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واشنطن ـ العربي الجديد

بــدت الــتــظــاهــرات واملــواجــهــات وأعــمــال الشغب 
املــحــدودة التي رافــقــت تنصيب دونــالــد ترامب 
)الـــصـــورة( رئــيــســا جــديــدًا لــلــواليــات املــتــحــدة، 
أمس الجمعة، من جهة، والرسائل التي حملها 
خطاب ترامب بعد أدائه القسم، خصوصا في 
وإدارة  أميركا  لكيفية حكم  بنظرته  يتعلق  ما 
التحالفات مع باقي دول العالم من جهة ثانية، 
أولــى تجليات ما يتخوف كثيرون من حدوثه 
خــال واليــة تــرامــب، وال سيما لجهة تصاعد 

االنــقــســامــات فــي الــشــارع األمــيــركــي. ولــم تكن 
مفاجئة  تــرامــب  التي حملها خطاب  الــرســائــل 
رفعها  التي  للشعارات  تأكيدًا  كانت  مــا  بقدر 
إلى  أوصــلــتــه  والــتــي  االنتخابية،  حملته  خــال 
التمسك بشعار  ترامب  وكــرر  األبــيــض.  البيت 
«، بقوله إن »رؤية جديدة ستحكم 

ً
»أميركا أوال

أوال«،  أميركا  اليوم ستكون فقط  بادنا، ومن 
السلطة  بــتــداول  نقوم فقط  »الــيــوم ال  مضيفا: 
السلطة  نــتــداول  ولكننا  أخـــرى،  إلــى  إدارة  مــن 
أنتم  إليكم  ونعطيها  العاصمة  واشــنــطــن  مــن 
يناير 2017   20« بالقول:  الشعب«، مستطردًا 

ــر عــلــى أنـــه الــيــوم الـــذي أصــبــح فيه 
َ
ســـوف ُيــذك

الشعب هو الحاكم في هذا البلد«.
ورسم الرئيس الجديد سريعا النقاط األساسية 
واستراتيجيته  حكمه  تــحــت  الــبــاد  ملستقبل 
بالشأن  يتعلق  مــا  فــي  الحكم، خصوصا  فــي 
ــــذي خــصــص لــه الــجــزء األكــبــر من  الــداخــلــي ال
خطابه. كما كان الفتا تشديد ترامب ألكثر من 
»نحن   

ً
قائا الداخلية،  الوحدة  أهمية  على  مرة 

أمة واحدة ونتشاطر مصيرًا واحدًا«، و»عندما 
تكون أميركا موحدة ال يمكن إيقافها«. 

أمـــا فــي مــا يتعلق بــالــعــاقــات الــخــارجــيــة، بــدا 

ــرامــــب تـــركـــيـــزه عــلــى  واضــــحــــا فــــي خـــطـــاب تــ
»سنعزز  بقوله  اإلسامي«  التطرف  »مكافحة 
جديدة  تحالفات  ونشكل  القديمة  التحالفات 
ونـــــوحـــــد الــــعــــالــــم املـــتـــحـــضـــر ضـــــد اإلرهــــــــاب 
اإلســامــي املــتــطــرف الـــذي سنزيله تــمــامــا من 

على وجه األرض«. 
وشــــدد عــلــى أن »جـــوهـــر ســيــاســتــنــا سيكون 
 للواليات املتحدة«، مركزًا على ما 

ً
الوالء كاما

قــال إنــه »إعــــادة الــوظــائــف واســتــعــادة حــدودنــا 
وثــرواتــنــا وأمــنــنــا، وحماية حــدودنــا مــن الــدول 

األخرى التي تقوم بسرقة ثرواتنا«.

ترامب رئيسًا للواليات المتحدة: أميركا أوًال
الحدث
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على وقع استمرار املعارك بني تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش( وقـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، عــلــى جــبــهــة مــطــار 
دّمر  تدمر،  العسكري، غرب  »التيفور« 
في  الروماني  املسرح  واجهة  التنظيم 

 إدانات أممية واسعة.
ّ

املدينة، في ظل
في هذا السياق، أفاد عضو »تنسيقية 
ــر«، خــالــد الــحــمــصــي،  ــثـــورة فـــي تـــدمـ الـ
بأن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
التترابيلون  أقــدم على تدمير  »داعــش 
وأجزاء من املسرح الروماني في تدمر، 
بتفخيخ  التنظيم  عــنــاصــر  قــيــام  بــعــد 
ونسف التترابيلون بشكل شبه كامل، 
الداخلية  الــواجــهــة  تفخيخ  تــم  بينما 

للمسرح الروماني ونسفها«.
النظام  »عــمــلــيــات  أن  الحمصي  وذكـــر 
تــتــمــركــز فـــي مــحــيــط مـــطـــار الــتــيــفــور، 
البعيد جــدًا عــن املــديــنــة، ولــم تستطع 
ــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات املـــوالـــيـــة  قــــــوات الـ
املطار،  فــي محيط  يذكر  تقدم  تحقيق 
للنظام  القتلى  في حني سقط عشرات 
ــيــــة«. وأضـــــــاف أن  ــــال األيـــــــام املــــاضــ خـ
لــم يقصف املدينة  الــحــربــي  »الــطــيــران 
منذ أسبوع، مركزًا غاراته على محيط 
مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور املـــحـــاصـــر مــــن ثـــاث 
جهات حيث تدور اشتباكات عنيفة«. 
وبـــــنّي أن »عـــــدد املـــدنـــيـــني فـــي املــديــنــة 
قليل جــدًا، وحوالى 70 مدنيًا ما زالوا 
سيطرته  مــنــذ  ــــش،  داعـ لـــدى  معتقلني 

على املدينة«.
ــار  ــام لــــآثــ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــديــ ــ بـــــــــــــدوره، قـــــــال املــ
ــــون عــبــد  ــأمـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ واملــــتــــاحــــف الـ
الكريم، فــي حديث مــع وكــالــة »فرانس 
بـــــرس«، إن »داعــــــش، كــمــا عــلــمــنــا منذ 
األثــري،  التترابيلون  دّمــر  أيـــام،  عشرة 

وهو عبارة عن 16 عمودًا«.
األمــم  ملنظمة  العامة  املــديــرة  وشجبت 
ــلـــم والــثــقــافــة  ــعـ ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـ املـ
»يـــونـــســـكـــو«، إيــريــنــا بـــوكـــوفـــا، أعــمــال 
الــتــدمــيــر الــجــديــدة، ووصــفــتــهــا بأنها 
»جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب 
ــافــــت  ــة«. وأضــ ــيــ ــانــ الـــــســـــوري ولــــإنــــســ
فـــي بــيــان أن »هــــذه الــضــربــة الــجــديــدة 

املــوّجــهــة إلـــى الـــتـــراث الــثــقــافــي، تثبت 
ــداف الــتــطــهــيــر الــثــقــافــي،  ــــدى اســـتـــهـ مـ
الـــــــذي يــــقــــوم بــــه املـــتـــطـــرفـــون لــلــحــيــاة 
أجل  من  التاريخية،  واملعالم  البشرية 
حــرمــان الــشــعــب الـــســـوري مــن ماضيه 
ومـــن مــســتــقــبــلــه«. وذكــــرت أن »حــمــايــة 
الحياة  حماية  عــن  تنفصل  ال  الــتــراث 
أمــس،  اليونسكو  وأعــلــنــت  الــبــشــريــة«. 
أن »الــدمــار الكامل طــاول 30 في املائة 
من املدينة القديمة جراء املعارك، فيما 

