــورات، وإال لها ملفات هــذه 
ــوار الــــذي مـــا فــتــئ املــوقــعــون  أن يــقــف الـــحـ
أن  يستطيعوا  ولــم  وفــاقــًا!  يصفونه  عليه 
يضعوه في طريقه الذي صنعوه له، على 
ــاق،  ــفـ ــم مـــن وضـــــوح عــــــورات هــــذا االتـ ــرغـ الـ
مـــن يــومــه األول، مــتــمــثــال بــرفــض املــؤتــمــر 
الــوطــنــي الــعــام لــه، وكــذلــك الــبــرملــان املنحل 
الــوقــت، ليجعل كثيرين يحكمون  فــي ذلــك 
عليه اليوم بأنه ولد ميتًا، لكنه وضع في 
أنــه ميت  اإلنــعــاش السريري عامًا، ليتبني 

ينتظر من يدفنه. 
)كاتب ليبي(

أعراٍض ناجمٍة عن انعدام املرونة أو التأقلم 
مــــع ظـــــــروف حــــيــــاتــــه، وأصــــبــــحــــت الـــحـــيـــاة 
بــالــنــســبــة إلــيــه نـــوًعـــا مـــن الـــعـــذاب الــــذي ال 
ُيطاق وال ُيحتمل، فإن أسباب حياٍة من هذا 
 فــي بــلــدانــنــا، ليس فقط منذ 

ٌ
الــنــوع وفــيــرة

ــرارة الــربــيــع الــعــربــي، وتصعيد  انــدلــعــت شـ
التاريخ  إلى ذرًى غير مسبوقة في  العنف 
البشري، بل هي أقــدم من هذه الفترة، لكن 
هذه املرحلة مّدتها بظروٍف إضافيٍة نبشت 
ما راكمته الشعوب في صدورها من عقود 
وقـــــــرون، فــمــن الــقــيــم الـــتـــي تــنــشــأ األجـــيـــال 
تربويًا  أســلــوبــًا  اآلبــــاء  ويــمــارســهــا  عليها، 
منذ الطفولة مع أبنائهم هي احتقار الذات. 
ا 

ً
انطالق فــج،  الـــذات بشكل  احــتــقــار  يتجلى 

مـــن تــرســيــخ مــفــهــوم الــطــاعــة والـــــــوالء، من 
طــاعــة الــوالــديــن إلـــى طــاعــة رب الــعــمــل إلــى 
طــاعــة املــعــلــم إلـــى طــاعــة ولـــي الــنــعــمــة إلــى 
طــاعــة رجــل الــديــن إلــى طــاعــة الــحــاكــم، هذه 
ـــمـــارس 

ُ
الـــطـــاعـــة الــعــمــيــاء الـــتـــي يــجــب أن ت

سلوكًا مثاليًا يترجم تبني القيم واألعراف 
إحساسه  الفرد  تسلب  الدينية،  والتعاليم 
 يــمــكــن أن 

ً
بــذاتــه وفــرديــتــه، وأن لــديــه عــقــال

يفكر ويبدع طريقة حياٍة أخرى تخصه، أو 
أفكاًرا وقيًمًا وأسئلة  ا يستبطن 

ً
لديه كيان

ــــات الـــجـــاهـــزة  ــابـ ــ ــة، ال تــقــنــعــه اإلجـ ــ ــــوديـ وجـ
حـــولـــهـــا، فــيــكــبــر الـــشـــخـــص، ولـــديـــه شــعــور 
دائــــم بــاالســتــالب، ويــخــطــو، مــنــذ طفولته، 
فـــي دروب الــتــدجــني حــتــى يــكــبــر، ويــصــيــر 
الــكــوادر التي يتضافر  فــرًدًا أو عنصًرا في 
ــــراف والتقاليد  فــي إعـــدادهـــا ســالطــني األعـ

ورجال الدين واألنظمة السياسية.
التفكير  عــنــد  تجاهله  يمكن  ال  ســبــب  هـــذا 

تفكيرهم  أنــمــاط  تحكم  كثيرين  ليساريني 
قــوالــب فــكــريــة جــامــدة وثــنــائــيــات تضادية 
بــاملــؤامــرة  كثيرة  جــدلــيــة، وتفسير ظــواهــر 
 تحليال 

ُ
ة اإلمبريالية. ليست األحكام الِقيِميَّ

سياسيا موضوعيا. 
ِلياِت  وَّ

َ
تقودني النقطة األخيرة إلى رابع األ

أو الـــضـــروريـــات فـــي الــتــحــلــيــل الــســيــاســي، 
إذ إنــــك فـــي الــتــحــلــيــل الــســيــاســي تــتــعــامــل 
أو  كــمــا تتمناها  هـــي، ال  كــمــا  الحقيقة  مــع 
تريدها، أو حتى تتوهمها. وأعــود وأذكــر، 
ــــرى، أن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي يــقــوم  مـــرة أخـ
عــلــى فــهــم خــلــفــيــات الــظــاهــرة وســيــاقــاتــهــا 
إذ ال  الفاعلة فيها.  وعناصرها، واألطــراف 
فـــراغ، وال تكون  فــي  املسائل  تتحرك غالب 

ُمها. 
ُ
ظ

ْ
 خارج إطار موضوعي َين

ً
معزولة

تبقى مسألتان. األولى، أنه ينبغي أن ندرك 
أن ثمة فارقا بني املوضوعية والحيادية في 
دراسة أي مسألة. قد تكون الحيادية حالة 
ســلــبــيــة، ذلـــك أنــهــا قــد تــمــنــع املــــرء مــن أخــذ 
موقٍف قد يكون الصحيح. أما املوضوعية 
فــهــي حــالــة إيــجــابــيــة، ذلـــك أنــهــا تــقــود إلــى 
إلــى أخــذ موقف ضــروري،  تشكيل رأي، أو 
أما  ورصــيــنــة.  معطيات سليمة  على  بــنــاء 
الثانية، فهي ضرورة التفريق بني التحليل 

السياسي والعمل السياسي.
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب 
)20 مــقــعــدًا(، الـــذي ظفر بــالــرئــاســة، بفضل 
أصوات حزب األصالة واملعاصرة املعارض، 
فيما انسحب حزب االستقالل من الجلسة، 
و«التقدم  والتنمية  العدالة  حزبا  وصـــّوت 

واالشتراكية« بالورقة البيضاء.
 دقيقة للغاية منها فرض حزب 

ً
كانت خطة

لــلــقــوات الشعبية في  االتــحــاد االشــتــراكــي 
التركيبة الحكومية، من باب رئاسة مجلس 
النواب التي جرى العرف أن رئاستها تكون 
الحكومي، وليس  االئــتــالف  مــن  بيد حــزب 
استطاع  بنكيران  لكن  املــعــارضــة.  ــزاب  ألحـ
ــــذي يــنــتــظــر أن  أن يــفــلــت مـــن هــــذا املـــــأزق الـ
السلطوي  للجناح  انــتــصــاٍر  بمثابة  يكون 
ــه يــفــصــل  ــ ــد أنــ ــ ــة، حــــني أكــ ــركــ ــعــ ــذه املــ ــ فــــي هــ
بــني انــتــخــاب هــيــاكــل مجلس الــنــواب الــذي 
الوطن ممثلة في قضية  اقتضته مصلحة 
واملــشــاورات  الحكومة  وتشكيل  الــصــحــراء 
ــذلــــك.  وحـــتـــى ال تــحــســب عليه  املــتــعــلــقــة بــ
العرقلة، اقترح أن ينهج االتحاد االشتراكي 
لــلــقــوات الشعبية خــيــار حـــزب االســتــقــالل؛ 
لــلــحــكــومــة، بمعنى  الــنــقــديــة  املـــســـانـــدة  أي 
رئــاســة مجلس الـــنـــواب مــن دون املــشــاركــة 
فيها. وبــذلــك يضمن الــخــروج مــن وضعية 
األغلبية املصطنعة املتحّكم فيها، كما تريد 
مسؤولة  سياسية  أغلبية  إلــى  السلطوية، 

تابعة له، بصفته رئيسًا للحكومة.
لن يحظى اقتراح كهذا بالقبول، ألن نجاحه 
سوف يفرغ موقع املعارضة في البرملان التي 
ســـوف يمثلها حـــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة 
الحكومية  األغلبية  ز صفوف 

ّ
وحــده. ويعز

ــــالل واالتـــــحـــــاد  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي االسـ ــزبـ ــ بـــتـــمـــوقـــع حـ
ــقـــوات الــشــعــبــيــة املـــســـانـــدة  ــلـ ــراكــــي لـ ــتــ االشــ
ــا يــعــنــي أن 66 مـــقـــعـــدًا خــــارج  الـــنـــقـــديـــة، مــ
االئـــتـــالف الــحــكــومــي إلـــى جــانــب بــنــكــيــران، 
ــذا مــا لــن يسمح بــه الــجــنــاح السلطوي  وهـ
أبدًا. يظهر أن بنكيران حاول قدر املستطاع 
أن يضع سقفًا ملا يمكن التنازل عنه، وما ال 
يمكن التفريط فيه، لكنه لم يستطع، حتى 
التي  السلطوية  مع  توافق  إيجاد  اللحظة، 
تمعن في الصالبة، إلى درجة تقودها إلى 
أخــطــاء فــادحــة أحيانًا. وهــذا طبيعي جــدًا، 
الــيــقــني أن أي تــنــازل منها  فــهــي تعلم عــلــم 
سوف يتحّول إلى مكسٍب شعبي، ال مجال 
. باختصار، الصراع 

ً
للتراجع عنه مستقبال

ــائـــم لــتــغــيــيــر عــقــلــيــة ســلــطــويــة تــرســخــت  قـ
ــنـــوات  ــكــــون الـــسـ ــلـــى أن تــ ــر عـ عـــــقـــــودًا، تـــصـ
الخمس املاضية مجرد استثناء في تاريخ 
السياسي،  التحديث  ضد  لسلطويٍة  ممتد 

ضد الخيار الديمقراطي. 
)كاتب مغربي(

مسخ الذات ومفهوم الشهادة

أوليّات في فّن التحليل السياسي

معركة السلطوية في المغرب

اتفاق الصخيرات ميت 
لم يُدفن

بهذا المفهوم 
المترافق مع امتالٍء 

بالشعارات، يصبح 
الموت شأنًا مقدسًا 

وتصبح الشهادة 
مطلوبة

ال يكفي أن يكون 
المرء مطلعًا 

على مسألة وإنما 
مستوعبًا تمام 

االستيعاب لها

لم يستطع بنكيران 
إيجاد توافق 

مع السلطوية
التي تمعن في 

الصالبة إلى درجة 
تقودها إلى أخطاء 

فادحة أحيانًا

آراء

بشير البكر

الحل  طــريــق  على  رئيسية  محطة  أســتــانــة ستشكل  الــكــازاخــيــة  العاصمة  أن  يــبــدو 
وفــي ختام  وإيـــران.  تركيا  ترتيب مجرياته، بمساعدة  تولت روسيا  الــذي  السوري 
املؤتمر القصير الذي استغرق أقل من 24 ساعة، أعلنت موسكو أن قطار التسوية 
ة، وكشفت عن بعض معالم خريطة طريق، منها ما يتعلق بترتيباٍت 

ّ
بات على السك

ميدانيٍة سريعة في إطار التفاهم على مجريات تثبيت الهدنة التي جرى االتفاق عليها 
بالعملية  املاضي، والبعض اآلخــر يختص  أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون األول  في 
السياسية الالحقة التي سقطت منها، كما هو واضح، مرجعية جنيف1 لعام 2012، 
وحل محلها قرار مجلس األمن 2254 الذي تولت روسيا صياغته في نهاية 2015، 
ومن اآلن فصاعدًا، سيصبح هذا القرار على جدول األعمال السوري، بداية بمؤتمر 
املقبل.  الثامن من فبراير/ شباط  املتحدة في  األمــم  أن ينعقد برعاية  املقّرر  جنيف 
في ختام مؤتمر أستانة، لم يكن هناك من بني أطراف النزاع من خرج مرتاحًا كليًا، 
وظهر، من خالل ردود الفعل والبيانات التي أدلى بها وفدا املعارضة والنظام، أنهما لم 
 من أجل 

ً
نا من فرض شروطهما على طاولة املفاوضات، وقّدم كل منهما تنازال

ّ
يتمك

صدور بيان رسمي نهائي، يتضمن الخطوط العريضة ألهداف املؤتمر، وهي تثبيت 
املعارضة  لم تضع  النتائج،  عن  التام  عــدم رضاها  وتعبيرًا عن  أنــقــرة.  اتفاق  هدنة 
 بانتظار تشكيل آلية تنفيذ 

ً
توقيعها على البيان الختامي، وتركت األبــواب مفتوحة

الهدنة التي من املفروض أن تباشر عملها بعد ثالثة أيام. صحيح أن مؤتمر أستانة 
لم يتمخض عن نتائج ملموسة مباشرة، لكنه كان أكثر من لقاٍء من أجل تجديد تعهد 
األطراف كافة، املعارضة والنظام والضامنة، على تثبيت وقف إطالق النار. وعلى ما 
يبدو، فإن قضية االجتماع بالنسبة للروس كانت عملية ذات بعد نفسي، من أجل 
الذين يقودون  الواسعة من العسكريني  كسر الحاجز، ولذلك أصروا على املشاركة 
فصائل تقاتل النظام، وكانت عملية وضع هذا العدد الكبير من العسكريني بوجه وفد 
النظام والجانب اإليراني بمثابة فتح صفحة جديدة في مسار املسألة السورية التي 
يريد النظام، وحليفه اإليراني، مواصلة القتال من أجل تصفية كل من يرفع السالح 
في وجه مشروع االحتالل اإليراني لسورية. وظهر من ردود أفعال رئيس وفد النظام، 
بشار الجعفري، أنه جاء بروحية استفزازية، وغادر بمعنويات هابطة، بعد أن تعّرض 
لتقريع من الروس الذين كان يهمهم نجاح املؤتمر. ولذا حّد من العنتريات الكالمية 
التي اتسم بها خطابه في جوالت جنيف. ومن الواضح اليوم أن روسيا مصممة على 
السير في خريطة الطريق التي وضعتها، وأن أي احتجاٍج من أي طرف لن يؤثر على 
مسارها العام. ولذا وضعت جميع األطراف في قطار واحد، وأمرت السائق أن يسير 
بالسرعة القصوى، لكي يمنعوا القفز من على ظهر القطار الذين يريدون وصوله إلى 
جنيف في املوعد املحدد بعد حوالي 12 يومًا. وهم سيعملون، في هذه الفترة، على 
 في الشكل واملضمون، فإن 

ً
إعادة خلط األوراق من جديد، ومثلما كانت أستانة نقلة

 أشد قوة ذات ارتدادات كبيرة في الداخل والخارج. 
ً
 ألن تحدث صدمة

ٌ
جنيف مرشحة

بات واضحًا أن موسكو أصبحت صاحبة القرار الوحيدة في الشأن السوري، وألنها 
مزمعة على حل يوقف استنزافها عسكريًا، ويؤمن مصالحها الحيوية في سورية 
واملنطقة، فإنها تتصّرف على أساس رؤية خاصة إلعادة تشكيل املشهد السوري، 
من خالل خلطٍة تتيح حالة توازن بني النظام واملعارضة املسلحة، وما يخرج عنهما 
من أطراٍف تسميها هي »منصات«، مثل موسكو والقاهرة. وبالطبع، هي لن تتحول 
إلى طرف محايد، كما وصفها محمد علوش رئيس وفد املعارضة، ولكنها لم تعد 

أيضًا املدافعة عن مشروع النظام الذي يستمد الحياة من الرعاية اإليرانية.

نصري حجاج

يحلو للفلسطينيني في مخيمات اللجوء، منذ ما يدنو من سبعة عقود، أن يطلقوا 
التعبير  إلى  تنحو  إنسانية  نزعة  ظهر 

ُ
ت مخيماتهم،  على  بالفخامة  تشي  تسميات 

الهش باالعتزاز بثقٍة عاليٍة بالنفس، جاءت في لحظٍة كان الالجئون يعتقدون أنهم 
يخفي  قــد  ومشعًا،  بــاهــرًا  النكبة  أثــر  مــن  املحطمة  هويتهم  يجعل  بــضــوٍء  أمسكوا 
 للقرى واملدن التي 

ً
التفسخات املختلفة املوجودة في تلك املخيمات التي صارت بديال

تختزنها الذاكرة املتعبة. في الوقت نفسه، يمكن بسهولٍة فائقٍة مالمسة املأساة التي 
تكشف شدة املرارة، ملا في هذه التسميات والواقع املعاش، من تناقض وضراوة في 
البؤس. هكذا فعل فلسطينيو مخيم الوحدات في األردن، حني أطلقوا على مخيمهم 
التسمية في فاتحة السبعينات توّهج يحّرك األحالم  الوحدات. كان لتلك  جمهورية 
جــاءت  ربما  وقتها.  الــســالح  الــذيــن حملوا  الالجئني  مخيلة  فــي  ويحييها  املجهضة 
التسمية، آنذاك، نتيجة عجقة الفكر اليساري الذي كان مثل لعبٍة بيد طفٍل في طور 
والشعور  الــوطــن،  فقد  معاناة  أنتجته  سيكولوجيًا  سلوكًا  جــاءت  وربما  الرضاعة 
بالضياع خارج أي نظام سياسي والحيرة واإلربــاك في البحث عن موطئ قدم في 

مكان ثابت ومستقر وآمن في العالقة مع بالد اللجوء.
البلدين على تسمية »عاصمة  وهكذا حصل في سورية ولبنان، تنافس فلسطينو 
الشتات،  عاصمة  اليرموك  مخيم  على  سورية  فلسطينيو  أطلق  فمثلما  الشتات«، 
أطلق أشقاؤهم في لبنان التسمية نفسها على عني الحلوة، وإن كان حظ عاصمة 
الشتات في سورية عاثرًا وحزينًا نتيجة الحصار املدمر وعمليات القتل واالعتقاالت 
والتهجير التي قام بها النظام السوري، فإنه ُيخشى أن ال يبتعد مصير  »عني الحلوة«،  
في ضوء مؤشرات غير قليلة، عن مصير اليرموك العاصمة البائسة في سورية. إذا 
الفاكهاني قبل عام 1982  الوحدات، ومن بعدها جمهورية  كانت تسمية جمهورية 
 مما يمكن أن نراه شعورًا باالستقواء واالنفصال 

ً
 داخل الدولة اللبنانية، صادرة

ً
دولة

إلــى ذلك  الــبــقــاء، أضــف  لــم يكن لالنفصال مقومات  الــدولــة املضيفة، حتى ولــو  عــن 
بات النفسية املعقدة، واألفكار السياسية والفكرية الواهمة والهشة، فإن تسمية 

ّ
املرك

عاصمة الشتات في لبنان وسورية قادمة من ذلك املكان السحيق من الشعور بالترك 
بال مرجعية، وبال مقومات للعيش اإلنساني البسيط، ما يدفع الالجئني إلى التعلق 
بوهم رمزية التسمية، وفي الوقت نفسه، واإلعالء من شأن األلم اإلنساني وكثافته، 
املتضخمة فيما تحمله من  املأساة  الضوء على عمق  لتسليط  في محاولٍة الواعية 
ى قاطنوها اهتمام الناس 

ّ
حطاٍم ويأٍس وإحباط، فالعواصم محط أنظار العالم يتوخ

بها، على الرغم من الوهم القاتل. ملاذا الخوف على  مخيم عني الحلوة. يكاد ال يمّر 
 ونسمع عن عمليات إطالق نار وتفجير واقتتال 

ّ
يوٌم في حياة الفلسطينيني هناك إال

الواضح، وفي  بني األطــراف املسلحة، ففي غياب املرجعية السياسية ذات الحضور 
حضور االنبعاث اإلسالمي في املنطقة، نمت وترعرعت مجموعات إسالمية أصولية 
 
ً
متشعبة االتجاهات واالرتباطات الفقهية واملالية، وصار مخيم عني الحلوة عرضة
لإلعالم اللبناني املحّرض واملوجه، وللسياسات اللبنانية املختلفة التي ترى في املخيم 
أرضًا خصبة للنزاعات املسلحة املؤثرة في املحيط اللبناني، وخصوصًا أن سكان 
عني الحلوة من املسلمني السنة واملجموعات اإلسالمية التي لها مرجعياتها الفقهية 
املجموعات  هــذه  مــن يحسب  لبنان  فــي  وهــنــاك  املنطقة.  فــي  اإلســالمــيــة  بالحركات 
الدائر  الــصــراع  فــي  أن تستخدمها  فــي ســوريــة، ويخشى  قــوى أصولية سنية  على 
في سورية، وخصوصًا لجهة انخراط حزب الله في قتال مذهبي شرس، يمكن أن 
الدولة،  له أمر  القتالية إلى لبنان، بعد أن استتب  أعــاد الحزب قواته  يتطّور في حال 
وهيمنته السياسية الفعلية عليها، بعد وصول حليفه إلى الرئاسة. وأن يكون عني 
الحلوة ساحة قتال لحزب الله، مباشرة أو من خالل الدولة، ذلك أن الحزب يعتبر حربه 

الوحيدة هي مع من يسميهم التكفيريني.

حسين عبد العزيز

وأهدافها؟ سؤال  السورية  املعارضة  انقالبًا على  أستانة  اجتماع  نتائج  هل تشكل 
مرتبط بسؤال أعمق: هل روسيا قادرة على اجتراح حل لألزمة، بعيدًا عن التفاهمات 
هذا  على  اإلجابة  املتحدة؟  الــواليــات  وتحديدًا  الــدولــي،  املجتمع  عن  وبمعزل  الدولية، 
الدولي في   على عــزل املجتمع 

ً
تحدد اإلجابة على ذاك، أي إذا كانت موسكو قــادرة

سورية، فإن املعارضة وقعت في فخها، وإذا كانت روسيا عاجزة عن ذلك، وأن ما 
جرى في أستانة ليس سوى تفاهمات ضمنية مع واشنطن، فللحديث بقية.

عملت موسكو في االجتماع على تمييز نفسها عن النظام وإيران، وهو ما عبر عنه 
في  مفاجئًا  تغيرًا  هــذا  وليس  وآخـــرون.  علوش،  املعارضة، محمد  مفاوضي  كبير 
أيديولوجية، بقدر ما هو استكمال طبيعي ملساٍر  انعطافة  مواقف موسكو، وليس 
رسمته موسكو منذ زمن، وبتفاهم مضمر مع واشنطن، أو على األقل محاولة روسية 
لتقديم رؤية وقواعد للحل، تقبلها إدارة ترامب. وصلت موسكو إلى قمة ما يمكن أن 
تصل إليه في سورية، وبعد ذلك سيكون االنحدار سواء من الفيتو الغربي اإلقليمي 
الذي يمنعها من التمّدد أكثر، أو من خالل النظام وإيران اللذْين لن ينصاعا عندها 
إلى املطالب الروسية. هنا، يمكن تفسير االندفاعة الروسية في اجتماع أستانة، عبر 
محاولة تحويل االجتماع من منصة مخصصة ملناقشة وقف إطالق النار إلى منصة 
عسكريةـ  سياسية معا، وتقديم مسودة الدستور دليل على تسرع روسي في إرساء 
قواعد الحل، ورغبة منها في هندسة واقع سياسي، كما هندست الواقع العسكري. 
 لــالنــقــالب على املــعــارضــة، فــهــذا يــتــجــاوز الــقــدرة الــروســيــة، 

ً
ليس االجــتــمــاع مــحــاولــة

السورية وواقعية  أنه يعكس واقع األزمــة  النظام،   إلضعاف 
ً
وليس االجتماع محاولة

الحلول، بعدما كانت اجتماعات جنيف السابقة طروحات ميتاواقعية لطرفي األزمة، 
الدولي املعني  التداولي السياسي وحقيقته على املسرح  ال تتماهى مع واقع املجال 
باألزمة. اعترف اجتماع أستانة بفصائل املعارضة املسلحة، وشرعن وجودها، بما 
فيها اإلسالمية املعتدلة، وهذا تحول مهم جدا، وأكد أن حل األزمة سياسي. واألهم 
النار، على عكس اجتماعات جنيف  أن االجتماع عقد وانتهى في ظل وقف إطــالق 
السابقة، وسيكون منطلقًا لتمييز الفصائل الوطنية عن اإلرهابية التي أثقلت الثورة 
السورية، وكانت حجة عليها أمام املجتمعني، السوري والدولي. لكن تغييرات مهمة 
تبّدت في االجتماع:   إدخال إيران طرفًا راعيًا وضامنًا لوقف النار، وإذ اعترض وفد 
املعارضة على ذلك، من حيث إن هذه خطوة ستكرس طرفًا ساهم في قتل الشعب 
السوري، فإن لروسيا قراءة مختلفة، فإيران داخل االتفاق وضامن له أفضل من أن 
، بطرق غير مباشرة، على عرقلة وقف إطالق 

ً
قــادرة تكون خارجه، حيث ستكون 

 عن أي 
ً
النار. ولذلك ترى موسكو، ببراغماتية، أن إدخــال إيــران سيجعلها مسؤولة

خرق له.  عدم اإلشارة إلى املرحلة االنتقالية، وهو تراجع عن مخرجات قرار مجلس 
األمن 2254 والحراك األممي الذي أعقب صدوره. ولهذا جانبان: األول يخدم النظام، 
الــقــرار،  نــص  السياسي، كما  التحول  مــحــددة الكتمال  إنــه ال توجد مهلة  مــن حيث 
وجانب يمكن وصفه بالواقعي، من حيث إن الواقع السوري املعقد كشف زيف املهل 
الزمنية. كما أن الروس يريدون إزالة معنى املرحلة االنتقالية من األذهان، ملا تحمله 
من داللة على التغيير في زمن محدد.  عدم اإلشارة إلى بيان جنيف1، وهو انزياح 
عن القرار 2254، لكنه ليس انزياحًا كبيرًا، فالقرار الذي يشكل املرجعية السياسية 
الوحيدة للحل في سورية أشار إلى البيان في مقدمته، وفي الفقرة األولى، لكنه، في 
البيان  إلــى صيغة  يتطرق  لم  السياسي،  االنتقال  لعملية  املخصصة  الرابعة  الفقرة 
بعمليٍة سياسيٍة  واستبدلها  كاملة(،  تنفيذية  ذات صالحيات  انتقالية  حكم  )هيئة 
الطائفية. تحاول موسكو،  الجميع، وال يقوم على  تقيم حكمًا ذا مصداقية، يشمل 
في استبعادها ذكر بيان »جنيف1«، التفريق بني اعتباره أساسًا لالنتقال السياسي 
 كبير، فال 

ٌ
واعتباره أساسًا لوضع آليات االنتقال السياسي، وبني األمرين اختالف

السياسي  للحل  البيان أساسًا  هــذا  أن يكون  أيضا،  لــدى موسكو، وواشنطن  مانع 
في مخرجاته العامة، لكنه ال يصلح، بعد هذه السنوات، أن يكون أساسًا ملخرجات 

العملية السياسية وتفاصيلها.
ـ جديدة، هدفها إطالق جنيف جديد، مع  باختصار، اجتماع أستانة منصة قديمة 
على  املعطيات  هذه  بإدخالها، وستكون  املاضي  العام  معطيات  تسمح  لم  تغييراٍت 

حساب املعارضة والنظام معا. ومن هنا، ربما تكمن واقعية االجتماع.

قطار أستانة السوري خط واحد الخوف على عين الحلوة

تغيرات أستانة
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أبحث  وبينما  الــنــوم،  مــن  استيقظت 
ــن الـــهـــاتـــف ألتــصــفــح »فــيــســبــوك«  عـ
أتكاسل  اإللكتروني.  البريد  أفتح  أو 
قـــلـــيـــًا، ألنـــنـــي لـــن أذهـــــب الـــيـــوم إلــى 
العمل، فاليوم ذكرى 25 يناير، فأنام 
أنا  وبينما  لــي.  يحلو  كما  وأتكاسل 
ــاال بجانبي،  ابــنــتــي تـ كــذلــك، وجــــدت 
نــائــمــة كــأجــمــل مـــا يـــكـــون اإلنـــســـان 
الــنــائــم، وبينما أنــا كــذلــك، قــفــزت في 
رأسي أبيات أمل دنقل »كيف ترجو 
غًدا لوليد ينام.. وهو يكبر بني يديك 
بــقــلــب ُمـــنـــّكـــس؟«، وكــــأن عــقــلــي ربــط 
بــني تــاريــخ الــيــوم وتــكــاســلــي وابنتي 
إلــى بيت  الــربــط  النائمة، فترجم ذلــك 

الشعر هذا!
ــا ثـــــائـــــًرا، كـــنـــت دائـــًمـــا  ــ ــوًم ــم أكـــــن يــ ــ ل
ــا، وأقــــــــــــول أكـــثـــر  ــعــ ــيــ شــــخــــصــــا مــــطــ
اآلبــاء  يــحــّب سماعها  الــتــي  الكلمات 

ــهــــات فـــي الــبــيــوت واملـــدرســـون  واألمــ
ــرون فـــي الــعــمــل  ــديــ ــدرســـة واملــ فـــي املـ
)نــعــم وحــــاضــــر(. وكـــنـــت، فـــي أثــنــاء 
الـــثـــورة فـــي 2011، أعــمــل فـــي قــريــة 
قد  كنت  الشيخ.  فــي شــرم  سياحية 
ــاج،  ــ كــرهــت الـــزحـــام والـــدخـــان واإلزعـ
ــكـــرت فــي  ــفـ ــكــــات، فـ وكــــرهــــت املــــشــ
والعمل  العيش  يمكنني  مــكــاٍن  أبعد 
فــيــه، فــكــان جــنــوب سيناء وتــحــديــًدا 
أتركه إال في  الشيخ، وكنت ال  شــرم 
اإلجـــــازات، وســرعــان مــا أعــــود. ومــع 
انـــدالع الــثــورة، على الــرغــم مــن أّنني 
كنت أتابع األحداث فقط عبر التلفاز 
أو اإلنـــتـــرنـــت، إال أّنـــنـــي كــنــت أعــيــش 
يحدث،  بما  الهيام  مــن  داخلية  حالة 
كنت أشعر أّنني  منفصل عن العالم، 
كنت أشعر أنني ُعّرج بي إلى السماء، 
ألرى ما ال يراه أحد، كنت مهتما بكّل 

التفاصيل التي تحدث، وكّل األخبار 
الــتــي تــــذاع، كــنــت كــثــيــًرا مــا أصــمــت، 
وكثيًرا ما أبكي، وكثيًرا ما أهيم على 
وجـــهـــي، أتــخــّيــل املــســتــقــبــل املــشــرق 
الذي يصنعه أقراني من أجلي، ومن 
أجل كّل من يتابعون عن ُبعد مثلي. 
وفي أّول إجازة، وصلت إلى القاهرة 
إلى  أذهــب  لم  الخامسة صباًحا،  في 
الــبــيــت، ولــكــن تــوّجــهــت إلـــى املـــيـــدان، 
الجسام قد مضت،  وكانت األحــداث 
ولـــم يــكــن هــنــاك إال شــبــاب يقومون 
فقلت  والترميم،  والــدهــان  بالتنظيف 
هي فرصتي إذن، ألشارك في صنع 
أشــارك معهم في  املستقبل، وظللت 
ــادة،  ــعــ ــتــنــظــيــف بـــكـــل حـــمـــاس وســ ال
ــارس أســــطــــوري يــطــوي  ــ وكـــأنـــنـــي فــ

الزمان واملكان محارًبا.
محمد جودة )مصر(

مــســتــر تــــرامــــب، أتــــقــــدُم إلـــيـــك بــالــتــهــنــئــِة 
 الــرقــَم الـــ 

ُ
عــلــى تنصيبك رئــيــســا تــحــمــل

45 لــلــواليــاِت املــتــحــدِة األمــيــركــيــة. نحن 
ــي األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة،  فــ
 ظـــروفـــا قــاســيــًة 

ُ
ــب، نــعــيــش ــرامــ ســيــد تــ

جــدًا مــن االحــتــاِل اإلســرائــيــلــي الـــذي ال 
يــعــتــرُف بــاملــعــاهــداِت واملــواثــيــِق الــدولــيــة، 
 

ِّ
بكل الــحــائــِط  بــعــرِض  يــضــرُب  زال  وال 

التي تنُص على حريِة  الــقــراراِت األمميِة 
أرِضـــه  ــتـــرداِد  واسـ الفلسطيني  الــشــعــِب 
تعلُم جيدًا  تــرامــب،  ومــقــدســاِتــه. مستر 
أّن عديدين من رؤساِء الدوِل العربية لم 
يكونوا يتوقعون أن تصبَح رئيسا، وقد 
خــدعــونــا كــثــيــرًا عــبــر وســائــِل إعــِامــهــم 
بـــأّن الــســيــدَة هــيــاري كلينتون هــي من 
. ولكن، على أّي حاٍل، يقول الواقُع 

ُ
ستفوز

 ،
ُ

الــيــوم إنــك أنــت الــرئــيــُس، وأنــت تستحق
 

َّ
ــك تــحــّديــَت كــل ــ ــذه وجـــهـــُة نــظــري ألّن وهــ

 توقعاِت اإلعاميني 
َّ

الظروِف وخالفت كل
الــرئــيــس. فلسطينيا،  وفـــزت وأصــبــحــت 
تأثيٍر  وذي  كبير  ببالٍغ  لفوزك  ننظُر  ال 
ــلـــى املــــجــــريــــاِت الــفــلــســطــيــنــيــة  ــٍر عـ ــيـ ــثـ كـ
 بــســاطــٍة، نعلم 

ِّ
ــه، وبــكــل اإلســرائــيــلــيــة، ألّنـ

أّن لديك ملفاٍت كثيرًة وكبيرًة، ابتداًء من 
العربيِة،  الــروســي فــي املنطقِة  الــدب  قــوِة 
والـــشـــرِق األوســــط خــصــوصــا، ومــــرورًا 
ــيـــع الـــعـــربـــي فــــي املــنــطــقــِة  بـــتـــبـــعـــاِت الـــربـ
العربية  األنظمة  اســتــقــراِر  على  والعمل 
التي حدثت فيها ثــورات وانــقــابــات. ما 
تــبــحــُث عــنــه مستر تــرامــب فــي املــرحــلــِة 
املقبلة هو تقييٌم للواقِع العربي، وتحديُد 
ــًة بــعــد  ــعـــف، خــــاصــ ــوِة والـــضـ ــقــ ــ نــــقــــاِط ال
بـــروِز املــحــوِر الــروســي اإليــرانــي التركي 
العربي املعتدل،  السوري وغياِب املحوِر 
ــا بني  ــادًة مـ ــ  خـــافـــاٍت حــ

ُ
ــذي يــعــيــش ــ ــ وال

مــصــر والـــســـعـــوديـــة. مــســتــر تـــرامـــب: ال 

تدع نتنياهو يخدُعك ويقنُعك بضرورِة 
نقِل السفارِة األميركية من تل أبيب إلى 
 سياسيٌّ صغيٌر ال 

ٌ
القدس، فهو مراهق

ومزيدًا  التطّرَف،  إال  السياسِة  في  يفقه 
مــن االســتــيــطــاِن واملــمــاطــلــِة فــقــط، وليس 
لــديــه أّي فـــكـــرٍة عـــن حـــلـــوِل الــتــســويــِة أو 
 الدولتني أو تبادل األراضي أو عودة 

ِّ
حل

الاجئني أو تطبيق قرارات األمم املتحدة 
ــلـــس األمـــــــن الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــقـــوِق  ومـــجـ
على  يقضَي  أن  يــريــُد  إّنــه  الفلسطينية، 
طموحاِتك، ويزرَع في قلوِب العرِب مزيدًا 
مــن الــكــره لسياسة أمــيــركــا فــي الــشــرِق 
األوســط هو يبحُث عن أعــداٍء جــدٍد لكم، 
وال يــريــُد لــكــم الــتــمــّتــع بــاألمــن والــســام 
في باِدكم، من خال استفزاِز مشاعِر 
املسلمني حول العالِم، ووضِع أميركا في 

مواقٍف محرجة.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

باسل الحاج جاسم

على الرغم من أن سيناريو ما جرى في حلب، 
أخــــيــــرًا، أحـــــدث تــــــوازن قــــوى جــــديــــدا، وفـــرض 
األرض، ستؤثر حتمًا  على  جــديــدة  معطيات 
عــلــى أوراق الــتــفــاوض، بــعــد أن تــمــت الــعــودة 
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات فــي أســتــانــة، عاصمة 
كــازاخــســتــان، هـــذه املــــّرة، إال أن شــبــح تقسيم 
سورية ما يــزال مخيما على األجــواء، في ظل 

الوضع العسكري الجديد. 
لم يعد خافيًا على أحد طموح األكراد إليجاد 
تــواصــل جــغــرافــي بــن منطقة عــفــريــن وبقية 
املـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة الـــتـــي يـــنـــتـــشـــرون فــيــهــا، 
ــزاٍم يــفــصــل تــركــيــا عن  ــ مـــا مـــن شــأنــه إقـــامـــة حـ
السورية،  العربية  الجمهورية  أراضـــي  كامل 
األهـــمـــيـــة  ذات  ــــب،  ــلـ ــ حـ ــنــــة  مــــديــ وخــــصــــوصــــًا 
االستراتيجية الكبرى، وهو ما يشكل تهديدًا 
واضــحــًا ألمـــن تــركــيــا الــقــومــي، ويــهــّدد وحــدة 