لحقت أضرار بالغة بما تبقى منها«.
أما ديمتري بيسكوف، املتحدث باسم 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــني، 
الحقيقية  »املــأســاة  بـــ التدمير  فوصف 
ــــم«. وأضـــــــــاف فــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــنــــوز الـ ألقـــــــدم كــ
أن »مــا يحدث  حديٍث مع الصحافيني 
في تدمر هو مأساة حقيقية من وجهة 
ــاريـــخـــي.  ــتـ ــــراث الـــثـــقـــافـــي والـ ــتـ ــ نـــظـــر الـ
االرهـــابـــيـــون مــســتــمــرون فـــي أعــمــالــهــم 

الهمجية«.
ــدم مــســرح  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر مــــســــرح تــــدمــــر أقـ
ــة تــــــدمــــــر األثــــــريــــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أثـــــــــــري فـــــــي مـ
الـــســـوريـــة، ويــعــتــقــد عــلــمــاء اآلثـــــار أنــه 
الـــقـــرن  ــن  ــ مـ األول  الـــنـــصـــف  ــــي  فـ ــي  ــنــ ــ ُب
ــانـــي املـــــيـــــادي، وقـــــد أعـــيـــد بـــنـــاؤه  ــثـ الـ
ــدمـــا  ــنـ عـ  ،273 عـــــــــام  انــــــهــــــيــــــاره  ــد  ــ ــعـ ــ  بـ
املدينة، وقد كان  الرومان على  سيطر 
مــدفــونــًا تحت الــرمــل حتى عــام 1950، 
ثم جرت أعمال التنقيب والترميم عام 

 .1952
ــا الـــتـــتـــرابـــيـــلـــون فــتــتــألــف مــــن أربــــع  ــ أمـ
مجموعات، كل واحدة مؤلفة من أربعة 
أعــــمــــدة، تــيــجــانــهــا كـــورنـــثـــيـــة، وكــانــت 
غــرانــيــتــيــة وزهـــريـــة الـــلـــون، ُجــلــبــت من 
 منها 

َ
أســوان في وادي النيل ولــم يبق

سوى واحد، أما البقية فُرّممت بأعمدة 
غــرانــيــتــيــة عـــاديـــة، مبنية عــلــى قــاعــدة 
مــرّبــعــًا سقوفها  مــتــرًا   18 مــســاحــتــهــا 
وأفـــاريـــزهـــا مـــزخـــرفـــة. وفــــي مـــركـــز كل 
ـــاء أو تمثال  مــجــمــوعــة كـــان هــنــاك وعـ

لشخصية مهمة.
ــدا عــمــلــيــات الــتــدمــيــر لـــآثـــار، نفذ  ــ وعـ
إعــدام  يــوم الخميس، عملية  »داعـــش« 
جماعية شملت 12 شخصًا في مدينة 
ــفـــون من  تـــدمـــر، هـــم مــــدّرســــون ومـــوظـ
الجيش  مــن  وعناصر  لــديــه،  املعتقلني 
الـــحـــر مـــن فــصــائــل الــقــلــمــون الــشــرقــي 
الــنــظــام ومليشياته من  مــن  وعــنــاصــر 
ــدم أربــعــة  ــ عـ

ُ
األســــرى لـــدى الــتــنــظــيــم. وأ

أشــخــاص فــي املــســرح األثــــري، وأربــعــة 
أشــخــاص فــي ســاحــة املتحف، وأربــعــة 
ــي الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ـــاص فـ ــخــ ــ أشـ
الروسية في الجمعية الغربية بحسب 

»تنسيقية الثورة في تدمر«.
وكــــان الــتــنــظــيــم قــد ســيــطــر عــلــى تدمر 
ومحيطها بما فيها من آبار نفط وغاز، 
للمرة الثانية في نهاية العام املاضي، 
بــعــد نــحــو تــســعــة أشـــهـــر مـــن ســيــطــرة 
النظام عليها مدعومًا من الروس. ومن 
يــولــيــو/تــمــوز 2015 وحــتــى أكــتــوبــر/

تشرين األول منه، قام »داعش« بأعمال 
اآلثــار  تخريب عــدة، وقطع رأس مدير 
عامًا(،   82( األســعــد،  املدينة، خالد  في 
الذي شغل هذا املنصب طيلة خمسني 

عامًا.
ريان...
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إقرار اتفاقية وجود 
القوات الروسية في 

قاعدة حميميم

أبو زيد: أي حل يجب 
أن يبدأ من رحيل النظام 

بجميع رموزه

للحدث تتمة...

محاوالت 
روسية لتعويم 

مؤتمر أستانة

دير الزور تحت نار »الدولة«... والمطار ضامن بقاء النظام

النار قبيل انطالق مؤتمر أستانة  النظام السوري خروقاته لوقف إطالق  لم يوقف 
المقرر االثنين المقبل، والذي تدفع موسكو باتجاه تعويمه وخروجه بنتائج لصالح 
النظام، فيما نفت المعارضة وجود مبادرات مسبقة لطرحها خالل المفاوضات، 

مشددة على موقفها بأن الحل يبدأ من رحيل النظام بجميع رموزه

عدنان علي

ــاه تـــعـــويـــم  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ ــدفـ ــ تـ
ــة الــــتــــي تـــبـــدأ  ــانــ ــتــ مــــفــــاوضــــات أســ
ــريــــب  االثــــــــنــــــــني املــــــقــــــبــــــل، مــــــــع تــــســ
املؤتمر،  معلومات عن مبادرات سيشهدها 
نفتها أوســاط املعارضة التي ال تــزال تصر 
ــيــــل نــــظــــام بــــشــــار األســـــــد بــجــمــيــع  ــلـــى رحــ عـ
الــنــظــام وحلفاؤه  ــوزه، فيما واصـــل هــذا  رمــ
وادي  فــي  وخــصــوصــًا  امليدانية  خروقاتهم 
الرغم من التوصل التفاق أمس  بــردى على 
األول لتسوية فرضت تهجيرًا على مقاتلي 
املـــعـــارضـــة. وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
تكريس موسكو وجودها في سورية، عبر 
التي تسمح  اتفاقية طرطوس  النظام  إقــرار 
قاعدة حميميم  في  الروسية  الــقــوات  ببقاء 
با مقابل ملدة 49 عامًا، على أن ُيمدد االتفاق 
لـ25 سنة إضافية، في حال موافقة الطرفني، 

شرت أمس.
ُ
وفق ما جاء في الوثيقة التي ن

الـــروســـي، سيرغي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ ورأى 
الفـــــــــروف، أن تـــقـــدمـــًا إيـــجـــابـــيـــًا جـــــرى عــلــى 
صعيد تسوية الــصــراع في ســوريــة، مشيرًا 
املرتقبة  املــحــادثــات  تعتبر  موسكو  أن  إلــى 
فــي أستانة بمثابة »إســهــام هــام فــي وضع 
مــعــايــيــر الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة في 
ــة، الـــتـــي ســتــســتــمــر ضــمــن فــعــالــيــات  ســــوريــ
فــبــرايــر/ شــبــاط«.  أوســـع فــي جنيف مطلع 
وأضاف الفروف أمس الجمعة خال افتتاح 
جلسة املباحثات السياسية لدول مجموعة 
شنغهاي للتعاون، أن »الجميع اآلن متفقون 
على أنه ال بديل عن الحوار السياسي لحل 
ــة مـــن خـــال الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل  ــ األزمـ

على أساس قرارات مجلس األمن الدولي«.
وجاء ذلك بعدما أورد موقع »روسيا اليوم« 
 عما وصفه بمصدر مقرب من الفصائل 