أراضي سورية في الوقت نفسه.
ســبــق أن نــفــى تــانــغــو بــيــلــغــيــتــش، املــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، وجـــود 
اتـــفـــاق عــســكــري ســـري بـــن بــــاده والـــواليـــات 
بــدأت  حــن  منبج،  مدينة  املتحدة بخصوص 
قوات التحالف دعم مليشيات كردية، بالتقدم 
نــحــوهــا قــبــل عـــدة أشــهــر، حــيــث تــمــثــل منبج، 
ديمغرافية  كتلة  أكــبــر  الــجــغــرافــي،  بموقعها 
تقف عقبًة أمــام املــشــروع الــكــردي. وقــد تكون 
واالبتعاد  وراء تحول وجهتهم،  النقطة  هــذه 
آنـــذاك »مــرحــلــيــًا«، فنتيجة معركة  الــرقــة،  عــن 
منبج أهم من معركة الرّقة، نظرًا إلى أبعادها 
لجميع  خــــســــارًة،  أو  ربـــحـــًا  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
املـــشـــاركـــن فــيــهــا، فــمــنــبــج يــمــكــنــهــا أن تــكــون 

سمير الزبن

الظواهر  الحزبية إحدى أهم  الظاهرة  شكلت 
التي عرفتها املنطقة العربية في ظل التجربة 
االســتــعــمــاريــة، وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرارهــا 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، إال أنــهــا لم 
تــــؤِد الــوظــائــف نفسها الــتــي أدتــهــا األحــــزاب 
فــي الــتــجــربــة األم، مــا أبــقــاهــا، إلـــى حــد كبير، 
ظاهرًة غريبة بالنسبة للمجتمع العربي، فقد 
التقليدية  االجــتــمــاعــيــة  التشكيات  حــافــظــت 
ــلــــى دورهــــــــــا فـــــي إطــــــــار هـــــــذه املـــجـــتـــمـــعـــات  عــ
)العشيرة، القبيلة، الطائفة، العائلة....(، حتى 
أن تــجــارب حــزبــيــة عــديــدة تــنــدرج فــي خدمة 

هذه التشكيات التقليدية.
ولدت األحزاب السياسية في التجربة الغربية 
عند درجة معينة من تطور املجتمع لتنظيم 
إلــى خــارج دائــرة  الــحــادة، ونقلها  انقساماته 
تــولــد في  الحزبية  التجربة  مــا جعل  الــعــنــف، 
إطــــار مــجــتــمــع مـــدنـــي، يــمــلــك مـــن الــســمــات ما 
متوافق  اجتماعي  بعقد  التجربة  هــذه  يدعم 
أسس  على  يقوم  وسياسيًا،  مجتمعيًا  عليه 
واضـــــحـــــة، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: اســـتـــقـــال املـــجـــال 
االجـــتـــمـــاعـــي بــالــنــســبــة لــلــمــجــال الــســيــاســي، 
ومــرونــة الــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تضفي 
عــلــى انــتــمــاء املــواطــنــة قــيــمــًة أصــلــيــة، وتــحــول 
العاقات الترابطية في البناء االجتماعي من 
عاقات عمودية إلى عاقات أفقية، فتم إقرار 
اإلنسان،  وحقوق  السلطة،  وتــداول  التعددية 
ــن الــــــــرأي..  ــة الــتــعــبــيــر عــ ــريــ واالخــــــتــــــاف، وحــ
إلــــخ، مـــا جــعــل الــلــعــبــة الــســيــاســيــة تــقــوم على 
قواعد وأســس واضحة، ال يشكل اإللغاء أحد 
الحزبية  الــتــجــربــة  املــكــّونــة. حملت  قــواعــدهــا 
العربية أثقالها من زمن االستعمار إلى زمن 
للتعامل مع شــروط عمل جديدة،  االستقال، 
فــقــد حكمت بــلــدانــًا عــديــدة أحــــزاب »وطــنــيــة«، 

الثاثة للمشروع  القطاعات  جسرًا يربط بن 
الكردي الحلم، الجزيرة وعن العرب وعفرين؛ 
حــيــث يــتــصــل قــطــاعــا الــجــزيــرة وعـــن الــعــرب، 
الــحــدودي  الشريط  األكـــراد على  بعد سيطرة 
الجيب ما بن ضفة  مع تركيا كامًا، ويبقى 
بمنبج  يبدأ  والــذي  الغربية وعفرين،  الــفــرات 

وجرابلس شمالها، مرورًا بالباب ودابق.
املليشيات  تكون  منبج،  معركة  حسمها  بعد 
الــكــرديــة بــذلــك قــد تـــجـــاوزت نــهــر الـــفـــرات، في 
مناطق عربية تاريخيًا، ال يملك فيها األكراد 
أي امتداد تاريخي أو اجتماعي، أو ديمغرافي.
ــّررًا جـــــّراء  ــ ــــضـ ُتــــَعــــد تـــركـــيـــا الــــطــــرف األكــــثــــر تـ
االجتياح الــكــردي مــا تبقى مــن مــدن الشريط 
الحدودي مع سورية وبلداته، والواقعة غرب 
الفرات، خصوصًا أن منبج تقع في قلب  نهر 
املنطقة الــتــي يــريــد أكـــراد ســوريــة إقــامــة حكم 
ذاتي فيها »مبدئيا«، وهذا ما يفسر اإلصرار 
الـــتـــركـــي بــاســتــعــادتــهــا ألهـــلـــهـــا، بــعــد إخــــراج 

تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( من الباب.
تــــدرك واشــنــطــن جــيــدًا مــخــاوف أنـــقـــرة. لــذلــك، 
الكردية  الــقــوات  نسبة  بــأن  تطميناٍت  قــدمــت 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  املــشــاركــة فـــي »قـ
ال تــزيــد على الــُخــْمــس، ولــكــن األتــــراك ومعظم 
السورين يعلمون جيدًا أن التركيبة الفعلية 
لــهــذه املــجــمــوعــة املــســلــحــة مــغــايــرٌة ملــا يــقــّدمــه 
األمــيــركــيــون مــن مــعــلــومــات، خــصــوصــًا أنـــه ال 
مليشيات صــالــح مسلم  أن  أحـــد  عــلــى  يخفى 
الكردية تشكل غالبية هذه القوات، ال بل إنها 

اآلمر الناهي فيها.
ــبـــر مـــراقـــبـــون أن كـــثـــافـــة املــــجــــازر الــتــي  ــتـ واعـ
ــــرى ريـــف  ــالـــف فــــي قــ ــتـــحـ ارتـــكـــبـــتـــهـــا قـــــــوات الـ
مــنــبــج الــعــربــيــة، فــي مــعــارك إخــــراج »داعــــش« 

والباطنة،  الظاهرة  »عقائدها«  تطبق  أخــذت 
وهــنــاك دول ســاد فيها نــظــام الــحــزب الــواحــد 
بـــاســـم الــتــحــديــث والــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم. حيث 
والثقافي  االجتماعي  الفضاء  على  سيطرت 
ــادي والـــســـيـــاســـي بــــاســــم تــحــقــيــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
مـــشـــروع الــتــنــمــيــة واالســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي، في 
مــقــابــل إشــبــاع حــاجــات املــواطــنــن فــي املــأكــل 
واملـــســـكـــن والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه نزع تسيس املجتمع، واقتصار مزاولة 
السياسة على إطار واحــد، ومنعه خارج هذا 
اإلطـــــار، بــاعــتــبــاره »مــتــعــهــد الــتــنــمــيــة«. وأدى 
الجزائر  في  كارثية  نتائج  إلــى  النموذج  هــذا 

وسورية وليبيا ومصر واليمن.
ــيـــة الــحــديــثــة  أفــــــــرزت تـــجـــربـــة الـــــدولـــــة الـــعـــربـ
ــي  ــتـ ســـــمـــــات مـــتـــنـــاقـــضـــة مــــــع الــــــشــــــعــــــارات الـ
رفــعــتــهــا، فــلــم تــســتــطــع اســتــكــمــال مــشــروعــهــا 
ـــ الــســيــاســي ســلــطــًة  ـــ فـــي الـــواقـــع االجــتــمــاعــي ـ
تريد  ألنــهــا  املــجــتــمــع،  مــن  شرعيتها  تستمد 
أن تــكــون فــوقــه، وظــلــت تــحــمــل مــعــهــا ظــواهــر 
السياسي  كاالستبداد  للمشروعية،  نقيضة 
الحاكم  بــن  السلطة  الــفــرد وشخصنة  وحكم 
ــة انـــدمـــاجـــهـــا فـــي الـــواقـــع  ــاولـ ــة، ومـــحـ ــ ــدولـ ــ والـ
»املجتمع  على  الخناق  بتضييق  االجتماعي 
املــــدنــــي«. وبــســبــب هــــذا الـــتـــوجـــه، تـــم الــحــفــاظ 
عــلــى الــعــاقــات الــعــمــوديــة وتــدعــمــيــهــا، ألنها 
القائمة  السلطات  عمل  لطبيعة  مــائــم  شكل 
في  املجتمعات  هـــذه  فحافظت  وتــوجــهــاتــهــا، 
الــتــقــلــيــدي.  الــرئــيــســيــة عــلــى طــابــعــهــا  بيئتها 
حــيــث بــقــيــت مــتــمــســكــًة بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
والعشائرية،  والطائفية  القبلية  واالنتماءات 
لتلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم املجتمع. لذلك، 
لم تؤد عملية التحديث الظاهرية، وهي أولى 
ــادة  ظـــواهـــر الــتــغــيــيــر االجــتــمــاعــي، إال إلـــى إعـ
تشكيل البنى والعاقات البطركية وتعزيزها 
بإضفاء أشكال ومظاهر )حديثة( عليها، على 

التركي  الكردستاني  العمال  لحزب  الــســوري 
املــصــنــف إرهـــابـــيـــًا فـــي تــركــيــا وحـــلـــف شــمــال 
األطلسي )الناتو(، حزب االتحاد الديمقراطي 
الــقــوى الكردية السورية  ــرز  الــكــردي )PYD(أبــ
تصفهما  اللتان  القوتان   )YPG( ومليشياته 
أنــقــرة إرهــابــيــتــن، عــلــى ثــاثــة أربــــاع الــحــدود 
تركيا  استفزازه  ويتابع  تركيا،  مع  السورية 
والــــعــــرب، بــالــتــقــدم إلــــى مــنــاطــق كــــان الــنــظــام 
السوري في السابق قد تعهد بمنع أي تحرك 
مسلح كردي فيها، أو السماح للجيش التركي 
ــــي الــســوريــة، ملاحقة  بــالــتــوغــل داخـــل األراضـ
املسلحن األكـــراد فيها، كما حــدث في أوقــات 

سابقة.
يــــــدور الـــحـــديـــث عــــن أن األكــــــــراد فــــي ســـوريـــة 
يــشــكــلــون الــقــومــيــة الــثــانــيــة، وقــــد يــكــون هــذا 
ــقــــاط الــحــالــة  ــــام حــــق ُيـــــــراد بــــه بــــاطــــل، إلســ كـ
الكردية في شمال العراق على أكــراد سورية، 
مــن دون األخـــذ بــاالعــتــبــار فــــوارق كــبــيــرة بن 
أنهم في سورية ال يمتلكون  الحالتن، وهــي 
املــقــومــات الــتــي لــدى نظرائهم شــمــال الــعــراق، 
ــار  ــ ديـــمـــغـــرافـــيـــًا وجــــغــــرافــــيــــًا. وســــبــــق أن أشـ

أنشطتها  التقليدية  البنية  ذات  الــجــمــاعــات 
تخترق،  الجماعات  هــذه  أن  كما  مــن خالها، 
األكثر  الجماعات  وتصبغ  كثيرة،  أحيان  في 
رسمية، والقرارات التي تعزى إلى التنظيمات 
الرسمية، يمكن أن تكون في الواقع نتاجًا لهذه 
الجماعات. ما جعل األحــزاب مجرد تجمعات 
فضفاضة للتكتات التي تعكس مصالح بنية 
القشرة  تتعدى جــذورهــا  وبــذلــك، ال  تقليدية. 
الــعــلــيــا لــلــمــجــتــمــع. وفــــي داخــــل تــلــك الــقــشــرة، 
لــــذوي الــنــفــوذ  ــزاب مــجــرد أدواٍت  ــ تــكــون األحــ
التقليدي والنخب الصغيرة. لذلك، لم يخفف 
الذي تكاثر قبل االنفجار  تنظيم االنتخابات 
الكبير في املنطقة من االحتقان املجتمعي، ولم 
التقليدية،  يؤشر إلى دور له معنى لألحزاب 
مــا دفـــع قــطــاعــاٍت شعبية واســعــة مــن خــارج 
هذه البنى إلى احتال امليدان العام مباشرة، 
في  تعفنت  التي  السلطات  برحيل  واملطالبة 
»الشعب  وكــلــه تحت شــعــار  عــقــودًا،  مواقعها 
يريد إسقاط النظام«، لم يكن ألي من األحزاب 
هذا  فــي  دور  املــعــارضــة  التقليدية  السياسية 
الـــحـــراك الــعــظــيــم، وهـــي، فــي أحــســن الــحــاالت، 

لحقت متأخرة جدًا بالحراك الشعبي.
ــزاب،  عـــدم وجـــود قــواعــد واضــحــة للعبة األحــ
واالنتماءات  السلطة  تــداول  العملية  وفــقــدان 

إلى  ميستورا،  دي  األمــمــي، ستيفان  املبعوث 
أي  تمتلك  )5%(، وال  أكـــراد ســوريــة  أن نسبة 
التي  الرئيسية  املناطق  تواصل جغرافي بن 
الـــعـــرب- عــفــريــن(،  )الــقــامــشــلــي- عـــن  تقطنها 
ــه، حــتــى املــنــاطــق الــتــي هي  بــاإلضــافــة إلـــى أنــ
وهــذا  مطلقة،  أغلبية  تشكل  ال  أكــثــريــة،  فيها 
يفّسر الــتــحــرك الــســريــع واملــفــاجــئ، فــي اآلونــة 
األخيرة، ملليشياٍت كردية، بدعم روسي تارة، 
وأميركي تارة أخرى، في مناطق غرب الفرات، 
وفي محيط مدينة حلب، استعدادًا لسيناريو 
كـــهـــذا مــعــد مــســبــقــًا، لــتــحــقــيــق عــمــق وامـــتـــداد 
النصف  جغرافي، ولم تكن معركة منبج، في 
الــثــانــي مــن الــعــام املــنــصــرم، إال اســتــمــرارًا في 
الـــفـــرات  عــمــلــيــة درع  أن  إال  الــســيــنــاريــو.  هــــذا 
ملــحــاربــة اإلرهــــاب فــي الــشــمــال الـــســـوري، بعد 
)أّجــلــت(  أوقــفــت  التركية،  الروسية  املصالحة 
تمزيق ســوريــة، وبــاتــت قــاب قوسن أو أدنــى 
من السيطرة الكاملة على مدينة الباب، لتكمل 
نحو الهدف األهم منبج. وهنا، ال يمكن إغفال 
حقيقة تــغــيــر األولـــويـــة الــتــركــيــة فــي الــســاحــة 
الــــســــوريــــة، مـــنـــذ شــــهــــور كـــثـــيـــرة، حـــيـــث بـــات 
الــكــردي في شمال سورية واملدعوم  املــشــروع 
قــلــق كبير ألنــقــرة، مــا يجعل  أمــيــركــيــًا مبعث 
الـــنـــقـــاط الــخــافــيــة األخــــــرى مـــجـــرد تــفــاصــيــل 

يمكن مناقشتها الحقًا.
يبقى القول إن نجاح أي مشروع في سورية 
بــات رهــن مــســاومــات إقليمية دولــيــة. وفي 
ضـــوء الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة، تــتــجــه األنــظــار 
دونـــالـــد  ــيــــركــــي،  األمــ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  نـــحـــو 
ــــب، وكــــيــــف ســتــتــعــامــل مــــع األطـــــــراف  ــرامـ ــ تـ

املتشابكة داخل سورية.
)كاتب سوري(

األفــقــيــة الــتــي تــجــعــل عــمــل األحــــــزاب مــجــديــًا، 
ــه، مــأزومــًا  ــ جــعــل الــعــمــل الــحــزبــي، مــنــذ والدتــ
وهامشيًا، ما دفع »أحــزاب الهوية« )األحــزاب 
ــــزاب الــطــائــفــيــة( إلـــى اقتحام  اإلســامــيــة، األحـ
ــد الــلــعــبــة  املــــســــرح الـــســـيـــاســـي لــتــغــيــيــر قــــواعــ
ــد تــعــبــيــر بــــرتــــران بـــــادي.  جــــوهــــريــــًا، عـــلـــى حــ
وتتسم خاصية هذه األحزاب بتشجيع هوية 
ــــرى تــحــل مــحــل انــتــمــاء املــواطــنــة،  انــتــمــاء أخـ
بصفتها انتماءات متجاوزة للحدود الوطنية 
الهوية  ــ  الهوية اإلسامية، أو هوية جزئية  ــ 
الهوية  حــزب  يختلف  هـــذا،  وعــلــى  الطائفية. 
عن غيره من األحزاب، فمشروعه ال يندرج في 
السياسية،  السلطة  أجــل  مــن  تنافسي  صــراع 
بــقــدر مــا يــنــدرج أســاســًا فــي مجهوٍد لتنشئة 
أخـــرى وحــشــد بــديــل، مــحــبــذًا هــويــة سياسية 
إنــتــاج تعبئة  مــا يعني  املعلنة رســمــيــًا،  غــيــر 
ســيــاســيــة سلبية إلــغــائــيــة، نــمــوذجــهــا األبـــرز 

القوى الجهادية اإلسامية األكثر تطرفًا.
مهم  تفصيل  العربية  الحزبية  التجربة  فشل 
ــد، أفـــشـــل املــجــتــمــعــات  ــديـ ــل اســـتـــبـــداد مـ فـــي ظـ
اجتماعي«،  »عــقــد  إلــى  الــتــوصــل  فــي  العربية 
الــقــوة فيه،  املــجــتــمــع وعـــاقـــات  يــعــيــد تنظيم 
إلغائية  من خــال قواعد صــراع سلمية، غير 
بــاملــعــنــى الــســيــاســي والــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي 
احتقانات  الفشل  راكــم هذا  الهوياتي.  وحتى 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وهــويــاتــيــة 
عـــقـــودًا. وهـــذه االحــتــقــانــات هــي الــتــي أسست 
لــانــفــجــار الــتــغــيــيــري الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده 
املنطقة منذ مطلع هذا العقد. وهذا االنفجار 
املــتــعــثــر هــــو بــســبــب مــــن مـــشـــكـــات بــنــيــويــة، 
مــديــدة، لعبت  اســتــبــداديــة  كرستها ســلــطــات 
دورًا تــخــريــبــيــًا عــمــيــقــًا فـــي بـــادهـــا، مـــا جعل 
ــــواه الــرئــيــســيــة الـــذي  مــهــمــة بــنــاء املــجــتــمــع وقـ

دمرته هذه السلطات في غاية العسر.
)كاتب فلسطيني(

الــعــام املــاضــي، كانت فــي محاولة منها  منها 
لـــــإســـــراع بـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمـــــــام املــلــيــشــيــات 
ــــذي يمثل  الـــكـــرديـــة الســتــكــمــال مــشــروعــهــم الـ
ــل مــعــركــتــهــا  ــ ــــي ظـ ــًا، فـ ــيــ ــرًا قــــومــ ــطــ لـــتـــركـــيـــا خــ
الذي  الكردستاني  العمال  الطاحنة مع حزب 
يمثل حــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي، ووحــداتــه 
مــا يعني تأمن  الــســوري،  امــتــداده  الشعبية، 
عــمــق اســتــراتــيــجــي لـــألكـــراد وخـــطـــوط إمــــداد 
من داخــل تركيا وسورية وإليهما، مستغلن 
انشغال أنقرة بترتيب وضعها الداخلي، بعد 
يوليو/  منتصف  الفاشلة  االنــقــاب  محاولة 

تموز املاضي. 
والفــــت، بــعــد مــواجــهــات مــديــنــة الحسكة قبل 
والقوات  للجيش  العامة  القيادة  بيان  أشهر، 
املــســلــحــة الـــســـوريـــة، أن »الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لحزب العمال الكردستاني )األسايش( صّعد، 
أخـــيـــرًا، مـــن أعــمــالــه االســـتـــفـــزازيـــة فـــي مــديــنــة 
الــحــســكــة، كــاالعــتــداء عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
وسرقة النفط واألقطان وتعطيل االمتحانات 
ــال الـــخـــطـــف بـــحـــق املـــواطـــنـــن  ــمــ وارتـــــكـــــاب أعــ
اآلمـــنـــن، وإشـــاعـــة حــالــة مـــن الــفــوضــى وعـــدم 
االستقرار«. ولم يكن ذكر العمال الكردستاني، 
الــحــزب التركي، بــاالســم فــي البيان، مــن قبيل 
داخلية،  رسالتن:  يحمل  فالبيان  املــصــادفــة، 
للفصيل الكردي االنفصالي، بأنه ذهب بعيدًا، 
فــي الــتــعــاون مــع واشــنــطــن، ويــرتــبــط توقيت 
بعد  الروسي  التركي  بالتعاون  الرسالة  هذه 
املــصــالــحــة. والــرســالــة الــثــانــيــة خــارجــيــة، إلــى 
أنقرة، مفادها بأن تركيا كانت محقة في كل 
اتهاماتها للمليشيات الكردية السورية، بأنها 
الكردستاني  العمال  لحزب  السوري  االمتداد 
الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا. يسيطر االمتداد 

حد تعبير هشام شرابي. هذه البنية التقليدية 
الـــتـــي أعـــيـــد إنــتــاجــهــا فـــي املــجــتــمــع بــمــظــاهــر 
إضافة  الطبقي،  التشّوه  مع  مترافقة  حديثة، 
االستبدادية،  السياسية  السلطة  طبيعة  إلــى 
جـــعـــلـــت قـــــــدرة األحــــــــــزاب عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
قــدرة هامشية جدًا  شرائح املجتمع وطبقاته 
ومشكوكًا فيها، ألن مجمل التكوين املجتمعي 
ــن الـــعـــاقـــات  ــة عــ ــارجــ ــاٍت خــ ــ ــــاقـ ــي عـ يـــدخـــل فــ
بحيث  املجتمعي،  النسيج  تخترق  الرسمية، 
تــبــدو الــتــشــكــيــات االجــتــمــاعــيــة أســـيـــرة هــذه 
ــعـــاقـــات، إال إذا دخـــلـــت هــــذه األحـــــــزاب في  الـ
وأخــذت  نفسه،  للمجتمع  التقليدي  النسيج 
تــعــبــر عـــن مــصــالــح هـــذه الــتــشــكــيــات ظــاهــرة 

األحزاب الطائفية.
فــــي مـــثـــل تـــكـــويـــن تــقــلــيــدي كــــهــــذا، جـــعـــل دور 
تأثير  ذات  الحديثة  االجتماعية  املــؤســســات 
هـــامـــشـــي، بــــرز دور الــجــيــش بــوصــفــه الــقــوة 
السياسية ذات البنية األحــدث. وفي ظل عدم 
ــزاب عــلــى لــعــب دور ســيــاســي مهم  ــ قــــدرة األحـ
الجيوش  تقدمت  السياسية،  الــســاحــة  ومـــلء 
املنطقة، فاملؤسسة  الــذي شهدته  الــفــراغ  ملــلء 
الــعــســكــريــة تــتــربــع عــلــى عــــرش الــســلــطــة في 
املنطقة العربية منذ أكثر من نصف قرن، وهي 

أداة املستبد لخنق املجتمع.
ــك، ال تــشــكــل األحـــــــــزاب الـــثـــقـــل الــرئــيــســي  ــذلــ لــ
ــرى، كالجيش  ــ الــــذي تــتــمــتــع بـــه جــمــاعــات أخـ
القوية  جذورها  تجد  والتي  والبيروقراطية، 
في تراث هذه املجتمعات، بشكٍل ال يقارن مع 
األحزاب السياسية. ومن ناحية أخرى، هناك 
للجماعات  السياسات  كبرى في حقل  أهمية 
ــقــــرابــــة والـــعـــاقـــات  الــــتــــي تــعــتــمــد عــــاقــــات الــ
الشخصية. وهي ساهمت مساهمًة كبيرًة في 
وفي  املنطقة.  فــي  السياسية  الحياة  صياغة 
هــذا السياق، وجــدت األحـــزاب إمــا باعتبارها 
واجـــهـــات ســيــاســيــة، أو أبــنــيــة عــامــة تــمــارس 

هل انتهى مشروع األكراد في سورية؟
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موسكو ـ العربي الجديد

 1991 عــام  السوفييتي  االتــحــاد  تفكك  منذ 
واســـتـــقـــال دول الــبــلــطــيــق الـــثـــاث التــفــيــا 
ولــيــتــوانــيــا وإســتــونــيــا، تـــواجـــه الــجــالــيــات 
الــروســيــة املــقــيــمــة فــيــهــا تـــدهـــورًا فــي أوضــاعــهــا في 
 صـــــدور قـــوانـــن تــمــيــز بـــن الـــســـكـــان األصــلــيــن 

ّ
ظــــل

واألقليات في مختلف املجاالت، بما فيها الحق في 
نيل الجنسية.

البلطيق بأكثر  املقيمن في دول  الــروس  يقّدر عــدد 
من 1.1 مليون نسمة، أغلبهم في التفيا بواقع 636 
ألفًا، باإلضافة إلى 344 ألفًا في إستونيا، و173 ألفًا 
بلد  من  تختلف  تحديات  ويواجهون  ليتوانيا.  في 

آلخر.
ــيـــة في  الـــروسـ الــعــضــو فـــي إدارة »الـــجـــالـــيـــة  يــشــيــر 
التحديات  أبــرز   

ّ
أن إلــى  أندريه سولوبينكو  التفيا« 

الـــتـــي يــواجــهــهــا الــــــروس فـــي الــبــلــطــيــق تــتــمــثــل في 
األعــمــار،  زيـــادة متوسط  تــعــدادهــم مقابل  انخفاض 
وقــلــة املــــدارس الــروســيــة، وهــجــرة الــشــبــاب إلــى دول 

االتحاد األوروبي األكثر رخاء.
يقول سولوبينكو لـ»العربي الجديد«: »منذ انضمام 
دول البلطيق إلى االتحاد األوروبي عام 2004، يؤكد 
 الكثيرين منهم توجهوا 

ّ
انخفاض عدد سكانها أن

 
ّ

إلــى دول االتــحــاد األوروبــــي األخـــرى للعمل، إاّل أن
أكبر منها بن  الــروس كانت  املهاجرين بن  حصة 

غــيــرهــم«. يضيف: »الــوضــع فــي التفيا هــو األســـوأ، 
إذ انخفض عدد السكان الناطقن بالروسية خال 
عــشــر ســنــوات بنسبة 22 فــي املــائــة، مــقــابــل تــراجــع 
عــدد الاتفين بشكل عــام بنسبة أقــل بلغت 16 في 
املائة«. عاوة على ذلك، تظهر نتائج تعداد السكان 
ارتــفــاع نسبة الـــروس الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 45 
عامًا مقابل تراجع عدد الشباب ما دون 30 عامًا، ما 
ينذر بزيادة في وتيرة انخفاض عدد أفراد الجالية 

في املستقبل.
الــروســيــة فــي مجال  أبــنــاء الجالية  وحـــول مشكات 
1999، جرى  عــام  »منذ  يقول سولوبينكو:  التعليم، 
إغاق 101 مدرسة روسية في التفيا، ولم يبق فيها 
العاصمة ريغا،  ســوى 94 مدرسة تقع 53 منها في 
 هناك نحو 60 مدرسة روسية في إستونيا، 

ّ
كما أن

و32 فقط في ليتوانيا«.
يشير إلــى مشكلة أخــرى فــي هــذا املــجــال تتمثل في 
ــدارس  فــــرض الــلــغــة الــرســمــيــة لــلــبــلــد حــتــى عــلــى املـــ
الروسية: »منذ سبتمبر/ أيلول 2004، ينص القانون 
فــي التــفــيــا عــلــى أن تــكــون 60 فــي املــائــة مــن ســاعــات 
التدريس باللغة الاتفية. كذلك، دخل قانون مماثل 
حيز التنفيذ في إستونيا عام 2007. ويجتاز جميع 
التاميذ في املدارس الاتفية نفس االمتحان باللغة 
الـــروس فــي الحصول  الاتفية، مما يقلل مــن فــرص 
على تقديرات عالية وااللتحاق بجامعات مرموقة«.

 »زيـــادة هــذه التوجهات قــد تـــؤدي مع 
ّ

يــحــذر مــن أن

مــــرور الــزمــن إلـــى تــراجــع نــســبــة الــــروس بــن سكان 
يضيف:  وتهميشهم«.  وليتوانيا  وإستونيا  التفيا 
ــذلــــك، فــالــكــفــاح مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى املـــــدارس  »لــ
الروسية يضمن استمرار وجود الروس، فمن دونها 
لــن يكون هناك ال شباب وال جالية، وهــو مــا تعمل 
عليه حكومات الدول الثاث منذ أكثر من 20 عامًا«.

التي منحت  على صعيد آخر، وباستثناء ليتوانيا 
جنسيتها لجميع املقيمن فيها إّبان تفكك االتحاد 
السوفييتي، ما زال نحو 400 ألف من سكان التفيا 
وأكثر من 115 ألفا في إستونيا »با دولــة« أغلبهم 

من الناطقن بالروسية. 
ويحصل األشــخــاص »بــا دولــة« في إستونيا على 
جوازات سفر رمادية اللون ال تمكّنهم من التصويت 
في االنتخابات، وال السفر إلى الدول األخرى داخل 
 ستة 

ّ
منطقة »شنغن« لفترات تزيد على 90 يومًا كل

أشهر. لكن، في املقابل يمكنهم السفر إلى روسيا من 
دون تأشيرة ملدة مماثلة.

ــاطـــق بــالــروســيــة  ــاب نـ ــ ــــو شـ يـــوضـــح ألـــكـــســـنـــدر، وهـ
 

ّ
فـــي الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن مـــن ســـكـــان إســتــونــيــا، أن
ــذا الــبــلــد  ــ ــة« يــعــيــشــون فــــي هـ ــ ــ ــــا دولـ ــخــــاص »بـ األشــ
 

ّ
أن معتبرًا  تقريبًا،  الحقوق   

ّ
بكل ويتمتعون  برخاء 

عامل اللغة هو الذي يشّكل أكبر العوائق لاندماج. 
يتابع في اتصال مع »العربي الجديد« من العاصمة 
هي  الرئيسية  املشكلة   

ّ
أن »أعتقد  تالن:  اإلستونية 

ــدام الــكــثــيــريــن عــلــى تعلم الــلــغــة اإلســتــونــيــة،  عـــدم إقــ

 هناك جالية روسية كبيرة ويمكن العيش فيها 
ّ

ألن
مــن دون إتــقــان الــلــغــة الــرســمــيــة«. وحــــول تــداعــيــات 
اللغة  تــكــن تتقن  لــم  الــلــغــة، يــضــيــف: »إذا  عـــدم تعلم 
ووظيفة  جيد  تعليم  على  تحصل  فلن  اإلستونية، 
مــريــحــة. يـــدرك الــشــبــاب أّنـــه ال بــديــل عــن تعلم اللغة 
 األشــخــاص مــن فــئــات عمرية أكبر 

ّ
اإلســتــونــيــة، لــكــن

ليست لهم دوافع إلى ذلك«.
أمـــا فــي التــفــيــا، فــفــور نيلها االســتــقــال عـــام 1991، 
ــرارًا حـــرم نــحــو ثــلــث ســكــان الــبــاد  تبنى بــرملــانــهــا قــ
إلى  الجنسية تلقائيًا، ليقسمهم  من الحصول على 

»مواطنن« و»سكان مقيمن«.

مجتمع
درجــات  فــي  الكبير  واالنــخــفــاض  الــثــلــوج  تساقط   

ّ
أن الخميس  أمــس  األفغانية  السلطات  أعلنت 

الحرارة أديا إلى وفاة 27 طفًا في منطقة نائية بشمال أفغانستان. وأغلقت الطرقات في إقليم 
درزاب في والية جوزجان الجنوبية بسبب الثلوج التي بلغ ارتفاعها خمسن سنتمترًا ما منع 
الوصول إلى أّي مركز طبي. وانخفضت درجات الحرارة إلى عشرة مئوية تحت الصفر. وقال حاكم 
 أعمارهم عن خمسة أعــوام )في األيــام الثاثة 

ّ
املنطقة رحمة هشار: »لألسف، توفي 27 طفًا تقل

)فرانس برس( املاضية( بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج«. 

أعلن وزير الصحة التركي، رجب أقداغ، أن باده تعتزم منح األطباء السورين والعاملن في القطاع 
الصحي في تركيا، »أذون عمل خاصة«. وتحّدث عن الرعاية الصحّية التي تقدمها باده لاجئن، 
أّننا »نقدم الخدمات للسورين مجانًا، وقد أقمنا مراكز صحية في 16 واليــة، ونخطط  موضحًا 
لرفع عددها من 170 إلى 500 خال العام الجاري«. وقــال: »سنمنح األطباء السورين والعاملن 
في القطاع الصحي أذون عمل خاصة للعناية بالضيوف السورين. نحن في مرحلة التحضيرات 
)األناضول( والتدريب، ليكونوا جاهزين خال األشهر الثاثة املقبلة«. 

تركيا تمنح األطباء السوريين أذون عمل خاصةوفاة 27 طفًال من البرد في أفغانستان

دول  اتخذت  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  بعد 
وجهة  وإستونيا،  والتفيا  ليتوانيا  الثالث:  البلطيق 
الغرب،  مع  التقارب  مقابل  روسيا  عن  االبتعاد 
عام  الناتو  وحلف  ــي  األوروب االتحاد  إلى  لتنضم 
نسمة،  ماليين   3 ليتوانيا  سكان  عدد  يبلغ   .2004
إستونيا  بينها  سكانًا  واألقل  مليونين،  نحو  والتفيا 

بـ1.3 مليون نسمة.

في اتجاه أوروبا

دول عدة أقدمت على بناء جدران عازلة في العالم 
بهدف التصّدي للهجرة غير الشرعّية، على غرار 
الجدار الذي أمر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
املتحدة  الــواليــات  بني  الحدود  امتداد  على  ببنائه 
واملكسيك. بعد سقوط جدار برلني قبل نحو ربع 
قرن، كان عدد الجدران التي تحمي الحدود ستة 
عشر. وفي عام 2016، أحصت الباحثة إليزابيت 
فاليه من جامعة كيبيك، 66 جــدارًا شيدت لردع 

املهاجرين. وبني عامي 2006 و2010، بني جدار 
طــولــه ألــف كلم بــني الــواليــات املــتــحــدة واملكسيك، 
بـــهـــدف مــنــع الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة واالتـــجـــار 
بـــاملـــخـــدرات. وزّود بـــأضـــواء كــاشــفــة وكــامــيــرات 
من  املهاجرين  ملواجهة  شائكة  وأســـاك  مراقبة 

أوروبا. 
ومــع بــدء تدّفق الاجئني إلــى أوروبـــا، خصوصا 
الـــتـــصـــدي  ــر  ــيــ ــدابــ تــ ــدت  ــ ــزايــ ــ ــ ت  ،2015 عــــــام  ــي  ــ فـ

يتعني  الــتــي  البلقان  دول  فــي  ســـواء  للمهاجرين 
عليهم اجتيازها، أو في البلدان التي يرغبون في 
االستقرار فيها. في املجر، وهي أحد أبرز بلدان 
العبور، بنت حكومة فيكتور أوربان املحافظة في 
سبتمبر/ أيلول في عام 2015، جدارًا شائكا يبلغ 
ارتفاعه أربــعــة أمــتــار على حــدودهــا مــع صربيا، 

وآخر على الحدود الكرواتية.
كذلك، بنت سلوفينيا أساكا شائكة مع كرواتيا. 

وفي ديسمبر/ كانون األّول في عام 2015، بدأت 
النمسا بناء جدار يبلغ طوله 3.7 كلم ملنع مرور 
املــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــني عــبــر حـــدودهـــا مع 
شائكا  جـــدارًا  أيضا  مقدونيا  وبنت  سلوفينيا. 
على حدودها مع اليونان، قرب جيفغيليا )جنوب 
شــرق(. وبنت بلغاريا جــدارًا يبلغ طوله 30 كلم 
على الحدود التركية، بدأت تمديده العام املاضي. 

وللجدران تتّمة.
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

»عــاد والــدي قبل فترة إلــى أفغانستان ليس رغبة منه في العيش فيها، ولكنه 
عاد قسرًا بعد أن قّررت السلطات الباكستانية ترحيل الاجئن األفغان«. هكذا 
عت بن 

ّ
يتحدث الاجئ األفغاني أخترغول )40 عامًا( عن أحوال أسرته التي توز

أفغانستان وباكستان بسبب الوضع في أفغانستان والسياسات الباكستانية 
إزاء الاجئن األفغان. ال يرغب أختر، الذي عاش 20 عامًا في باكستان، في العودة 
إلى باده كما هو شأن كثير من أفراد أسرته بسبب الوضع األمني املتدهور في 
الشرطة كل  لذلك. يقول: »في باكستان تاحقنا  الباد، ولكنه رغم ذلك يتأهب 
ساعة وكل يــوم. أما في أفغانستان فاألمن مفقود وال وسيلة للعيش. بالتالي 

نحن قلقون إزاء املستقبل«.
يؤكد أختر، أن الشرطة الباكستانية اعتقلته قبل فترة وأخذته إلى أحد مراكزها. 
وبعد أن دفع والده ألف روبية )10دوالرات( في مركز الشرطة أفرج عنه. بالتالي 
 أبوه مع أمه إلى أفغانستان لكي يمّهدا لعودة باقي أفراد 

َ
قررت األسرة أن يرحل

املقبل. اشتغل أختر في مهن كثيرة وشاقة  الربيع  أفغانستان في  إلــى  األســرة 
قــبــل أن يــجــد لنفسه مــوطــئ قـــدم فــي تــجــارة الــفــواكــه. حــالــيــًا هــو يشتريها من 
املستوردين من مختلف مناطق الباد، ثم يبيعها ألصحاب املحات في إسام 
أنه  ألف روبية )عشرة دوالرات(. كما  اليوم نحو  أبــاد وراولبندي، ويكسب في 
شــريــك فــي تــجــارة لإلسمنت مــع أحــد رفــاقــه. وتمكن بمساعدة إخــوتــه وبعض 
أقاربه من شراء قطعة أرض بمدينة راولبندي املجاورة للعاصمة الباكستانية 

إسام أباد، وبنى فيها بيتًا يعيش فيه هو وأخوه األصغر محمد روزي. 
لم يكن الشابان يظنان أنهما سيتركان هــذا املنزل أو البلد في يــوم من األيــام. 
اآلن يحاوالن أن يجدا شخصًا يشتري منهما املنزل بسعر مناسب كي يتمكنا 

من إعادة إعمار املنزل، في إقليم كرديز، مسقط رأسهما في جنوب أفغانستان.
يقول أختر، إن العائق الوحيد في سبيل عودته إلى أفغانستان حاليًا هو البرد 
القارس فيها، وإنه يريد أن يبيع املنزل بسعر مناسب. فمنزله في أفغانستان قد 
دّمر بفعل الحروب الدامية وإعادة إعماره تحتاج إلى مبلغ كبير. إضافة إلى أن 

أسرته بحاجة إلى تأسيس عمل جديد كي يكون لديها مصدر دخل هناك.
محمد روزي هــو اآلخـــر قلق بــشــأن مستقبله وال يــرغــب بــأيــة حــال الــعــودة إلى 

أفغانستان. يؤكد أن األوضاع هناك مأساوية. 
يــقــول محمد روزي: »فــي بــادنــا ال شــيء مهيئًا للحياة. ال الــوضــع األمــنــي وال 

الوضع االقتصادي يسمحان بالعيش فيها، ولكن ال مفّر«.

يبدو أّن أزمة تعليميّة تهّدد السعوديّة اليوم، ال سيّما وزارة التعليم 
في البالد. فالمدرّسون يهجرون وظائفهم ويتحّولون إلى أخرى 

في القطاع العام أو يلجأون إلى التقاعد المبكر، تدفعهم إلى 
ذلك ضغوط كثيرة وكالم عن تخفيض رواتبهم

»سيبيريا« تغزو مدارس جزائرية

1819
مجتمع

الرياض ـ خالد الشايع

فـــي  الــــتــــعــــلــــيــــم  وزارة  تـــــــواجـــــــه 
إذ ينتقل  كــبــرى،  أزمــة  السعودية 
املدّرسون من املؤسسات التربوية 
حيث يعملون إلى مجاالت أخــرى يعّدونها 
ل عرقلة 

ّ
أكثر استقرارًا وراحــة. وهو أمر يمث

انــقــضــاء  مــع  ســّيــمــا  ال  التعليمية،  للعملية 
الــدراســي الــجــاري.  الــعــام  النصف األول مــن 
املبكر بن  التقاعد  ذلــك، تتزايد حــاالت  إلــى 
املدّرسن، بعد املخاوف التي راحوا يشعرون 
بها من جّراء قرار وزير التعليم إعادة تقييم 
إلــى تخفيضها،  األمــر  إذ قد يقود  رواتبهم، 
احتساب جزء  بعد  التقاعد،  عند  خصوصًا 
مــن الـــراتـــب األســـاســـي كــبــدالت ال تــدخــل في 

راتب التقاعد.
أقّر املتحّدث باسم الوزارة مبارك العصيمي 
بتزايد حاالت التقاعد املبكر، مشيرًا إلى 18 
 الوزارة 

ّ
ألفًا و881 مدّرسًا ومدّرسة. وقال إن

ــل االحـــتـــيـــاطـــات ملــعــالــجــة نــقــص  اتــــخــــذت كــ
املــــدّرســــن، مـــن دون أن يـــحـــّدد مـــا هـــي تلك 
 
ّ
لكن الفجوة.  سيسّدون  وكيف  االحتياطات 

جه بوضوح نحو 
ّ
األمر، بحسب ما يبدو، يت

تحميل املدّرسن اآلخرين مسؤولية تغطية 
النقص، من خال رفع حصصهم األسبوعية 

ــــط، بــعــدمــا كــان  إلــــى 22 حـــّصـــة كــمــعــّدل وسـ
يراوح ما بن 18 و20 حّصة.

إلــــى الــتــقــاعــد املــبــكــر، كــشــف تــقــريــر إحـــجـــاَم 
عدد كبير من املدّرسن عن متابعة العملية 
وتوّجههم نحو وظائف جديدة  التعليمية، 
الذي  في قطاعات حكومية مختلفة. واألمــر 
ــّم فــــي الـــغـــالـــب مــــن دون الـــحـــصـــول عــلــى  ــتـ يـ
موافقة الوزارة، يضعها في ما يشبه املأزق. 
وهــو ما دفعها إلــى االشــتــراط على الجهات 
على  أواًل  مــوافــقــتــهــا  األخـــــــرى،  الــحــكــومــيــة 
انتقال املــدّرس. وفي حال لم يَصر إلى ذلك، 

ف املنتقل »إخاء طرف«.
ّ
لن تعطي املوظ

 
ّ
»العربي الجديد«، إلى أن وتشير مصادر لـ
انتقال  فــي  »تــزايــدًا  التعليم الحــظــت  وزارة 
قطاعات  إلــى  التعليمية  الوظائف  شاغلي 
الخطوات  اتباع  حكومية مختلفة من دون 
واإلجـــــــراءات الــنــظــامــيــة فـــي نــقــل الــخــدمــات 
بل  ال  الــتــعــلــيــم،  وزارة  مـــوافـــقـــة  دون  ومــــن 
راحوا يطالبون بإخاء الطرف املباشر في 
إداراتهم الجديدة«. تضيف املصادر نفسها 
 »األمر أوقع الوزارة في مأزق، خصوصًا 

ّ
أن

 األعداد كبيرة. وهو ما دفعها إلى رفض 
ّ
أن

مـــنـــح املـــوظـــفـــن الــــذيــــن ال يــحــصــلــون عــلــى 
موافقة مسبقة إخاء الطرف الازم ملباشرة 
ــع نـــّيـــة فــــرض عــقــوبــات  عــمــلــهــم الـــجـــديـــد، مـ

 التعامل مع 
ّ
يعانيه املوظفون اآلخرون، إذ إن

األطفال وتعلميهم ال يشبه إنجاز معامات 
محدودة في اليوم«.

ــقـــول املــتــخــصــص فــــي الـــشـــأن  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
البجاد،  فهد  الدكتور  السعودي  التعليمي 
 »الضغوط التي تمارسها وزارة التعليم 

ّ
إن

على املدّرسن، أجبرت كثيرين على البحث 
«. ويــشــيــر 

ّ
ــو بــــراتــــب أقــــــــل ــ ــر ولـ ــ عــــن عـــمـــل آخـ

 »الــرواتــب التي 
ّ
الــجــديــد«، إلــى أن »العربي  لـ

كانت جّيدة نسبيًا واملميزات األخرى هي ما 
أقنع السعودين لاتجاه نحو سلك التعليم 
املتعب. لكن مع نّية الوزارة تقليص الرواتب 
القصور واضحًا  واملــمــيــزات، ســوف يصبح 
فــي هـــذا الــقــطــاع الـــذي ُيــعــّد بــالــغ األهــمــيــة«. 
 »املـــــــــدارس بــمــعــظــمــهــا 

ّ
يــضــيــف الـــبـــجـــاد أن

تعاني نقصًا حــادًا في عدد املدّرسن، وهو 
ما دفع مدراء املــدراس إلى تحويل مدّرسن 
إلـــى تــخــّصــصــات غــيــر تــلــك الــتــي درســـوهـــا. 
ومن شأن ذلك أن يضّر بالعملية التعليمية 

كثيرًا«.
أّما محمد الثميري، وهو مــدّرس، فيتحّدث 
ــل رئـــيـــســـيـــة يـــعـــانـــيـــهـــا  ــاكــ ــن »ثـــــــــاث مــــشــ ــ عــ
 مــــن وضـــــع مـــشـــروع 

ّ
املـــــــدّرســـــــون، وهـــــي أن

 
ّ
املــجــال، وأن كــان بعيدًا عــن  التعليم  تطوير 

تنِف  لــم  الــــوزارة   
ّ
وأن ضائعة،  الصاحيات 

الــرواتــب«. ويشّدد  القائلة بخفض  الشائعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على »ضــــرورة توفير  لـــ
بدالء بسرعة، وضرورة سؤال املدّرسن عن 
املــبــكــر«. يضيف  الــتــقــاعــد  فــي  أم ال  رغبتهم 
 »ثــّمــة حــالــة مــتــزايــدة مــن املــلــل واإلجــهــاد 

ّ
أن

تصيب املدّرسن. والوزارة، بداًل من معالجة 
ذلـــك، تــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــيــهــم. فــاملــدّرس 
ـــــرى فــــي فــصــول  ــــى أخـ ــة إلـ ــّصـ يــنــتــقــل مــــن حـ
 أنــظــمــة قــّيــدت 

ّ
ة بــالــتــامــيــذ، وفـــي ظـــل

ّ
مكتظ

حركته، فبات عاجزًا عن الحركة، إلى جانب 
بــه. فــا حــوافــز تشجيعية وال  ة االهتمام 

ّ
قل

تكريم«.
في  يتسّبب  ما  »أكثر   

ّ
أن الثميري  ويوضح 

نــفــور املـــدّرســـن مــن عــمــلــهــم، هــو تحميلهم 
ــوزارة.  ــ نــتــائــج الــقــصــور الــــذي تتسبب بــه الـ
فيكون الضغط على املــدّرس من خال أكثر 
مـــن عــشــريــن حـــّصـــة أســبــوعــيــًا، نــاهــيــك عن 
األنشطة التي بات ملزمًا بها داخل املدرسة 
القدر  للمدّرس  يعد  لم  بالتالي،  وخارجها. 
الكافي من التقدير واالحترام، ومن الطبيعي 

أن يهرب إلى عمل أكثر راحة«.
املـــــدّرســـــن   عــــــدد 

ّ
إلــــــى أن تــــجــــدر اإلشـــــــــــارة 

اليوم، يبلغ 527  السعودية  واملــدّرســات في 
 بنحو أربعة في 

ّ
ألفًا و30 مدّرسًا، وهو أقــل

املائة باملقارنة مع عددهم في العام السابق 
ع 

ّ
الذي بلغ 546 ألفًا و592 مدّرسًا. ومن املتوق

التقاعد  مــن حركة  االنــتــهــاء  أن يستقّر عند 
هذا العام على 515 ألف مدّرس، أي بتراجع 
ُيقّدر بنحو 2.3 في املائة. وهؤالء املدّرسون 
سوف يدّرسون أكثر من 6.1 ماين تلميذ 

في مختلف مراحل التعليم العام.

كلنا نتساوى في 
رفع العلم الوطني 

صباحًا، فلماذا ال نتساوى 
في التدفئة؟

ــاق، يـــرى  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــلـــيـــهـــم«. فــــي هــ إداريـــــــــة عـ
تــزايــد   

ّ
أن التعليم  مــجــال  فــي  متخصصون 

عــدد املــدّرســن املنتقلن إلــى وظــائــف أخــرى 
ر 

ّ
وهؤالء املتقاعدين مبكرًا ما هو سوى مؤش

إلى عدم رضا متزايد من قبل املدّرسن عن 
الـــوزارة. بالتالي ُيصار إلــى البحث عن  أداء 
ببدالت  ولــو  أخــرى  لة 

ّ
جهات حكومية مشغ

 خطط الوزارة للنهوض 
ّ

 كل
ّ
، إذ إن

ّ
مالية أقل

ــلـــى حــــســــاب املــــدّرســــن  ــانــــت عـ بــالــتــعــلــيــم كــ
والضغط عليهم بطريقة مبالغ فيها.

مدرسة  مدير  وهــو  املزيني،  ناصر  يتحّدث 

متوسطة في الرياض، عن »نقص كبير في 
ل تراجع في  أعــداد املدّرسن، في حن ُيسجَّ
يوقعنا  الـــذي  األمـــر  املعّينن حديثًا،  أعـــداد 
»العربي  كمدراء مدارس في أزمة«. يضيف لـ
ـــه »فــي كــل عـــام، نــواجــه مشكلة 

ّ
الــجــديــد«، أن

 األعــــداد 
ّ
كــبــيــرة فــي أعــــداد املــتــقــاعــديــن. لــكــن

خال العام األخير أتت مرتفعة جدًا، وقاربت 
بحسب تصريحات رسمية، 19 ألف مدّرس 
ومـــدّرســـة، فــي حــن لــم تــتــجــاوز التعيينات 
ــة آالف مــــدّرس ومـــدّرســـة فقط. 

ّ
الــجــديــد ســت

وهـــو مـــا يــعــنــي قـــصـــورًا بــأكــثــر مـــن 11 ألــف 

مدّرس ومدّرسة. أّما املشكلة األكبر، فتكمن 
ــن يــنــتــقــلــون إلـــى  ــذيــ ــي عـــــدد املـــــدّرســـــن الــ فــ
وظائف أخرى بسبب التعب الذي يعانونه 
من جــّراء ضغوط الـــوزارة واألعــبــاء الكبيرة 
املزيني  ويــتــابــع  يتحّملونها«.  بــاتــوا  الــتــي 
الــــوزارة تــدرس   

ّ
 »مــا فاقم املشكلة هــو أن

ّ
أن

حاليًا تعديل رواتب املدّرسن لتصبح مثل 
ــة األخــــرى،  رواتـــــب مــوظــفــي قــطــاعــات الـــدولـ
ــى الـــجـــهـــد الــــــذي يــبــذلــه  ــ مــــن دون الـــنـــظـــر إلـ
ــــدّرس طــــوال الــيــوم وعــمــلــه املــتــواصــل من  املـ
 هــذا »األمـــر ال 

ّ
ــة«. ويــشــّدد على أن دون راحــ

يسلّم الجميع بالتأثيرات 
السلبية لمواقع التواصل 

االجتماعي، ومنها 
»فيسبوك« على اللغة 
العربية، خصوصًا في 

تعليقات المستخدمين 
التي تستخدم الحرف 

الالتيني والرموز العددية 
للكتابة بالعربية، أو 
تستخدم اللهجات 
العامية ولو بحرف 

عربي. األسوأ من ذلك 
أّن الكثير من الصفحات 
والحسابات التي تعتبر 

نفسها من المدافعين 
عن الكتابة بالفصحى 

تقع في هفوات 
نحوية بدائية. ولعّل 
أشهر هذه الهفوات 

عدم حذف حرف العلّة 
في حالة الجزم.

يدرس تالميذ جزائريون في 
درجة حرارة منخفضة 

شتاء، خصوصًا في 
الجبال، ما يربط مفهوم 
الدراسة بالعقوبة لديهم

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــاء  جــعــلــت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إلـــحـــاق اآلبــ
باملدرسة  الــســادســة   

ّ
ســن البالغن  ألطفالهم 

إجـــبـــاريـــًا، وتــتــضــّمــن مــدّونــتــهــا الــتــشــريــعــيــة 
عــقــوبــاٍت للمخالفن. قــفــز هـــذا املــعــطــى الــذي 
ــّد ثـــانـــي مــكــســب تــــربــــوي، بـــعـــد مــجــانــيــة  ــعــ ــ ُي
الـــتـــعـــلـــيـــم، بـــعـــدد الـــتـــامـــيـــذ فــــي املــحــافــظــات 
إلى قرابة تسعة ماين،  الثماني واألربعن، 
فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم االبـــتـــدائـــي واملــتــوســط 
والــثــانــوي، أي مــا يــســاوي ربــع إجمالي عدد 

السكان.
ّصص الستيعاب هذا العدد من التاميذ، 

ُ
خ

وتــــســــيــــيــــر املــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــربـــــويـــــة الــــتــــي 
املرتبة  فــي  هــي  مــالــيــة  مــيــزانــيــة  تستقبلهم، 
الــثــانــيــة بــعــد مــيــزانــيــة الــدفــاع الــوطــنــي. وقــد 
أجــريــت عـــّدة إصــاحــات فــي قــطــاع التعليم، 
ــة الــبــرامــج واملــنــاهــج، بعضها أثــار  مــن زاويــ
نــقــاشــات ســاخــنــة، بـــن مــثــّمــن ورافـــــض لــهــا. 
ــاطـــق  ــنـ ــة عـــــــدد املــــــــــــدارس فـــــي بــــعــــض املـ ــلـ ــقـ فـ
 أثمرت عن زيادة عدد التاميذ 

ً
املزدحمة مثا

فــي القسم الــواحــد، وعــن نقص فــي املوظفن 
ــّر الـــــــــوزارة إلـــى  ــا اضــــطــ ــو مــ ــ الـــتـــربـــويـــن. وهـ
االســتــعــانــة بــمــدّرســن بــا خــبــرة مــع غيرها 
من النقائص التي تسبب ضررًا من نوع آخر 

على التاميذ.
يأتي في صدارة هذه النقائص، على مستوى 
عـــدد مــعــّن مــن املـــــدارس، عـــدم تــزويــد أقــســام 
الــدرس بــاألثــاث واألجــهــزة املخصصة لراحة 
الذي  الشتاء  في فصل  املــدافــئ  مثل  التلميذ، 
ــاطـــق الــشــمــالــيــة،  ــنـ ــي املـ يــتــمــيــز بـــقـــســـاوتـــه فــ
خصوصًا في تلك التي لم يصلها غاز املدينة، 
ــا بــاســتــعــمــال  ــ حــيــث بــقــيــت الــتــدفــئــة فــيــهــا إّمـ
الـــوقـــود أو الـــغـــاز املــحــّمــل فـــي الــــقــــارورات أو 

الحطب.
ـــى الـــبـــلـــديـــات تــوفــيــر الــتــدفــئــة 

ّ
عــمــلــيــًا، تـــتـــول

بصفوفها الباردة، خال فصل الشتاء، عقوبة 
 أموااًل طائلة ُرصدت 

ّ
با ذنب. ذّكر البيان بأن

لهذا الغرض من طرف وزارة التربية ووزارة 
الـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي ومـــجـــالـــس املــحــافــظــات 
ــلـــديـــة، عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات  ــبـ واملــــجــــالــــس الـ

املناطق  فــي  التربوية  للمؤسسات  بالوقود 
ــاز املــديــنــة إلــيــهــا،   بــإيــصــال غـ

َ
الــتــي لـــم تــحــظ

تقّدر  السكان  والــذي تستفيد منه نسبة من 
 »اإلهمال أو التقاعس أو 

ّ
بـ75 في املائة، لكن

نقص امليزانية أو املشاحنات السياسية بن 
أعــضــاء املــجــلــس الــبــلــدي، يــجــعــل بــلــديــاٍت ال 
تقوم بــدورهــا في هــذا الــبــاب، ما يؤثر سلبًا 
فـــي واقــــع الــتــامــيــذ« بــحــســب رئــيــس ســابــق 

إلحدى بلديات الشرق الجزائري.
الــواقــع دفــع »الــرابــطــة الجزائرية للدفاع  هــذا 
عــن حــقــوق اإلنـــســـان« إلـــى إصــــدار بــيــان الذع 
 2700 مــؤســســة تــربــويــة 

ّ
ــــارت فــيــه إلـــى أن أشـ

مــا زالـــت تــعــانــي مــن غــيــاب وســائــل الــتــدفــئــة، 
إليها  املنتسبن  التاميذ  التحاق  يجعل  مــا 

الخمس األخــيــرة: »فأين ذهبت هــذه األمــوال، 
فــي ظــل انـــعـــدام الــتــدفــئــة فــي املـــراحـــل الــثــاث 

بنسبة بلغت 35 في املائة من املدارس؟«.
ظ على هويته، 

ّ
مصدر من وزارة التربية، تحف

أنفقت  الـــوزارة   
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ق 

ّ
يعل

الباب »وبقي على  هــذا  إنفاقه في  ما عليها 
 هــجــومــه 

ّ
املــــواطــــن أن يـــعـــرف، قــبــل أن يـــشـــن

 هذه النقائص متأتية من تقصير 
ّ
عليها، أن

املـــجـــالـــس املــحــلــيــة الـــتـــي انــتــخــبــهــا بــنــفــســه، 
ــلـــمـــاذا ال يــســتــعــمــل حـــقـــه الــــّدســــتــــوري فــي  فـ
محاسبتها؟«. يضيف: »ملاذا هذه السوداوية 
ــة؟ ملـــــــاذا ال  ــربــــويــ ــتــ ــات الــ ــدمــ ــخــ فــــي تــقــيــيــم الــ
ـــرت مطعمًا في 

ّ
 الــــوزارة وف

ّ
 أن

ً
يــذكــرون مــثــا

للتاميذ،  يقّدم وجبات ساخنة   مدرسة، 
ّ

كل

بعد خطوات  يقيمون على  الذين  فيهم  بمن 
من املدرسة؟«.

مجموعة  بــدورهــا  عاينت  الجديد«  »العربي 
من املــدارس، في محافظات املسيلة وسطيف 
ــرد  ــن أبــ ــًا، وهـــــي مــ ــرقــ وبــــــرج بـــوعـــريـــريـــج، شــ
الفترة ما بن شهري  الجهات الجزائرية في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط، 
ــفـــاوت فـــي تـــوفـــر الــتــدفــئــة،  ــتـ ووقـــفـــت عــلــى الـ
مــا بــن مــتــوفــرة ومــنــعــدمــة ومعطلة أحــيــانــًا. 
يــســخــر املـــــدّرس حــســن ب: »يــكــفــي أن أحـــّدد 
أمــا  الــجــغــرافــي لسيبيريا،  املــوقــع  لــتــامــيــذي 
ها 

ّ
مزاياها املناخية شتاًء، فأكتفي بالقول إن

شــبــيــهــة بــمــنــاخ الــــّصــــف«. يــشــكــو: »تــصــعــب 
 هامشًا 

ّ
الفترة، ألن التعليم خــال هــذه  مهّمة 

كبيرًا من اهتمام التلميذ يذهب إلى محاولة 
تدفئة نفسه«.

 حــركــة رفــع األصــابــع خــال هذه 
ّ

يفسر: »تــقــل
ــمـــن الـــصـــعـــب إخــــــــراج األيــــــــدي مــن  ــرة، فـ ــتــ ــفــ الــ
 الـــنـــشـــاط الـــعـــفـــوي لـــدى 

ّ
ــل ــقـ الـــجـــيـــوب، كـــمـــا يـ

التلميذ، خوفًا من ارتكاب ما يقتضي عقابه، 
 الــضــرب على األيـــدي املــتــجــّمــدة مؤلم 

ّ
ذلــك أن

جّدًا« يتحدث املدّرس باعتبار الضرب عقوبة 
»عــاديــة« في مــدارس املنطقة بالرغم من عدم 
 تــامــيــذي 

ّ
قــانــونــيــتــهــا. يـــواصـــل: »الحــظــت أن

ــن إلـــــــى الـــــصـــــف، بــيــنــمــا  ــ ــردديـ ــ ــتـ ــ يــــدخــــلــــون مـ
املدرسي،  املطعم  إلى  يخرجون منه مسرعن 
هم يكرهون 

ّ
ثم إلى بيوتهم، مّما يشير إلى أن

الـــدراســـة خـــال هـــذه الــفــتــرة. مــقــارنــة بسيطة 
بن عامات فصل الشتاء املدرسية وعامات 
فصلي الربيع والخريف، تؤكد هذه الحقيقة«.

التاميذ  يتفادى  أعــالــي جبال سطيف،  فــي 
الـــبـــرد بـــارتـــداء أكــثــر مـــن قــطــعــة شــتــويــة، ما 
الحقيبة  وزن  ومـــع  ثقيلة،  مشيتهم  يجعل 
ــة، يـــبـــدو الـــوضـــع ســيــئــًا فـــي حمله  ــيـ املـــدرسـ
البخار  هم. 

ّ
مــع سن يتناسب  ال  الــذي  الثقيل 

التاميذ  يــتــرك  فيما  ــواه،  ــ األفـ مــن  يتصاعد 
شقاوتهم التي ُيعرفون بها، فكأنهم سائرون 
إلى املشنقة ال إلى املدرسة. يقول حسام الذي 
يتهيأ للثانوية العامة: »أشفق على التاميذ 
الذين التحقوا باملدرسة حديثًا، فقد تدفعهم 
الــدراســة بهذه  إلــى أن يربطوا  هــذه املعاناة 
الـــظـــروف مــا يجعلهم يــنــفــرون مــن املــدرســة 
»كلنا  ذكية:  بــإشــارة  يتساءل  البداية«.  منذ 
ــع الــعــلــم الــوطــنــي صــبــاحــًا،  نــتــســاوى فـــي رفـ

فلماذا ال نتساوى في التدفئة؟«.

تحقيق

فسبكة

أزمة تعليمية
مدرّسون سعوديون يهجرون وظائفهم

مشّردون يقتلهم البرد في المغرب

أسرة أختر بحاجة إلى تأسيس عمل جديد في أفغانستان كي 
يكون لديها مصدر دخل بعد الرجوع إلى البلد

قصة الجئ

527.030
مدرّسًا ومدرّسة 

في السعودية اليوم. 
أّما العدد في العام 

السابق، فبلغ 546 ألفًا 
و592 مدرّسًا.

أختر غول
قلق على مستقبله في أفغانستان

التشرد ال يقتصر 
على المغاربة بل يشمل 

األفارقة والسوريين

طنجة ـ وصال الشيخ

يــجــلــس الـــحـــاج مــحــمــد وحــــــده. يــضــع كيس 
ــاء الــــبــــارد من  ــ ــّب املـ الــســكــر فـــي حـــرجـــه ويـــصـ
قــنــيــنــة فـــي أخــــرى ثـــم يــضــيــف إلــيــهــا الــقــهــوة 
الـــجـــاهـــزة ويــخــضــهــا. هـــكـــذا تــصــبــح جــاهــزة 
الحاج محمد  الرشفات يواجه  للشرب. بهذه 
ليلة صقيع أخرى ربما تتدنى حرارتها إلى 
أقــــل مـــن خــمــس درجــــــات مــئــويــة فـــي طــنــجــة، 

شمال املغرب. 
»العربي الجديد«: »أنام على الرصيف  يقول لـ
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة هـــربـــًا مـــن مــشــاكــل الــبــيــت 
وأطلب من الناس مساعدتي«. تقاطعه امرأة 

بكوب من عصير البرتقال، فيكمل: »جمعيات 
خـــيـــريـــة قــلــيــلــة تـــســـاعـــدنـــا أو تــهــتــم ألمـــرنـــا. 
حــاولــت إحــــدى الــجــمــعــيــات أن تــأخــذنــي إلــى 
 املــكــان كـــان ضــيــقــًا ولـــم يعجبني 

ّ
مــــأوى لــكــن

الـــحـــال فـــتـــركـــتـــه«. يـــنـــام الـــحـــاج مــحــمــد فــوق 

»فــرشــة« إســفــنــج. لــديــه بــعــض األغــطــيــة التي 
تبدو غير كافية. يقول: »يجب أن نصبر ولنا 
الساعات  في  لكن،  كان يجلس وحيدًا،  الله«. 
ــة أو خــمــســة مــشــرديــن  ــعـ املـــتـــأخـــرة يـــأتـــي أربـ
املكان  الزاوية. يقول: »هذا  آخرين يشاركونه 
آمـــن نــوعــًا مـــا، فــاملــطــاعــم املــحــيــطــة بــنــا تبقى 
مــفــتــوحــة األبـــــواب، وهـــو مــا يــوفــر لــنــا بعض 
 أحدًا لن يعتدي علينا«.

ّ
اإلحساس باألمن وأن

الـــبـــرد قــاتــل فـــي الــــخــــارج، حــتــى الــســكــان في 
بـــيـــوتـــهـــم يـــشـــتـــكـــون مــــن الــــبــــرد وقــــلــــة الـــنـــوم 
وحاجتهم إلى الدفء. الحاج محمد بأعوامه 
ــده الــــذي هــزمــتــه الــحــيــاة  الــثــمــانــن لــيــس وحــ
وأودت به إلى رصيف التشرد. رضوان أيضًا 
 فـــي أن 

ً
ــــا ــــدور فـــي الـــشـــارع أمـ شــــاب قـــاصـــر يـ

يحظى بمساعدة ببعض الدراهم كي يشتري 
األكل له ولوالدته. يسكن رضوان في حّي بير 
شــيــفــا، وقـــد انــقــطــع عــن دراســتــه لينضم إلــى 
»الــعــربــي  فــئــة الــقــاصــريــن املـــشـــّرديـــن. يــقــول لـــ
ني أحــلــم في 

ّ
الــجــديــد«: »تــركــت املـــدرســـة، لكن

أحد  إلى  ما ذهبت 
ّ
وكل ميكانيكّيًا،  أن أصبح 

ــتــــه يــنــهــرنــي  ــلـــب مـــنـــه الـــتـــدريـــب فــــي ورشــ أطـ
ني جئت لسرقته وهذا غير صحيح. 

ّ
ويقول إن

أحلم في أن أشتري سيارة أيضًا وأبني بيتًا 
وأتزوج«.

مــات أحــد املــشــّرديــن فــي طنجة منذ شهرين 
بـــاردة. وجــد جثته متطوعو  تقريبًا في ليلة 
جمعية »القلوب الرحيمة« في أحد أنشطتهم 
املـــســـائـــيـــة الــــتــــي يـــخـــرجـــون فـــيـــهـــا بــالــطــعــام 
الجمعية  مديرة  تقول  للمشردين.  واألغطية 
»كـــان  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ أزواغ،  حــســنــاء 
املتوفى يعاني من مــرض عقلي ويعيش في 
الشارع العام للمدينة وكان أحد املستفيدين 
من جوالتنا الليلية ونتواصل معه باستمرار، 
لكننا  ليلة  ذات  الــطــعــام  لــه  نــقــدم  وقـــد جئنا 

وجدناه ميتًا بسبب البرد«.
عـــدد  تـــقـــديـــر  ــة  ــعــــوبــ »صــ إلــــــى  أزواغ  تـــشـــيـــر 
أعــدادهــم متذبذبة،   

ّ
املــشــّرديــن فــي طنجة ألن

لـــكـــن تـــبـــقـــى طـــنـــجـــة قـــبـــلـــة لـــلـــهـــجـــرة الـــســـريـــة 
املـــدن املغربية  الــعــمــل وأكــبــر  ومــحــطــة لطلب 
في اإلدمــان على املــخــدرات«. تــردف: »التشرد 
املــغــاربــة بــل يشمل األفــارقــة  ال يقتصر عــلــى 
والسورين الهاربن من الحروب في بادهم 
وقـــد اســتــقــر بــهــم املــطــاف فــي املــديــنــة. بعض 
ــن يـــصـــدمـــون بـــالـــواقـــع هــنــا الـــــذي ال  ــديـ ــوافـ الـ
ــادة  ــم عــ ــن تــحــقــيــق أحــــامــــهــــم. هــ يــمــّكــنــهــم مــ

إلى  العبور  أو يعتزمون  العمل  يبحثون عن 
أوروبا عبر خطوط الهجرة السرية«.

ــأوى لــلــمــشــرديــن  ــ تــخــطــط الــجــمــعــيــة لــبــنــاء مـ
»الـــعـــقـــاء«، كــمــا تــصــفــهــم، أي الــذيــن وصــلــوا 
إلــى طنجة بحثًا عــن عــمــل. وســيــكــون املــأوى 
طبيعية  إيكولوجية  قــرى  شكل  فــي  مصممًا 
ــــن والـــطـــيـــور  ــــدواجـ مــــع إســـطـــبـــات لــتــربــيــة الـ
فـــي نـــواحـــي طــنــجــة، مـــا يــضــمــن الــعــمــل لــهــم. 
 حــاجــة املــديــنــة املــلــّحــة إلى 

ّ
يــأتــي ذلــك فــي ظــل

مــراكــز إيــــواء غــيــر املــــأوى الــــذي يــشــرف عليه 
الــذي ال »يمكنه أن  قطاع »التعاون الوطني« 
يستوعب أعداد املشّردين املتزايدة«، بحسب 

أزواغ.
بموازاة ذلك، أطلق نشطاء مدنيون في مدينة 
بعنوان  حملة  »فيسبوك«  موقع  عبر  تطوان 
ــرو تـــشـــرد«. دعــــت الــحــمــلــة الــجــمــيــع إلــى  ــ »زيــ
ــأوى. وقـــد تــجــاوب  ــ الــتــحــرك مـــن أجـــل بــنــاء مـ
مواطنون معها ووزعوا احتياجات ضرورية 
مثل األكل واألغطية على املشردين في املدينة.
في حصيلة عام 2016، لم يذكر مجلس جهة 
مــشــاريــع  أّي  الــحــســيــمــة   - تــــطــــوان   - طــنــجــة 
ــيــــس الــجــهــة   رئــ

ّ
ــن ــكــ ــة، لــ ــئــ ــفــ ــذه الــ ــهــ تـــتـــعـــلـــق بــ

»الــعــربــي الجديد«،  إلــيــاس الــعــمــاري، يــقــول لـــ
بــعــد تــأكــيــده عــلــى دعـــم مــؤســســات املجتمع 
املــدنــي: »نشهد فــي الــشــمــال مــوجــات هجرة، 
خــصــوصــًا مـــن األفـــارقـــة )جـــنـــوب الــصــحــراء( 
ــبـــر مــن  الــــذيــــن يــشــكــلــون نــســبــة مـــشـــّرديـــن أكـ
املــغــاربــة. أمــا املــغــاربــة املــشــردون فقد جــاؤوا 
مــن مــدن أخـــرى بنّية الــذهــاب إلــى أوروبــــا أو 
البحث عن فرص في طنجة. هناك جمعيات 
تعمل من أجلهم وقررنا دعمها، فنحن كجهة 
ليس من اختصاصنا بناء مراكز إيواء بل من 

اختصاص الوزارات«.
ــة الـــربـــاط عـــن بــرنــامــج  بـــدورهـــا، أعــلــنــت واليــ
إقليمي ملحاربة التسول والتشرد في منطقة 
الـــربـــاط - ســـا - الــقــنــيــطــرة، بــهــدف مــحــاربــة 
الهشاشة االجتماعية، وقد وضعت لذلك رقمًا 
أخــضــر لــإلبــاغ عــن حـــاالت الــتــشــرد وســرعــة 
ــدًا لــلــتــســول  ــأت مــــرصــ ــشــ ــك، أنــ ــذلــ الــــتــــدخــــل. كــ
والـــــتـــــشـــــرد، بـــمـــشـــاركـــة األمــــــــن ومـــؤســـســـات 

املجتمع املدني.
كذلك، أعلن عمدة مدينة فاس إدريس األزمي، 
ــرد  ــبـ ــنــــن بـــســـبـــب الـ ــد وفـــــــاة مــــشــــرديــــن اثــ ــعـ بـ
القارس، عن إيواء 150 مشّردًا في أحد املراكز 

ر لهم األغطية واملابس والحاقن.
ّ
حيث وف
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االعتداءات على الصحافيين العراقيين مستمرة

باريس ـ محمد المزديوي

من سوء حّظ الحزب االشتراكي الفرنسي 
أنه محكوم عليهم باالختيار  ومناضليه 
بني َيَساَرْين »غير قابلني ألي مصالحة«، 
بــاعــتــراف املــرشــح مــانــويــل فــالــس نفسه. 
 

ْ
ني املرشحَّ برناَمَجي  يقرأ  الــذي  واملــراقــب 

معًا، بونوا هامون وفالس يكتشف أنهما 
فــا وجــود  وبالتالي  نقيض،  على طرفي 
لشعرة معاوية بينهما. ولن تؤدي نتائج 
ــد املــقــبــل إال إلـــى تــكــريــس أجـــواء  يـــوم األحـ
وقتًا  معالجته  ستتطلب  داخلي،  انفجار 

طويًا.
ــه يــصــعــب الــنــظــر إلــى  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
املــرشــح مــانــويــل فــالــس خـــارج الحصيلة 
االشتراكية في السلطة، وهو ما ال ينكره، 
وإن اعترف، أحيانًا، بأنه كان مدفوعًا إلى 
اتخاذ قرارات صعبة، إال أن وسائل اإلعام 
الفرنسية في أغلبها، أكثر تسامحًا معه، 
مقارنة بمواقفها من بونوا هامون. وهو 
مــا يكشف أن بــرنــامــج هــذا األخــيــر، الــذي 
ــة، يـــزعـــج الــطــبــقــة  ــ ــالـ ــ يــتــمــتــع بـــتـــفـــرد وأصـ
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، الــتــي تــتــحــكــم في 

قسم كبير من وسائل اإلعام الفرنسي.
الفرنسية  املــراقــب لوسائل اإلعــام  ويجد 
ــج فـــالـــس  ــامــ ــرنــ ــة« بــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ »واقـ ـــ ــ الــــتــــبــــريــــر لـ
االنــتــخــابــي فـــي مـــواجـــهـــة بـــرنـــامـــج حــالــم 
ــون. وتـــصـــل  ــ ــ ــامـ ــ ــــوا هـــ ــــونـ ــبـ ــ ــاوي لـ ــوبــــــ وطــــــ
االنتقادات إلى درجة تقمص لغة قاسية، 
كــمــا وصــــف فـــرانـــز- أولــيــفــيــي غــيــســبــرت، 
أحــد أعــمــدة مجلة »لــوبــوان« األسبوعية، 
»تــرامــبــّيــة  حــني وصـــف بــرنــامــح هــامــون بـــ
الـــيـــســـار«، نــســبــة إلـــى الــرئــيــس األمــيــركــي 
دونالد ترامب. وال يجد بونوا هامون من 
داعم سوى شبكات التواصل االجتماعي 
وقــلــيــل مــن املــواقــع اإلخــبــاريــة، مــن بينها 

»ميديا بارت«.
تحاول  اليسارية  »ليبراسيون«  صحيفة 
ـــَحـــني مع  مـــن جــهــتــهــا الــتــوفــيــق بـــني املـــرشَّ
خفقان القلب، قليًا، نحو مانويل فالس. 
افتتاحيته  فــي  لــــوران جــوفــريــن،  فيكتب  
 

ّ
ليوم الثاثاء 24 يناير/كانون الثاني، أن

ناخبي الــدورة األولــى النتخابات اليسار 
الــفــرعــيــة، أّكـــــدوا أن »الــيــســار ال يــمــكــن له 
أن يتخلى عــن مــشــروع طويل األمــد وعن 
األمــل في التغيير، وعــن فكرة جديدة عن 

منوعات
تغريد

املجتمع«، باختصار: ال يمكن التخلي عن 
»اليوتوبيا«. 