ً
نقا

املــســلــحــة املــشــاركــة فــي اجــتــمــاع أســتــانــة، أن 
املبادرات التي اتفقت املعارضة على طرحها 
في املحادثات، تضم تشكيل كتائب مشتركة 
مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا ومـــقـــاتـــلـــي قــــــــوات الـــنـــظـــام 
ملــحــاربــة  »داعــــش«. ونقل املــوقــع عــن املصدر 
قــولــه لــوكــالــتــي »ســبــوتــنــيــك« و»نــوفــوســتــي« 
املعارضة محمد  رئيس وفد  إن  الروسيتني، 
عــــلــــوش، ســـيـــفـــاوض عـــلـــى تــحــيــيــد »جــيــش 
اإلسام«، واالنسحاب من محيط دمشق بما 
يشمل تسليم ساح الفصائل، »فيما لن يقوم 
الجيش السوري بتسليم ساحه ألنه جيش 
الدولة«. وتابع أن مبادرات الوفد تتضمن، في 
السابقة،  البنود  التوصل لاتفاق على  حال 
طرح اقتراح انسحاب القوات التابعة لـ«حزب 
الــلــه« وإيــــران، واســتــقــدام قـــوات فصل لجمع 
بــالــتــوازي مع  أمميني،  الــســاح عبر مراقبني 
عودة قوات النظام إلى ثكناتها، مشيرًا إلى 
أن املقترحات تشمل تشكيل كتائب مشتركة 
من فصائل املعارضة وجيش النظام ملقاتلة 

»داعش«
وحـــاولـــت »الــعــربــي الــجــديــد« الــتــواصــل مع 
»جــــيــــش اإلســــــــــام« والـــفـــصـــائـــل  ـــ مـــمـــثـــلـــني لــ
املــشــاركــة فــي مــفــاوضــات أســتــانــة للتعليق 
على هــذه »املــبــادرة«، إال أن هــؤالء امتنعوا 
ــواء املـــنـــشـــق مــحــمــد  ــلــ عــــن الــتــعــلــيــق. لـــكـــن الــ
الــحــاج عــلــي، سخر منها واعــتــبــر أنــهــا غير 
»العربي  لـ تصريح  فــي  واستبعد  منطقية، 
الــلــه« واملليشيات  الــجــديــد«، موافقة »حــزب 
الــتــابــعــة إليـــــران عــلــى الـــخـــروج مـــن ســوريــة 
بالسهولة التي يظنها البعض. كما استبعد 
الحاج علي أن توافق فصائل املعارضة على 
مناقشة  حــتــى  أو  للنظام  ســاحــهــا  تسليم 

هذا املوضوع في الوقت الراهن.
ــن »فــيــلــق  ــ ــوان مـ ــ ــلـ ــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال وائــــــــل عـ ــ مـ
الرحمن« لــدى سؤاله عن هــذه »املــبــادرة«، إن 

»جيش  مــع  السيطرة  يتقاسم  الـــذي  الفيلق، 
اإلســـــــام« فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، ال عــلــم له 
املبادرة، فيما قال مسؤول  بوجود مثل هذه 
املشارك  »فاستقم«  لتجّمع  السياسي  املكتب 
إنه  في مفاوضات أستانة زكريا ماحفجي، 
ال يوجد أي شيء مقرر مسبقًا بشأن أستانة.

جاء ذلك فيما أعلن املتحدث اإلعامي باسم 
وفـــد املــعــارضــة إلـــى املــفــاوضــات أســامــة أبــو 

ريان محمد

ــرقـــي ســــوريــــة مــحــور  ــر الـــــــزور شـ ــ ــزال ديـ ــ ال تــ
اشتباكات عنيفة بني قــوات النظام السوري 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــة، وتــــنــــظــــيــــم »الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــه مــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
ــرى، في  ــ ــــش( مـــن جــهــة أخــ ــ ــيـــة« )داعـ اإلســـامـ
محاولة من األخير إلخراج النظام من املدينة 
العسكري،  الــزور  ديــر  والسيطرة على مطار 
ــذي ُيــبــقــي  ــ ــد« الـ ــوتــ ــذي يـــوصـــف بـــأنـــه »الــ ــ والــ

للنظام وجودًا في محافظة دير الزور.
وأفـــاد الــنــاشــط اإلعــامــي عــامــر هــويــدي، في 
االشتباكات  بأن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
العنيفة استمرت، أمس الجمعة، بني تنظيم 
»داعـــــش« وقــــوات الــنــظــام فــي مــحــيــط كتيبة 
املــديــنــة وفي  املــطــل على  الــــرادار على الجبل 
ــواء 137  ــ ــلـ ــ ــا جـــنـــوبـــًا ومـــحـــيـــط الـ ــانــــورامــ ــبــ الــ
عــلــى طــريــق دمـــشـــق-ديـــر الــــــزور، تــزامــنــًا مع 
اشــتــبــاكــات عنيفة فــي أغــلــب جــبــهــات أحــيــاء 
ــت 

ّ
ــنـــظـــام شــن املـــديـــنـــة. وأضـــــــاف أن قــــــوات الـ

زيد، أن كل الفصائل وافقت على الذهاب إلى 
أستانة بوفد موّحد بما فيها »أحرار الشام« 
التي دعمت الوفد من دون أن تشارك بممثل 
ــــاف أبـــو زيـــد فـــي تــغــريــدات عبر  عــنــهــا. وأضـ
»تــويــتــر«، أن الــطــرف التركي أكــد بعد نقاش 
مع الروس أن الجولة األولى هي فقط لتثبيت 
وقــف إطـــاق الــنــار ومــراقــبــتــه. وأعــلــن أن وفد 
املعارضة مدعم بخبراء سياسيني بالتنسيق 
الكامل مع الهيئة العليا للمفاوضات، كاشفًا 
عـــن انــضــمــام فــصــائــل »الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة« 
الــتــابــعــة للجيش الــحــر فــي درعـــا إلـــى الــوفــد 
مــمــثــلــة بــعــدد مـــن الــضــبــاط. وجــــدد الــتــأكــيــد 
على مــوقــف املــعــارضــة بــأن أي حــل سياسي 
يبدأ من رحيل النظام بجميع رموزه وأركانه 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة وفــــق بـــيـــان جــنــيــف 1، 
مشددًا على عدم البحث في مستقبل العملية 

السياسية قبل تحقيق الهدنة.
وتــشــيــر مــصــادر فــي املــعــارضــة إلـــى أن عــددًا 
مـــن الــفــصــائــل الــتــي كــانــت تــرفــض املــشــاركــة 
ــيـــش إدلــــب  فــــي مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة مـــثـــل »جـ
الحر« و«جيش املجاهدين« و«أجناد الشام« 
و«صــقــور الــشــام« و«أهـــل الــشــام« إضــافــة إلى 
الساحلية«،  األولــى  و«الفرقة  الــعــزة«  »جيش 

دير  فــي  املقابر  منطقة  على  واســعــًا  هجومًا 
الــــزور الــتــي ســيــطــر عليها »داعـــــش« أخــيــرًا، 
ــع تــمــهــيــد  ــهـــجـــوم مــ ــن فـــيـــه الـ ــزامــ فــــي وقـــــت تــ
للطيران الحربي الروسي، بينما رد التنظيم 
بالعديد  النظام  مناطق سيطرة  باستهداف 
من قذائف الهاون، ما تسّبب بسقوط عدد من 
كما  املدنيني.  صفوف  في  والجرحى  القتلى 
ذكـــر أن الــطــيــران املــروحــي اســتــمــر بالهبوط 
القامشلي  قادمًا من مدينة  اللواء 137،  قرب 
عسكرية  تــعــزيــزات  لجلب  حــمــاة،  ومحافظة 

لقوات النظام في دير الزور.
وتــتــجــه األنــظــار إلـــى املــطــار الــعــســكــري نطرًا 
ألهــمــيــتــه، وهــــو يــبــعــد عـــن املــديــنــة نــحــو 10 
ــتـــخـــدام عــســكــري  كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهــــو ذو اسـ
ومدني كان يخدم دير الزور والرقة، وال يكل 
»داعــش« عن محاولة السيطرة عليه لتأمني 
نحو  املــطــار  محيط  يبلغ  الخلفية.  خطوطه 
مــدرج طــيــران ال يتجاوز  12 كيلومترًا وفيه 
طوله 3 كيلومترات، وُيعتبر ثالث مطار في 
ســـوريـــة بــحــســب تــقــاريــر عــســكــريــة، فــيــمــا ال 
الطائرات  دقيقة حول عدد  تتوفر معلومات 
الــحــربــيــة واملــــروحــــيــــات املــتــبــقــيــة الـــيـــوم في 
مــطــار ديــر الــــزور، إذ كــانــت تبلغ 54 حظيرة 
6 مروحيات  إلــى  إضــافــة  الــحــربــي،  للطيران 
أتـــت مــن مــطــار الــطــبــقــة، فــي حــني يــقــدر عــدد 
املقاتلني بنحو ألفي مقاتل، إضافة إلى عدد 
»الدفاع  املوالية وعلى رأسها  املليشيات  من 

الوطني«.
وكــانــت مــحــاوالت السيطرة على مــطــار دير 
الزور، الذي ُيعتبر القاعدة األقوى في املنطقة 
بسبب تسليحه العالي ومساحاته الشاسعة 
املـــكـــشـــوفـــة، إضـــافـــة إلــــى أنــــه طـــريـــق اإلمـــــداد 
الــوحــيــد للنظام مــنــذ ســنــوات، قــد بـــدأت من 
ِقبل فصائل املعارضة املسلحة في أواخر عام 
تقّدم  أي  أن تحقق  لــم تستطع  والــتــي   ،2012
ُيــذكــر طـــوال عــامــني مــن املـــحـــاوالت والــقــتــال، 

للمشاركة  لها  مندوبني  تسمية  على  وافقت 
في املفاوضات.

في غضون ذلك، برز تصريح لنائب رئيس 
الـــذي قال  الــتــركــي محمد شمشيك،  ــوزراء  الــ
إن أنقرة تعتبر أن تسوية الصراع السوري 
من دون رئيس النظام السوري بشار األسد، 
عد في الوقت الراهن، أمرًا غير واقعي. وقال 

ُ
ت

خـــال نــــدوة عــلــى هــامــش مــنــتــدى دافــــوس: 
»األســــد يتحمل مــســؤولــيــة مــعــانــاة الشعب 
براغماتيني،  نــكــون  أن  يجب  لكن  الــســوري، 
ــع. والــــوضــــع تــغــيــر  ــ ــواقـ ــ وأن نــنــطــلــق مــــن الـ
تواصل  أن  لتركيا  يمكن  ال  ولــذلــك  جــذريــًا، 
اإلصرار على تسوية األزمة من دون األسد. 
إنــه أمــر غير واقــعــي«. وفــي وقــت الحــق نفى 
ــقــل عــنــه، إال أن شــريــط فيديو 

ُ
شمشيك مــا ن

تم تداوله لهذه الندوة برز فيه قول املسؤول 
التركي لهذا الكام.

في السياق، أعرب املبعوث األممي الخاص 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أمله 
في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف. وقـــــال إن مهمته  قــبــل 
كــرئــيــس لــلــوفــد األمـــمـــي إلـــى أســتــانــة تبقى 
كما هي وتتمثل في دعم وقف إطاق النار 

املــطــار،  تــرّكــز على الجهة الشرقية مــن  الـــذي 
والذي استمر عقب سيطرة تنظيم »داعش« 
الــيــوم، إذ استطاع أخيرًا  فــي عــام 2014 إلــى 
فــرض حصار على املطار من جهاته األربــع، 
ــداد بـــني املـــطـــار واألحـــيـــاء  ــ وقــطــع طــريــق اإلمــ

الشرقية.
وهو  عسكر،  حسام  املنشق  الضابط  يشرح 
ابــن ديــر الـــزور وأحــد الضباط الــذيــن قاتلوا 
في صفوف الجيش الحر على جبهة املطار، 
»العربي الجديد«، أن »ملطار دير  في حديث لـ
الــــزور أهــمــيــة كــبــيــرة، فــهــو أواًل أكــبــر قــاعــدة 
جوية عسكرية للنظام في املنطقة الشرقية، 
املــدنــيــة بسبب وجــود  لــأغــراض  وُيستخدم 
قسم للطيران املدني«، موضحًا أن »الطائرات 
املــطــار ليست على  فــي  املــوجــودة  العسكرية 
درجــــة عــالــيــة مـــن الـــحـــداثـــة، إن لـــم نــقــل إنــهــا 
قــديــمــة، فــهــو كـــان ومـــا زال مــخــصــصــًا فــقــط، 
لطائرات ميغ 21 والسوخوي 22، وحوامات 
مــي 17، وبــعــد بــدايــة املــعــارك فــي ديـــر الـــزور 
تـــم اســتــقــدام حـــوامـــات حــديــثــة مـــن نـــوع مي 
املهبط  تــوســعــة  تــمــت   2005 عـــام  وبــعــد   ،24
الشحن  قــادرًا على استقبال طــائــرات  ليكون 

العسكرية ال يوشن«.
ويــشــيــر عــســكــر إلــــى أن »فـــصـــائـــل الــجــيــش 
الحر حاولت حصار املطار بهدف إضعافه 
ــه ومــــــن ثــم  ــيـ وتـــثـــبـــيـــط الــــحــــركــــة الــــجــــويــــة فـ
اقتحامه، على أساس نظرية يتحدث عنها 
كل أبناء املنطقة حتى البسطاء منهم، تفيد 
الـــزور يعني تحرير  بــأن تحرير مــطــار ديــر 
ــيـــح«، مــضــيــفــًا  ــلـــة، وهــــــذا صـــحـ ــنـــة كـــامـ املـــديـ
أن »هــــذه املـــحـــاوالت بــــاءت بــالــفــشــل، وذلـــك 
ألســبــاب عــــدة، أهــمــهــا وقــــوف قــريــة الــجــفــرة 
املــوالــيــة فــي صــف الــنــظــام وهــي واقــعــة على 
للمطار،  الرئيسي  والباب  الجنوبية  الجهة 
إذ تــحــّولــت هــــذه الــقــريــة مـــع مــجــمــوعــة من 
إلــى خــط دفــاعــي متقّدم عــن الجهة  أبنائها 

والحد من أعمال العنف وزيــادة املساعدات 
اإلنسانية وإيجاد حل سياسي في سورية.