ويــــــــرى مــــديــــر تــــحــــريــــر لــــيــــبــــراســــيــــون أن 
ــون، رغــــــم كــل  ــ ــامــ ــ الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح هــ
الشكوك التي تحوم حول برنامجه، وهل 
من املمكن أن تجد التمويل لها أم ال، وهل 
في  »رغــبــة  هــي  ال،  أم  باملصداقية  تحظى 

ــادة الــصــلــة بــروحــيــة حملة انــتــخــابــات  إعــ
2012«. ويميز جوفرين بني شعار الحملة 
الــتــي قـــادهـــا الــرئــيــس الــحــالــي  فــرانــســوا 
هـــوالنـــد، وهـــو: »الــتــغــيــيــر، اآلن«، وشــعــار 

بونوا هامون: »التغيير، غدًا«.
ويــعــتــرف الــصــحــافــي الــفــرنــســي أن بــونــوا 
ــون عـــــرف كـــيـــف يـــتـــحـــدث إلـــــى جــيــل  ــامــ هــ

يقول  جيل  وهــو  التجديد.  إلــى  متعطش 
بالتأكيد،  َحــضــارّي،  »إنــه  الصحافي  عنه 
ومندمج ولكنه، أيضًا، كريم ومتضامن«. 
ــه جــوفــريــن،  ــالـ ــذي َكـ ــ ــل املــــديــــح، الـ ــم كـ ــ ورغـ
للمرشح الشاب الذي فاجأ الجميع، إال أنه 
وصل إلى النتيجة التي ال يريد الكثيرون 
سماعها، وهــي أن »هــذا الجيل غيُر قادر 
انتخابات  فــي  أغلبية  قــواعــد  على وضــع 

رئاسية«. 
وليس سّرًا أن خط صحيفة »ليبراسيون«  
ــالـــس، أي  غـــيـــُر بــعــيــد عـــن خـــط مـــانـــويـــل فـ
الــــخــــط االجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، كــمــا 
كما  ولــيــس  نفسه،  فــالــس  مانويل  يفهمه 
تفهمه مــارتــني أوبـــري وأنــصــارهــا، فرغم 
املقاالت  »إفــــراج« الصحيفة عــن كثير مــن 
الــتــي تــنــتــقــد مــانــويــل فــالــس وســيــاســاتــه 
وتــســّلــطــه ونـــفـــوره مـــن الــثــقــافــة ومـــن علم 
كانت تحاوره وتنشر  أنها  إال  االجتماع، 

مقاالته حني يجد منفعة في ذلك. 
ويــكــشــف مــديــر  صحيفة لــيــبــراســيــون أن 
مانويل فالس الذي تعّرض لصعوبات في 
أنصار  »انــبــثــاق  بسبب  االنتخابات  هــذه 
عــوملــة بديلة فــي قلب الــحــزب االشــتــراكــي 
العجوز، نفسه« على حق حني يقول بأن 
هـــذا الــجــيــل الــجــديــد لــن يصنع انــتــصــارًا، 
»ألنه ال يكفي امتاك برنامج جديد حتى 

يتحقق النصر«. 
ــنْي االشــتــراكــيــني االثــنــني، إن  وألن املــرشــحَّ
تعلق األمر باملدافع عن السلطة الحكومية 
أو باملدافع عن األمل امُلناضل، يتقاسمان 
أجل  فإنه يتوجب، من  الــواحــدة،  التفاحة 
اإلصاحي  لليسار  حضور  على  الحفاظ 
ــة،  ــادمــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــي االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ ــ فـ
ــا أن  كــمــا يــخــُلــُص إلـــى ذلــــك، جــوفــريــن، إّمــ
يــبــرهــن بــونــوا هــامــون عــلــى أن مشروعه 
اقتضى  ولــو  واآلن،  هنا  للتطبيق،   

ٌ
قــابــل

ــا أن يــبــرهــن  ــ ــ ــل، وإّم ــراحــ ــر تــحــديــد املــ ــ األمـ
مانويل فالس على أنه لن يكتفي بإجراء 
إصاحات فورية ومعقولة، ولكن يبرهن، 

أيضًا، على أنه يستطيع رسَم املستقبل. 
َحني، معًا،  امُلرشَّ يعرف جوفرين أن مهمة 
املــراقــبــني، وحتى  مستحيلة، فــي نظر كــل 
في نظر مانويل فالس نفسه. ولكنه فّضل 
أن يــرى املهمة »شــاقــة«. وهــي إشـــارة إلى 
األمل. وليس لليسار، بعد والية فرانسوا 

هوالند الرئاسية، سوى األمل.

صحيفة ليبراسيون 
تميل بشكل واضح إلى 

مانويل فالس

االعتداءات ضّد 
الصحافيين هي محاولة 

لطمس الحقائق

بغداد ـ علي الحسيني

أعلنت منظمة معنية بحقوق الصحافيني 
العراقي  الجيش  مــن  قــوات  أن  العراقيني، 
اعتدت بالضرب على فريق عمل تلفزيوني 
يعمل لصالح قناة »NRT عربية«، عندما 
كــانــوا يــغــطــون أحــــداث تفجير اســتــهــدف 

منطقة النهضة، وسط بغداد.
في  الصحافية«،  الحريات  »مــرصــد  وقــال 
بيان: »هاجم جنود من الفرقة 11 التابعة 
للجيش العراقي ببغداد مراسل ومصور 
قـــــنـــــاة  NRT عــــربــــيــــة واعـــــــتـــــــدوا عــلــيــهــم 
أنظار  أمــام  بالضرب وصـــادروا معداتهم 
قائد الفرقة الذي كان يبتسم حني يضرب 

جنوده الصحافيني«.
أن »مراسل NRT عربية ببغداد  وأضــاف 
الشمري، ومصوره نورالدين سعد،  وائل 
تــعــرضــا لــلــضــرب املـــبـــرح بــأعــقــاب بــنــادق 
جنود الفرقة 11، وعمدوا إلى منعهم من 
الــتــصــويــر واســتــخــدمــوا الــعــنــف ضــدهــم، 

كما صادروا الكاميرا وأجهزة البث«.
وقال املراسل وائل الشمري إن »قائد الفرقة 
كــــان يــشــاهــد جـــنـــوده وهــــم يــضــربــونــنــي 
ويــعــتــدون عــلــى املــصــور نــورالــديــن، وأمــر 
جـــنـــوده بــعــد ضــربــنــا بـــانـــتـــزاع الــكــامــيــرا 
وصادرها بنفسه، وإن املصور نورالدين 
ســعــد نــقــل إلــــى املــســتــشــفــى بــعــد تــعــرضــه 
ــلـــضـــرب املــــبــــرح مــــن قـــبـــل حـــمـــايـــة قــائــد  لـ
الفرقة 11«. وتمتلك الفرقة 11 من الجيش 
الــــعــــراقــــي ســـجـــًا ســيــئــًا تـــجـــاه الــتــعــامــل 
ــوال  ــ ــدت طـ ــمــ ــع الـــصـــحـــافـــيـــني، حـــيـــث عــ ــ مـ
مــــدة ســيــطــرتــهــا عــلــى أجـــــزاء مـــن مــنــاطــق 
العاصمة بغداد، إلى منع الفرق اإلعامية 
من التغطيات واستخدمت العنف املفرط 
ضدهم. وأشار البيان إلى أن »االعتداءات 

الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــصــحــافــيــون أثــنــاء 
الــتــفــجــيــرات الــتــي تــضــرب املـــدن الــعــراقــيــة 
هـــي مـــحـــاولـــة لــطــمــس الــحــقــائــق وإخـــفـــاء 

جوانب متعددة من الخلل األمني. 
ــام لــلــقــوات  ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ ــد الـ ــالــــب املــــرصــ وطــ
العسكرية  للقيادات  حد  بوضع  املسلحة 
بــالــقــوانــني وتــشــوه سمعة  الــتــي تستهتر 
الــبــاد، ومنعها مــن ممارسة  الــنــظــام فــي 
ــدانــــني«.  ــيــ ــلــــني املــ ــراســ ــنـــف تــــجــــاه املــ أي عـ

وطـــالـــب »مـــرصـــد الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة« 
العبادي  حيدر  العراقية  الحكومة  رئيس 
التي  »الــســيــئــة«  الــنــوايــا  بالتحقيق حــول 
لفريق عمل  الــفــرقــة 11  قــائــد  كــان يبيتها 

قناة »NRT عربية«.
العراقيني«،  الصحافيني  »نقابة  وكشفت 
نهاية العام 2016، أن 455 صحافيًا قتلوا 
منذ عام 2003. وتؤكد منظمات صحافية 
دولية أن الــعــراق يعتبر واحــدًا من أخطر 

بلدان العالم للعمل الصحافي، على الرغم 
العراقية  الحكومة  رئيس  من تصريحات 
حيدر العبادي بأن العراق بلد فيه حرية 
الـــــــرأي والــتــعــبــيــر وأن الـــســـجـــون خــالــيــة 
مـــن أي مــعــتــقــل بــســبــب آرائــــــه. ويــتــعــرض 
الـــصـــحـــافـــيـــون الــــعــــراقــــيــــون عـــلـــى فـــتـــرات 
مختلفة إلى قيام املسؤولني برفع قضايا 
ــدهــــم يـــطـــالـــبـــون فـــيـــهـــا بـــتـــعـــويـــضـــات  ضــ
النشر  املليار دينار عبر محكمة  تتجاوز 
ــلــــن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــتــــي أعــ واإلعــــــــــام الــ
ــام الــحــالــي  ــعــ ــن تــشــكــيــلــهــا الــ الــــعــــراقــــي عــ
لبحث قضايا النشر واإلعام والحكم في 

القضايا املقدمة للمحكمة.
هـــــذا الــــواقــــع املـــتـــدهـــور أدى إلـــــى ظــهــور 
الفضائية  املحطات  مكاتب  عملية هجرة 
والوكاالت اإلخبارية من بغداد إلى أربيل 
الــتــي تــتــمــتــع بــســلــطــة الــقــانــون والــنــظــام، 
على عكس العاصمة العراقية بغداد التي 
الــحــشــد مــع األحــــزاب  تــتــشــارك مليشيات 
الــديــنــيــة الــنــفــوذ عليها بــشــراكــة إيــرانــيــة 
وضعف واضح من حكومة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي. 
وفــرض هذا الواقع صعوبات كبيرة على 
عـــمـــل الــصــحــافــيــني املــحــلــيــني واألجــــانــــب 
تصل إلى التهديد بالقتل، كما حصل مع 
مــديــر مــكــتــب وكــالــة رويـــتـــرز، نــيــد بــاركــر، 
قــبــل أشــهــر. كــذلــك فـــإن تضييق واخــتــفــاء 
أي هــامــش لــلــتــعــبــيــر الـــحـــر، جــعــل الــعــمــل 
فـــي بـــغـــداد وغـــيـــرهـــا مـــن املـــــدن الــعــراقــيــة 
ــبـــه مــســتــحــيــلــة. إذ  مــهــمــة انـــتـــحـــاريـــة وشـ
بالترهيب  سيطرتها  املليشيات  تمارس 
تـــخـــويـــف  خـــــــــال  مـــــــن  ــب،  ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ أو 
عــروض  تقديم  مــن خــال  أو  الصحافيني 
أبــواق  إلــى  للتحول  لهم  مالية وإغــــراءات 

سياسية أو طائفية. 

الصحف الفرنسية... موقف شبه موّحد )جايسون النغلي/فرانس برس(

عمل الصحافيين بات شبه مستحيل )فرانس برس(

يبدو أن أغلب اإلعالم الفرنسي، أقلّه الصحف، اتخذ موقفًا واضحًا في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي: ال أحد يريد بونوا 
هامون، ما يكشف أن برنامجه يزعج الطبقة السياسية الفرنسية التي تتحكم بمعظم وسائل اإلعالم
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استغل إعالم النظام في مصر مباراة 
كرة القدم، بين المنتخبين المصري 

والغاني بـ »كأس أمم أفريقيا«، 
ليحقق دعاية للرئيس عبد الفتاح 

السيسي، تواكب ذكرى »ثورة يناير«. 
لكن انشغال رواد مواقع التواصل 

بالحدثين، لم يمنعهم عن السخرية 
من السيسي ودعايته.

أعادت الطفلة السورية، بانا العبد، 
لفت األنظار إليها مجددًا. إذ بعد 

تحقيقها شهرة عالمية بسبب 
تغريداتها عن األوضاع في أحياء 
حلب الشرقية المحاصرة، وّجهت، 

أخيرًا، من منزلها الجديد في تركيا، 
رسالة إلى الرئيس األميركي، دونالد 

ترامب، لـ »إنقاذ أطفال سورية«.

تصّدر وسم »#النسبيه_خالص_لبنان« 
قائمة األكثر تداوًال في البالد. 

واعتبر المغردون عبره أن اعتماد 
»قانون النسبية«، أي   تمثيل كّل حزب 
أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد 

يوازي قوتها االنتخابية، »يحّقق 
العدالة في البرلمان، ويمثل الشرائح 

اللبنانية كافة«.

برز وسم »#FreeShia« )حّرروا شيا( 
ضمن قائمة األكثر تداوًال حول 

العالم. ودعا الناشطون عبره إلى 
إطالق سراح الممثل األميركي، شيا 

البوف. وكانت الشرطة األميركية 
اعتقلت البوف، األربعاء، خالل 

اعتصامه ضد الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، في نيويورك.

قضايا

سالمة كيلة

ــن، فــي  ــحــ ــــوات، ونــ ــنـ ــ مـــنـــذ ســــت سـ
الــعــالــم الــعــربــي، نعيش حــالــة من 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، بــــدأت بــثــورات 
تـــونـــس،  ــــي  فـ  2010/12/17 ــــي  فـ ــلـــقـــت  انـــطـ
وتوسعت إلى بلدان عربية أخــرى، ظهر في 
أثــنــائــهــا أن الـــوضـــع الــعــربــي يــنــقــلــب بشكل 
دراماتيكي، بعد أن باتت الشعوب هي التي 
فــي موقٍف  النظم  الــشــارع، وأصــبــحــت  تملك 
ضــعــيــٍف تـــحـــاول املــــــداورة مـــن أجـــل بــقــائــهــا. 
وكذلك باتت الرأسمالية تعيش حالة توتٍر، 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة، قـــد تسمح  ــ ألنـــهـــا تــعــيــش أزمـ
شعوب  وأصبحت  عامليًا.  الــثــورات  بتوّسع 
الــعــالــم تــنــظــر بـــإعـــجـــاٍب ملـــا حـــصـــل، الــحــدث 
الذي ظهر أنه يكشف عن دافع داخلي لديها 

للقيام بالثورة.
ــفـــوضـــى  الـ مـــــن  ــيـــش حــــالــــة  ــعـ نـ لـــكـــنـــنـــا اآلن 
ــظــهــر وكـــــأن األمـــل 

ُ
والــــصــــراعــــات الـــدمـــويـــة ت

الــــذي نــهــض قــبــل ســـت ســـنـــوات قـــد تــاشــى، 
ــع الكثير منها 

ُّ
الــثــورات التي جــرى تــوق وأن 

قـــد »فــشــلــت«، ومـــن ثـــم أن مـــا جـــرى قـــد فتح 
عــلــى الــفــوضــى والــقــتــل والــــحــــروب األهــلــيــة 
فــتــح على  أكــثــر مــمــا  والــصــراعــات الطائفية 
الخطاب  استدعى  ما  هــذا  والتقدم.  التغيير 
الذي يؤكد  فشل الثورات، أو الخطاب الذي 
يقول، إن ما جرى مؤامرة، أو حتى الخطاب 

الذي يكيل آيات الندم على ما جرى.
لكن، هل كان ممكنًا أال تحدث الثورات؟

السياسات  مجمل  ألن  بالضبط  ال،  بالتأكيد 
االقتصادية التي بدأت مع »سياسة االنفتاح« 
إلــى ذلك،  قبل عقود، كــان من املحتم أن تقود 
فقد أدت إلى نشوء فروق طبقية واسعة، وإلى 
بطالة عالية وإفقار شديد، وتهميش، إضافة 
مستبدة،  كــانــت  اتبعتها  الــتــي  النظم  أن  إلــى 
املجتمع  نهب  على  رأسمالية  فئة  عملت  فقد 
وتــركــيــز الــثــروة بــيــدهــا، وأفــقــرت كتلة كبيرة 
مـــن الــشــعــب، وصـــلـــت إلــــى حـــالـــة مـــن »الــعــجــز 
عــن الــعــيــش«، األمـــر الـــذي دفعها إلــى التمّرد، 
بــعــد تـــراكـــم طــويــل الحــتــقــان عــمــيــق. هـــذا أمــر 
موضوعي نتج عن تحّكم رأسمالية مافياوية 
باالقتصاد والدولة، وفرض نهب املجتمع بعد 
أمـــٌر ال يستطيع  خصخصة االقــتــصــاد. وهــو 
أحد القول إنه مفتعل أو »سابق ألوانه«، ألنه 
نتيجة انهيار في الوضع االقتصادي، أوصل 
إلـــى حــافــة املــــوت جـــوعـــًا. وهـــو أمـــر أتـــى على 
بالضرورة،  والنخب  النظم  رغبات  من  الضد 
و»في غفلٍة« من أحزاٍب ربما يجري التوهم أن 

عليها أن تكون على رأس الثورة.
أدت األزمة املالية التي حدثت سنة 2008 إلى 
ــــادٍة فــي النهب،  رفـــٍع فــي أســعــار الــســلــع، وزيـ
مــا كــســر حــالــة »حــافــة الــهــاويــة« الــتــي كانت 
تــعــيــشــهــا الـــشـــعـــوب مــنــذ تــعــّمــمــت الــلــبــرلــة. 
وبهذا، باتت غير قادرة على العيش نتيجة 
البطالة املرتفعة واألجور املتدنية، وبالتالي، 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى حـــالـــة الــكــفــاف.  الــعــجــز عـ
تــدفــع هـــذه الــوضــعــيــة الــشــعــوب إلـــى الــثــورة 
بالضرورة. وبالتالي، كان حتميًا أن تنفجر 
التفسير  وال  الـــنـــدب  ال  يــفــيــد  وال  ــثــــورات،  الــ
التآمري، بل يجب فهم األسباب التي فرضت 
هذا املسار الفوضوي والدموي، والذي أدى 

إلى تدخات إقليمية وعاملية.
ــان لـــهـــا أال تــســيــر فــــي املــــســــار الــــذي  ــ ــــل كـ وهـ

سلكته؟
د،  ال، بالضبط ألن الشعوب تستطيع أن تتمرَّ
لكنها ال تستطيع أن ترسم طريق االنتصار، 
تطرحها.   الــتــي  املــطــالــب  تحقيق  كيفية  وال 
»وعـــيـــهـــا الـــحـــســـي« هـــو الـــــذي يــدفــعــهــا إلــى 
ــا«، لكن  الـــثـــورة، وبــالــتــالــي تــحــديــد »عــــدوهــ
الـــوعـــي الــحــســي ال يــســمــح بــتــحــديــد الــبــديــل 
التكتيكات  الــقــائــم، وال  الــوضــع  عــن  املــمــكــن 
الشعار  وهــو  الــنــظــام،  بإسقاط  تسمح  التي 
الــعــفــوي،  الــشــعــوب بــحــّســهــا  ــذي تلمسته  الــ
وأن عــلــيــهــا االســـتـــيـــاء عــلــى الــســلــطــة، لكي 
تندفع  د،  تــتــمــرَّ تــثــور،  هــي  مطالبها.  تحقق 
الــشــارع، تريد إســقــاط النظام. لكن، با  إلــى 
آلــيــات تنظيمية  بــديــل ممكن، وال  رؤيـــة وال 

هي ضرورية للوصول إلى ذلك.
هنا، ال بد من القول، إن الثورة لكي تنتصر 
ــوة مـــنـــظـــمـــة، وواعــــيــــة،  ــ ــى قــ ــ ــة إلــ هــــي بـــحـــاجـ
ومناضلة، وكل هذه الصفات لم توجد لدى 
أيٍّ من األحزاب القائمة، وخصوصًا األحزاب 
الــيــســاريــة الــتــي مـــن املــفــتــرض أنــهــا املعنية 
بالطبقات الشعبية وبالتغيير وكل بالثورة. 
ويوضح هذا األمر جوهر إشكالية الثورات، 
حيث تــمــّردت الشعوب بكل الــقــوة والــجــرأة، 
ــقــــوة الـــتـــي تــعــطــيــهــا األفــــق  ــم تـــجـــد الــ لـــكـــن لــ
واآلليات والهدف. لهذا، غرقت في الفوضى، 
وخضعت لتجريبية صانعيها وبساطتهم، 
 

ّ
ــنــــاور لـــكـــي تــلــتــف وســـمـــحـــت لــلــســلــطــة أن تــ

عليها، لكن كذلك سمحت لتدخاٍت متعددٍة، 
إقليمي  بإجهاضها في وضــع  كانت معنية 

وعاملي مهيئني للثورة.
بــالــتــالــي، وضـــع الـــثـــورات هـــو نــتــيــجــة عجز 
األحزاب، هذه األحزاب التي تندب عليها، أو 
ثــوراٍت  ليست  أنها  القاطعة  األحكام  صدر 

ُ
ت

أن هذا  ألنها با قيادة وال رؤيــة، متناسية 
 

ّ
هو دورها الذي لم تقم به، وكانت تستخف

، وهـــي تلهج بكلمة ثـــورة كــازمــة، 
ً
بــه أصــــا

أو تريد اإلصـــاح و»الــتــطــور الــتــدرجــي«، أو 
حتى تدافع عن النظم التي كانت تصنع كل 
الظروف التي تفرض الثورة. ربما يكون ذلك 
الــتــي تعيشها،  التعبير عــن حــالــة االغــتــراب 
ويـــفـــّســـر أنـــهـــا تــنــشــط خـــــارج بــنــى الـــصـــراع 
الطبقي، على هامش الدولة. وال شك في أن 
الثورات قد وضعت حجر الشاهد على قبر 

هذه األحزاب كلها. 
هل فشلت أو ستفشل؟

هذا  أســبــاب  تحديد  هنا  يمكن  ال.  بالتأكيد 
الرفض املشدد لهذا الُحكم، الذي ربما يبدو 
مغايرًا ملجمل ما ُيكتب عن مصير الثورات، 
فأواًل ال بد أن نفهم أساس انفجار الثورات، 
ــــاس اســـتـــمـــرارهـــا، حـــيـــث أن  ــذي هــــو أســ ــ ــ والـ
االنــهــيــار االقــتــصــادي الـــذي طـــاول الشعوب 
هــو الـــذي فــّجــر الـــثـــورات، وأفــضــى إلـــى كسر 
ــع الــشــعــوب فــي حــالــٍة  حــاجــز الــخــوف، ووضـ
من الحسم. بالضبط ألنها لم تعد تستطيع 
البئيس  الــوضــع  فــي  أي  كــانــت،  العيش كما 
إلــيــه. وهـــذا يعني أن حراكها  الـــذي وصــلــت 
 
ً
يعد حالة لم  انفجارها  وأن  يستمر،  ســوف 

، بـــل وضــعــًا ال يــمــكــن الـــتـــراجـــع عــنــه، 
ً
عــــابــــرة

فليست املــســألــة احــتــجــاجــًا عــلــى أمـــر عــابــر، 
بل  تحقيقه،  فشل  حــال  عنه  السكوت  يمكن 
الوضع  أن  ذاتــهــا، حيث  الحياة  هــي مسألة 
الــــذي بـــات يــحــكــم هـــذه الــشــعــوب هـــو وضــع 
املــــوت أو الـــثـــورة. وهــــذه هـــي الــلــحــظــة الــتــي 
تكسر حاجز الخوف والرهبة من النظم، أي 
حني يتساوى املوت واملوت )هذا املوت الذي 

يتشّكل من الخوف من النظم(.
وثــــانــــيــــًا، أفــــضــــت الــــــثــــــورات الــــتــــي حـــدثـــت، 
ــم، ومـــــن ثــم  ــنـــظـ بــــالــــضــــرورة، إلـــــى ضـــعـــف الـ
والحكم  كانت،  البقاء كما  قدرتها على  عدم 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــم بـــهـــا. حــيــث 

أن الــــصــــراع الــطــبــقــي الـــــذي وصــــل إلــــى حــّد 
االنـــفـــجـــار الـــشـــعـــبـــي، يــجــعــلــهــا عــــاجــــزة عــن 
الضبط والتحّكم بالوضع، كما كانت تفعل 
قبلئذ. وال شك أن الثورات التي هي التعبير 
بنية  على  تنعكس  الطبقي  للصراع  األرقــى 
الطبقي،  الـــصـــراع  يخترقها  بــحــيــث  الــنــظــم، 
 الـــتـــمـــاســـك الـــــــذي شــّكــلــتــه 

ً
ــدة ــ ــاقـ ــ وتـــصـــبـــح فـ

عـــقـــودًا ســابــقــة. وبـــهـــذا، تــصــبــح عـــاجـــزة عن 
الــحــكــم، مهما استخدمت مــن قــوة وأظــهــرت 
مــن جـــبـــروت، ألن ذلـــك كــلــه هــو التعبير عن 
التي  للقوة  فيها، واإلظهار  الكامن  الضعف 
والخوف  بالعجز،  الشعور  التعبير عن  هي 

من ثورات جديدة.
وثالثًا، وهو األدهى، أن هذه النظم استمرت 
إلى  أفضت  التي  االقتصادية  السياسة  فــي 
ــورات، حــيــث اتــبــعــت ســيــاســات  ــ ــثـ ــ نـــشـــوب الـ
اقتصادية زادت من انهيار الوضع املعيشي 
لـــلـــشـــعـــوب، ســــــواء بـــرفـــض رفـــــع األجـــــــور أو 
زيــادة الضرائب، أو انهيار العملة الوطنية، 
مــرافــق حيوية،  مــن  تبقى  مــا  أو خصخصة 
مــثــل املـــــاء والـــكـــهـــربـــاء والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
الــنــظــم  واملــــــــواصــــــــات. بـــمـــعـــنـــى أن حــــاجــــة 
املجتمع  نهب  إلــى  تدفعها  األقــصــى  للنهب 
الطبقات  تــوســيــع  وبــالــتــالــي،  أقــســى.  بشكل 
الفقر، وتدّمر  إلــى ما دون خط  التي تنحدر 
ــو يــعــنــي أن الــشــعــوب  الــطــبــقــات املــفــقــرة. وهـ
لــن تجد أمــامــهــا ســوى االســتــمــرار بــالــثــورة، 
 أرادت، 

ْ
فليس لديها ترف التراجع حتى وإن

دفع الى املوت بالحتم. لهذا 
ُ
بالضبط ألنها ت

لــن تجد مــن خيار أمامها ســوى الــثــورة من 
جــديــد، وهــكــذا إلــى أن تفرض التغيير الــذي 

يحقق مطالبها.
ورابـــعـــهـــا أن الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي 
ليس فــي حـــاٍل حــســن، على الــعــكــس، هــو في 
أســوأ حــاالتــه، وهــو يفرض امليل إلــى النهب 
الــشــديــد، ويــدفــع رأســمــالــيــات األطـــــراف إلــى 
ــادة نهبها، وتــوســيــعــه. فــقــد أصــبــح املــال  زيــ
املضاربة  بــاتــت  أي  الــرأســمــال،  على  يهيمن 
واملديونية وكل األشكال املالية هي املهيمنة، 
وبالتالي،  املتسارع.  التراكم  تفترض  وهــذه 
تفرض النهب األوســـع فــي األطـــراف، وحتى 
في املراكز. وهذا يجعل الرأسماليات املحلية 
 ،

ً
ليس فــي وضــع يسمح لها أن تــكــون مــرنــة

النهب املتسارع، وهــذا ما  بل يفرض عليها 
االقتصادية  الــســيــاســات  تــوّحــش  فــي  يظهر 
الــتــي تــريــد خصخصة كــل شـــيء، ونــهــب كل 
شيء. لكن، سوف تفرض األزمة التي تعاني 
االقتصادية  والسياسات  الرأسمالية،  منها 
املــتــبــعــة، والــتــي هــي ضــــرورة حتمية لنمط 
الــرأســمــالــيــة قــائــم، تــفــرض انــفــجــار الــثــورات 
الوضع  وليس  العالم،  في  عديدة  بلدان  في 
النموذجي  الشكل  إنــه  بل  استثناًء،  العربي 
لــطــبــيــعــة الــرأســمــالــيــة الــنــّهــابــة الــتــي تحكم 
الــعــالــم. وهــــذا يــعــنــي بــالــنــســبــة لــنــا تخفيف 
الضغوط الخارجية وضعف النظم الداخلية 

التي لن تجد سندًا لها.
املوضوعي  الظرف  يبقى  وخامسها، ســوف 
كــمــا كـــان لــحــظــة انــفــجــار الـــثـــورات. أكــثــر من 

ذلــك ســوف تـــزداد األزمـــة املجتمعية نتيجة 
ــاس  ــ ــو األسـ ــ ــنـــهـــب، وهـ ــى تــعــمــيــق الـ ــ املـــيـــل إلـ
املـــوضـــوعـــي النـــفـــجـــار الــــثــــورات واســـتـــمـــرار 
انفجارها. لكن األهم هو العنصر الذي كان 
مفتقدًا في الثورات، والذي سوف يتبلور في 
أثناء الصراع املحتدم بشدة. وأقصد »وعي 
الثورة« وأدوات تنظيمها. فإذا كانت املرحلة 
األولــى من الثورات قد فقدت قوتها الواعية 
ست  استمرت  التي  التجربة  فــإن  مة، 

ِّ
واملنظ

ســنــوات مــن عـــدم الــقــدرة عــلــى االنــتــصــار قد 
امتاك  الــى  تفضي  التي  الوضعية  أوجـــدت 
الوعي، وبلورة  الثورة  الــذي خاض  الشباب 
الرؤية واملطالب واألهــداف، وكذلك التكتيك، 
الــتــي كلها ضـــروريـــة النــتــصــارهــا، فــالــثــورة 
ــذي ُيــنــتــج الــبــنــى املــطــابــقــة  ــ هـــي املـــخـــاض الـ
بتحقيقها.  التي تسمح  واألدوات  ألهدافها، 
ـــم«، وقــــد أفـــضـــت ســنــوات 

ّ
ــل فــــ »الـــتـــجـــربـــة تـــعـ

الـــثـــورة وارتــكــاســهــا إلـــى تــراكــم فــي الــخــبــرة 
ــم، سوف 

ّ
والــوعــي، وشــعــور بــضــرورة الــتــنــظ

تفضي كلها إلى أن تتشّكل الثورة في بنية 
منظمة و»واعية«، وهي الحاجة التي تسمح 

بانتصارها بالضرورة.
ــــى اســـتـــمـــرار  ــــذه الـــعـــوامـــل إلـ ال تــشــيــر كــــل هـ
ــى انــتــصــارهــا كــذلــك،  الـــثـــورات فــقــط، بـــل وإلــ
بغض النظر عن كل التكتيكات و»املؤامرات« 
ــا،  ــهـ ــهـ يـــمـــكـــن أن تـــواجـ الــــتــــي  والـــــتـــــدخـــــات 
فـــاالحـــتـــقـــان مــتــصــاعــد، والــــحــــراك مــســتــمــر، 
وعــــودة الـــثـــورة مـــؤكـــدة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــا يـــنـــقـــص الـــــثـــــورة يـــتـــبـــلـــور فــي  ــ نـــجـــد أن مـ
داخلها. في املقابل، باتت النظم مضعضعة، 
ــقـــي، والـــطـــبـــقـــة  ــبـ ــطـ ويـــخـــتـــرقـــهـــا الـــــصـــــراع الـ
النهب،  فــي  مستمرة  املسيطرة  الرأسمالية 
ــد أن بـــات  ــعـ ــزة« عــــن وقــــفــــه، بـ ــ ــاجــ ــ ــي »عــ ــ وهــ
والرأسمالية  ذلــك،  يفرض  العاملي  ترابطها 
تـــعـــانـــي مــــن أزمــــــــٍة مـــســـتـــعـــصـــيـــٍة، يـــمـــكـــن أن 
تنفجر في كل وقت. وكذلك تعود الصراعات 
العاملية، والتنافس للسيطرة وتقاسم العالم 
في وضع تعاني كلها من األزمة، ومن خطر 

انفجارها.
إذن، بعد ست سنوات، ال يزال الوضع ثوريًا، 
ــكـــال الـــحـــراك تظهر  ــاالت الــتــمــلــمــل، وأشـ ــ وحـ
مــن جــديــد، وربــمــا نــكــون مــع عــــودٍة جــديــدٍة 
يتزايد  النهب  ألن  ثانية،  دورة  في  للثورات 
بشكل الفــت، في عالٍم بات النهب عن طريق 
ــة واملـــديـــونـــيـــة واملـــشـــتـــقـــات املــالــيــة  ــاربـ املـــضـ
وأســـــواق األســهــم هــو مــا يــحــكــمــه. بــالــتــالــي، 
 لــدرس 

ً
ربــمــا كــانــت الــســنــوات الــســت مــفــيــدة

ــع الــــثــــورات، وفــهــم مــشــكــاتــهــا، مـــن أجــل  واقــ
الــتــحــضــيــر النــتــصــارهــا. لـــهـــذا، بـــدل الــيــأس 
الوضع  درس  يجب  واالنــســحــاب،  والقنوط، 
جيدًا، وتحديد ما هو مطلوب لكي تنتصر.  
نحن فــي بــدايــة مسار ثـــوري، ســوف يفضي 
التغيير، ويخضع زمنه ملا يمكن  حتمًا إلى 
أن يسّرع في تطوير الوعي وتحديد الرؤية 
واألهــــداف. العمل الــنــظــري ضـــرورة هنا من 
أجــل ذلــك، وهــو أســاس تسريع نضج بلورة 

البديل الذي يتشّكل في الثورة.
)كاتب فلسطيني(

أسبابها باقية وحاالت التململ وأشكال الحراك تظهر مجددًا

بعد ست سنوات 
لماذا تعثرت الثورات العربية؟

نعيش فوضى 
وصراعات دموية 
ُتظهر وكأن األمل 

الذي نهض قبل ست 
سنوات  تالشى 

الثورة لكي تنتصر 
بحاجة إلى قوة 

منظمة، وواعية، 
ومناضلة، وكل 

هذه الصفات لم 
توجد لدى أّيٍ من 

األحزاب القائمة 

الشعوب لن تجد 
أمامها سوى االستمرار 

بالثورة، فليس لديها 
ترف التراجع حتى 

وإْن أرادت

بعد عدم قدرة الثورات على تحقيق النصر الذي أرادته الجماهير، وبعد فوضى ســادت بلدان الربيع العربي، يطرح ســؤال: هل 
هزمت هذه الثورات؟ يجيب الكاتب سالمة كيلة بعبارة قطعية ال، محلًال وباحثًا في األسباب العميقة والمولدة للثورات، والتي 

ستشكل أحد عوامل استمرار الجماهير في الثورة إلى أن تحّقق التغيير المبتغى

سوريون يتظاهرون ضد النظام في بلدة األتارب غرب حلب 20 يناير 2017 )األناضول(

تستطيع الشعوب أن تتمرَّد، لكنّها ال تستطيع أن ترسم طريق االنتصار، 
وال كيفية تحقيق المطالب التي تطرحها. »وعيها الحّسي« هو الذي 
يدفعها إلى الثورة، وبالتالي تحديد »عدوها«، لكنه )الوعي( ال يسمح 
التي تسمح  التكتيكات  القائم، وال  الوضع  الممكن عن  البديل  بتحديد 
بإسقاط النظام، وهو الشعار الذي تلمسته الشعوب بحّسها العفوي، 
تثور،  هي  مطالبها.  تحقق  لكي  السلطة،  على  االستيالء  عليها  وأّن 
تريد إسقاط النظام. لكن، بال رؤية وال بديل ممكن، وال آليات تنظيمية 

ضرورية للوصول إلى ذلك.