في ظل هذه األجواء، واصل النظام السوري 
خـــروقـــاتـــه املـــيـــدانـــيـــة، خــصــوصــًا فـــي وادي 
ــد مـــن االتـــفـــاق الـــذي  ــــردى. وبــعــد يـــوم واحــ بـ
الـــوادي، صّعدت قوات  إليه في  التوصل  تم 
الــوادي  العسكرية في  النظام من عملياتها 
عــبــر قــصــف بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة استهدف 
قــريــتــي عــني الــفــيــجــة وديـــر مــقــرن، كــمــا أفــاد 
بــردى«  فــي وادي  اإلعــامــيــة  »الهيئة  عضو 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــارق أبـــــو جــــيــــب، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــ طـ
ــتــل نــحــو 110 عــنــاصــر من 

ُ
الــجــديــد«. كــمــا ق

ــرة ســـابـــقـــًا(  ــنــــصــ ــتــــح الـــــشـــــام« )الــ جـــبـــهـــة »فــ
ــيـــب آخــــــرون، لــيــل الــخــمــيــس-الــجــمــعــة،  صـ

ُ
وأ

أميركية،  ها 
ّ
أن ُيعتقد  بقصف جوي لطائرة 

عــلــى مــعــســكــر لـــتـــدريـــب املــقــاتــلــني فـــي ريــف 
حــلــب الــغــربــي. كــمــا قــالــت مـــصـــادر مــحــلــّيــة، 
 طاول 

ً
»العربي الجديد«، إن قصفًا مماثا لـ

»حركة نور الدين زنكي« العاملة في  مقرًا لـ
مقاتلني،  عــن مقتل ثاثة  أسفر  ريــف حلب، 
ــارة  ــ وإصـــــابـــــة آخـــــريـــــن. كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت غـ
املجاهدين«  »جــيــش  لفصيل  مــقــرًا  روســيــة، 

في حلب، لم تسفر عن وقوع إصابات.

الجنوبية للمطار، أما الجهة الشمالية منه 
فــهــي عـــبـــارة عـــن أرض مــكــشــوفــة وســلــســلــة 
الــنــظــام بدفع  قــام  املــطــار  جبلية مطلة على 
نقطتني،  كانت عبارة عن  مجموعة حراسة 
ــا يـــعـــرف بــمــوقــع الـــجـــبـــل، فــيــمــا من  ــي مـ وهــ
الجهة الغربية تقع مساكن املطار، املتصلة 
جغرافيًا مع اللواء 113 املمتد من السلسلة 

اعلى هرابش حتى معامل البلوك حاليًا«.
إمداد  كنقطة  ُيستخدم  »املطار  أن  ويوضح 
رئيسية ووحيدة للنظام، إذ يتم عن طريقه 
ــيــــرة واملــــــواد  اســـتـــقـــدام الـــتـــعـــزيـــزات والــــذخــ
الــغــذائــيــة واملــحــروقــات، وإرســــال املــوقــوفــني 
واملــعــتــقــلــني إلــــى دمـــشـــق، إضـــافـــة إلــــى نقل 
املــدنــيــني الــفــاريــن مــن الــحــصــار مــقــابــل دفــع 

مبالغ مالية طائلة لضباط قوات النظام«.
ــال ســـقـــط املـــطـــار  ــ ــي حـ ــ ــه »فـ ــ ويــــــرى عــســكــر أنـ
سيكون له أثر كبير جدًا في تحطيم معنويات 
قوات النظام، وسيكون قطع شريانه األخير، 
ما يعني سقوط األحياء التي ما يزال النظام 
يسيطر عليها في دير الزور، كما أنه سيشكل 
خسارة للقاعدة الوحيدة القادرة على تقديم 
الـــدعـــم واإلمـــــــداد، فـــي حــــال بــــدأت الــعــمــلــيــات 

العسكرية للقضاء على داعش في املنطقة«.
أمــا حــول »داعـــش«، الــذي يسيطر على الرقة 
التيفور، فيوضح  إلــى مطار  وتدمر وصــواًل 
ــود قــــوات  ــ عــســكــر أن »الــتــنــظــيــم يــعــتــبــر وجــ
النظام في جزء من دير الزور أشبه بالخنجر 
فـــي الـــخـــاصـــرة، لـــذلـــك يـــحـــاول إنـــهـــاء وجـــود 

الـــنـــظـــام تـــمـــامـــًا«، مــــقــــّدرًا أن يـــكـــون الــتــنــظــيــم 
إلى عدد  »يستخدم نحو 300 مقاتل إضافة 
من االنتحاريني واالنغماسيني، وأن تستغرق 
املعركة نحو 10 أيام على األقل في حال واصل 
التنظيم هجومه بذات الوتيرة، ولم يستطع 
النظام استقدام تعزيزات تسمح له باالنتقال 
من الدفاع إلى الهجوم املعاكس«. ويلفت إلى 
أن »العمليات العسكرية الحالية بحاجة إلى 
فعال  الــجــوي  فالقصف  األرض،  عــلــى  قـــوات 
فــقــط بــاســتــهــداف املـــقـــرات وأمـــاكـــن الــتــواجــد 
حتى لو كانت محصنة، لكن اثناء العمليات 
تــأثــيــر هـــذا الــقــصــف قليل بسبب االشــتــبــاك، 
أنــه يشل حركة اإلمـــداد أثناء  على الرغم من 
 
ً
املعركة، لكن تخطيط وتحضير املعركة ليا

يجعل هذه الورقة خارج يد النظام«.
ويـــحـــذر نــاشــطــون مــمــا قـــد تــنــتــجــه ســيــطــرة 
»داعـــش« على مناطق النظام في ديــر الــزور 
عبر تفاهم ما، األمــر الــذي سيجعل التنظيم 
ــرة مــــن األســـلـــحـــة  ــيـ ــبـ ــلـــى كـــمـــيـــة كـ يـــحـــصـــل عـ
والــذخــيــرة، إضــافــة إلـــى وقـــوع مــجــازر بحق 
ــيـــني، بــتــهــم »الـــعـــمـــالـــة لــلــنــظــام والــكــفــر  ــدنـ املـ
التنظيم  فيها  يبرر  التي  التهم  من  وغيرها 
قــتــل الـــنـــاس«. ويــــرى مــتــابــعــون أنـــه بحسب 
الغربيني  املسؤولني  تصريحات  من  العديد 
املـــعـــارك عــلــى األرض، فهي  وتــحــلــيــل حــركــة 
ــفـــضـــي إلـــــــى طـــــــرد »داعـــــــــــش« مـــــن مـــنـــاطـــق  تـ
ــة وريـــــف حلب  ــرقــ ــراق والــ ــعــ ســيــطــرتــه فـــي الــ
وتدمر ومحيطها إلــى ديــر الـــزور، حيث يتم 
حصاره وبدء املعركة الكبرى للقضاء عليه، 
وهي معركة ستكون طويلة زمنيًا وبحاجة 
إلــى قــوات كبيرة على األرض. ومــن املحتمل 
إضافة  فيها،  املــعــارضــة  فصائل  تنخرط  أن 
إلــى قــوات أجنبية وغطاء جــوي دولــي لهذه 
املــعــركــة، األمــــر الــــذي ال يــغــيــب عـــن التنظيم 
الــــذي يعتبر مــعــركــتــه عــلــى املــطــار جــــزءًا من 

استعداده للمعركة الكبرى.

المعارضة تنفي وجود مبادرات مسبقة 
والنظام يواصل التصعيد الميداني

خرجت تظاهرات في سورية أمس تطالب بإسقاط النظام )أحمد األحمد/األناضول(

مخاوف على مصير المدنيين )أحمد عبود/فرانس برس(

نضال محمد وتد

منذ انتخابه رئيسًا للواليات املتحدة، 
لم يتوقف دونالد ترامب، الذي تسلم 
مهام منصبه رسميًا، أمس الجمعة، 

عن كيل الوعود لصالح املوقف 
اإلسرائيلي، بما في ذلك تكرار الوعد 

بنقل سفارة الواليات املتحدة من 
تل أبيب إلى القدس املحتلة. ومع 

تسلم ترامب مهام منصبه، ُينتظر 
أن يسارع حزب »البيت اليهودي«، 

الراعي للمستوطنني في الضفة 
الغربية، غدًا األحد، وفي األيام املقبلة، 

إلى انتهاز فرصة دخول ترامب 
للبيت األبيض لتمرير مشروع ضم 
مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة 

اإلسرائيلية، إلى جانب سلسلة 
من الخطوات االستيطانية األخرى، 
بالركون إلى دعم تلقائي ومباشر 

من البيت األبيض تحت قيادة ترامب.
لم ُيخِف اإلسرائيليون منذ اللحظة 

األولى النتصار ترامب، تفاؤلهم 
بوصوله إلى البيت األبيض، ووصل 
األمر حد إعالن زعيم حزب »البيت 
اليهودي«، نفتالي بينت، أن انتخاب 
ترامب يعني طي ملف فكرة الدولة 

الفلسطينية وحل الدولتني، فيما 
أبقى نتنياهو، ولو ظاهريًا، على 

موقفه املعلن بأنه يؤيد حل الدولتني 
لكنه ال يجد شريكًا فلسطينيًا لهذا 

الحل.
واليوم، مع تولي ترامب مهام 

منصبه، سيتغير املشهد والخطاب 
اإلسرائيليان، ليس فقط بفعل 
املوقف املساند واملؤيد املتوقع 

لصالح إسرائيل، وإنما أيضًا بفعل 
املنافسات الداخلية في معسكر 

اليمني اإلسرائيلي، خصوصًا 
بني »البيت اليهودي« بقيادة بينت 
و»الليكود« بقيادة نتنياهو نفسه.
صحيح أنه ليس واضحًا إلى حد 

اليوم، حجم التأييد الذي سيمنحه 
ترامب إلسرائيل، وال ما هي خططه 

أو مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، 
وهل سيكون ذلك وفق اعتبارات 
السياسة األميركية التقليدية في 

الشرق األوسط، أم أنه يعتزم إطالق 
يدي صهره جاريد كوشنير، 

اليهودي األصل، بشكل كلي، في 
ملف املفاوضات للتسوية الدائمة مع 

الفلسطينيني.
مع ذلك، يمكن القول، من دون جهد 
كبير، إن السنة األولى لوالية ترامب، 

واألشهر األولى منها، لحني بلورة 
سياسته الخارجية ككل، والشرق 

أوسطية على نحو خاص، ستكون 
بمثابة هدية لحكومة إسرائيل، 

تعفيها من مخاوف اتخاذ خطوات 
عملية ضدها في مجلس األمن 

الدولي، وتبطل كل أثر أو تأثير فعلي 
وميداني للقرار 2334. العام الحالي 

سيشهد إذًا نشاطًا إسرائيليًا 
محمومًا لزرع مزيد من الحقائق 

على األرض، وليس فقط عليها وإنما 
أيضًا لفرض إمالءات وتنازالت على 

القيادة الفلسطينية في رام الله.

تتواصل المواجهات 
العنيفة بين تنظيم 

»داعش« والنظام 
السوري في دير الزور، 

وتتجه األنظار إلى مطار 
المنطقة العسكري، 

الذي يُعتبر الضامن 
لبقاء النظام في تلك 

المنطقة، نظرًا ألهميته 
العسكرية

لتنظيم  هجوم  جرّاء  آخرون،  تسعة  وأصيب  أتراك  جنود  خمسة  ُقتل 
الشرقي لحلب.  الريف  الباب في  »داعش« بسيارة مفخخة قرب منطقة 
التركية  ــان  األرك لرئاسة  بيان  وأفــاد 
مفخخة،  سيارة  فّجر  »داعش«  بأن 
أمس الجمعة، في قرية السفالنية 
بالقرب من الباب، ما أّدى إلى سقوط 
الضحايا. وكان الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان )الصورة(، قد أعلن 
قبل أيام، ارتفاع عدد قتلى الجيش 
»درع  عملية  في  المشارك  التركي 
الفرات« في ريف حلب الشمالي إلى 

35 قتيًال.

قتلى أتراك في الباب
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  شرق
      غرب

وقفات احتجاج 
تنديدًا بانتهاكات  

االحتالل بأم الحيران

أدى أكثر من ألفي شخص من الداخل 
صــاة  الــجــمــعــة،  أمـــس  الفلسطيني، 
الجمعة في أراضي قرية أم الحيران، 
املنكوبة في النقب، وذلك تلبية لقرار 
لفلسطينيي  العليا  املــتــابــعــة  لجنة 
الداخل، فيما نظمت وقفات احتجاج 
مــتــفــرقــة فــي بــلــدات الــجــيــل واملــثــلــث، 
وأّم الــصــاة فــي أم الــحــيــران وخطب 
)الصورة(،  الشيخ رائد صاح  فيها 
الــذي أفــرج عنه هذا األسبوع بعد 9 
أشــهــر مــن الــســجــن. مــن جهة أخــرى، 
ــّدم مــركــز عــدالــة الــقــانــونــي لأقلية  قـ
النائب  مع  الــداخــل  في  الفلسطينية 
ــالــــب أبــــــو عـــــــرار أمـــــــس، الـــتـــمـــاســـًا  طــ
إللــزام  العليا  اإلسرائيلية  للمحكمة 
الشرطة اإلسرائيلية بتسليم جثمان 
ــو الــقــيــعــان، إلــى  الــشــهــيــد يــعــقــوب أبـ

ذويه لدفنه. 
)العربي الجديد(

إفشال لقاء تطبيعي 
في القدس المحتلة

أفـــشـــل نـــاشـــطـــون مـــقـــدســـيـــون، أمــس 
الــجــمــعــة، لـــقـــاًء تــطــبــيــعــيــًا فـــي فــنــدق 
»األمـــــــبـــــــســـــــادور« فـــــي حـــــي الـــشـــيـــخ 
ــا إلــيــه  ــراح بــالــقــدس املــحــتــلــة، دعــ ــ جـ
تحالف السام الفلسطيني ونظيره 
ــم الـــنـــاشـــطـــون  ــ ــهـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي. واتـ
األشــــخــــاص الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى الــلــقــاء 
ــتــــال الــتــي  بـــاســـتـــدعـــاء شـــرطـــة االحــ
احــــتــــجــــزت الــــبــــطــــاقــــات الــشــخــصــيــة 
ــلـــت  لـــــعـــــدد مــــــن الــــنــــاشــــطــــني وســـجـ
ــام هــويــاتــهــم، فيما غـــادر نصف  أرقــ
املشاركني اللقاء ومن بينهم القيادي 
في تحالف السام أشرف العجرمي. 
)العربي الجديد(

ترجيحات إسرائيلية 
بانتخابات  مبكرة 

في سبتمبر

كــشــف مــحــرر الـــشـــؤون الــحــزبــيــة في 
فيرتر،  يــوســي  »هـــآرتـــس«،  صحيفة 
أن »ثاثة من رؤساء  الجمعة،  أمس 
الــحــالــي لحكومة  ــتـــاف  أحـــــزاب االئـ
باتوا  )الــصــورة(  نتنياهو  بنيامني 
عــلــى قــنــاعــة بــنــهــايــة عــهــد رئيسهم، 
واقــــــتــــــراب املــــوعــــد الـــــــذي ســيــضــطــر 
فــيــه إلـــى االســتــقــالــة مــن منصبه مع 
تقديم لوائح اتهام ضده«. وبحسب 
لــرؤســاء  الــتــقــديــرات  فـــإن  الصحيفة 
ــم يــكــشــف عن  ــذه األحـــــــزاب الـــتـــي لـ هــ
هــويــتــهــا، تــشــيــر إلــــى أن الــتــطــورات 
املــتــوقــعــة ملــلــفــات نــتــنــيــاهــو تــؤســس 
ــتــــمــــال تـــقـــديـــمـــه اســـتـــقـــالـــتـــه فــي  الحــ
ــو/ حـــــزيـــــران  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ أواخــــــــــــر شــــهــــر يـ
واالتــفــاق على تحديد موعد  املقبل، 
لــانــتــخــابــات املــبــكــرة فــي سبتمبر/