الوعي الحسي للشعوب
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ُحـــســـنـــي مــتــابــعــة طــريــقــهــمــا مــنــفــصــلــني عــن 
الناس  وعـــّرف  كثيرًا  ساعدهما  الـــذي  املنتج 
عــلــى مــوهــبــتــهــمــا الــفــنــّيــة. وُيـــقـــال إن الــفــنــان 
عـــمـــرو ديـــــاب حـــــارب الــثــنــائــي بــطــريــقــة غير 
مباشرة أثناء تولي محروس إدارة أعمالهما 
ــات، خـــصـــوصـــًا بــعــد  ــيـ ــنـ ــار أغـ ــيـ ــتـ الــفــنــيــة واخـ
»الـــديـــو« األول بــني شــيــريــن وتــامــر »إن كنت 
نــســيــت« الــــذي شــكــل عــامــة فـــارقـــة، فـــي جيل 
سينافس عمرو دياب. من املعروف أن الحرب 

ــامـــر ُحــســنــي ال تنتهي  ــاب وتـ ــ بـــني عـــمـــرو ديـ
فـــصـــواًل، وحــتــى الــيــوم يــتــنــافــس »الــنــجــمــان« 
على السباق الحتال مركز الصدارة، وينقسم 
مــؤيــد ومــعــارض، وتحدثت  بــني  جمهورهما 
مــواقــع إخــبــاريــة عــن أن تــصــريــح شــيــريــن في 
زفــاف علوش ويوسف، جاء بسبب تراكمات 
شيرين  انسحاب  ومنها  ديـــاب،  وبــني  بينها 
من حفل زفاف خاص شارك فيه دياب وتأخر 
عــــن قـــصـــد فــــي وصـــلـــتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة، لــلــضــرر 

كريستين أبيض

ليست املرة األولى التي تقوم فيها 
زميلها،  بمهاجمة  عربية  مغنية 
وهي تعلم جيدًا أن هذا التصريح 
الــنــاس، وهــذا التصريح سيثير  سيصل إلــى 
ــي والــشــعــبــي، وردود 

ّ
ضجة فــي الــوســط الــفــن

فعل مؤيدة ومعارضة ملا تفوهت به الفنانة. 
الـــواضـــح أنــــه بـــني املــغــنــيــة املــصــريــة شــيــريــن 
والـــفـــنـــان عــمــرو ديــــاب خــــاف قـــديـــم، بــعــد أن 
ــمــــرو يــوســف  ــثـــل عــ ــمـ ــه فــــي زفـــــــاف املـ ــتـ ــفـ وصـ
واملمثلة كــنــده عــلــوش »بــالــفــنــان الــلــي راحــت 
عــلــيــه« دون أن تــســمــّيــه، لــكــن شــيــريــن أقــامــت 
همت بأنها ثملة 

ُّ
الدنيا في هذا التصريح، وات

مــن قبل جمهور  وواجــهــت ردود فعل عنيفة 
دياب.

ــاب  ــرو ديــ ــمــ ــخــــاف بــــني شـــيـــريـــن وعــ  لـــكـــن الــ
يــعــود إلـــى بـــدايـــة شــيــريــن فـــي الــغــنــاء نهاية 
نصر  املــصــري  املــنــتــج  ــي 

ّ
وتــبــن التسعينيات، 

ــــى جــانــب  ــانــــت يـــومـــهـــا إلـ مــــحــــروس لـــهـــا، وكــ
مع  مــحــروس  محاولة  ُحسني.  تــامــر  زميلها 
بعد سنوات  ُحسني، ضُعفت  وتامر  شيرين 
ــن صــــعــــودهــــا، واخـــــتـــــارت شـــيـــريـــن وتـــامـــر  مــ

أشهر التترات 
التي كتبها هو ذلك 

الخاص بـ»ليالي الحلمية«

بعض الخالفات أخذت 
طابعًا سياسيًا وغيرها 

طابعًا شخصيًا

تبادل اتهامات وردود 
مضادة على صفحتي أحالم 

وكاميليا بموقع تويتر
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بشيرين التي انسحبت ولم تغن في الزفاف. 
لكن شيرين لم تقف في زفــاف عمرو يوسف 
وكنده علوش عند حدود الهجوم على دياب، 
بل طاول كامها املغنية اللبنانية إليسا التي 
وصفتها بأنها »فنانة الُحقن«، في إشارة إلى 

عمليات التجميل التي تخضع لها إليسا.
شــيــريــن لــيــســت أول مــطــربــة تــنــتــقــد زمــيــلــهــا، 
ــرة تــراشــقــًا  ــيـ فــلــطــاملــا شــهــدت الـــســـنـــوات األخـ
وخـــافـــات بــني عـــدد مــن الــفــنــانــني فــي الــوطــن 

العربي، فقضية الفنانة الخليجية أحام مع 
ف أنها من أكثر 

ّ
صن

ُ
اللبناني راغــب عامة، ت

املـــعـــارك ضــــراوة بــني فــنــانــني تــشــاركــا عامني 
في الجلوس على طاولة واحــدة، في برنامج 
»آراب أيــــدول«. لكن الــغــيــرة بــني راغـــب عامة 
وأحــام تطورت، ما أدى إلــى انسحاب راغب 
 MBC ــــوع مــحــطــة عــامــة مـــن الــبــرنــامــج، ووقـ
فـــي مـــوقـــف مـــحـــرج مــمــا حــصــل بـــني زمــيــلــني 
املفترض أنهما مثاالن للمواهب املشاركة في 

البرنامج.
لــكــن مــشــاكــل راغـــب عــامــة الفنية لــم تقتصر 
على خــاف مــع الفنانة أحـــام، ولــطــاملــا وقع 
راغــــب عــامــة فـــي ســـجـــاالت مـــع زمـــائـــه، منذ 
ســـنـــوات، فــخــافــه الــطــويــل مــع الــفــنــان عمرو 
دياب ال زال حاضرًا في أذهان الجمهور، وال 
يخفى على أحد مدى املنافسة الشرسة التي 

تسكن عامة ودياب.
وقبل أيام فتح راغب عامة معركة مع املخرج 
الــلــبــنــانــي نــاصــر فــقــيــه، وهـــو كــاتــب ومــخــرج 
  MTV بــرنــامــج »هــيــدا حــكــي« عــلــى فــضــائــيــة
اللبنانية، واتهم عامة املخرج دون أن يسميه 
املخرج  إن  عامة  وقــال  املمنوعات،  بتعاطي 
قــام بإطاق حملة ساخرة عليه بعد إحباط 
مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر مــقــهــى مـــن قــبــل انــتــحــاري 
ليرد  البيروتية،  الــحــمــرا  منطقة  فــي  لبناني 
نــاصــر فــقــيــه ومــنــتــج بــرنــامــج »هـــيـــدا حــكــي« 
طــــارق كــــرم، عــلــى تــغــريــدة عــامــة بـــأن راغـــب 
ال ُيــتــابــع مــا يــتــداولــه رواد مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي بــعــد كــل حـــدث أمــنــي وســيــاســي 
فــي الــعــالــم، وكــيــف يــتــحــول عــامــة إلـــى محط 
وكــرم  فقيه  وأن  الناشطني،  قبل  مــن  سخرية 

بريئان من اتهامات عامة.
والحال نفسه قائم بني الفنانة أصالة نصري، 
ومــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــات الـــســـوريـــات، بفعل 
موقف أصالة السياسي من الثورة السورية. 
بداية حمل موقف الفنانة ميادة الحناوي من 
أصالة نصري سلسلة من االتهامات التي ال 
 بعد قــيــام الــثــورة السورية 

ّ
عــاقــة لها بــالــفــن

وتـــبـــنـــي أصــــالــــة ملـــوقـــف املــــعــــارضــــة ورحـــيـــل 
الــرئــيــس بــشــار األســـد. مــوقــف الــحــنــاوي جاء 
عــلــى خلفية مــشــاكــل قــامــت قــبــل الــدخــول في 
من  القضية  أشعلت  التي  السياسة  متاهات 
انتشار وشــهــرة أصالة  جــديــد، وعلى خلفية 
نــصــري فـــي الــعــالــم الــعــربــي فـــي وقــــت عــانــت 
ــي بسبب 

ّ
فــيــه الـــحـــنـــاوي مـــن حــالــة ركــــود فــن

قـــلـــة أعـــمـــالـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة، وتـــفـــرغـــهـــا لــبــعــض 
ببعض  الخاصة  املدفوعة،  الغنائية  األعمال 
املناسبات، هكذا لم تسلم نصري من نقد الذع 

تصرح به الحناوي في مقاباتها اإلذاعية.
وكذلك، هجوم املطرب السوري جورج وسوف 
أخــيــرًا عــلــى أصــالــة نــصــري، بــســبــب موقفها 
الــســيــاســي مـــن الـــثـــورة الـــســـوريـــة، ووصــفــهــا 
بالفاجرة، دون مبرر واضح، لكن أصالة أكدت 
أنها اتخذت قرارًا بعدم الرّد على »الوسوف« 
كــان صديقًا  أنــه  ألســبــاب كثيرة، وخصوصًا 

لوالدها امللحن مصطفى نصري.
ــــوات، وقـــــع خـــــاف بــــني الــفــنــانــة  ــنـ ــ وقـــبـــل سـ
ــعــرف 

ُ
نــجــوى كـــرم والــفــنــان فـــارس كـــرم، لــم ت

أسبابه، وقيل إن املنافسة بني »أوالد العّم« 
هي التي دفعت إلى تصاعد وتيرة املنافسة، 
االجتماعي ردود  التواصل  وشهدت مواقع 
فعل عنيفة من قبل متابعي الطرفني، دفعت 
بــفــارس كـــرم إلـــى رفـــع دعـــوى قضائية ضــّد 
شــاب ال صفة له ســوى أنــه معجب بنجوى 
كرم، ما أدى إلى سجن املعجب يومني على 
ذمــة القضية بتهمة »الــقــدح والـــذم« لفارس 
ــازل عــــن حـــقـــه وطـــالـــب  ــنــ ــاد وتــ ــ ــــذي عـ ــــرم الــ كـ
ــال الــــخــــاف بــني  ــ بــــإطــــاق املـــعـــجـــب، لـــكـــن حـ
لــم تستمر كثيرًا  فتصالحا في  »الــكــرمــني« 
جلسة وّد جمعت أصدقاء ذللوا كل العقبات 
التي حالت دون لقائهما في السابق، وهما 

ي.
ّ
اليوم صديقني في الوسط الفن

عمرو إسماعيل

يبدأ اإلنسان بالتفاعل مع املوسيقى وهو ال 
يزال في رحم أّمه. الجنني يستطيع أن يسمع 
األصــــــوات الــخــارجــيــة. بــعــد الــــــوالدة يختلف 
ــيــــع عـــنـــد ســـمـــاعـــه الــقــصــص  رد فـــعـــل الــــرضــ
واملوسيقى التى سمعها سابقًا عن تلك التى 
ــا رقـــصـــه أو حــركــتــه  ــرة. ومــ ــ يــســمــعــهــا ألول مـ
املــفــرطــة عــنــد ســمــاع هـــذه املــوســيــقــى أو تلك 
ســــوى أول تــطــبــيــق ملـــا ســمــعــه وهــــو ال يـــزال 
على  األقـــوى  الدليل  هــو تحديدًا  هــذا  جنينًا. 
تأثير املوسيقى املحسوم واألكيد على العقل 

والعصب البشري. 

التحفيز
لــكــن بــعــيــدًا عــن الــطــفــولــة وعـــن البيديهيات 
املوسيقى  اســتــخــدمــت  والــنــفــســيــة،  العلمية 
مــنــذ قــــرون لتنظيم الــعــمــل فـــي مــجــمــوعــات 
ــال والـــبـــحـــارة  ــمــ ــعــ وتـــحـــفـــيـــز الـــفـــاحـــني والــ
ــل أوزان  ــمــ ــوقــــت أطـــــــول وحــ لــ الـــعـــمـــل  عـــلـــى 
لسيد  »الشيالني«   

ً
مثا هنا  نستذكر  أثــقــل. 

الغربية مثل  درويــش، وغيرها من األغاني 
Railway workers، وBanana boat. فما تفعله 

الذي تقول بداية جملته »تحت نفس الشمس 
وفــــوق نــفــس الـــتـــراب كــلــنــا بــنــجــري ورا نفس 
ــد... دم  ــ ــدة.. أب واحــ ــ الـــســـراب كــلــنــا مــن أم واحــ
ــــني بــــاغــــتــــراب«. ومـــــع عــلــي  ــاسِّ واحــــــد بــــس حــ
الحجار أيضًا تعاون الشاعر الراحل، وامللحن 
 « اإلذاعــــي  غــنــاء تتر املسلسل  فــي  علي سعد 
قمر على بوابة املتولي«، الذي أخرجه صاح 

أبو سيف.
ومــن غــنــاء محمد الحلو وألــحــان يــاســر عبد 
الــرحــمــن، كــتــب الــشــاعــر ســيــد حــجــاب، كلمات 
تــتــر مسلسل »الــوســيــة« الـــذي تــقــول بــدايــتــه: 
»مــني الــلــي قــال الــدنــيــا دي وســيــة فيها عبيد 
ــا رب الــنــاس  ــّوانــ مــنــاكــيــد وفــيــهــا الـــســـيـــد، ســ
سواسية«. كتب كذلك سيد حجاب وغنى علي 
الحجار تترات مسلسات »املال والبنون«، و 

»بوابة الحلواني«، فحققت نجاحًا كبيرًا.
ومع غناء املطربة أنغام كتب شاعر العامية، 
ــرز الــتــتــرات  ــن أبــ تــتــر مسلسل »الــعــائــلــة«. ومـ
»أوبــرا  تتر مسلسل  كــان  التي حققت نجاحًا 
عـــايـــدة«، الـــذي كتبه حــجــاب وغــنــتــه املــطــربــة، 

عفاف راضي.

حياة غنية ومتنوعة
تــوفــي ســيــد حــجــاب فــي الـــذكـــرى الــســادســة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أعرب املطرب املصري، محمد الحلو عن حزنه 
الــشــديــد لــوفــاة شــاعــر الــعــامــيــة ســيــد حــجــاب، 
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عامًا بعد صراع مع املرض.
»الـــعـــربـــي  وقــــــــال، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لــــ
ــع عــلــيــه كــالــصــاعــقــة،  الـــجـــديـــد« إن الــخــبــر وقــ
موضحًا أنه تعاون معه في املقدمة الغنائية 
)التتر( ملسلسل »ليالي الحلمية«، مشيرًا إلى 
اآلن يحقق نسبة  يـــزال حتى  التتر ال  هــذا  أن 

استماع مرتفعة على يوتيوب.
وأضـــاف: »إن مــا يميز سيد حجاب فــي غناء 
غيرها  أو  الحلمية«،  ليالي   « ســـواء  الــتــتــرات 
مــن املــســلــســات أنـــه كـــان يــشــرح الــعــمــل الفني 
في كلمات فيختزل حلقات درامية طويلة في 
كلمات، ربما تعيش أكثر من األعمال نفسها«.
ــوار تـــتـــر مــســلــســل »لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة«  ــ ــجـ ــ وبـ
في  فقد ساهم سيد حجاب  الستة،  بــأجــزائــه 
أن تبقى كثير من األعمال الدرامية في أذهان 
الـــجـــمـــيـــع. لـــكـــن األغـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــســلــســل 
لــم تكن وحــدهــا مــن جعلت  الحلمية«  »ليالي 
ــبـــط بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــرتـ ــيـــد حــــجــــاب يـ ــم سـ ــ اســ
بــتــتــرات املــســلــســات املــصــريــة وتـــحـــديـــدًا في 
شهر رمضان. »وينفلت من بني أيدينا الزمان 
كأنه َسحبة قــوس في أوتــار كــمــان«، تلك هي 
واحدة من أشهر الجمل الشعرية التي كتبها 
الــشــاعــر الــراحــل فــي تتر مسلسل »أرابــيــســك« 
وغناها املطرب حسن فؤاد، وحقق تتر البداية 
والنهاية نجاحني كبيرين، ربما بنفس حجم 
ــن كـــلـــمـــات ســيــد  ــ ــاح املــســلــســل نـــفـــســـه. ومـ ــجـ نـ
حجاب، وألحان عمار الشريعي، غنى املطرب 
علي الحجار تتر مسلسل »الشهد والدموع« 

على  واملــداومــة  الحفاظ  هــو  هنا  املوسيقى 
الجهد املبذول بمرور الوقت. 

اتخاذ القرارات
تؤثر املوسيقى فى حكم اإلنسان على كل ما 
 يمكن مشاهدة مشهد من 

ً
يــدور حوله. فمثا

فــيــلــم مـــرتـــني، كـــل مـــرة بــمــوســيــقــى تــصــويــريــة 
مــخــتــلــفــة، وســيــكــتــشــف املـــشـــاهـــد تــلــقــائــيــًا أن 
إحـــســـاســـه يــتــغــيــر وفـــقـــًا لــلــمــوســيــقــى، بغض 

النظر عن املشهد واألداء التمثيلي. 
الضوضاء واملوسيقى األعلى من 25 ديسيبل 
)نسبة قياس السمع( تؤثر على ردود األفعال 
وفي  املئة.  في   20 بنسبة  والعقلية  الجسدية 
ــا تــكــون  ــادة مـ ــ ــانـــات عـ املـــاهـــي الــلــيــلــيــة والـــحـ
شدة الصوت 120 ديسيبل، ما يجعل الزبائن 
يــشــتــرون املـــزيـــد مـــن املــــأكــــوالت واملـــشـــروبـــات 

ويصنعون الصداقات بسهولة. 

الخطابات
ــن يــكــتــبــون  ــذيــ ــهــــؤالء الــ الــــســــاح األســــاســــي لــ
الــخــطــابــات لــكــبــار الــزعــمــاء واملـــؤثـــريـــن حــول 
وبالتالي  الكام،  وإيقاع  التكرار،  هو:  العالم، 
املـــوســـيـــقـــى. ونــســتــذكــر هــنــا بــشــكــل أســاســي 
 i have a dream كــيــنــغ لـــوثـــر  مـــارتـــن  خـــطـــاب 
الشهير. انطاقًا من هذا الواقع باإلمكان فهم 
املوسيقى  من  والدكتاتوريات  الطغاة  خــوف 
واملوسيقيني، ومحاولة تدجينهم وتحويلهم 
إلى جزء من »حاشية الحاكم«، كما هي الحال 

مثا في العالم العربي.

العالج الصحي
ــة، كـــان  ــمـ ــديـ ــداواة بـــاملـــوســـيـــقـــى جــــــذور قـ ــمــ ــلــ لــ
املــوســيــقــى  مــــن اســـتـــخـــدم  فـــيـــثـــاغـــورس أول 

ــيــــد  ــًا. وأعــ ــيــ ــفــــســ لــــعــــاج الـــــنـــــاس جــــســــديــــًا ونــ
اكــتــشــاف املــوســيــقــى فــي الــعــقــود األخــيــرة في 
الطب الحديث، حيث اتحد مع علم األعصاب 
ولعل  متنوعة.  واضطرابات  أمــراض  ملحاربة 
االنعكاس الصحي األبرز للموسيقى هو على 
ــإدراك املوسيقى واإليــقــاع وربطها  فـ الــذاكــرة. 
بــــاألحــــداث هـــو مـــن األشـــيـــاء الــقــلــيــلــة الـــتـــي ال 
يفقدها اإلنــســان مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر حتى 

مع وجــود اضطراب حركي جــراء الشيخوخة 
أو أمراض أخرى كالباركنسون واأللزهايمر.

املخ عن  للموسيقى، يتجاوب  االستماع  عند 
طــريــق صــنــع مــســارات جــديــدة حـــول املناطق 
املصابة بالتلف. فتتم معالجة املوسيقى في 
ــزاء أكــثــر قــدمــًا وعــمــقــًا مـــن الــعــقــل عـــن تلك  ــ أجـ
املــســؤولــة عــن الــوظــائــف املــعــرفــيــة. لــذلــك، فــإن 
املرضى الذين لديهم تلف في الفص الجبهي 

نــاتــج عـــن صــدمــة أو عـــن األلــزهــايــمــر تسبب 
إكمال  في  ينجحون  لذكرياتهم،  فقدانهم  في 
ويعرفونها.  بدايتها  أغنية سمعوا  من  جمل 
ــم يــســتــطــيــعــون  ــهــ وقــــــد وجــــــد املــــعــــالــــجــــون أنــ
استخدام املوسيقى تحديدًا ملساعدة مصابي 
على  بجلطات  املصابني  وحتى  الباركنسون 
املشي بطريقة أفضل، فقط بإضافة املوسيقى 

إلى روتينهم العاجي.

ــــس فــــي أحـــد  ــلـــثـــورة املـــصـــريـــة أول مــــن أمـ لـ
ــو املــــولــــود فــي  ــ ــادي. وهـ ــ ــعـ ــ مــســتــشــفــيــات املـ
مــديــنــة املــطــريــة مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، بدلتا 
سبتمبر/ من  والعشرين  الثالث  في  مصر 

أيلول عام 1940. وُيعد واحدًا من أهم شعراء 
األغنية  كتاب  أهــم  املصرية، وأحــد  العامية 
فـــي مــصــر، ومـــن أهـــم أعــمــالــه الــتــي حظيت 
الليل وآخــره، وأميرة في عابدين،  ببصمة، 
واألصـــدقـــاء، وأرابــيــســك، والــعــائــلــة، وبــوابــة 
مجلة  في  لألطفال  حجاب  كتب  الحلواني. 
 .1967-1964 مــن  الــفــتــرة  فــي  وميكي  سمير 
ــدار مــجــلــة )جـــالـــيـــري 68(  وشــــــارك فـــي إصــــ
ونشر بها بعض دراســات وأشعار. التحق 
بــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة، قــســم الـــعـــمـــارة، جــامــعــة 
األسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة 
 1958 عام  املناجم  لدراسة هندسة  القاهرة 
ولـــم يكملها وانــصــرف إلـــى الــشــعــر. حصل 
الدولية عن  الشاعر على جائزة )كفافيس( 

مجمل أعماله. 

األغاني
الــعــامــيــة املصرية  أهـــم شــعــراء  ويعتبر مــن 
إلى جانب صاح جاهني، وفؤاد حداد. وقد 
ــددًا مـــن األغـــانـــي الــشــهــيــرة جـــدًا في  كــتــب عــ
العالم العربي، بينها أغنيته الشهيرة لعلي 
الـــحـــجـــار »تــجــيــش نــعــيــش« وأغـــنـــيـــة »هــنــا 
القاهرة« التي سببت أزمة في عهد املخلوع 
محمد حسني مبارك فتّم منعها. كما كتب 
حــجــاب إحـــدى أجــمــل أغــنــيــات محمد منير 

»إيه يا باد يا غريبة... عدوة وال حبيبة«.
وتعاون سيد حجاب في التلحني مع كبار 
الشهيران  امللحنان  يبقى  أبرزهم  امللحنني 

عمار الشريعي وبليغ حمدي.

عن قوة الموسيقى... ودورها البديهيسيد حجاب: صانع »التتر« المصري
للموسيقى مهام 

وأدوار أكبر بكثير من 
مجرد المتعة. وهي 

أدوار أثبتها العلم والطب 
النفسي في أكثر من مرة

يبدو أن املوسم الرابع من برنامج »آرب أيدول« 
سيفتح جبهة جديدة من السجاالت بني الفنانة 
اإلمــاراتــيــة أحـــام والــجــزائــر، وذلـــك عــلــى خلفية 
ــــروج املــشــتــركــة الـــجـــزائـــريـــة كــامــيــلــيــا ورد من  خـ
الــبــرنــامــج واتــهــام أحـــام بأنها كــانــت وراء ذلــك، 
ــــاردة بــــني أحــــام  ــبـ ــ ــــت لــــم تـــهـــدأ الــــحــــرب الـ فــــي وقـ
ــل قــبــل ســنــوات 

ّ
وجــمــهــورهــا املــغــربــي الــــذي فــض

فــي مهرجان  أحــام  نــوال على  الكويتية  الفنانة 
مــوازيــن، مــا أوقـــع خــافــًا قــويــًا بــني أحـــام ونــوال 

الكويتية بعدما ربطت بينهما صداقة متينة.
لم تكن محطة MBC تعلم، أنها ستدخل في حرب 
تصاريح وردود فعل متبادلة بني الفنانة أحام، 
أيــدول«  »آرب  برنامج  فــي  الجزائرية  واملشتركة 

كاميليا ورد.
ــت أحــام 

ّ
الــقــضــيــة بــــدأت قــبــل شــهــر عــنــدمــا فــضــل

املــشــتــرك األردنــــــي مــهــنــد حــســني عــلــى املــشــتــركــة 
أحام  تكتمت  ألسباب  ورد،  كاميليا  الجزائرية 
التي  الحلقة  »فــيــديــو«  يــوضــح  عــن شرحها كما 
ــرفـــني، لــكــن دعــم  كـــانـــت شــــــرارة الـــحـــرب بـــني الـــطـ
ــورد، مــنــحــهــا فــرصــة  ــ ــ الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي عـــجـــرم لـ
ثانية، لكنها لم تقنع أحام التي قالت أن مخارج 
الحروف لدى ورد غير واضحة في الغناء، لتبدأ 
حـــرب الــتــغــريــدات، أواًل، وبــعــدهــا »فــيــديــوهــات« 
لها  أعـــدت  بأنها  أحـــام  الفنانة  ورد  فيها  تتهم 

مؤامرة للخروج من »أيدول 4«. وقبل أيام نشرت 
تتهم  فيديو  موقع »سناب شــات«  على  كاميليا 
علنًا،  البرنامج  مــن  خروجها  وراء  بأنها  أحــام 
واستطاعت أن تجّيش مجموعة من الجزائريني 
الــذيــن تــضــامــنــوا مــع مــواطــنــتــهــم تــجــاه مــا لحق 
بها من خسارة، ونشر البعض بأن زوج الفنانة 
عجب بكاميليا، وبأدائها 

ُ
أحام مبارك الهاجري أ

فـــي الـــبـــرنـــامـــج، وهـــــذا مـــا دفــــع أحـــــام إلــــى عــدم 
االردنــي مهند  املشترك  لها وتفضيل  التصويت 

حسني عليها.
لــكــن الــقــضــيــة لــم تــقــف عــنــد هـــذه الـــحـــدود، فجأة 
وجدت محطة MBC نفسها مضطرة للدفاع عن 
برنامج  لجنة تحكيم  فــي  أحـــام، كونها عضوة 
ُيذاع على شاشتها، فكان ردها غير مباشر هذه 
املــرة، وقال بيان صحافي وزع أمس بأن املحطة 
حــذفــت كــل املــقــاطــع الــتــي ظــهــرت فيها املشتركة 

الـــجـــزائـــريـــة كــامــيــلــيــا ورد فـــي الـــبـــرنـــامـــج، وقـــال 
الجزائرية تعرضت للتهديد  أن املشتركة  البيان 

من قبل من وصفهم »برجال أحام«.
وقال: »تلقت كاميليا ورد اتصااًل من رجل يّدعي 
أنـــه مــن قــنــاة MBC، يــهــددهــا فــيــه بــعــد اتهامها 
أحـــــــام بـــأنـــهـــا تـــشـــن عــلــيــهــا حــــربــــًا لــيــتــبــني فــي 
الفنانة،  لصالح  يعمل  الــرجــل  أن  حديثه  نهاية 
القضاء  إلــى  كاميليا ستلجأ  بــأن  الــبــيــان  وتــبــع 
لحمايتها من بلطجة النجمة اإلماراتية أحام«.

لكن القضية لم تنته عند هذه الحدود، بل أعاد 
الجزائرية كاميليا  السجال بني أحــام واملوهبة 
بــمــنــحــهــا املنتخب  فــتــح مــلــف وعـــد أحــــام  ورد، 
الجزائري كرة من األملاس بعد مشاركته في كأس 
العالم لكرة القدم سنة 2014، يومها قالت أحام 
عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص فـــي مـــوقـــع تــويــتــر أنــهــا 
األملــاس في  كــرة من  الجزائري  املنتخب  ستمنح 
العالم لكرة لقدم 2014  حال فــوزه ببطولة كأس 

املقامة في البرازيل.
وقــامــت أحـــام بنشر صـــورة تظهر كــأس العالم 
وبجانبها صــورة لكرة قــدم من األملـــاس. وكانت 
الفنانة اإلماراتية قد أعلنت أنها تشجع املنتخب 
الــجــزائــري أواًل واملــنــتــخــب الــبــرازيــلــي ثــانــيــًا في 

مونديال 2014.
كريستني...

قبل شيرين وعمرو دياب... هؤالء تخاصموا

)Getty(

هل ترفع حرب 
أحالم وكاميليا 
نسبة المشاهدة؟ 
)MBC(

رحل عن 77 عامًا )فيسبوك(

تنافس عمرو دياب مع فنانين تسبب له بخالفات )هيثم الموسوي/ فرانس برس(

لم تكن كلمات المغنية شيرين في حفل زفاف عمرو يوسف وكنده علوش المهينة للفنان 
عمرو دياب سوى انعكاس لما يعيشه نجوم العالم العربي من حاالت خصام في ما بينهم

مشاكل الفنانين

بين الجزائر وأحالم... كاميليا

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

وقفةرحيل

لم يرد الفنان عمرو دياب 
على الفنانة شيرين عبد 

الوهاب التي سجلت اعتذارًا 
صوتيًا من الهضبة بعد 

ساعات من انتشار الفيديو 
الذي وصف بالُمسيء لتاريخ 
دياب، بخالف الفنانة أصالة 

)الصورة( التي رّدت قبل 
أسبوعين على الفنان جورج 

وسوف بعدما وصفها 
بالفاجرة، نظرًا لموقفها 
السياسي المعارض لنظام 
بشار األسد وقالت أصالة: 

»من كل قلبي أسامحه، ألنه 
كان صديقًا ألعز الناس )بابا( 

وإنها تحترم تاريخ 
جورج وسوف«.

الصمت 
واالعتذار
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التي تحتوي على كتابات مسمارية وتعود 
إلــى األلــفــيــة الــرابــعــة قبل املــيــاد، وكــيــف أن 
هذا الشكل الكتابي تامس مع أكثر من لغة 
»الــشــرق  منطقة  كــامــل  استعمالها  ليمسح 
وقــدراتــهــا فجرى  األدنـــى« بسبب مرونتها 
اعتمادها في التجارة والتشريع والعاقات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة.  يــــصــــل تــــأثــــيــــر الـــكـــتـــابـــة 
لغات معروفة  إلى  املسمارية، وفق غرالني، 
مثل األوغاريتية التي أنتجت أقدم أبجدية 
معروفة، وقد وصل استعمالها إلى مشارف 
ظهور املسيحية، لُينسى ذكرها إلى حدود 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر حـــني نــفــضــت الــغــبــار 
حـــولـــهـــا مــــوجــــات الــــرّحــــالــــة واملــســتــكــشــفــني 
األوروبيني. تقّدم غرالني هنا جدواًل تضّمن 
مــجــمــوع هــــذه الـــلـــغـــات الـــتـــي تــقــاطــعــت مع 
املــســمــاريــة وأزمــنــة اســتــعــمــاالتــهــا، وقابلت 

 شيفرتها.
ّ

ذلك بزمن حل
ــلـــقـــت مـــحـــاضـــرة  مـــــن نــــفــــس الــــنــــقــــطــــة، انـــطـ
بــريــجــيــت لـــيـــون وســيــســيــل مـــيـــشـــال حــيــث 
ــور   تـــــبـــــرز أمــــــاكــــــن ظـــهـ

ً
ــة ــ ــطـ ــ ــريـ ــ عــــرضــــتــــا خـ

اللوحات الطينية التي نجد فيها الكتابات 
منطقة  تجاوزها  على  مرّكزتني  املسمارية، 

الـــرافـــديـــن إلــــى مــصــر غـــربـــا وإيـــــــران شــرقــا 
الدبلوماسية  بفضل  شـــمـــااًل،  واألنـــاضـــول 
ــارة إلــى ضــرورة  والــتــجــارة. كما جــرت اإلشـ
املعتمدة  الــخــرائــط  أن جميع  إلـــى  االنــتــبــاه 
يحدث  مــا  بسبب  تحيينها  ينبغي  الــيــوم 
في املنطقة، خصوصا عمليات التفجير في 
التي  العشوائي،  الحفر  أو  األثرية،  املناطق 

قد غّيرت الكثير من املعالم.
 أبرز ما حملته املحاضرة هو قصص 

ّ
يظل

الكتابة  اعتمدت  التي  اللغات  شيفرات  فــّك 
ــاق عـــــــام ســـّمـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــن سـ ــمــ ــة، ضــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ املـ
ــادة اكــتــشــاف  ـــ »مـــرحـــلـــة إعــــ املـــحـــاضـــرتـــان بـ
الــشــرق األدنــــى« حــيــث بّينتا صــعــوبــات أن 
يكون هذا االكتشاف موضوعيا مع هيمنة 
الـــبـــعـــد الــتــخــيــيــلــي املـــتـــأتـــي مــــن تــفــســيــرات 
الدينية،  أو  األسطورية  للنصوص  جاهزة 
ون 

ّ
إضــافــة إلـــى كـــون الــغــربــيــني بــــدأوا يتلق

تاريخ املنطقة من خــال لوحات فنانني أو 
مسرحياتهم.

تقّدم املحاضرة هنا سردًا تاريخيا ينطلق 
من نصوص الرّحالة إلى املنطقة ووصفهم 
آلثارها وانطباعاتهم عن الكتابة املسمارية 
وكان أولهم اإليطالي بيترو دي الفالي، قبل 
أن تظهر البعثات العلمية في القرن التاسع 
عشر وهــي فــتــرة تمّيزت كــذلــك بنقل املــواد 
التاريخية من أجل دراستها، كون األثريني 
اللغات  بــخــبــراء  يستعينون  كــانــوا  وقــتــهــا 

الشرقية القديمة في باريس ولندن. 
في  عــشــر، وخصوصا  الثامن  الــقــرن  نهاية 
لدراسات  قوية  دفعة  حدثت  التالي،  القرن 
ــو مــــا تــســّمــيــه  ــ الـــكـــتـــابـــات املــــســــمــــاريــــة، وهــ
ــراء«، فــقــد  ــفــ ـــ »مـــرحـــلـــة الــــســ املـــحـــاضـــرتـــان بــ
ف هؤالء السلطات املوّسعة التي لديهم 

ّ
وظ

لــيــضــعــوا أيــديــهــم عــلــى مــنــاطــق اآلثـــــار في 
السفراء«  »مرحلة  تمّيزت  وسورية.  العراق 
بــتــســابــق فــرنــســي بــريــطــانــي عــلــى الــحــفــر، 
ــة الـــتـــي وصـــــل فــيــهــا الــبــحــث  ــلـ وهـــــي املـــرحـ
إلـــى مــســتــوى الــكــشــف عــن املــــدن األســاســيــة 

لحضارات باد الرافدين.
تشير ليون هنا إلى هذه الحفريات ال يمكن 
اعتبارها علمية، وبالتالي فقط تسّببت في 
خسارة الكثير من اآلثار، حيث أن الوصول 
إلـــــى بـــعـــض الــــلــــوحــــات الــطــيــنــيــة وغــيــرهــا 
مــن الــوثــائــق اقــتــضــى هـــدم جــــدران لــم يكن 
يــدّمــرون  بأنهم  يعلمون  وقتها  الباحثون 
معمار مدينة، وهنا أشارت ليون بشيء من 

باريس ـ شوقي بن حسن

ــا عـــــدا تـــلـــك املـــقـــولـــة الــعــامــة  ــي مــ فــ
ـــل أقـــــــدم نــــظــــام كــتــابــة 

ّ
ــث بـــأنـــهـــا تـــمـ

عــرفــتــه الــبــشــريــة، مـــا الــــذي نعرفه 
حول الكتابة املسمارية؟ سؤال ينطلق منه 
الـــذي يستمر حتى 24 مــن الشهر  املــعــرض 
املقبل في جامعة لورين في مدينة نانسي 
ــرق فـــرنـــســـا( فـــي ســنــة تــصــادف  ــال شــ ــمـ )شـ
 شــيــفــرة املــســمــاريــة. 

ّ
ـــ 160 لـــحـــل الــــذكــــرى الــ

ــم الــتــي اعــتــمــدت  مــعــرض يــقــّدم مــشــهــد األمــ
ــّك  ــا قـــصـــص فـ ــهــ ــوازاتــ ــمــ ــذه الـــكـــتـــابـــة، وبــ ــ هــ
رموزها واسترجاع القدرة على قراءتها في 

العصور الحديثة.
ـــمـــت مــحــاضــرة 

ّ
ـــظ

ُ
عــلــى هـــامـــش املــــعــــرض، ن

 شيفرتها 
ّ

بعنوان »الكتابات املسمارية: حل
الباحثتني  مــن   

ّ
كــل ألقتها  واستعماالتها« 

الـــفـــرنـــســـيـــتـــني بـــريـــجـــيـــت لــــيــــون وســيــســيــل 
مـــيـــشـــال، ســبــقــتــهــا جـــولـــة قـــادتـــهـــا أســـتـــاذة 
التاريخ في »جامعة لورين« ليتيسيا غرالني 
وورشة في تعليم طريقة الكتابة املسمارية. 
تحّدثت غرالني عن أقدم الوثائق التاريخية 

سفيان طارق

نــكــاد نــصــل إلـــى شــعــور بـــأن أخــبــار تخريب 
ل زاويـــة ثابتة فــي األخــبــار 

ّ
تــدمــر بــاتــت تمث

فـــي الـــعـــالـــم، خــصــوصــا فـــي وســـائـــل اإلعــــام 
ــودة  ــ ــع »عـ ــ الـــغـــربـــيـــة. فــمــنــذ أيــــــام قــلــيــلــة، ومـ
تــدمــر«، يصعب  فــي  ــار  اآلثـ عمليات تخريب 
أن نعثر على صحيفة أو تلفزيون في الغرب 
التكفيرية  الجماعات  بربرية  على  يــرّكــز  لــم 
التي ال تتوّرع كلما عادت إلى تدمر عن هدم 
البشرية« دون أن ننسى برتوكوالت  »كنوز 
»اإلدانة« التي تنتشر في خطاب السياسيني 

كلما تطّرقوا إلى الشأن السوري.
هذه املرة توّجهت معاول الهدم »الداعشية«، 
التي خّربت  االستعراضية  الطريقة  وبنفس 
ــابـــق، إلــــى واجــهــة  مــعــالــم تـــدمـــر فـــي وقــــت سـ
املسرح الروماني في املدينة، وجرى تفخيخ 
الترابيلون والذي يتكّون من 16 عمودًا في ما 

ُيعتبر الشارع الرئيسي في املدينة األثرية.
نكاد نشعر بأننا داخل مسار لولبي تتكّرر 
ات قليلة 

ّ
في كل مرة حلقاته، ويعيدنا بعد لف

تناقٍل  مــن  الحكاية  تبدأ  الــبــدايــة.  نقطة  إلــى 
ف لصور عن عمليات هــدم لآلثار تثير 

ّ
مكث

إعانات عن  فترة  بعد  يليها  العالم،  انتباه 
استرجاع النظام السوري للمنطقة األثرية، 
كبيرة  احتفاالت  الغالب  في  ترافقها  والتي 
الــروســي  السيمفوني  الــحــفــل  لــعــل أشــهــرهــا 
فــي املــســرح األثـــري فــي تــدمــر فــي أيــار/مــايــو 
مــــن الــــعــــام املـــنـــقـــضـــي، ثــــم ال تــمــضــي أشــهــر 
»الــدواعــش« لنفس  حتى نسمع باسترجاع 

نزهات جديدة 
في غابة الطين

بفضل حفرها على محامل طينية سلمت الكتابات المسمارية من عمليات التخريب 
العصور  في  جديد  من  يقرأها  من  لتجد  الرافدية،  المدن  لها  تتعرّض  كانت  التي 

الحديثة. المفارقة أن هذه العصور كانت لها أشكال تخريبها، وهو ما بيّنته المحاضرة 
التي انتظمت على هامش معرض حول الكتابات المسمارية في فرنسا

بعد احتفال 
النظام السوري 
بـ»استرجاعها«، 
عادت عمليات 

تخريب الدواعش 
لآلثار في تدمر 

لـ»تشغل« الضمير 
الغربي. كثير من 

التكرار يثير كثيرًا 
من األسئلة

مسار لولبي تتكّرر حلقاته

الكتابة المسمارية 
زمن الستعمالها وآخر لفّك رموزها

انتشرت الكتابة 
المسمارية بفضل 

مرونتها وقدراتها

خالل البحث عن اللوحات 
خّرب المستكشفون 

مواقع كثيرة

ثمة  أن  اعتبرت  الحروف حيث  تاريخ  ليتيسيا غرالين عن  الباحثة  تحّدثت 
مسارًا من التفاعالت بين اللغات أوصلنا إلى األبجديات المعروفة اليوم. 
الفينيقيين  اعتبار  أن  غرالين  تــرى 
اعتقاد  أبــجــديــة  أول  ــاب  ــح أص
في  الالتينية  بــمــركــزيــة  مــرتــبــط 
اقتبست  والتي  الحديثة  العصور 
ــة  ــجــدي ــا مـــن األب ــه ــروف رســـم ح
للبحوث  بــالــنــســبــة  الــفــيــنــيــقــيــة. 
تزال  ال  األوغاريتية  فــإن  العلمية، 
تمثّل أقدم أبجدية معروفة وإن 
رّجح الباحثون أنه سيجري اكتشاف 

أبجديات أقدم.

رحلة األبجديات
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ثقافة

ممدوح عزام

تبدو الرواية حائرة تجاه أحد موضوعاتها األثيرة في تاريخ الكتابة، وهو 
السجن، دون  الروايات عن  السجن، فقد كتبت مئات  الكتابة عن  موضوع 
أن تحقق أي واحدة منها تغيرًا في بنية النوع األدبي. ويبدو التجديد الفني 
عصيًا على مــوضــوع الــســجــن، وربــمــا كــان هــو املــوضــوع الــوحــيــد مــن بني 
مشاغل الكتابة الروائية الذي تكون األولوية فيه للرسالة، أو املحتوى، دون 
النوع األدبــي. وتستمد  الــروائــي تطوير وتجديد  أن يكون من بني مشاغل 
ــتــبــت عــن الــســجــن أهــمــيــتــهــا مــن اســـم الــكــاتــب أحــيــانــًا، أو 

ُ
الـــروايـــات الــتــي ك

حساسية املوضوع.
ــة عـــن تــجــربــتــه في  ــ فــفــي األدب الـــروســـي لـــم يــكــتــب دوســتــويــفــســكــي روايـ
التي سماها: »ذكــريــات من بيت األمـــوات«.  املــذكــرات  السجن، بل ما يشبه 
وال تحسب بني أعماله الروائية الالمعة بالطبع، بينما نالت رواية »أرخبيل 
أميركا،  وفي  الغرب،  في  واستغلت  واسعة،  لسولجنتسني شهرة  الغوالغ« 
للتشهير باملمارسات القمعية ألجهزة األمن السوفييتية آنذاك. وليس لرواية 
سولجنتسني أهمية فنية في تاريخ الرواية، ولهذا فقد اقتصرت الدراسات 
حولها على الجانب الفكري والدعائي. وقد يشمل هذا األمر معظم ما كتب 
من أدب في موضوع السجن، سواء في األدب العربي، أو في غيره من اآلداب. 
فعلى الرغم من سعي بعض الروائيني العرب لتطعيم رواياتهم عن تجربة 
السجن، بالتقنيات الروائية، مثل عبد الرحمن منيف في »شرق املتوسط« 
ت تلك األعمال أسيرة املوضوع، ال 

ّ
أو نبيل سليمان في »السجن« فقد ظل

ت قراءة الرواية تهدف إلى »معرفة« الحدث، ال الحصول 
ّ
التجربة الفنية. وظل

على املتعة الجمالية.  
تــتــبــايــن وتــخــتــلــف مــن كاتب  الــســجــن نفسه  التعبير عــن  غــيــر أن أشــكــال 
التواصل  آلخــر، فهي في »مسحوق الهمس« ليوسف إدريــس حرمان من 
اإلنساني، بحيث يمكن لهمسات غامضة تأتي من الجانب اآلخر من جدار 
الزنزانة أن تبعث الحياة في روح السجني، وفي جسده. وحني يكتشف أنه 
ال يخاطب امــرأة، حيث كــان يظن ذلــك، وهــو يــدق على الــجــدار. يقهقه وهو 
الــذي كان يرد على همساته، قد يكون ظن أنه  يتخيل أن الشخص اآلخــر 
امرأة أيضًا. وهي لدى عبد الرحمن منيف في »شرق املتوسط« إهدار عنيف 

للكرامة البشرية مجتمعة. 
غير أن الالفت في األدب العربي أن رواية السجن وليدة وعي جديد مختلف 
عن الوعي السابق الذي كان يرى في املحتل وحده عدوًا خارجيًا يهّدد الذات، 
أي هي وليدة عهود االستقالل. حيث يصبح العدو هو الداخل الذي يدّمر تلك 
الذات نفسها. حني بدأت أنظمة الحكم العربية مسيرتها »االستقاللية« بقمع 
األكثر وعيًا  السجن، هي  روايــة  الــداخــل، وحجز حريته. وبهذا فقد تكون 
ومعرفة تجريبية بطبيعة السلطة. وموضوع السجن، يتضمن مواجهة بني 
القارئ واملرجع، حيث يكون القارئ حليفًا للروائي، مما يخلق فرقًا بني مثل 
التي ال تزال  الرواية، وبني روايــة مثل »أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ  هذه 
منع في 

ُ
تواجه جمهورًا معاديًا ينتمي إلى جبهة األعداء، وال تزال الرواية ت

مصر بسبب تواطؤ السلطة مع جهات متشددة في الواقع، تمارس وظيفة 
منع من قبل السلطة وحدها. 

ُ
القمع، بخالف روايات السجن، التي ت

الرواية والسجون

تاريخ

إصدارات

املــزاح بــأن طــرق الهدم ال تختلف كثيرًا مع 
ما يحدث اليوم من تهديم للمعمار من قبل 

املتطّرفني.
مــن جــهــتــهــا، تــلــفــت مــيــشــال إلـــى أن وصــول 
ـــل نقطة 

ّ
الــبــاحــثــني األملــــــان إلــــى الــــعــــراق مـــث

ــولــــوجــــي الــحــقــيــقــي  ــيــ بــــدايــــة الـــبـــحـــث األركــ
حــول حــضــارات الــرافــديــن، مرجعة ذلــك إلى 
ون تكوينا 

ّ
يتلق كــانــوا  ــان  األملـ املــؤّرخــني  أن 

مــعــمــاريــا عــلــى عــكــس األثـــريـــني الفرنسيني 
واإلنكليز.

لم تقّدم املرحلة االستعمارية َدفعات الفتة 
في دراسة الحضارات الرافدية - على عكس 
النسق.  بنفس  بقيت  فالحفريات   - ع 

ّ
املتوق

تنتقل هنا الباحثتان إلى زاوية نظر أخرى 
األثرية في  حيث ترصدان صــورة األبحاث 
ــــرز هو  األبـ الــنــمــوذج  أن  مــعــتــبــرتــني  األدب، 
أعــمــال الــكــاتــبــة اإلنــكــلــيــزيــة أغــاثــا كريستي 
التي كانت زوجة أركيولوجي، ومن أبرز ما 
التنقيب  تضيئه هو كيفية تقسيم مناطق 

ثم كيفية توزيع »غنائم« املكتشفات. 
 شيفرة اللغات املكتوبة باملسمارية كان 

ّ
حل

الــجــزء الــذي أخــذ أكبر حّيز مــن املحاضرة، 

املــنــطــقــة وعــــــودة عــمــلــيــات الـــتـــخـــريـــب، ومــن 
نــبــدأ فــي دورة جــديــدة بنفس العناصر.  ثــم 
ليست ضحيتها  روائحها،  تفوح  لعبة  ثمة 
أيضا  هما  واملــنــطــق  فالعقل  فحسب،  ــار  اآلثـ
الجديدة«  »الحلقة  أن  غير  ضحاياها.  أول 
من املسلسل تحمل مفارقات مثيرة، فإحدى 
ــذه املــــرة  ــ ــا األثـــــريـــــة لـــــــ«داعــــــش« هــ ــايـ الـــضـــحـ
هـــو نــفــس املـــكـــان الــــذي جـــرى فــيــه االحــتــفــال 

باستعادة تدمر.
تأتي غير  الجديدة  التخريب  أن عملية  كما 
بعيدة زمنيا من مؤتمر عاملي ضخم انتظم 
في أبوظبي في بداية كانون األول/ ديسمبر 
املــــاضــــي، وانـــتـــهـــى بـــالـــدعـــوة إلــــى إجــــــراءات 
السورية  اآلثـــار، وخصوصا  لحماية  دولــيــة 

والعراقية منها.
ــارة إلــى املــعــرض الضخم  كــذلــك، ُيمكن اإلشــ
ــــذي انــتــظــم فـــي بـــاريـــس مــنــتــصــف الــشــهــر  الـ
ــاضــــي، وحـــمـــل عـــنـــوان »مـــعـــالـــم خـــالـــدة«.  املــ
مـــعـــرض حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام إعــــامــــي مـــوّســـع 
وسياسي أيضا )افتتحه الرئيسي الفرنسي 
فــــرانــــســــوا هــــوالنــــد( وفـــيـــه جـــــرى االحـــتـــفـــاء 

بإطناب بآثار تدمر وقيمتها.
 ذلك، تعيش األزمة السورية 

ّ
وإلى جانب كل

ــــل فــي 
ّ
ــث ــتــــمــ ــيــــا جــــــديــــــدًا يــ ــفـــا ســــيــــاســ ــنـــعـــطـ مـ

»مــحــادثــات أســتــانــة«، ولــذلــك فـــإن مــا جــرى 
يبدو تجهيزًا يخدم خطاب »إما بقاء النظام 
أو انــقــضــاض الــبــربــريــة عــلــى ســـوريـــة«. مع 
غبار التفجيرات، يصعب أن تكتمل الصورة، 
ولـــكـــن يــمــكــن أن نـــبـــدأ فـــي تــخــّيــل إلــــى مـــاذا 

يريدون أن يفضي »اللولب«.

حيث شرحت ليون مناهج ذلك مثل املقارنة 
مع لغة معروفة، كما حصل مع حجر رشيد 
حــني اســتــعــان جـــان فــرانــســوا شامبوليون 
بـــوجـــود نـــص بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة 
ما  الهيروغليفي.  النص  يقابل  )املــعــروفــة( 
يوازي حجر رشيد للهيروغليفية هو حجر 
أن  ميشو بالنسبة للكتابة املسمارية، غير 
 – وقتها  الباحثني  واجــهــت  الــتــي  املعضلة 
كما تقول ميشال - هي أن حجر ميشو كان 
مكتوبا بثاث لغات جميعها غير معروفة.

تــكــشــف الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة بـــأن الــتــرجــمــة 
الـــتـــي وضــعــهــا مكتشفها  لــلــحــجــر  ـــى  ــ األولـ
ــانـــت مــجــانــبــة  الـــفـــرنـــســـي أنــــدريــــه مــيــشــو كـ
للصواب تماما، فقد حاول بطريقة تقريبية 
أن يفهم املعنى، قبل أن يبدأ املتخّصصون 
فــي الــلــغــات الــشــرقــيــة فــي اعــتــمــاد الطريقة 
بقيت  وإن  مــــحــــاوالت  وهــــي  اإلحـــصـــائـــيـــة، 
 رموز املسمارية فقد أوصلت 

ّ
بعيدة عن حل

الباحثني إلى معرفة أنهم حيال نظام كتابة 
 رمز؛ إذ يمكن 

ّ
يتضّمن ثاث إمكانيات لكل

أن يحيل نــفــس الــرمــز إلـــى حـــرف أو مقطع 
صـــوتـــي أو كــلــمــة وهــــو اشـــتـــغـــال ســيــتــقــّدم 

فيه عالم اللغات األملاني جورج غورتفيلد. 
غــيــر أن الــخــطــوة الــكــبــرى، ســتــكــون بفضل 
البريطاني هنري راولنسون الذي وصل إلى 
نقش بهستون )1835( الذي يتضّمن خطابا 
مــن امللك داريـــوش األول إلــى رعــايــاه بثاث 
والفارسية  والبابلية  العيامية  هي  لغات 
معروفة  لغة  كانت  األخيرة  وهــذه  القديمة، 
المـــتـــدادهـــا فـــي الــفــارســيــة الــحــديــثــة عكس 
اللغات األخرى، ما وضع األبحاث في نفس 
وضعية حجر رشيد.  لكن لم يجر االعتراف 
ــات املـــكـــتـــوبـــة  ــغــ ــلــ بـــعـــلـــمـــيـــة حـــــل شــــيــــفــــرة الــ
باملسمارية إال في 1857 حني جــرى إرســال 
نفس النص إلى أربعة علماء لغات شرقية 

مختلفني وقّدموا ترجمات متقاربة.
ــارة إلــيــه فــي املــحــاضــرة،  آخــر مــا جــرت اإلشــ
ــحــفــر على 

ُ
هــو أنـــه وبــفــضــل كــونــهــا كــانــت ت

املسمارية  الكتابات  سلِمت  طينية  محامل 
من عمليات التخريب )خصوصا باإلحراق( 
الــرافــديــة مع  املــدن  التي كانت تتعّرض لها 
 غـــزو، لتجد مــن يــقــرؤهــا مــن جــديــد في 

ّ
كـــل

الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة. املـــفـــارقـــة أن الــعــصــور 
الحديثة كانت لها أيضا أشكال تخريبها.

إطاللة
تصويب

ك. ساتشيداناندان

)إلى مريم، تدمر، سورية(
تنفُث البنُت من الدخان

ما يكفي ألن يشفي غليلها،
للتو ُعّبئْت النارجيلة

ل بالتبغ املعسَّ
في خيمة البدوي هذه

ب والذاكرة،
ّ
املصنوعة من القن

أّي أسًى خّبئ من روحك
تحاولني أن تحرقيه؟
أّي ردٍح من ماضيك
ل منه

ّ
تحاولني التحل

بشفتيك
بتني بالقهوة املّرة هاتني؟

َّ
املخض

ملن تتمتمني
بهذه الصلوات التي توّردت

بنبيذ لبنان، ساجدة
أمام القبور؟

ك الذي ضاع؟ أِمْن أجل حبِّ
أمن أجل عريس في طريقه إليك؟

أم من أجل أهليِك املكلومني
موا في قلب موطنهم

ّ
وقد تيت

وُيراِودون املوَت تلو املوت؟

تقُع نهدتِك الَحّرى على
كتفيَّ املنحوستني
كأنساٍم من حلَب

تزحف بني األضرحة.

بوسعي أن أقرأ الرسالة الكئيبة
التي ينقشها هذا الدخان الحلو

على أوراق الدوالي في رئتيك:
“املوُت يتاخم

ُم على
ْ
 ربيع.. فلين

ّ
كل

 برتقال”.
َ
أرِض مقبرتي بّيارة

مريم، يا مريم،
دعِك من مشرب النارجيلة ذاك.

 الله
ُ
قد تنّزلْت حمامة

وفي منقارها غصن الزيتون.
والغمُر يوشك

على االنحسار.
)K Satchidanandan شاعر 
هندي من مواليد 1946. ترجمة: 
أحمد م. أحمد(

عن منشورات »دار الجنوب«، صدر منذ أيام كتاب الرغبة واألخالق في فلسفة سبينوزا تدمر  في مثلث التخريب
المؤلّف بعد سلسلة ترجمات أصدرها  يأتي هذا  الدين سعيّد.  جالل  التونسي  لألكاديمي 
يعود  وفيه  العقل«،  إصالح  في  و»رسالة  األخــالق«،  »علم  مثل  سبينوزا  ألعمال  سعيّد 

بالتحليل إلى قضايا شغلت الفيلسوف الهولندي.

الدراسات  كتاب  المصرية  »القاهرة«  جريدة  تنشرها  التي  الكتب  سلسلة  ضمن  صــدر 
المستقبلية وفلسفة العلم الحديث لـ ويندل بل بترجمة كّل من أمنية الجميل ومحمد 
تتحرّك  الذي  العام  اإلطار  لشرح  اإلبستيمولوجية  المنهجيات  على  العمل  يعتمد  العربي. 

فيه الدراسات المستقبلية وأدواتها مع إبراز تطّورها التاريخي.

للمستشرق  المسلمين  التأريخ عند  علم  العلي، صدر مؤخرًا كتاب  بترجمة صالح أحمد 
الحضارة  في  التاريخية  الكتابة  تنّشط  أسباب  تحليل  إلى  يعود  الذي  روزنتال  فرانز  الفرنسي 
النبوي  القرآن والحديث  إن  أسباب دينية حيث  إلى  بالخصوص  اإلسالمية، ويعيدها  العربية 
وّفرا ماّدة تاريخية اعتمدها المسلمون عند احتكاكهم الحضاري مع الشعوب المجاورة 

في مرحلة التّوسع اإلسالمي.

مؤخرًا  صدر  و»كلمة«،  األمــان«  و»دار  و»االختالف«  »ضفاف«  بين  مشتركة  طبعة  في 
العمل  مصطفى تيلوين. يدرس  الجزائري  للباحث  األنثروبولوجيا  مدخل عام في  كتاب 
األنثروبولوجيا باعتبارها آخر العلوم اإلنسانية نشأة، وكيف استطاعت في المقابل أن تحّقق 

مسارًا مختلفًا من ناحية الموضوع والمنهج.
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كتابة مسمارية تعود إلى القرن السابع قبل الميالد، موقع جروان في العراقظ )سيباستيان ماي(

نارجيلة

آثار تدمر 
تحت أضواء 
احتفاالت 
سابقة للنظام 
)لؤي بشارة(
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رياضة

اتخذ فريق 
دارمشتات 
األلماني خطوة 
غريبة بإنهاء 
تعاقده مع 
الالعب التونسي 
أنيس بن حتيرة، 
وذلك بحجة 
ارتباطه بمنظمة 
سلفية، ولكن 
تبيّن بعد ذلك أن 
النادي تعرض 
لحملة من أجل 
اتخاذ هذا القرار، 
وأن المنظمة 
التي يجري 
الحديث عنها 
هي »األنصار 
الدولية« وهي 
مؤسسة خيرية 
في المقام 
بن حتيرة في مباراة مع المنتخب التونسي )سورين ستاتشي/األلمانية(األول.

أزمة بن حتيرة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن 
تعاقده رسميًا مع الجناح الدولي البرتغالي 

والعب بنفيكا، غونزالو جويديس، حتى عام 2021. 
وكشف النادي الباريسي في بيان له أن الالعب، 

املولود في 1996 بمدينة بينافينتي، وصل الثالثاء 
للعاصمة الفرنسية ثم اجتاز الكشف الطبي صباح 

أمس قبل توقيع العقود. وخاض الجناح األيسر، 
مباراته األولى مع »النسور« في أكتوبر/تشرين 

األول عام 2014 في كأس البرتغال.

تعاقد أن أوملبيك مارسيليا الفرنسي رسميًا مع 
الظهير األيسر املخضرم باتريس إيفرا قادمًا من 
يوفنتوس اإليطالي ملوسم ونصف. واجتاز إيفرا 
)35 عامًا(، الذي خاض 85 مباراة دولية، الكشف 

الطبي في مدينة مارسيليا. واعتبرته وسائل 
اإلعالم أبرز تدعيمات فريق الجنوب الفرنسي. 

ولم يحظ إيفرا بفرصة املشاركة بصفة أساسية 
هذا املوسم مع »البيانكونيري« حيث خاض ست 

مباريات فقط في الكالتشو.

تم تجريد العّداء الجامايكي نيستا كارتر من 
لقبه بدورة األلعاب األوملبية بكني 2008 وإلغاء 

جميع نتائجه خالل التجارب التي شارك بها 
بسبب ثبوت تعاطيه املنشطات، وهو ما يعني 
أن زميله في منافسات )4x100( تتابع، أوسني 

بولت، سيفقد إحدى ميدالياته في األوملبياد. كما 
تم تجريد العداءة الروسية تاتيانا ليبيديفا من 

امليدالية الفضية التي أحرزتها في نفس البطولة 
في منافسات الوثب الثالثي لنفس السبب.

سان جيرمان 
يتعاقد مع 

غونزالو جويديس

باتريس إيفرا 
يعود لفرنسا عبر بوابة 

أولمبيك مارسيليا

تجريد بولت 
من ميدالية أولمبية 

بسبب المنشطات
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رادار لتوجيه 
المكفوفين

تمكن باحثون من مركز VTT الفنلندي 
العلمية والتقنية من تطوير  للبحوث 
تـــوجـــيـــه  ــلــــى  عــ قــــــــادر  مــــحــــمــــول  رادار 
وجــود  حالة  فــي  وتنبيههم  املكفوفني 
حــــواجــــز تـــعـــتـــرض طـــريـــقـــهـــم.  وأطـــلـــق 
عــلــى   Guidesense اســــــم  الــــبــــاحــــثــــون 
هـــذا الــجــهــاز الـــذي يعتمد عــلــى تقنية 
ويعمل  الكهرومغناطيسية.  املــوجــات 
جهاز Guidesense كالرادارات العادية، 
كهرومغناطيسية  موجات  يبث  حيث 
تــرتــد عند وجـــود حــواجــز فــي الوسط 
الجهاز.  مستقِبل  إلــى  وتــعــود  املحيط 
ــة لـــهـــذا  ــلـ ــاثـ ــمـ ــيـــات مـ ــنـ ــقـ ــتــــخــــدم تـ وُتــــســ
الجهاز في السيارات الحديثة املزودة 
بــمــنــظــومــات الــقــيــادة الـــذاتـــيـــة. وأشـــار 
الــجــهــاز يستطيع  أن  إلــــى  الــبــاحــثــون 
تحديد معظم العوائق املوجودة حول 
مستخدمه ما عدا األغــراض الصغيرة 
ــيـــعـــة واألحــــجــــار  ــان الـــرفـ ــ ــــصـ ــثـــل األغـ مـ
الصغيرة. وعلى الرغم من أن الجهاز ال 
يزال في مراحل االختبار والتطوير، إال 

أن التجارب األولية كانت جد مبشرة، 
حيث أشار 92% من األشخاص الذين 
تم إشراكهم في التجارب املذكورة إلى 
أن االبتكار ساعدهم بشكل كبير على 

التنقل واكتشاف البيئة املحيطة بهم.
ــن الــــشــــركــــات عــلــى  وتـــعـــمـــل الـــعـــديـــد مــ
املكفوفني،  لتوجيه  مشابهة  تقنيات 
Tacit wrist- ــاز  ــ ــهـ ــ جـ أبــــــرزهــــــا  ــل  ــعــ لــ

املــوجــات  عــلــى  يعتمد  الـــذي   mounted
فوق الصوتية لتحديد البيئة املحيطة 
باملستخدم. هذا ولم تعلن بعد شركة 
فــي  ــج  ــتــ ــنــ املــ طــــــــرح  ــد  ــ ــوعـ ــ مـ ــن  ــ عــ  VTT

األسواق أو عن ثمنه. 

معالج وذاكرة 
في الوقت نفسه

نانيانغ  جــامــعــة  مــن  بــاحــثــون  يعمل 
ــافــــورة –  ــغــ ــنــ لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي ســ
ــــان – على  بــالــتــعــاون مـــع بــاحــثــني أملـ
ــــوع جـــديـــد مــــن املــعــالــجــات  تـــطـــويـــر نـ
يتميز بقدرته على لعب دور املعالج 
والذاكرة العشوائية في الوقت نفسه، 
ما يتيح للمعالج القدرة على تحليل 
الــبــيــانــات بــســرعــة أكــبــر وبــاســتــهــالك 
إمكانية  إلـــى  بــاإلضــافــة  ــل،  أقـ للطاقة 
من  أصغر  بحجم  معالجات  تصنيع 
من  الباحث  الفريق  وتمكن  قــبــل.  ذي 
الــوصــول إلــى هــذا اإلنــجــاز عن طريق 
االعـــتـــمـــاد عـــلـــى عــنــصــر املــمــرســتــور 
له طرفان  وهــو عنصر   ،)Memristor(
تــتــغــيــر مــقــاومــتــه مـــع تــغــيــر الــجــهــد، 
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا يــنــقــطــع الـــتـــيـــار تــظــل 
ــا يعطي  ــذا مـ ــ ــي، وهـ املـــقـــاومـــة كــمــا هــ
للعنصر صفة الذاكرة، ألنها تحتفظ 
ــتـــى بــعــد  ــر قـــيـــمـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة حـ بــــآخــ

ــا يــجــعــلــه يــحــاكــي  انــقــطــاع الـــتـــيـــار، مـ
عقل  فــي  العصبية  الــوصــالت  طريقة 
املـــمـــرســـتـــور  أن  ــقـــد  ــتـ ــعـ ــان. وُيـ ــ ــســ ــ اإلنــ
مــســتــقــبــل  ــي  فــ كـــبـــيـــرًا  ســيــلــعــب دورًا 
املـــعـــالـــجـــات، حــيــث أشـــــار الــبــاحــثــون 
بجامعة نانيانغ إلى أن هذا اإلنجاز 
الـــجـــديـــد قــــد يــجــعــلــنــا فــــي غـــنـــى عــن 
فصل املعالج عن الذاكرة العشوائية، 
باإلضافة إلى أنه سوف يفتح املجال 
لــتــطــويــر مــعــالــجــات أنـــحـــف وأصــغــر 
للطاقة،  أقل  حجمًا تتميز باستهالك 
كما أنــه لــن يكون فــي حاجة النتظار 
من  البيانات  فيه  تنتقل  الــذي  الوقت 
املــعــالــج إلـــى الـــذاكـــرة، وبــالــتــالــي يتم 

إنجاز العمليات بسرعة أكبر.

تحليل تسلسل DNA بالهاتف

فــي وقــت سابق  قامت شركة سامسونغ 
 Viv Labs ــة  ــركــ شــ عـــلـــى  ــواذ  ــحــ ــتــ ــاالســ بــ
ــدات  ــاعــ ــســ املـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــــطــــويــــر املــ
الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء 
ــــح أن تـــقـــوم  ــرجـ ــ ــي. ومــــــن املـ ــاعــ ــنــ ــطــ االصــ
الــشــركــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بــدمــجــه في 
أغلب  تشير  إذ   ،8 آس  غالكسي  هاتفها 
الــتــســريــبــات عـــن طــمــوحــهــا فـــي منافسة 
ــتـــي دمـــجـــت مــســاعــدهــا  ــل الـ ــة غـــوغـ ــركـ شـ

الرقمي الجديد في هاتف غوغل بكسل.
بدمج  سامسونغ  تقوم  أن  املرتقب  ومــن 
املساعد الرقمي املسمى Bixby في غالبية 
تــطــبــيــقــات األنـــــدرويـــــد الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
ــــوف يــحــتــويــهــا  ســـامـــســـونـــغ، والــــتــــي ســ
بـــشـــكـــل مـــســـبـــق هــــاتــــف غـــالكـــســـي آس 8 

وبقية هواتفها الذكية الرائدة املقبلة.  
وتــعــتــبــر هــــذه الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــي تــقــديــم  ــدمــــت عــلــيــهــا ســـامـــســـونـــغ فــ أقــ
مــــســــاعــــد رقــــمــــي شـــخـــصـــي خـــــــاص بــهــا 
بمثابة رد مباشر على قرار شركة غوغل 
 ،Google Assistant تــطــبــيــق  بـــاحـــتـــكـــار 
والذي يعتبر النسخة املطورة من تطبيق 

Google Now، في هاتف غوغل بكسل.
اهتمامًا  الــجــاريــة  السنة  تشهد  وســـوف 

كــبــيــرًا بـــاملـــســـاعـــدات الــرقــمــيــة مـــن طــرف 
ــــي صـــنـــاعـــة  الـــــشـــــركـــــات املـــتـــخـــصـــصـــة فــ
العديد من  الذكية، حيث تعمل  الهواتف 
الــشــركــات مــثــل HTC  وLG عــلــى تطوير 
مـــســـاعـــدات خـــاصـــة بـــهـــا. كــمــا أن شــركــة 
ــادت إلـــى ســـوق الــهــواتــف  نــوكــيــا الــتــي عــ
الــذكــيــة تعمل هــي األخــــرى عــلــى مساعد 

رقمي يحمل اسم »فيكي«.

الــدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى  تطمح العديد من 
وتحليل  الحسابية  العمليات  مــاليــني  إجــــراء  يمكنها  خــارقــة  حــواســيــب  تــطــويــر 
الــبــيــانــات الضخمة فــي فــتــرة وجــيــزة. وتعتبر الــصــني مــن أبـــرز هــذه الـــدول التي 
تسابق الزمن من أجل جعل حواسيبها الخارقة األسرع على اإلطالق، حيث يعكف 
أســرع عشر  الخارقة  الحواسيب  من  تطوير جيل جديد  على  باحثون صينيون 
مرات مقارنة بالحواسيب الحالية. وحصلت الصني سنة 2013 على املرتبة األولى 
المتالكها أسرع حاسوب في العالم حسب ترتيب موقع org.Top500 املتخصص 
في هذا املجال. ويعود فضل ذلك، إلى حاسوب Sunway TaihuLight الذي يتميز 
الحاسوب،  أداء  لقياس  وهــي وحــدة  “بيتا-فلوبس”   93 إلــى  فائقة تصل  بسرعة 
وخصوصًا في مجال الحواسيب العلمية التي تقوم بعدد هائل من العمليات في 
الثانية. وتقاس سرعة الحواسيب العمالقة وتقييمها عن طريق وحدة FLOPS أو 
عمليات النقطة العائمة في الثانية، وتعادل هذه السرعة تقريبًا 93 ألف تريليون 
عملية نقطة عائمة في الثانية الواحدة. ويعد هذا الحاسوب األول من نوعه الذي 
يحتوي على معالج صيني الصنع عكس الحواسيب السابقة التي كانت تحتوي 

على معالجات من تصنيع شركات أميركية.
ويبدو أن الصني تطمح إلى الحفاظ على هيمنتها في مجال الحواسيب العمالقة، 
حيث ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن املركز الوطني للحواسيب العمالقة 
يعمل بالتعاون مع جامعة العلوم والتقنيات الحربية على تطوير الجيل الثالث 
من حاسوب TaihuLight، والذي سوف يصبح أقوى عشر مرات من الجيل السابق 
أي بسرعة تبلغ واحد إكزا-فلوبس. ومن املرتقب أن يتم الكشف عن نموذج أولي 
لهذا الحاسوب الذي سوف يحمل اسم Tianhe-3 نهاية السنة الجارية، على أن يتم 

االستفادة منه بشكل رسمي في أفق سنة 2020.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

مساعد رقمي من تطوير سامسونغ

أسرع حاسوب بالعالم من صنع الصين

هشام حدانة

بــفــضــل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي في 
الــســنــوات األخــيــرة، أصــبــح تحليل 
 DNA ــنـــووي تــســلــســل الــحــمــض الـ
أســرع وأرخـــص على حــد ســـواء. ومــن املرجح 
القريب  املستقبل  التحليل في  أن يصبح هذا 

ممكنًا باستخدام الهاتف الذكي الشخصي.
ــاه، تــــوصــــل بـــاحـــثـــون إلـــى  ــ ــجــ ــ ــذا االتــ ــ ــــي هــ وفــ
تصميم مجهر بصري، بعد ربطه بمستشعر 
الـــتـــصـــويـــر لـــلـــهـــاتـــف الـــــذكـــــي، يــســتــطــيــع أن 
الناتجة  الــفــلــوريــســنــت  جــزيــئــات  عــن  يكشف 
مــن تــفــاعــالت تسلسل الــحــمــض الـــنـــووي في 
هذه  وباستغالل  الحية.  واألنــســجــة  الخاليا 
الــخــاصــيــة الـــهـــامـــة، يــمــكــن الــقــيــام بــعــمــلــيــات 
تــشــخــيــص مــتــقــدمــة مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـــى 

خدمات مختبر متخصص لذلك.
 Nature ــقــــال تــــم نــــشــــره فــــي مـــجـــلـــة ووفــــقــــًا ملــ
عــلــمــاء  مــــن  فــــريــــق  ــام  ــ قــ  ،Communications

تتطلب التحاليل الطبية 
معدات كبيرة ومعقدة، 
فهل حان الوقت لظهور 

أجهزة محمولة للقيام 
بذلك؟

ــــي لــــــوس أنــجــلــيــس  ــا فـ ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ جـــامـــعـــة كـ
)UCLA( وجامعات من ستوكهولم وأوبساال 
الـــذي يعتمد على  )الــســويــد(، بــعــرض املجهر 
كاميرا الهاتف الذكي. ويقدر الجهاز أن يكشف 
تسلسل  تفاعالت  مــن  الفلوريسنت  منتجات 
الحمض النووي في الخاليا واألنسجة. وهذا 
يعني عمليًا، أن أي طبيب، على سبيل املثال، 
يــســتــطــيــع بـــواســـطـــة اســـتـــخـــدام هــــذا الــجــهــاز 
إنجاز تحليل تسلسل  الذكي،  بهاتفه  وربطه 
الـــحـــمـــض الــــنــــووي املـــســـتـــهـــدف أو الــتــحــلــيــل 
الــجــزيــئــي عــلــى ورم ســرطــانــي مـــحـــدد، وذلـــك 
ــتـــي ال تــتــوفــر فيها  فـــي املــنــاطــق الــنــائــيــة والـ

مختبرات متخصصة للقيام بذلك.
الــجــهــاز املتنقل  ووفــقــًا للباحثني، فــإن هــذا 
أو  السرطانات  تشخيص  نظريًا  يستطيع 
األمراض املعدية في أي مكان تقريبًا. ويفتح 
هــــذا الــتــطــور مــجــال الــتــطــبــيــب املــتــقــدم عن 
التشخيص  إلى  التوصل  بعد، حيث يمكن 
الــنــهــائــي دون الــحــاجــة إلـــى وســائــل تقنية 

كبيرة.
ــنـــي قـــطـــعـــة مــتــالئــمــة  ــعـ ــم الــــجــــهــــاز املـ ويــــضــ
األبعاد  ثالثية  طابعة  طريق  عن  مصنوعة 
كاميرا هاتف  إلــى  تركيبها  يتم  والتي   ،3D
من نوع لوميا 1020. وتحتوي القطعة على 
للتصوير  لــيــزر  ثنائي  مــن صمامات  اثــنــني 
مشع  كهربائي  ثنائي  وصمام  فلوريسنت، 
اإلشـــعـــاعـــات  لـــتـــصـــويـــر   )Diodes( أبـــيـــض 
املــرســلــة. وأجـــريـــت اخــتــبــارات نــاجــحــة على 

القولون وكذلك  ســالالت من خاليا سرطان 
معالجة  وتــمــت  بــشــريــة.  أورام  مـــن  عــيــنــات 
الصور املتحصل عليها بواسطة خوارزمية 
تــعــلــم اآللـــــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا الــنــجــاح 
املشجع، يعتقد الباحثون أن »مجهر الهاتف 
الذكي« يحتاج إلى اكتساب دقة وعمق على 

النووي.  الحمض  تسلسل  تحليل  مستوى 
لديها حقا  املحمولة  األجــهــزة  هــذه  أن  غير 
الــقــدرة على إحـــداث ثــورة فــي تحليل الطب 
الـــحـــيـــوي املــتــنــقــل، والــــقــــدرة عــلــى مــعــالــجــة 
إمكانية  لديها  ليست  أنــاس في مجتمعات 

الوصول إلى هذا النوع من الطب.