أيلول املقبل.
)العربي الجديد(

زيارة مفاجئة لمقتدى 
الصدر إلى لبنان

ــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام«  أفــ
فــــي لـــبـــنـــان بــــوصــــول زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري في العراق مقتدى الصدر، 
أمس الجمعة، إلى العاصمة بيروت 
الــعــراق،  آتــيــا مــن مدينة النجف فــي 
في زيــارة لم ُيعلن عنها ُمسبقًا. مع 
العلم أنه سبق للصدر زيارة لبنان، 
الــعــام املـــاضـــي، أثــنــاء الــخــافــات مع 
ــــوري  ــة الــــســــابــــق نـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ

املالكي.
)العربي الجديد(

اشتباكات »فتح الشام« 
و»أحرار الشام« مستمرة

ــن جـــبـــهـــة »فـــتـــح  ــ هــــاجــــم عـــنـــاصـــر مـ
ــًا(، أمـــس  ــقــ ــابــ ــرة ســ ــنــــصــ الـــــشـــــام« )الــ
الــجــمــعــة، حـــواجـــز تــابــعــة لـــ»حــركــة 
ــرار الـــشـــام اإلســـامـــيـــة« فـــي جبل  ــ أحـ
الـــزاويـــة لــتــنــدلــع اشــتــبــاكــات عنيفة 
بني الطرفني أدت لسقوط العديد من 
الجرحى وانسحاب عناصر األحرار، 
بــعــد يــــوم مـــن اشـــتـــبـــاكـــات مــشــابــهــة 
بــريــف مــديــنــة جــســر الــشــغــور، غــرب 

إدلب. 
)العربي الجديد(

إدانات أممية لـ»ضرب التراث الثقافي«

»داعش« يدّمر آثار تدمر
أجمعت ردود 

الفعل، أمس، على 
إدانة تدمير تنظيم 

»داعش« واجهة 
المسرح الروماني 

في مدينة تدمر، 
بما في ذلك وصف 

»يونسكو« للتدمير بأنه 
»جريمة حرب«

مديرة »يونسكو«: 
جريمة حرب 

وخسارة كبيرة
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B B

  شرق
      غرب

أبو الغيط يزور لبنان

قام األمني العام للجامعة العربية، 
أحمد أبــو الغيط )الــصــورة(، أمس 
الجمعة، بزيارة قصيرة إلى لبنان، 
التقى خالها  لــســاعــات،  اســتــمــرت 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، مــيــشــال عـــون، 
ــواب، نــبــيــه  ــ ــنـ ــ ورئـــيـــســـي مــجــلــس الـ
بـــري، والــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
ــة ألحــــد  ــديـ ــقـ ــفـ ــام بــــجــــولــــة تـ ــ ــ كــــمــــا قـ
الــســوريــني في  الــاجــئــني  مخيمات 

لبنان.
)العربي الجديد(

محاولة اغتيال وزير 
الداخلية الليبي األسبق 

في بنغازي
نجا وزير الداخلية الليبي األسبق، 
عاشور شوايل، ونجله، من محاولة 
اغــتــيــال بــواســطــة هــجــوم بــســيــارة 
في  املــاجــوري  فــي منطقة  مفخخة 
بنغازي، شرق ليبيا، أمس الجمعة. 
وأدى االنفجار إلى وقــوع عدد من 
اإلصــــابــــات فـــي صـــفـــوف املــدنــيــني. 
وذكر مصدر بمركز بنغازي الطبي 
أن اإلصابات متفاوتة لكنها ليست 
بــأن شوايل ونجله  خطيرة. وأفــاد 

ال يزاالن في املستشفى للعاج.
)العربي الجديد(

حفتر يلتقي رئيس 
األركان المصري بالقاهرة

»عــمــلــيــة  الــتــقــى قـــائـــد مـــا يــســمــى بـــ
الـــكـــرامـــة« الـــلـــواء املــتــقــاعــد، خليفة 
حــفــتــر )الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، 
مع رئيس األركان املصري الفريق، 
محمود حجازي. وبحث الجانبان 
آخر ما توصلت له لقاءات الجانب 
املصري مع عدد من الوفود الليبية 
املــمــثــلــة لــكــافــة األطــــــــراف. وتــطــرقــا 
لــــلــــقــــاء املـــــنـــــوي عــــقــــده بـــــني حــفــتــر 
ورئــيــس حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
فــائــز الـــســـراج، قــريــبــًا فــي الــقــاهــرة. 
وتأتي زيــارة حفتر عشية اجتماع 
دول الــجــوار الــلــيــبــي، املــقــرر الــيــوم 
الــســبــت فــي مــقــر وزارة الــخــارجــيــة 

املصرية.
)العربي الجديد(

منفذ اعتداء اسطنبول: 
المعلومات عن »داعش« 

مقابل ايجاد ابني
اعــتــداء إسطنبول خال  أكــد منفذ 
ـــقــــادر  الـ عـــبـــد  ــة،  ــنــ الــــســ لـــيـــلـــة رأس 
ماشاريبوف، أن ثاثة من عناصر 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( 
ــوا أخـــــــذوا مـــنـــه ابـــنـــه حـــتـــى ال  ــانــ كــ
يشكل عقبة في وجه فراره، مشيرًا 
إلى أنهم وعدوه بإعادته له عندما 
يــغــادر إســطــنــبــول. وذكـــرت تقارير 
إعـــامـــيـــة تــركــيــة أن مــاشــاريــبــوف 
طـــالـــب الــســلــطــات بــمــعــلــومــات عن 
ابــنــه، مــؤكــدًا أنـــه سيبلغ األجــهــزة 
ــه  ــع اتــــصــــاالتــ ــيـ ــمـ ــيــــة عـــــن جـ ــتــــركــ الــ
ــال تم  مـــع تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي حــ
العثور على ابــنــه. فــي املــقــابــل، قال 
مــاشــاريــبــوف إنــــه غــيــر نــــادم على 
فعلته وبأنه سيكررها لو أتيح له 

ذلك.
)العربي الجديد(

سائق يدهس حشدًا 
في أستراليا ويوقع 

ثالثة قتلى
بث سائق مجنون الفوضى، أمس 
اندفع  الجمعة، في ملبورن عندما 
بسيارة نحو حشد متسببًا بمقتل 
ثــاثــة أشــخــاص وجـــرح 15 آخرين 
قــبــل أن يــتــم تــوقــيــفــه، بــحــســب ما 
أعلنت شرطة والية فكتوريا، والتي 
 
ً
عما الــحــادث  يكون  أن  استبعدت 
عن  عيان  إرهابيًا. وتحدث شهود 
»جثث تطير في الهواء«. وتخشى 
أســتــرالــيــا وقـــوع هــجــمــات لتنظيم 
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش( على 
أعلنت  السلطات  وكانت  أراضيها. 
لتنفيذ  مــخــطــطــات  أحــبــطــت  أنـــهـــا 
ــداءات فـــي مـــلـــبـــورن يــــوم عيد  ــ ــتـ ــ اعـ