أحمد ماء العينين

لـــم تــعــد ألـــعـــاب الــفــيــديــو وســيــلــة للترفيه 
فــحــســب، بــل أصــبــحــت وســيــلــة تــســاهــم في 
تطوير العديد من املجاالت بما فيها مجال 
الصحة من خالل استخدام األلعاب إلعادة 
الدماغية،  السكتة  تأهيل عضالت مرضى 
التقنية  على  أطــبــاء  اعتمد  أن  حيث سبق 
ــة املـــخ  ــنــــي لــــجــــراحــ ــــي املـــســـتـــشـــفـــى الــــوطــ فـ
بــلــنــدن، ويــبــدو أن إيــلــون مــاســك –مؤسس 
شركة تيسال- يطمح كذلك لالستفادة من 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي مـــجـــال جـــديـــد. تعمل 
تقنيات  فــي  املتخصصة   OpenAI جمعية 

الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي والــتــابــعــة لــــ«إيـــلـــون 
مـــاســـك« عــلــى مـــشـــروع جـــديـــد يـــهـــدف إلــى 
القيادة باالعتماد  السيارات ذاتية  تطوير 
تعتبر  والــتــي   ،5  GTA الفيديو لعبة  على 
مــن بــني أشهر ألــعــاب الفيديو. وتــم إطــالق 
اسم DeepDrive على املشروع الذي سوف 
يعتمد على البيانات التي يتم تحصيلها 
لتعليم  وذلــك   ،GTA لعبة مــن مستخدمي 
السيارات ذاتية القيادة، عن طريقة تجاوز 
الــعــقــبــات والــســواقــة بــذكــاء أكــبــر. ويــنــدرج 
العميق  التعلم  املــشــروع ضمن مجال  هــذا 
لــجــعــل  ــهــــدف  يــ الـــــــذي   )Deep learning(
ــــادرة عــلــى الــتــعــلــم واالســـتـــفـــادة من  ــة قـ اآللــ

األخطاء. وتعتبر جميعة OpenAI من بني 
الجمعيات غير الربحية التي تم تأسيسها 
سنة 2015. وتطمح إلــى دعــم األبحاث في 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي بــهــدف تطوير 
السالمة.  معايير  دعــم  شأنها  من  تقنيات 
وقد اعتمدت على مجموعة من املطورين، 
لتأسيس منصة  وأدوات مفتوحة املصدر 
لــتــطــويــر الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي بــاســتــخــدام 

ألعاب الفيديو.
للمنصة فيديو  امُلــطــور  الــفــريــق  وقــد نشر 
على موقع يوتيوب ُيظهر قدرة النظام على 
وصف حركة السيارة والبيئة املحيطة بها 

في لعبة GTA في وقت آني حقيقي.

تطوير سيارات ذاتية القيادة باستخدام ألعاب الفيديو

)Getty( معدات معقدة تستخدم في مختبرات تحليل الحمض النووي

صّممت شركة هانسون للروبوتات روبوتًا تعليميًا على شكل نسخة مصغرة من البروفيسور 
ألبرت أينشتاين. ويهدف الروبوت ليكون مصاحبًا، وقادرًا على إجراء املحاداثات، ومساعدًا 
الروبوت  تجهيز  وتــم  لألطفال.  والفيزياء  الرياضيات  تدريس  وكذلك  باملعلومات  للتذكير 
بالعديد من امليكروفونات، ومكبر صوت، وكاميرا مخبأة في ربطة عنقه ملتابعة املتكلم، حيث 
يستطيع الروبوت تأدية خمسني حركة إيمائية. يبلغ طول الروبوت أربعني سنتيمترًا، ويعمل 
من خالل منصة التعرف على الكالم عبر ربطها بشبكة Wi-Fi. كما يملك نظاما مستقال عند 
االتصال بالتطبيق املحمول لنظامي األندرويد و iOS. مع روبوت أينشتاين، تحاول شركة 
مرتبطة  روبــوتــات مصاحبة  فيه  يتوفر  الناشئ حيث  السوق  اختراق  للروبوتات  هانسون 

.Google Home القت رواجًا كبيرا، مثل أليكسا لشركة األمازون أو

روبوت متّصل لتدريس الرياضيات لألطفال
على شكل أينشتاين

جديد

الجمعة 27  يناير/ كانون الثاني  2017 م  29 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 879  السنة الثالثة
Friday 27 January 2017



ــار، عـــلـــى مــنــافــســات  ــتــ أســـــــدل الــــســ
الــدور األول من النسخة 31 لكأس 
تحتضنها  والــتــي  لــأمــم،  أفريقيا 
الغابون بتسجيل العديد من املفاجآت، والتي 
لم يكن يتوقعها الكل، من قبيل إقصاء البلد 
املنظم، واملنتخب الحامل للقب، باإلضافة الى 
إقصاء أحد املنتخبات العربية املرشحة كذلك 
النتزاع لقب هذه البطولة، املنتخب الجزائري.
بـــاملـــقـــابـــل، حـــصـــلـــت كــــل مــــن تــــونــــس، مــصــر، 
واملـــغـــرب عــلــى تــأشــيــراتــهــا لــــدور الـــربـــع، بعد 
ــهـــودات كــبــيــرة كــلــلــت بـــالـــنـــجـــاح، لتعلن  مـــجـ
بــالــتــالــي 3 مــنــتــخــبــات عــربــيــة نــفــســهــا ضمن 
الثماني منتخبات األحسن قاريا من أصل 4 
منتخبات مشاركة، وهذا أمر مهم بالنظر الى 
السمراء،  ومنتخباتها  األفريقية،  الــكــرة  قــوة 
الــتــي لــم يــعــد مــجــال لــلــحــديــث عــن فــــوارق في 

املستوى بينها.
حقق املنتخب التونسي األهم في الدور األول، 
ليتمكن على عكس شقيقه الجزائري املتواجد 
املرحلة  الــى  التأهل  فــي املجموعة ذاتــهــا، مــن 
املقبلة، وذلك على الرغم من البداية املتعثرة، 

بخسارة أمام السنيغال بهدفني لصفر.
خالل  الخضر  أشقاءهم  قرطاج  أبناء  وفاجأ 

2829
رياضة

متابعات

عليهم  منتصرين  لــيــخــرجــوا  الــثــانــي،  الــلــقــاء 
بهدفني لــواحــد، وهــو االنــتــصــار الـــذي تنفس 
بــه الــجــمــهــور الــتــونــســي الــعــريــض الــصــعــداء، 
لهم في  مــبــاراة  آخــر  الذين دخلوا  والالعبون 
الفوز  عــازمــني على  الــثــانــيــة،  املجموعة  إطـــار 
أمـــام زيــمــبــابــوي، وهــو مــا تــأتــى لهم بنتيجة 

عريضة 2-4.
وســــاهــــم نـــجـــم املــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي، يــوســف 
املــســاكــنــي كــثــيــرًا فـــي عـــبـــور مــنــتــخــب بــــالده، 
الــهــدف األول ضــد منتخب  كـــان وراء  عــنــدمــا 
الجزائر، والذي سجله عيسى ماندى بالخطأ 
فــي مـــرمـــاه، ثــم عــنــدمــا ســجــل هــدفــًا آخـــر ضد 
منتخب زمبابوي، هذا دون إغفال قتالية جل 
الــالعــبــني الــتــونــســيــني، الــذيــن تــرجــمــوا حنكة 
مــدربــهــم، الفرنسي مــن أصــل بــولــنــدي، هنري 

كاسبرجاك، الى أرض الواقع.
تعويض  الــى  التونسي،  املنتخب  وسيسعى 
خسارة دور الربع في الــدورة املاضية، والتي 
آنــذاك  املــبــاراة  كبير حكم  فيها بشكل  ســاهــم 
عندما  االســتــوائــيــة،  غينيا  املنظم  البلد  أمــام 
فاسو،  بوركينا  منتخب  قرطاج  أبناء  يلتقي 
الى  املقبل، في محاولة للوصول  السبت  يوم 

املربع الذهبي ألول مرة منذ 13 سنة.
وإن كان مسعى التونسيني، سيكون الوصول 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي ألول مـــرة مــنــذ 13 سنة 
خلت، فإن املنتخب املغربي باملقابل، تمكن من 
الوصول إلى الدور الثاني ألول مرة، منذ املدة 
الزمنية ذاتها، بعد أن خلق مفاجأة من العيار 
كوت  اللقب،  حامل  املنتخب  بــإزاحــتــه  الثقيل 
ديــفــوار فــي آخــر جــولــة مــن جـــوالت املجموعة 

الثالثة.
في  األفريقي  مــشــواره  املغربي  املنتخب  وبــدأ 
ــر، مثل  ــ ــذه الـــســـنـــة، مــتــعــثــرًا هـــو اآلخــ دورة هــ
انهزم  والــتــونــســي، حيث  الــجــزائــري  شقيقيه 
الديمقراطية  الكونغو  منتخب  أمــام  بسذاجة 
في أول جولة بهدف لصفر، بعد أن تسيد جل 
أطـــوار املــواجــهــة، الــتــي فــوجــئ خاللها بهدف 

غادر لكابانانغا خالل الشوط الثاني.
الثانية، تــدارك العبو الثعلب،  وخــالل املباراة 
الفرنسي ألسود  الفني  املدير  رونـــار،  هيرفي 
األطلس، املوقف، وحققوا أول انتصارهم في 
النهائيات، منذ 5 سنوات، وكان على حساب 
أن  بعد   ،1-3 مهمة  بنتيجة  الــتــوغــو  منتخب 
منذ  دوسيفي  ماثيو  بهدف  منهزمني  كــانــوا 

الدقيقة الخامسة.
وبرزت خالل تلك املواجهة، أسماء عديدة في 
صــفــوف املــنــتــخــب املــغــربــي، مــن قــبــيــل فيصل 

اإلسباني،  فجر، العب ديبورتيفو الكورونيا 
الى كل من عزيز بوحدوز، مهاجم  باإلضافة 
موقع  األملانية،  الثانية  بالدرجة  باولي  ســان 
الـــهـــدف األول، ويـــوســـف الــنــصــيــري، املــهــاجــم 
الـــواعـــد بــصــفــوف مــالــقــة اإلســـبـــانـــي، الــــذي ال 
أصغر  مــن  يعد  19 سنة، حيث  يتجاوز سنه 

العبي الكان في نسخة 2017.
قتالية منقطعة  األطــلــس على  أســـود  وأظــهــر 
أداءهـــم،  طبعت  عالية  وطنية  وروح  النظير، 
ــالــــث، أمـــــــام بـــطـــل الــنــســخــة  ــثــ خـــــالل الـــلـــقـــاء الــ
ــان يــلــزمــه  ــذي كــ ــ ــوار، الـ ــفــ ــكـــوت ديــ املـــاضـــيـــة، الـ
الفوز وال شيء غيره كي يضمن بطاقة عبوره 
لــلــدور املــقــبــل، وهــو مــا لــم يستطع فعله أمــام 
الخطة الدفاعية املحكمة التي نهجها الثعلب 
رونار خالل املواجهة، حيث ارتكزت على شن 
هجمات مضادة مباغتة، أثمرت هدفًا يعتبر 
وكـــان من  الحالية،  النسخة  أهـــداف  أروع  مــن 

إمضاء، رشيد عليوي، العب نيم الفرنسي.
وعادت الكرة املصرية الى الواجهة األفريقية، 
ــقـــومـــي فــي  ــــالل مـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــهــا الـ مــــن خـ
الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة، إثــــر غـــيـــاب فـــي الــثــالث 
ــال تسعني  آمــ لــتــعــود مــعــهــا  دورات األخـــيـــرة، 
ــامـــن  ــثـ ــلــــيــــون مـــــصـــــري، لـــلـــظـــفـــر بـــالـــلـــقـــب الـ مــ
ثــالثــة تتويجات  مــن  بــعــد سلسلة  تــاريــخــيــًا، 
في آخر ثالث مشاركات، وقبلها أربعة أخرى، 
كان آخرها عام 1998 ببوركينافاسو. وتميز 

ــــدور األول بـــدخـــول تــدريــجــي لــلــفــراعــنــة في  الـ
األول  اللقاء  فــي  سلبي  تــعــادل  بعد  املنافسة، 
عن املجموعة الرابعة أمام مالي، تاله انتصار 
مفيد وهام في اللحظات األخيرة أمام أوغندا، 
بــهــدف عــبــدالــلــه الــســعــيــد، ليختتم املــصــريــون 
مبارياتهم بانتصار أكد تفوقهم الكبير على 
مــنــتــخــب غـــانـــا، أحـــد املــرشــحــني لــلــظــفــر بلقب 
الثاني  الفوز  إذ اعتبر  الحالية،  السنة  نسخة 
على التوالي في غضون ثالثة أشهر فقط، بعد 

األول ضمن تصفيات كأس العالم، 2018.
ملحوظ  بشكل  املصري  املنتخب  أداء  وتطور 
حيث   ،2017 الــغــابــون  دورة  مــبــاريــات  خـــالل 
سرعان ما تكيف الالعبون مع أجواء املنافسة، 
خــصــوصــًا بــعــد مــعــانــاتــهــم فـــي الـــلـــقـــاء األول 
الرطوبة  ونسبة  السيئة،  امللعب  أرضــيــة  مــن 
بورجونتيي،  مدينة  بها  تتميز  التي  العالية 
يــن الــثــانــي والــثــالــث عن  لــيــبــرهــنــوا فــي الــلــقــاء
الفوز،  تنظيم محكم، ورغبة أكيدة في انتزاع 

فوز مصر يضعها 
في مواجهة عربية أمام 

المنتخب المغربي

ديميتروف لن يكون 
خصمًا سهًال ويطمح 

لبلوغ النهائي

وهو أمر تعود عليه الجمهور املصري في كل 
مشاركة ملنتخب بالدهم ضمن منافسة كبرى.

الـــفـــراعـــنـــة لــلــصــف األول في  ــتـــالل  وخـــلـــف احـ
ــة بــرصــيــد 7 نــقــط أمـــام  ــعـ ــرابـ مــجــمــوعــتــهــم الـ
دور  في  نارية  عربية  مواجهة  غانا،  منتخب 
أســود  بمنتخب  ستجمعهم  الــنــهــائــي،  الــربــع 

األطلس املغربي.
ــري كـــثـــيـــرًا،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ ولــــــم يـــســـتـــفـــد املـ
ــم األفــريــقــيــة،  ــ فـــي الــنــســخــة 31 مـــن كــــأس األمـ
ــــاض مـــحـــرز، يــاســني  مـــن نــجــومــيــة كـــل مـــن ريـ
إبراهيمي، إسالم سليماني، أو سفيان فغولي 
للتأهل الى دور ربع النهائي، بعد أن اشتكى 
الخضر من خلل ما على مستوى خط الدفاع، 
ــــدورة بفضل األهـــداف  الـــذي اهــتــز فــي هـــذه الـ
ــبـــاراة األولــــى أمــام  الــتــي تــلــقــاهــا بــدايــة مــن املـ

زيمبابوي.
واكتفى الجزائريون بالتعادل في اللقاء األول.

ثم جاءت الهزيمة أمام تونس لتشكل صدمة 
النفس  كــان يمني  الــذي  الجزائري،  للجمهور 
في رؤية منتخب بالده يعتلي منصة التتويج 
للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كان قد أحرز 
أيضًا  ويــحــقــق  بــالــجــزائــر،   1990 لــقــب نسخة 
أفضل من نتيجته في آخر نسخة للكان عام 
2015 بغينيا االستوائية، حني خرج من الدور 

الثاني على يد الكوت ديفوار البطل.
)العربي الجديد(

ساوثهامبتون يكّرر فوزه على ليفربول 
ويقصيه من كأس الرابطة

اقتنص فريق ساوثهامبتون فوزا ثانيا على مضيفه ليفربول في إياب نصف 
نهائي كأس رابطة املحترفني اإلنكليزي لكرة القدم )كابيتال وان( التي احتضنها 
ملعب أنفيلد، ليتأهل الضيوف إلى النهائي على حساب »الريدز«. ولم يستطع 
العبو ليفربول هز شباك ضيوفهم على الرغم من السيطرة شبه الكاملة للريدز 
على مجريات اللقاء، بينما اقتنص شني لونغ هدف الفوز لهال سيتي في الوقت 
بدل الضائع من الشوط الثاني )ق90+1(. كان ليفربول قد خسر لقاء الذهاب 
الرقم  يحمل  الــتــي  البطولة  لــيــغــادر  النتيجة،  بنفس  مـــاري  ساينت  ملعب  على 

القياسي في الفوز بها )8 مرات( والوصول ملباراتها النهائية )12 مرة(.

أتلتيكو يعود بتعادل إيجابي من معقل إيبار 
ويبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا

ملك  كــأس  ببطولة  النهائي  نصف  لــلــدور  الــعــبــور  بطاقة  مــدريــد  أتلتيكو  قطع 
إيبار بهدفني  أمام مضيفه  إيجابيًا خارج قواعده  بتعادله  القدم  لكرة  إسبانيا 
ملثلهما خالل اللقاء الذي أقيم على ملعب »إيبوروا« في إياب ربع نهائي البطولة. 
وكان »الروخيبالنكوس« قد تأهلوا »إكلينيكيا« للمربع الذهبي بعد تفوقهم في 
مباراة الذهاب التي أقيمت األسبوع املاضي على ملعبهم »فيسنتي كالديرون« 

بثالثية نظيفة، ليصبح إجمالي املواجهتني )2-5(.

يوفنتوس يحقق فوزًا مثيرًا 
على ميالن ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه 2-1 على ميالن في دور 
الثمانية. افتتح األرجنتيني باولو ديباال التسجيل لليوفي في الدقيقة العاشرة 
من كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها بيمناه في املرمى. وعّزز ميراليم 
املنطقة سددها  أمــام  ثابتة  الدقيقة 21 بهدف من كرة  النتيجة في  بيانيتش 
النتيجة في  باكا  الكولومبي كارلوس  الــزاويــة. وقلص  أعلى  رائــع في  بشكل 
الدقيقة 53 بهدف رائع أحرزه عندما التقط كرة ارتطمت بالدفاع ليسدد من 
آمال  الهدف في إحياء  املــرمــى. وبعدما ساعد  بيمناه داخــل  الــهــواء مباشرة 
املــيــالن فــي املـــبـــاراة، جـــاء طـــرد العــبــه مــانــويــل لوكاتيلي فــي الــدقــيــقــة التالية 

ليصعب من مهمته في العودة.

فالكاو يقود موناكو إلى نهائي كأس فرنسا
سجل املهاجم راداميل فالكاو هدفا ليقود موناكو للفوز 1-صفر على نانسي 
الرابطة  كــأس  نهائي  في  اللقب  حامل  ســان جيرمان  باريس  ملواجهة  والتأهل 
األول  الشوط  الشباك قبل نهاية  الكولومبي  الالعب  القدم. وهز  لكرة  الفرنسية 
بضربة رأس بعد خطأ من جاي ندي اسيمبي حارس نانسي. وحصل نانسي 
الذي يحتل املركز 12 في دوري الدرجة األولى على عدة فرص لتعديل النتيجة 
في الشوط الثاني لكنه فشل في استغاللها ليتأهل موناكو ملواجهة باريس سان 

جيرمان في ليون في األول من أبريل/نيسان.

توماس يقود سيلتيكس لعبور هيوستون 
في دوري السلة األميركي

قدم إيسياه توماس أداء مبهرًا في الربع الرابع ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 
120-109 على هيوستون روكتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
ويضع حدا لهزيمة الفريق في ثالث مباريات متتالية. وفي الربع الرابع سجل 
في  18 هزيمة  مقابل  فــوزا  الــذي حقق27  لبوسطن  متتالية  نقطة   11 توماس 
املوسم الحالي ليقلب الفريق تأخره بفارق11 نقطة في الشوط األول إلى فوز في 
النهاية. وأحرز توماس -الذي يتصدر قائمة الالعبني األكثر تسجيال في الربع 
الرابع بمتوسط عشر نقاط في املباراة- 13 نقطة باإلضافة إلى خمس تمريرات 
حاسمة ليتفوق على منافسه جيمس هــاردن املرشح لجائزة أفضل العب في 
البطولة. وأنهى توماس املباراة مسجال 38 نقطة لينجح للمرة 29 على التوالي في 
تسجيل 20 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة باإلضافة إلى تسع تمريرات حاسمة 

واالستحواذ على خمس كرات مرتدة.

ــادال املــصــنــف  ــ تـــأهـــل اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــ
تــاســعــًا والـــبـــلـــغـــاري غـــريـــغـــور ديــمــيــتــروف 
إلــى نصف نهائي  املصنف الخامس عشر، 
بطولة أستراليا املفتوحة في كرة املضرب، 
أولـــى الــبــطــوالت األربـــع الــكــبــرى، فــي مدينة 

ملبورن.
وفــــي الـــــدور الـــربـــع نــهــائــي، فــــاز اإلســبــانــي 
ــادال عـــلـــى الـــكـــنـــدي مـــيـــلـــوش راونـــيـــتـــش  نــــــ
الــثــالــث عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بنتيجة 4-6 
مــبــاراتــه  فــي  ، وســيــقــابــل  و4-6   )7-9( و6-7 
البلجيكي  على  الــفــائــز  ديــمــيــتــروف  املقبلة 
دافيد غوفان الحادي عشر 6-3 و6-2 و4-6. 

وهــي املــرة الخامسة التي يبلغ فيها نــادال 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا، والــرابــعــة 
والعشرون في مسيرته، إال أنها املرة األولى 
يبلغ فيها هــذا الـــدور فــي إحــدى البطوالت 
األربع الكبرى، منذ روالن غاروس الفرنسية 

عام 2014.
ــاحــــب الـــــــ30  وتـــــراجـــــع مـــســـتـــوى نـــــــــادال صــ
عامًا منذ ذلــك الــحــني، ثــم عانى إصــابــة في 
 عــن املــالعــب العام 

ً
معصمه أبــعــدتــه طــويــال

تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم إلى 
الدوران بعد توقف 23 يومًا، ويسعى األهلي 
الثاني لتشديد الضغط على الهالل املتصدر 
عــنــدمــا يستضيف الــشــبــاب الــخــامــس الــيــوم 
الــجــمــعــة فــي قــمــة املــرحــلــة الــســادســة عــشــرة. 
 الهالل ضيفا على االتفاق السبت في 

ّ
ويحل

خــتــام املــرحــلــة. ويــتــصــدر الــهــالل برصيد 37 
نقطة، بفارق ثالث نقاط أمام األهلي، ويأتي 
االتــحــاد ثالثًا ولــه 32 نقطة بــفــارق األهــداف 
ــام الــنــصــر، والــشــبــاب خــامــســًا بــرصــيــد 25  أمـ

نقطة.
ويــلــعــب الـــيـــوم الــجــمــعــة أيـــضـــا الـــبـــاطـــن مع 
الخليج والفتح مع الفيصلي، أما غدًا السبت 
فيلتقي االتــحــاد مــع الـــوحـــدة. وكـــان األهــلــي 
بــــإشــــراف املـــــــدرب الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان 
غــروس قــد فــاز بمبارياته الخمس األخــيــرة، 
الهالل  ملشاركة  انتصاراته  بمواصلة  ويأمل 
فــي الـــصـــدارة. وعـــزز األهــلــي صفوفه بالعب 
الوسط العراقي سعد األمير واملدافع الدولي 
مــن جهته، يتطلع  املــولــد.  الــســعــودي سعيد 
ــم الـــدولـــي  ــنـــجـ ــادة املـــــــدرب والـ ــيـ ــقـ ــاب بـ ــبـ الـــشـ

ــاضـــي وبـــعـــدهـــا حـــــاول الــــعــــودة لــكــنــه لم  املـ
ينجح في استعادة النسق الــذي كان عليه 
حني تصدر ترتيب الالعبني، حتى أنه خسر 
البطولة املحببة لديه »روالن غاروس«  في 
املنافسة  عن  ليغيب  الترابية،  املالعب  على 
ويـــتـــعـــرض لــضــغــط شــــديــــد، قـــبـــل أن يــقــدم 
مستوى مميز في أوملبياد ريو دي جانيرو. 
ويسعى اإلسباني، املصنف أول في العالم 
بعد  أستراليا  في  الثاني  لقبه  إلــى  سابقًا، 
الـــبـــطـــوالت  ــــي  فـ عـــشـــر  والــــخــــامــــس   ،2009
األلقاب  في  الثاني  باملركز  لينفرد  الكبرى، 
الــذي يتشاركه حاليًا مع األميركي  الكبرى 
بيت سامبراس. ويحمل السويسري روجيه 

فيدرر الرقم القياسي برصيد 17 لقبا.
وفــــي حــــال اســـتـــطـــاع اإلســـبـــانـــي الـــفـــوز في 
أول العــب منذ تطبيق  أستراليا، سيصيح 
التاريخ يحرز  نظام االحتراف والثالث في 
لقب كل من البطوالت األربع الكبرى مرتني 

على األقل.
وقــال نــادال ابن مدينة مايوركا اإلسبانية: 
»مــيــلــوش مــنــافــس صــعــب جـــدًا. تغلب علّي 

ــى لــغــة  ــ ــلـــعـــودة إلـ ــامـــي الـــجـــابـــر لـ الـــســـابـــق سـ
ابتعد عنها في آخر سبع  التي  االنتصارات 
 عــن خــروجــه مــن كــأس امللك 

ً
مــبــاريــات، فضال

أمام فريق وج املغمور.
ــبــــحــــث الـــــهـــــالل بــــــــــدوره عـــــن فـــــــوز جـــديـــد  ويــ
لالحتفاظ بالصدارة، وعزز صفوفه في فترة 
خريبني  عمر  بالسوري  الشتوية  االنتقاالت 
استغنى  بينما  اإلمـــاراتـــي،  الــظــفــرة  مــهــاجــم 
الدولي ناصر الشمراني للعني  عن مهاجمه 
اإلماراتي بنظام اإلعارة. وأبرم االتفاق أيضا 
البوليفي  املهاجم  مع  فتعاقد  ثالث صفقات 
ــــب الـــوســـط اإلســبــانــي  يــاســمــيــنــي دوك والعـ
خــوانــمــي كــايــخــون شــقــيــق مــهــاجــم نــابــولــي 
الوسط  والعــب  كايخون،  خوسيه  اإليطالي 
أسامه الخلف من فريق هجر. ويطمح النصر 
بــالــعــودة بــالــعــالمــة الــكــامــلــة مــن مــبــاراتــه مع 
مضيفه القادسية العاشر )13 نقطة( للبقاء 
ضــمــن فـــرق الــــصــــدارة، فـــي حـــني أن منافسه 
ــلـــهـــروب مــــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط إلـــى  يــســعــى لـ

الدرجة األولى.
الثامنة عشرة من  املرحلة  املقابل تشهد  في 
الدوري القطري لكرة القدم موقعتني ناريتني 
بــني الــســد الــثــانــي والــغــرافــة الــخــامــس الــيــوم 
الجمعة، ولخويا املتصدر مع العربي التاسع 
غدًا السبت. وتبرز موقعة السد الوصيف )40 
نقطة( والغرافة )30 نقطة( كون اللقاء يجمع 
بني فريقني يتنافسان باستمرار على األلقاب 
رغم تراجع الغرافة في املواسم األخيرة، إلى 
ــواء نفسية  جــانــب أن الــفــريــقــني يــعــيــشــان أجــ

قــبــل أســبــوعــني فــي بــريــزبــن بــأســتــرالــيــا في 
 
ً
مــبــاراة صــعــبــة، ولــذلــك قـــررت الــتــقــدم قليال

داخل خط امللعب لرد إرساالته«. 
وأضــاف: »كنت أعرف أنني سأواجه بعض 
الــلــحــظــات الــصــعــبــة فــي املـــبـــاراة ضــد العــب 
ــد أفــــضــــل اإلرســــــــاالت  ــ ــلـــه، ألن لــــديــــه أحــ ــثـ مـ
نصف  ديميتروف  بلغ  جهته،  مــن  حاليًا«. 
نــهــائــي الــبــطــولــة األســتــرالــيــة لــلــمــرة األولـــى 
في مسيرته، والثانية في البطوالت الكبرى 
اإلنكليزية  »الغراند سالم« بعد ويمبلدون 
قــبــل ثــالثــة أعــــوام. وكـــان غــوفــان )26 عــامــًا( 
ملبورن.  نهائي  ربع  بلجيكي يخوض  أول 
وعادل البلغاري إنجازًا شخصيًا بتحقيقه 
 
ً
فــوزه العاشر تواليًا، اذ كــان قد تــوج بطال

املاضي على حساب  الشهر  لــدورة بريزبن 
ــرة األخــيــرة  الــيــابــانــي كــي نــيــشــيــكــوري. واملــ
مباريات  بعشر  ديميتروف  فيها  فــاز  التي 
مــتــتــالــيــة كــانــت عـــام 2014 حــني أحــــرز لقب 
دورة كوينز اإلنكليزية وبلغ نصف نهائي 

ويمبلدون.
وقال ديميتروف: »كنت أعرف أن املباراة لن 
تكون سهلة. املجموعة األولى كانت مشوقة 
بــالــتــأكــيــد«، مــضــيــفــًا »شـــعـــرت بــأنــنــي قـــادر 
على اللعب بشكل جيد، ولكن لم أكن أضرب 
»أعتقد  وتــابــع:  املناسبة«.  بالطريقة  الكرة 
بأنني كنت سلبيًا بعض الشيء، ولكن مع 
كل شوط وكل كرة كنت أشعر بأنني أفضل 

 وأجد إيقاعي، لذلك أنا سعيد اآلن«.
ً
قليال

)فرانس برس(

جيدة بعد استعادتهما نغمة االنتصارات.
ــعـــادل لــخــويــا األخــيــر  واســـتـــفـــاد الـــســـد مـــن تـ
فقلص الــفــارق معه إلــى 3 نــقــاط. ويــزيــد من 
الــفــريــقــني ســـوف يسترجعان  الــلــقــاء أن  قـــوة 
الجزائري  بعودة  الهجومية  قوتهما  بعض 

بــغــداد بــو نجاح هــداف السد وثــانــي هدافي 
الــــدوري بــعــد خـــروج منتخب بـــالده مــن أمــم 
 فـــي الــغــابــون 

ُ
أفــريــقــيــا 2017 املــقــامــة حــالــيــا

ــك املــــجــــري  ــ ــذلــ ــ بـــشـــكـــل مـــخـــيـــب لــــــآمــــــال، وكــ
كــريــســتــيــان نــيــمــيــث مـــهـــاجـــم الـــغـــرافـــة بــعــد 

شفائه من اإلصابة التي كان قد تعرض لها 
في وقت سابق. وتنتظر لخويا املتصدر )43 
نقطة( مهمة صعبة وشاقة لتعويض تعثره 
ــرة، عــنــدمــا  ــوكــ فـــي الـــجـــولـــة املـــاضـــيـــة أمـــــام الــ
يــواجــه الــعــربــي الــتــاســع )19 نــقــطــة(. ويغيب 
6 العــبــني عــن لــخــويــا هــم اإلســبــانــي تشيكو 
فلوريس لإليقاف 5 مباريات بقرار من لجنة 
االنضباط، واملهاجمون علي عفيف إليقافه 3 
واملعز  مباراتني  وإسماعيل محمد  مباريات 
علي مباراة واحدة، إلى جانب غياب الهدافني 
املــغــربــي يــوســف الــعــربــي مــتــصــدر الــهــدافــني 
والتونسي يوسف املساكني ملشاركتهما في 
ــم األفــريــقــيــة، بينما يــبــدو العربي  كـــأس األمـ
بــكــامــل صــفــوفــه مــدعــومــًا بــبــوعــالم خــوخــي 
ــى املــهــاجــمــني  ــ ــفـــريـــق بـــاإلضـــافـــة إلـ هــــــداف الـ
الــفــلــســطــيــنــي لـــويـــس خــمــيــنــيــز والــنــيــجــيــري 

إيمواه إيزيكيل.
ويأمل الريان حامل اللقب والذي قفز للمركز 
الــثــالــث لــلــمــرة األولـــــى )34 نــقــطــة( مــواصــلــة 
ــتــــصــــارات فـــي لــقــائــه أمـــــام الــخــريــطــيــات  االنــ
الـــحـــادي عــشــر )15 نــقــطــة(، ملــواصــلــة الــدفــاع 
ــفــــوز أمــــام  ــل عــــن الــ ــديـ عــــن لـــقـــبـــه، بــيــنــمــا ال بـ
والتراجع  النقاط  نزيف  الخريطيات إليقاف 
للخلف. ويلتقي أم صالل السابع )20 نقطة( 
والجيش الرابع )34 نقطة( في موقعة صعبة 
إليـــقـــاف الــخــســائــر وتــــدهــــور الــنــتــائــج الــتــي 
أبعدت الجيش تدريجيًا من القمة إلى الرابع 

وأم صالل من الخامس إلى السابع.
)فرانس برس(

األهلي السعودي لتشديد الضغط على الهاللنادال يتقّدم إلى نصف نهائي بطولة أستراليا

التونسي  الدولي  الحارس  يواصل 
على  تدريباته  المثلوثي  أيــمــن 
البدني  المعد  إشراف  تحت  انفراد 
انتظار  فــي  التونسي  للمنتخب 
الذي  وهو  التام،  للشفاء  تماثله 
ــة الــتــي  ــه ــواج ــم تــخــلــف عـــن ال
اإلثنين  يوم  نسور قرطاج  جمعت 
خضع  كما  زيمبابوي.  بمنتخب 
عمر،  ــن  ب أمــيــن  محمد  ــاعــب  ال
لتفادي  خاص  تحضيري  لبرنامج 
انتابه بعد مشاركته  الذي  اإلرهاق 

في مباراَتي الجزائر وزيمبابوي.

المثلوثي يتدرّب 
على انفراد

يقدم نادال مستوى 
مميزًا في الفترة الحالية 

وهو يسعى لبلوغ 
النهائي

جولة على المباريات التي 
ستجري يومّي الجمعة 

والسبت في الدوريين 
السعودي والقطري

المنتخب التونسي أقنع وتأهل عن جدارة )غابرييل بوس/فرانس برس(

فرحة مغربية بعد التأهل )إيساف سانوغو/فرانس برس(

تسديدة صالح الرائعة في شباك الحارس الغاني )جاستن تولز/فرانس برس(

المنتخب الجزائري تخلف عن ركب المنتخبات العربية )األناضول(

الدوري السعودي يعود بعد توقف دام 23 يومًا )كريم جعفر/ فرانس برس(نادال عانى من اإلصابات مؤخرًا )سعيد خان/ فرانس برس(

نجاحات 
وفشل

تأهلت منتخبات تونس والمغرب ومصر، 
بينما أخفق المنتخب الجزائري في االلتحاق 

بركب المنتخبات العربية، في تصفيات 
المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

مصر تلتحق بتونس 
والمغرب وخروج الجزائر

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

انتهت الجولة الـ 19 من منافسات 
السلة  لكرة  أوروبـــا  أبطال  دوري 
ــة مــن  ــئـ ــاجـ ــفـ وشـــــهـــــدت نــــتــــائــــج مـ
بــيــنــهــا ســـقـــوط املــتــصــدر ســيــســكــا مــوســكــو 
وخسارة جديدة لبرشلونة اإلسباني الذي 
يــعــيــش أســــــوأ أيــــامــــه ويــتــلــقــى الـــخـــســـارات 
املتتالية التي قد تضعه خارج البطولة وال 

يكون مع الكبار في األدوار املتقدمة.
 

خسارة المتصدر
ــاونــــاس صــاحــب  ــريـــس كــ ــغـ فـــاجـــأ فـــريـــق زالـ
املتصدر سيسكا  البطولة  فــي   12 الـــ  املــركــز 
في   )74  –  79( وهـــزمـــه  الــــروســــي  مــوســكــو 

سلة
أبطال أوروبا

سقط برشلونة من جديد في دوري أبطال أوروبا، وعقد مهمة تأهله إلى الدور الثاني كثيرًا، كما 
تعرض المتصدر الروسي لخسارة جديدة هي الخامسة هذا الموسم من أصل 19 مباراة، وأخيرًا تابع 

ريال مدريد اإلسباني عروضه القوية وحقق فوزه الـ 14 عن جدارة واستحقاق

3031
رياضة

تقارير

ــم. وحـــســـن فـــريـــق زالــغــريــس  ــاراة املــــوســ ــبــ مــ
وضــعــيــتــه فـــي الــتــرتــيــب )12 – 7( فـــي وقــت 
تجمد رصــيــد الــفــريــق الــروســي عــنــد )14 – 
الــفــوز تــاريــخــيــا بالنسبة  5(. وُيــعــتــبــر هـــذا 
الــفــوز األول للفريق  لــفــريــق زالــغــريــس ألنـــه 
على سيسكا موسكو منذ حوالي 17 سنة، 
وبــذلــك ينجح الــفــريــق الــلــيــتــوانــي فــي كسر 

ــه فـــي مــواجــهــة سيسكا  الــنــحــس الــــذي الزمــ
مـــبـــاراة متتالية  بــعــد خـــســـارة 18  مــوســكــو 

طوال السنوات املاضية.
للفوز  فريقه  بانغوس  كيفني  الــالعــب  وقــاد 
بعد أن سجل 21 نقطة، في وقت سجل ليو 
ويسترمان عشر نقاط وصنع عشر سالت. 
ومـــن جــانــب فــريــق سيسكا مــوســكــو سجل 
الالعب جيمس أوغوستني 15 نقطة. ورغم 
أن سيسكا موسكو خرج متقدمًا )45 – 38( 
مع نهاية الشوط األول، إال أن زالغريس قلب 
الــطــاولــة عــلــى الــفــريــق الـــروســـي، وعــــدل في 
خطوطه الخلفية ودافع بشكل ُمميز وأجبر 

الفريق الروسي على ارتكاب 19 ارتدادا.
وفاز فريق فنربخشة التركي على أونيكس 
ــارج الــقــواعــد )86 – 81(،  كــــازان الــروســي خـ
رصيده  ويــرفــع  الترتيب  فــي  موقفه  ليعزز 
إلـــى )12 – 7( وخــمــســة انــتــصــارات فــي آخــر 
عشر مباريات، في وقت تراجع فريق كازان 
إلى املركز الـ 13 برصيد )7 انتصارات و12 

خسارة(.
وســـاهـــم الـــالعـــب لــويــجــي داتـــومـــي فـــي فــوز 
فـــريـــق فــنــربــخــشــة عــنــدمــا ســجــل 18 نقطة 
ــان  ــ ــــودجـ ــل بـ ــــني ســــجــ ــــي حــ ــــي املــــــــبــــــــاراة، فــ فــ
بوغدانوفيتش 16 نقطة وصنع سبع سالت 
في اللقاء. وقدم الفريق التركي مباراة قوية 
خــصــوصــًا فــي الــجــانــب الــدفــاعــي أمــــام أحــد 
النغفورد  كيث  األوروبـــيـــة  البطولة  هــدافــي 
الــذي لم ينجح ســوى في تسجيل 11 نقطة 
في املباراة، في وقت سجل أرت باراكوسكي 
21 نقطة، فــي وقــت سجل الــالعــب أورالنـــدو 
جـــونـــســـون رقـــمـــا شــخــصــيــا قــيــاســيــا خــالل 

مسيرته الرياضية بعد أن سجل 16 نقطة.
وعلى خطى فريق فنربخشة التركي، نجح 
فريق غلطة سراي في اكتساح فريق مكابي 
ويــتــعــادل   .)63  –  102( عــريــضــة  بــنــتــيــجــة 
ــان فـــــي الــــتــــرتــــيــــب بــــرصــــيــــد )ســـتـــة  ــقــ ــريــ ــفــ الــ
انـــتـــصـــارات و13 خــــســــارة( وهـــمـــا يــحــتــالن 
املــركــزيــن الـــ 14 والــــ 15. ونــجــح فــريــق غلطة 
ــم قــيــاســي شــخــصــي في  ســــراي فــي كــســر رقـ
ــي الــتــوقــيــت  ــن الـــخـــصـــم فــ فــــــارق الـــنـــقـــاط عــ
األصـــلـــي مـــن دون أشـــــواط إضــافــيــة والــتــي 
وصلت إلى حوالي 39 نقطة باإلضافة إلى 
29 تــمــريــرة حــاســمــة. وســجــل الــالعــب جــون 
املــوســم الحالي،  أعــلــى مــعــدل خــالل  ديبلير 
 سجل ستا مــن أصــل سبع مــحــاوالت 

ُ
حــيــث

عن منطقة الثالث نقاط، ليصل عدد نقاطه 
في املباراة إلى 21 نقطة. 

 
سقوط جديد لبرشلونة

ــــي لـــخـــســـارة  ــانـ ــ ــبـ ــ تــــعــــرض بــــرشــــلــــونــــة اإلسـ
جديدة في دوري أبطال أوروبــا، وذلــك بعد 
 –  71( اليوناني  بانتانيكوس  من  خسارته 
الترتيب  فــي  اليوناني  الــفــريــق  وتــقــدم   ،)65
ورفــــع رصـــيـــده إلـــى )11 انــتــصــارا وثــمــانــي 
خـــســـارات(، فــي وقــت أصــبــح رصــيــد الــنــادي 

سيسكا موسكو 
المتصدر يخسر للمرة 

الخامسة هذا الموسم

كاسانو يفسخ عقده بالتراضي مع سامبدوريا
فسخ العب ريال مديد اإلسباني، سابقا، أنطونيو كاسانو، عقده بالتراضي مع نادي 
سامبدوريا اإليطالي الذي لم يدخل في حساباته تحت قيادة املدرب ماركو جيامباولو، 
آخــر. توصل كاسانو )34 عاما(، التفاق مع سامبدوريا  البحث عن فريق  ليبدأ رحلة 
للسماح له باالستمرار في التدريب في مركز رياضي تابع للنادي حتى نهاية فبراير/ 
شباط، حتى يتاح له الوقت الختيار فريقه القادم. ويدرس املهاجم اإليطالي، الذي لعب 
بالليغا اإلسبانية في موسم 2006 - 2007،  لعام ونصف في ريــال مدريد وفــاز معه 
عروضا من أندية درجة ثانية في إيطاليا، ولكنه ال يستبعد الرحيل إلنهاء مسيرته في 

الخارج، بحسب وسائل إعالم محلية.

كوتينيو يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022
عن  الــقــدم  لكرة  اإلنكليزي  ليفربول  نــادي  أعلن 
ــلـــي، فيليب  ــرازيـ ــبـ تــمــديــد عــقــد العــــب وســـطـــه الـ
ليصبح  أعـــــوام حــتــى 2022  كــوتــيــنــيــو، خــمــســة 
األعلى راتبا في صفوف »الريدز«. وأكد كوتينيو 
)24 عــامــا(، أنـــه يشعر بــامــتــنــان كــبــيــر، كــمــا أنــه 
 .2022 حتى  ليفربول  مــع  عــقــده  لتمديد  سعيد 
وكان كوتينيو قد انضم إلى ليفربول في يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي مـــن عـــام 2013 قـــادمـــا مـــن إنــتــر 
مــيــالن اإليــطــالــي، وقــد أحـــرز 34 هــدفــا فــي 163 
مباراة، كما أصبح أحد الركائز األساسية للريدز 
الذي يدربه األملاني يورغن كلوب. وبات البرازيلي 
تألقه،  األنــديــة بسبب  مــن  الكثير  اهــتــمــام  مــحــط 
فيما تكهنت وسائل إعالم أخيرا بأنه سينضم 

إلى برشلونة اإلسباني.

فيورنتينا يؤكد انتقال األرجنتيني مارو زاراتي 
إلى واتفورد اإلنكليزي

أكد نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم، أمس، بيع مهاجمه األرجنتيني مارو زاراتي 
اإللكتروني. كان  بيان رسمي على موقعه  اإلنكليزي، وذلــك في  واتــفــورد  إلــى  نهائيا 
زاراتي )29 عاما(، قد انتقل إلى الفيوال في سوق االنتقاالت الشتوية املاضي )يناير/ 
كانون الثاني 2015(، ولعب معه إجمالي 25 مباراة أحرز فيها 7 أهــداف. ولم يعتمد 
الــذي نشأ فــي نــادي فيليز  ــي،  البرتغالي بــاولــو ســوســا، مــدرب فيورنتينا، على زاراتـ
سارسفيلد األرجنتيني، ليوافق على الرحيل إلى النادي اإلنكليزي ملواصلة مسيرته 
الكروية. وبذلك سيعود زاراتي، الذي لم يشارك دوليا مع راقصي التانغو إال بقميص 
منتخب تحت 20 عاما، إلى البريميرليغ مرة أخرى، بعد أن لعب مع بيرمنغهام ملدة ستة 
أشهر عام 2008، ووست هام لعام ونصف )2014-16(، وكوينز بارك رينجرز لستة 

أشهر أيضا عام 2015.

بوريس بيكر ال يستبعد العودة لتدريب ديوكوفيتش
ال يستبعد األملاني بوريس بيكر إمكانية العودة 
لــتــدريــب الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، الـــذي 
ــان بيكر  ــ ــــت تــربــطــه بـــه عـــالقـــة جـــيـــدة. وكـ مـــا زالـ
أواخر  املشترك  أنهيا عملهما  قد  وديوكوفيتش 
العام املاضي، بعدما تولى األول تدريب الصربي 
أنهما  يؤكد  بيكر  ولكن  أعـــوام،  ثالثة  مــدار  على 
تــواصــل، حسبما ذكــرت الصحافة  مــا زاال على 
األسترالية املحلية. وردا على سؤال حول إمكانية 
الــعــودة لــتــدريــب ديــكــوفــيــتــش، قـــال العـــب التنس 
عامليا سابقا  األول  واملــصــنــف  الــســابــق  األملــانــي 
)49 عاما(: »سأكون صديقا له دائما، وسأكون 
ــواره«، مضيفا »عــالقــتــنــا طــيــبــة. ال أعــلــم،  ــ إلـــى جـ

وسنرى ما سيحدث«.

جاكسون مارتينيز قد يغادر الدوري الصيني لالنضمام 
إلى ليستر سيتي

غوانغزو  فريق  مهاجم  مارتينيز،  الكولومبي جاكسون  أن  تقارير صحافية  ذكــرت 
إيفرغراند الصيني، قد ينتقل قريبا إلى ليستر سيتي اإلنكليزي في ظل عدم إدراج 
اسمه من جانب النادي في قائمة الالعبني بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وانتشرت 
اإلسباني بعدما  أتلتيكو مدريد  السابق في صفوف  الالعب  الشائعات حول رحيل 
مواطنيه  ســكــوالري،  فيليبي  لويس  البرازيلي  الصيني،  للفريق  الفني  املــديــر  اخــتــار 
املنافسة  بها في  املسموح  األجانب  أماكن  ريكاردو غــوالرت وباولينيو وأالن لشغل 

اآلسيوية.

فلم يقم إنتر بشراء حارس جديد واعتمد على والتر، الذي 
بدأ أساسيًا موسم 1983-1984 وتلقى 23 هدفًا فقط.

عام  النيراتزوري حتى  ألــوان  الــدفــاع عن  في  زينغا  استمر 
1994، ولعب خالل هذه الفترة 328 مباراة، استطاع خاللها 
يوم  أي   1989-1988 موسم  اإليطالي  الـــدوري  بلقب  الظفر 
كان الغريم في املدينة ميالن يمتلك فريقًا مرعبًا يضم فان 
باسنت ورود خوليت وفرانكو باريزي بقيادة املدرب أريغو 
اإليطالي عام  السوبر  أيضًا  املميز  الحارس  ساكي. حصد 
1989 ثم رفــع مع إنتر لقب الــدوري األوروبـــي عاَمي 1991 
على حساب نادي روما بالفوز 2-1، وكذلك عام 1994 بالفوز 
على أوستريا سالزبورغ النمساوي. وبعد ذلك املوسم رحل 
زينغا إلى سمبدوريا فقضى هناك موسمني قبل أن يلعب 
ويعتزل  ليذهب   ،)1997-1996( مــبــاراة   21 بــادوفــا  لصالح 
ريفوليوشني«.  إنغالند  »نيو  فريق  مع   1999 نهاية موسم 

الجوائز وأبرزها  الفردي بعض  يمتلك زينغا على الصعيد 
أفضل حارس في أوروبــا عام 1990 وكذلك أفضل حارس 
في العالم لثالث مرات متتالية أعوام 1989 و1990 و1991، 
حني تفوق على البلجيكي مايكل برو دوم في أول مناسبتني 

وعلى حساب سرجيو غويكوشيا في الثالثة.
ل زينغا منتخب بالده إيطاليا في 58 مباراة وكان ضمن 

ّ
مث

 1986 العالم  كــأس  وكــذلــك   1984 أوملــبــيــاد  الفريق  تشكيلة 
التي حققت لقبها األرجنتني، ودافع عن ألوان األتزوري في 
يورو 1988، وكان الخيار األول في مونديال 1990 وقادهم 
وأملانيا  الوصيفة  األرجــنــتــني  خلف  الثالث  املــركــز  الحــتــالل 
البطلة، وحينها لم يتلق أي هدف لخمس مباريات متتالية أي 
ملدة 518 دقيقة وهذا الرقم ما زال صامدًا حتى يومنا هذا. 
بعد اعتزاله اللعب اتجه إلى التدريب فأشرف على 16 فريقًا 

وهو حاليًا مع نادي وولفرهامبتون وانديررز.

حسين غازي

لطاملا كانت إيطاليا مصدرًا للحراس الكبار على مّر التاريخ 
والكثير  وبوفون  باليوكا  وجانليوكا  ديــنــوزوف  غــرار  على 
من األسماء املميزة. وخالل السنوات املاضية وتحديدًا في 
زينغا  لــوالــتــر  كــان  املــاضــي  الــقــرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
العالم. ولد زينغا يوم  املرمى في  سمعة مميزة بني حــراس 
28 إبــريــل/ نــيــســان 1960 وهـــو يبلغ مــن الــعــمــر حــالــيــًا 56 
لنادي إنتر  الفعلية عام 1982 حني عاد  عامًا. بدأ مسيرته 
الثالثة مــع فرق  الــدرجــة  ميالن بعدما قضى 4 ســنــوات فــي 
ساليرنتانا وسافونا وسامبوديستا. كان في املوسم األول 
 للحارس إيفانو بوردون والذي كان يعتبر من الحراس 

ً
بديال

املميزين في تلك الفترة. وشاء القدر أن يخوض زينغا مباراة 
في كأس إيطاليا وبعدها قر بوردون الرحيل إلى سمبدوريا 

والتر زينغا

على هامش الحدث

حارس إيطالي 
مميز قاد باده 

للمركز الثالث في 
كأس العالم 1990 
وأصبح مدربًا في 

الوقت الحالي

برشلونة اإلسباني في أزمة كبيرة 
)أيهام محمد/ األناضول(

تتبقى على نهاية دور المجموعة عشر مباريات، وأمام كل األندية التي 
تريد العبور إلى الدور المقبل تحقيق أفضل النتائج في هذه المباريات، 
وتختلف نسبة االنتصارات التي يحتاجها كل فريق بحسب ترتيبه، فمثًال 
برشلونة يحتاج على األقل إلى ستة انتصارات متتالية من أجل المنافسة 
البطولة  خــارج  نفسه  سيجد  وإال  مؤهل  مركز  على  جــدي  بشكل 
الوفاض، في وقت  القاري خالي  الصعيد  باكرًا ويخرج على  األوروبية 

يحتاج ريال مدريد إلى أربعة انتصارات للتأهل.

المباريات المتبقية

وجه رياضي

ـــارات و11  ـــصـ ـــتـ »الـــكـــتـــالـــونـــي« )ثـــمـــانـــيـــة انـ
خــســارة(، وهــو يحتل حاليًا املــركــز العاشر 
في الترتيب ويبتعد مركزين عن أول مقعد 
الــدور الثاني. ويواجه برشلونة  مؤهل إلى 
خطورة عدم التأهل إلى الدور الثاني بسبب 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة واملــتــواضــعــة فــي الــفــتــرة 
فــي تحقيق نتائج  لــم ينجح  األخــيــرة، وإذا 
جــيــدة فــي املــبــاريــات الــعــشــر األخـــيـــرة، فإنه 
حتمًا سيكون خارج البطولة من هذا الدور 
ولــــن يــلــعــب مـــع األنـــديـــة الــثــمــانــيــة الــكــبــيــرة 
التي ستتأهل إلى الدور ربع النهائي. وفي 
تفاصيل املباراة، خطف فريق بانتانيكوس 
اليوناني األسبقية انطالقًا من الربع الثاني، 
ونجح في إجبار فريق برشلونة على فقدان 
الكرة في 21 مرة مقابل تسجيله 11 مرة من 
منطقة الثالث نقاط، وهو أمر عجز النادي 
»الكتالوني« عن مجاراته على أرض امللعب.

ــانـــي  ــيـــونـ ــق الـ ــريــ ــفــ وكــــــــان أفــــضــــل نــــجــــوم الــ
إيــوانــيــس بــووروســيــس الـــذي صنع »دابـــل-

دابل« عندما سجل 14 نقطة وصنع 11 كرة 
حــاســمــة. فــي وقـــت ســجــل الــالعــب تيريسي 
رايــس 12 نقطة ملصلحة الخاسر برشلونة 

في املباراة.
في  البلغرادي  زفيزدا  كريفنا  فريق  ونجح 
البطولة  الــســادس تواليًا في  فــوزه  تحقيق 
األوروبــيــة وهــو رقــم قياسي جديد للنادي 
البلغرادي فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، وذلــك 
فيتوريا  فريق باسكونيا  فــاز على  أن  بعد 
للفريقني حاليًا رصيد  )87 – 69(. وأصبح 
 
ُ
)11 انـــتـــصـــارا وثـــمـــانـــي خــــســــارات(، حــيــث
ــامـــس ويــقــاتــل  ــز الـــخـ ــركــ يــحــتــل كــريــفــنــا املــ
مـــن أجـــل خــطــف بــطــاقــة مــؤهــلــة إلـــى الـــدور 
الــثــانــي، فـــي حـــني يــحــتــل فــريــق باسكونيا 
في  لكنه ليس  أيضًا،  املؤهل  السابع  املركز 
مأمن من األندية التي تحته. وأصبح فريق 
البطولة  تــاريــخ  فــي  الثاني  الفريق  كريفنا 
ــة الـــــذي يـــهـــزم فـــريـــق بــاســكــونــيــا  ــ ــيـ ــ األوروبـ
عــلــى أرضــــه وبــــني جــمــاهــيــره، وكــــان فــريــق 
أوملبياكوس اليوناني أول من فعل ذلك في 
وقــت ســابــق. وكـــان مــاركــو سيمونوفيتش 
أفــضــل ُمــســجــل لــفــريــق كــريــفــنــا بــرصــيــد 23 
 18 يوفيش  ستفان  سجل  وقــت  فــي  نقطة، 
ــا لــلــفــريــق  نــقــطــة و12 تــمــريــرة حــاســمــة، أمــ
كــان شاين الركني  فأفضل مسجل  الخاسر 

الذي سجل 16 نقطة.
وحقق ريال مدريد فوزه رقم 14 في البطولة 
 
ً
األوروبية ليعتلي صدارة الترتيب مستغال

الروسي،  منافسه سيسكا موسكو  خسارة 
ــتـــصـــارات  وذلـــــك بــعــد أن تـــعـــادل بـــعـــدد االنـ
الطريق  فــي  ليسير   ،)5  –  14( والــخــســارات 
الــصــحــيــح لــلــتــأهــل مــن املــركــز األول بــعــد أن 
بدأ املوسم بصعوبة كبيرة، وبعد أن تراجع 
النادي »امللكي« إلى املركز الخامس، استعاد 
توازنه وحقق االنتصارات املتتالية وها هو 

في صدارة الترتيب األوروبي.

ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد أن تعادل مع سيلتا فيغو )2 – 2( 
خــارج القواعد في إيــاب ربــع النهائي، وذلــك بفضل نتيجة الــذهــاب وفــوزه )2 – 1( في 
ملعب »سانتياغو برنابيو«، في مفاجأة كروية مدوية تعني حرمانه من تحقيق الثالثية 
املــبــاراة، في  الحالي. ولم يظهر ريــال مدريد بالشكل املطلوب في  التاريخية في املوسم 
وقت غاب رونالدو وبنزيمة بشكل واضح في اللقاء باستثناء هدف البرتغالي من ركلة 
حرة جميلة، وهذا الخروج من بطولة الكأس يطلق صافرة اإلنذار بالنسبة لزيدان والنادي 

»امللكي« بسبب البداية السيئة في عام 2017.

صورة في خبر

الريال وحلم الثالثية

الجمعة 27  يناير/ كانون الثاني  2017 م  29 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 879  السنة الثالثة
Friday 27 January 2017

الجمعة 27  يناير/ كانون الثاني  2017 م  29 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 879  السنة الثالثة
Friday 27 January 2017



32

ُذكرت مدينة عنة العراقية في المخطوطات البابلية واآلشورية، وتعتبر من أطول المدن القديمة، وتمتد على ضفة نهر الفرات 
اليمنى مسافة عشرين كيلومترًا

عنّة العراقية
سحر الفرات الذي يقاوم خراب »داعش«

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــرات  ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وســـــــــط مــــنــــطــــقــــة أعـ
األنـــبـــار، غــرب  الــعــراقــيــة بمحافظة 
البالد، بنحو 350 كلم، غرب بغداد 
ة«، التي تعد 

ّ
ومنذ 42 قرنًا تغفو مدينة »عن

واحــدة من أقــدم مــدن العالم، بحسب بعض 
املـــصـــادر الــتــاريــخــيــة، ومــنــهــا خــرجــت أبـــرز 
الشخصيات العراقية العلمية واألدبية على 

مدى العقود الطويلة املاضية.
وتــقــع مــديــنــة عــنــة عــلــى ضــفــة نــهــر الــفــرات 
وتــبــعــد نــحــو 212 كــيــلــومــتــرا غـــرب مدينة 
ــار، وقــد  ــبـ الـــرمـــادي، عــاصــمــة مــحــافــظــة األنـ
فــتــحــت عــلــى يـــد عــمــيــر بـــن ســعــد فـــي عهد 
الــخــطــاب سنة 37 هـــ. مر  بــن  الخليفة عمر 
بها الخليفة هارون الرشيد وهو في طريقه 
من بغداد إلى الرقة وكانت محطة استراحة 
ــديــــن  ــــع صـــــــالح الــ ــطــــوعــــن مــ ــتــ ــــوش املــ ــيـ ــ جـ
األيـــوبـــي لــتــحــريــر الـــقـــدس. وذكــــرت املدينة 
فـــي املــخــطــوطــات الــبــابــلــيــة واملــخــطــوطــات 
العائدة آلشور ناصربال الثاني وتوكولتي 
ــا مــــؤرخــــون  ــ ــرهـ ــ ــانــــي، وذكـ ــثــ ــا الــ ــنـــورتـ ــيـ - نـ
والقديس  مارسيليانوس  أمــيــانــوس  مثل 
إيــســيــدور اإلشــبــيــلــي وأبـــو الـــفـــداء. وتشير 
ة 

ّ
القديمة إلى أن مدينة عن بعض املصادر 

الــعــراقــيــة كــانــت عـــبـــارة عـــن مــديــنــة جــاذبــه 
طلبا  الصحراء  من  يفدون  الذين  للشعراء 
لـــصـــفـــاء الـــخـــاطـــر لـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــر، وتــعــد 
مـــن املــــدن الــعــراقــيــة الــقــديــمــة الــتــي تــرتــقــي 
أخبارها إلى زمن الدولة اآلشورية. وتعتبر 
عــنــة مــن أطــــول املــــدن الــقــديــمــة، فــهــي تمتد 
عـــلـــى ضـــفـــة نـــهـــر الــــفــــرات الــيــمــنــى مــســافــة 
عــشــريــن كــيــلــومــتــرًا. ســكــان املــديــنــة حــالــيــًا 
ــروع في  ــ ــم مـــن الــــعــــرب، مـــن قــبــائــل لــهــا فـ هـ
أمــا أصل  العربية وســوريــة،  الجزيرة  شبه 
ــقـــدامـــى قــبــل الــفــتــح اإلســـالمـــي  ســكــانــهــا الـ
لبالد الرافدين فهم من الكلدان والبابلين، 
ــد فــيــهــا طـــائـــفـــة مــــن الــيــهــود  ــانــــت تـــوجـ وكــ
الذين غادروها في الخمسينيات من القرن 

العشرين.

سرّ تسميتها
تـــقـــول املــــصــــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــنـــذ الــعــهــد 
ــقـــديـــم إن مـــديـــنـــة عـــنـــة جــــاءت  الـــبـــابـــلـــي الـ
بصيغة )هانات( وكانت مركز مملكة على 
الفرات يعرف باسم خاني، ويدل هانات في 
يكتب  حيث  القدسية  على  البابلية  اللغة 
االسم بصفة )ها ـ نا ـ ا ت( وغالبا ما يكتب 
مسبوقا باسم اإلشارة املقدسة. كما وردت 
عنة بــهــذه الصيغة فــي زمــن املــلــك )زمــرى 
ــــل الــــحــــريــــري( ســنــة  ــارى )تـ ــ ولــــيــــم( مـــلـــك مــ
1782-1759 ق.م. وقد ضمها امللك البابلي 
ــى مــمــلــكــتــه مـــع جــمــيــع مــدن  حـــمـــورابـــي إلــ
ــارى فــي سني  الــفــرات األوســــط ومملكة مـ
إقليم ومملكة  مــركــز  وكــانــت  ـــ35.  الــ حكمه 
فـــي الـــفـــرات األوســـــط يــدعــى خـــانـــي، امــتــد 
والــفــرات. كما عرف  الخابور  على ضفاف 
هذا اإلقليم بعد ذلك في املصادر اآلشورية 
م معنى اسمها وهل 

َ
باسم سوخي. وال ُيعل

في  الساميون  آلهة عبدها  باسم  له صله 
بالد الشام باسم عانه وأناته وكان قرينه 
ــر بــكــثــرة في  ــل الـــــذي ذكــ اإللـــــه الـــســـامـــي اتــ
املــصــادر الــيــونــانــيــة والــرومــانــيــة بصيغة 
أناتا أو أناتو، كما سماها العرب بصيغه 
عانه وعانات، والصيغة األخيرة في االسم 

تقع مدينة عنة على 
ضفة نهر الفرات وتبعد 

نحو 212 كيلومترا 
غرب الرمادي، عاصمة 
األنبار، وقد فتحت في 
عهد الخليفة عمر بن 

الخطاب.

■ ■ ■
أغلب سكانها من 

محبي العلم وتخرجت 
منها عقول كبيرة 
من العلماء واألدباء 
في مختلف املجاالت 

الطبية. 

■ ■ ■
املاء يحيطها من كل 
جانب، ويتميز أهلها 
بالجمال، وبالبشرة 
البيضاء والشقراء، 
وهي العالمة الفارقة 

لكل أهلها.

هوامش

)Getty( النواعير تميز مدينة عنّة والمدن الواقعة على ضفتي الفرات

الشامي القديم، واختلفت املصادر العربية 
ــال إنها  فــي مــصــدر اســمــهــا، فمنهم مــن قـ

تعني قطيع الحمر الوحشية.

أهميتها التاريخية
ــا  ــهـ ــة خـــــــالل تـــاريـــخـ ــنــ ــة عــ ــنــ ــديــ ــعــــرضــــت مــ تــ
الـــطـــويـــل إلــــى مـــا يـــقـــارب 150 هــجــومــا من 
أقوام متعددين، وكان ملوقعها التجاري أثر 
أهــم طريقن  التقاء  نقطة  كانت  مهم، حيث 
أهمية  العسكري  ملوقعها  أن  كما  تجارين، 
فــي شــد األنــظــار إلــيــهــا، فــقــد كــانــت فــي زمــن 
الدولتن البابلية القديمة واآلشورية مركزًا 
سوقيا مهما بالنسبة للجيوش التي تذهب 
إلــــى بــــالد الـــشـــام، وكــــان نــهــر الـــفـــرات يمثل 
خطا دفاعيا شيدت عليه الحصون والقالع 
ألغراض الدفاع عن قلب العراق ضد هجمات 
القبائل التي نزحت من جزيرة العرب والتي 
الشرقي  الجانب  إلــى  العبور  تــحــاول  كانت 
مـــن الــنــهــر. وفـــي الـــدولـــة الــبــابــلــيــة الــحــديــثــة 
أهمية  املنطقة  ملدينة عنة وعموم  أصبحت 
أكــــبــــر مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث إن 
جيوش هذه الدولة كانت باستمرار تنطلق 
عبر هذه املنطقة باتجاه بالد الشام ومصر.

ــالـــة  ــدد مــــن الـــرحـ ــ ــنـــة عــ ــد مــــر بـــمـــديـــنـــة عـ ــ وقــ
األوروبين، ومن أشهرهم بنامن والرحالة 
البلجيكي موسيل والبريطانية )مس بيل( 
ــار، وقــد بنى  بصيغة رحــالــة تبحث عــن اآلثـ
ــراء املـــنـــاذرة املسمى  ــ بــالــقــرب مــنــهــا أحـــد أمـ

معن الذي كان من مشاهير القادة في عهد 
شابور الثاني )309-379 ب.م( ديرا مشهورا 

ترهب فيه طوال سبع سنوات.

أشهر معالمها
مـــن أشـــهـــر مــعــاملــهــا الــتــاريــخــيــة قــلــعــة عنة 
ــة )مـــئـــذنـــة عـــنـــة(، بــعــد غــــرق املــديــنــة  ــريــ األثــ
الــقــديــمــة نــقــلــت املـــأذنـــة بــعــد تــفــكــيــكــهــا إلــى 
املــديــنــة الــجــديــدة عــلــى يــد شــركــة إمــاراتــيــة، 
يد  على  للتفجير  تعرضت   2006 عــام  وفــي 
تنظيم  إلــى  ينتمون  أنهم  يعتقد  مجهولن 
الــقــاعــدة آنـــــذاك، وبــعــد ســقــوط املــديــنــة بيد 

داعش فجرت من جديد.
تحتوي املدينة على جامع في وسط املدينة 
الكبير، شيد ضمن مخطط  الجامع  يسمى 
املــديــنــة عــلــى يــد الــشــركــات الــفــرنــســيــة التي 
قـــامـــت بـــإنـــشـــاء مــديــنــة جـــديـــدة كــتــعــويــض 
التي غرقت  املدينة  العراقية عن  الــدولــة  من 
كل  يحتوي  كما  إنشاء سد حديثة،  نتيجة 
حي من أحيائها على سوق مركزي ومسجد.

تجلب  كانت  التي  بالنواعير  عنة  وتشتهر 
املــاء إلى األراضــي الزراعية من نهر الفرات، 
وهي نواعير ابتكرها أبناء وادي الرافدين، 

 خريرها سكت اآلن، ولم يعد ُيسمع.
ّ
 أن

ّ
إال

كوادر من سكانها
ــلـــك املـــديـــنـــة مــحــبــون  ــلــــب الـــســـكـــان فــــي تـ أغــ
لــلــعــلــم، وتــخــرجــت مــنــهــا عـــقـــول كــبــيــرة من 

الـــعـــلـــمـــاء واألدبــــــــــاء فــــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت 
الــطــبــيــة والــهــنــدســيــة والـــقـــانـــون وأســـاتـــذة 
الطبيب  ومنهم  والــشــعــراء،  والــفــنــون  األدب 
عزت مصطفى، وزير الصحة السابق، الذي 
ــدم خـــدمـــات كــثــيــرة لــلــمــديــنــة، والــســيــاســي  قـ
األديــب توفيق  العراقي  واملحامي والرحالة 
الفراتي، واملال قاسم أفندي، مفتي عانة في 
عــهــد الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، وحــفــيــده الطبيب 
املـــعـــروف قـــاســـم تــوفــيــق املــفــتــي، لــيــس كما 
كـــان الــحــال فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــعــراق 
في األربعينيات أو الخمسينيات من القرن 
ـــعـــون األبـــنـــاء  ــوا يـــشـــجِّ ــانــ املــــاضــــي، لـــذلـــك كــ
الفتاة   

ّ
وأن التعليم،  ومواصلة  القراءة  على 

العانّية تمكنت بفعل وعي اآلبــاء واألجــداد 
آنــــذاك مــن مــواصــلــة التعليم أيــضــًا، والــذيــن 
انـــتـــشـــروا فــــي الـــعـــديـــد مــــن أرجـــــــاء الــــعــــراق، 
الكبرى  التجّمعات  مــن  العديد  لهم  وكــانــت 
خصالهم  على  فيها  محافظن  بــغــداد،  فــي 
النفس  أبــرزهــا جــود  وطبائعهم، والتي من 
ــكـــرم. وتــمــتــلــئ املــســاجــد بــاملــصــلــن وقــت  والـ
ــلـــي فــي  الــــــصــــــالة، حــــتــــى أن بـــعـــضـــهـــم يـــصـ
وجود  لعدم  للمساجد  الخارجية  الباحات 
متسع في حرم املسجد. على امتداد النظر، ال 
ضرة الجميلة التي 

ُ
 أن ترى تلك الخ

ّ
يمكن إال

تغطي األرض، واملــاء الــذي يحيطها من كل 
جانب، وفوق هذا وذاك تمّيزت عنة وأهلها 
هي  والشقراء  البيضاء  فالبشرة  بالجمال، 

العالمة الفارقة لكل أهل عنة.

باختصار

معن البياري

ــا هـــنـــاك، فـــي وجـــــدة، املــديــنــة املــغــربــيــة األقـــــرب إلــى 
ّ
كــن

الجزائر )ولد فيها عبد العزيز بوتفليقة(، مستضافني 
ا صاح الطيب الصديقي في 

ّ
في مهرجاٍن مسرحي، مل

صالة الفندق، يدعو الجميع إلى البهجة بوجود املخرج 
وإلى  معنا،  علولة  القادر  عبد  حقا،  الكبير  الجزائري، 
السالم عليه، وكانا يجلسان معًا، في ركٍن في املكان. 
 من عامني على 

ّ
كان ذلك في صيف 1992، أي قبل أقل

فــي وهـــران، وهو  مــســاٍء رمضاني  اغتيال علولة، ذات 
يــتــجــه، إلـــى إلــقــاء مــحــاضــرة عــن »املــســرح الــعــربــي بني 
 من 

ّ
أقـــل بــرشــيــد«، وبــعــد  الكريم  الحكيم وعــبــد  توفيق 

و»اللثام«  »األجـــواد«  مسرحيتيه  مشاهدتي  على  عــام 
الــربــاط والـــدار  فــي تــظــاهــرة ثقافية فــي املحمدية )بــني 
الــربــاط، وهــي آخر  البيضاء(، ثــم »خـــادم سيدين« فــي 
 طويلة من منجز فني، 

ً
ثالثة أعمال له، اختتم بها مسيرة

وله  الجزائرية،  املسرحية  التجربة  في  متجّدد ومتنوع 
رني بصيحة الصدّيقي تلك، 

ّ
املهم عربيًا. يذك مطرحه 

أحدث  أن  الثالث،  املسرحيات  بتلك  الباقي  وبإعجابي 
دورة ملهرجان املسرح العربي )التاسعة(، والتي انتظمت 

األسبوع املاضي في وهران، اختارت لها اسم مسرحي 
جزائري اغتيل، هو اآلخر، في غضون اإلرهاب األسود 
في بالده، هو عز الدين مجوبي، بعد عام من رمي أهل 
الــذي خّصص  اإلرهــاب نفسه رصاصتني على علولة 
املنتدون في املهرجان نفسه جلسة نقاٍش في إبداعاته، 
ه 

ُ
فتجّددت اإلضاءة عليها، وهو الذي ما تزال مسرحيات

في  تتوقف  ال  عـــروٍض  فــي  بــهــا،  وُيستأنس  تستلهم، 
الجزائر وخارجها، مع مواسم تكريم له في مهرجانات 
وتظاهرات عديدة، وكذلك في اعتناء جامعاٍت ومعاهد 
بإنجاز أطروحاٍت عنه. ومن الغريب، في هذه الغضون، 
هـــّددت، قبل أسابيع، بحرق أرشيفه  الــراحــل  أرمــلــة  أن 
الكبير، من وثائق وأوراق وغيرها، في ميداٍن عام، ما لم 

ه مؤسسة ثقافية في بالده. 
ْ
تحتفظ به وتصن

ــقــادر عــلــولــة الــحــب مــوضــوع مسرحيته  اخــتــار عــبــد ال
األخيرة التي استوحاها من نص إيطالي كوميدي، ألن 
»الحب صار ممنوعًا، بحسب جهات في الجزائر«، على 
ما قال في حينه. اهتمت »خــادم سيدين« باإلضحاك 
 عن مسار 

ً
واملفارقات اللغوية والطرائف، فكانت مغايرة

التجربة العريضة للراحل طوال ثالثني عامًا في اإلخراج 
»القوال«  تبايٍن مع ثالثيته،  املسرحي، وعلى  والتأليف 

و»األجواد« و»اللثام«. وال أنسى في األخيرة اإليحاءات 
الظاهرة في نقد السلطة، وفي اإلحالة إلى فوضى في 
املشهد السياسي الجزائري )نهاية الثمانينيات ومطلع 
القدير للممثل بومدين  التسعينيات(. وال أنسى األداء 
سيراط )توفي في 1995( على خشبة ذلك املسرح في 
االستعراضية  رجة 

ُ
والف الغنائية  املقاطع  وال  املحمدية، 

البهيجة. كما في سابقتها مسرحية »األجواد«، والتي 
تـــوازت فيها ثــالث حــكــايــات، وتــبــّدى إتــقــان مــزاوجــاٍت 
بــني املــيــلــودرامــا والــكــومــيــديــا والــهــزلــيــة، فــي تقاطعاٍت 
والذي  فيها،  اإلخراجي  الشغل  وحذاقة  ذكاءها  ر 

ّ
أتذك

بــاملــوروث  يــواصــل فيه شغفه  الــقــادر علولة  كــان عبد 
أنــه حّدثني، في  ــر 

ّ
الــجــزائــري. وأتــذك الشعبي  واملحكي 

وجدة، في مقابلٍة معه نشرتها في صحيفة عربية، عن 
حرصه على األداء الحي الذي يتضمن الحوار واأللوان 
الصوتية، وعن »اللذة املسرحية«، وعن »مرحلة انتقال 

تمّر بها الجزائر، ولم تنضج بعد«. 
ــر حيرتنا في 

ّ
وأتــذك الــراهــنــني،  للدواعش   

ٌ
أســـالف قتله 

إلى  داعــيــٍة  الرجل غير  يكن  فلم  تلك،  سبب جريمتهم 
الفن الجميل، وكــان ناقمًا على أوضــاع غير قليلة في 
قتلوا  فيها.  والسلطة  بالنظام  معجبا  يكن  لــم  بـــالده، 
بعده بعام صديقي الجزائري الكاتب بختي بن عودة، 
وقــتــلــوا نــحــو ثــالثــني مثقفا وكــاتــبــا وفــنــانــا جــزائــريــا 
ــاع اإلرهـــاب فــي بطاح 

ّ
غيرهما. وهــا هــم ورثــتــهــم، صــن

والحيرة  ومــواطــنــني،  أوطــانــًا  يقتلون  شــاســعــة،  عربية 
نفسها بشأن ما فعل أولئك وما يصنع هــؤالء باقية. 
ا قرأت عن استذكار عبد القادر علولة، في ندوة عنه، 

ّ
مل

قبل أيام في مهرجان مسرحي عربي، طرأت إلى بالي 
مدينٍة  فــي  فــنــدٍق  ردهـــة  فــي  الصديقي  الطيب  صيحة 
شــرق املــغــرب وكـــذا الــســؤال الباقي فــي خــواطــري منذ 

ثالثة وعشرين عامًا، ملاذا قتلوه؟

في تذّكر عبد القادر علولة

وأخيرًا

قتله أسالٌف للدواعش 
الراهنين، وأتذّكر حيرتنا في 

سبب جريمتهم تلك

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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