املياد.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

السودانية  السفارة  في  أعلن مصدر مسؤول 
بــحــقــهــا في  بــــاده متمسكة  أن  الـــقـــاهـــرة،  فـــي 
ــــني، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــاتـ ــ مــنــطــقــة حــــايــــب وشـ
األيــــــــام الــقــلــيــلــة املـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد إجــــــــراءات 
لــلــتــحــرك فــي هـــذا املــلــف. وأوضــــح املــصــدر أن 
الخرطوم خاطبت الجانب املصري على مدار 
ســتــة أشــهــر بــثــاث مـــراســـات رســمــيــة بــشــأن 
الحقوق السودانية في منطقة املثلث الذهبي 
فــي حــايــب وشـــاتـــني، مــن دون تــلــقــي رد من 
الــجــانــب املــصــري، مضيفًا »الــجــانــب املصري 
يتعامل مع الخرطوم في هذا الشأن بنوع من 
االســتــخــفــاف، إال أنــنــا نملك كــثــيــرًا مــن أوراق 
الضغط، التي يمكن أن نستخدمها السترداد 
بني  التاريخية  العاقة  نقدر  لكننا  حقوقنا، 

شعبي وادي النيل«.
وحول ما إذا كان الحديث، في الوقت الراهن، 
ــزاع بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة على  ــنــ بـــشـــأن الــ

جزيرتي تيران وصنافير

القاهرة ـ العربي الجديد

تسعى أجــهــزة ســيــاديــة وأمــنــيــة فــي مصر، 
إلى إخماد انتفاضة أهالي مدينة العريش 
فــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، خـــال الــفــتــرة 
الحالية، عقب وجــود حالة غضب موسعة 
قـــوات األمـــن 10 شــبــان، كانوا  بعد تصفية 
مختفني قسريًا، بدعوى ضلوعهم في أعمال 
إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. حالة 
الغضب في مدينة العريش، لم تقتصر فقط 
على أهالي الشبان العشرة، ولكنها امتدت 
لــتــشــمــل كــبــار الـــعـــائـــات وأعـــضـــاء مجلس 
ــنـــواب، خــصــوصــًا مــع وجــــود تــخــّوف من  الـ

تكرار الوقائع نفسها مع شبان آخرين.

الغضب يشمل الجميع 
وتـــجـــّمـــع عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن كــــبــــار الـــعـــائـــات 
والوجهاء في مدينة العريش وتحديدًا في 
ديــوان »آل أيــوب«، السبت املاضي، واتفقوا 

 سيكون مدعاة للجانب السوداني للمطالبة 
ــال املــــصــــدر املــــســــؤول »ســنــظــهــر  ــ بـــحـــقـــوقـــه، قـ
بترابنا  متمسكني  غير  وكــأنــنــا  شعبنا  أمـــام 
ــــن مــلــف  ــــك عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ ــذلـ ــ الــــوطــــنــــي، ولـ
في  الحديث  يزيد  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 
الـــشـــارع الــســودانــي بــشــأن حــايــب وشــاتــني، 
وخصوصًا أن الحقوق في هذه الحالة أوضح 
كــثــيــرًا، والــوثــائــق والــتــاريــخ يــؤكــدان حقوقنا 

فيهما«. 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، كــشــف مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
»العربي  لـ خــال تصريحات خاصة  مــصــري، 
الــجــديــد«، عــن أن مــســؤولــني مــصــريــني طلبوا 
بدور  القيام  أخيرًا،  السعوديني  نظرائهم  من 
لـــدى الـــســـودان لــوقــف املــطــالــبــة بــضــم حايب 
وشاتني في هذه األثناء، لعدم إثارة الشارع 
املصري أكثر من الــازم إلى حني الخروج من 
البحرية  الحدود  اتفاقية تعيني  تمرير  مــأزق 
بني مصر والسعودية، والتي تنازلت القاهرة 
بــمــقــتــضــاهــا عـــن ســيــادتــهــا عــلــى الــجــزيــرتــني 
ــد املـــصـــدر أن املــــشــــاورات غير  ــ لـــلـــريـــاض. وأكـ
املعلنة بــني الــجــانــبــني، املــصــري والــســعــودي، 
ــعـــــام إلتـــمـــام  ــّرقــــت إلــــــى تـــهـــيـــئـــة الــــجــــو الـــ ــطــ تــ
االتفاقية، لكن في الوقت املناسب، مشيرًا إلى 
أن املسؤولني املصريني أكدوا أنه سيكون من 
الصعب اتخاذ أي خطوات فعلية بشأن ملف 
الجزيرتني في ظل املطالبات السودانية بفتح 
وشاتني،  حايب  بشأن  مباشرة  مفاوضات 
وأن هذا سيزيد من تأجيج الغضب أكثر في 

الشارع املصري، ومع قوى املعارضة.
وأوضـــح املــصــدر أن مصر أبــدت تفهمًا كبيرًا 
ومــرونــة فــي مــلــف إنــشــاء الــقــاعــدة العسكرية 

ــيـــة طــلــبــت مــــن بــعــثــتــهــا  »الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
لدى األمــم املتحدة إبقاء شكوى السودان في 
الـــدولـــي املتعلقة بـــحـــدوده مع  مــجــلــس األمــــن 
ــه »تـــمـــت مــخــاطــبــة بعثة  ــــح أنــ مـــصـــر«. وأوضــ
الــــســــودان إبـــقـــاء شـــكـــوى الــــســــودان بمجلس 
األمن الدولي قيد النظر، املتعلقة بحدوده مع 

ــر الـــداخـــلـــيـــة، مــجــدي  ــ عــلــى رفــــض لـــقـــاء وزيـ
عــبــد الـــغـــفـــار، مــعــتــبــريــن إيــــاه خــصــمــًا لــهــم، 
مـــع مــطــالــبــة كــافــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
عــن دوائــــر محافظة شــمــال ســيــنــاء بتقديم 
اســتــقــاالتــهــم مـــن املــجــلــس، احــتــجــاجــًا على 
ــن ِقـــبـــل أجــهــزة  »اإلجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة« مـ
أبناء املحافظة، خصوصًا في  الدولة بحق 
الــشــبــان. وتوسعت  مــن   10 أعــقــاب تصفية 
ــي الـــحـــمـــات األمــنــيــة  ــزة األمـــنـــيـــة فــ ــ ــهـ ــ األجـ
داخل مدينة العريش، منذ تصفية الشبان 
الـــعـــشـــرة، وأقـــدمـــت عــلــى قــتــل مـــواطـــن أمـــام 
ــه فــي  ــلـــوعـ زوجــــتــــه وأطــــفــــالــــه، بــــدعــــوى ضـ

العمليات اإلرهابية.
وتــحــّولــت جــنــازات الــشــبــان فــي قلب مدينة 
الـــعـــريـــش، إلــــى تـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة، وســط 
انتقادات واسعة النتهاكات وزارة الداخلية، 
وتنديد بالقتل خارج إطار القانون. وقالت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة إن أهـــالـــي مــديــنــة الــعــريــش 
ــد انــتــهــاكــات  ُيــــصــــّرون عــلــى الــتــصــعــيــد ضـ
قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وتـــحـــديـــدًا عقب 
في  اعتقالهم  بعد  الــشــبــان،  مــن   10 تصفية 
فترات مختلفة، بدعوى ضلوعهم بعمليات 

إرهابية ضد القوات املسلحة وأفراد األمن.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــادر لــــ ــافــــت املــــصــ وأضــ
أن األوضـــــــاع فـــي ســيــنــاء ولـــيـــس الــعــريــش 
املاضية،  الفترة  تــوتــرًا خــال  ازدادت  فــقــط، 
مــع اســتــمــرار االنــتــهــاكــات فــي حــق األهــالــي، 
وصلت إلى التصفيات الجسدية، للتغطية 
عــلــى فــشــل الــــقــــوات املــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
ــــي مــــواجــــهــــة تـــنـــظـــيـــم »واليــــــة  والــــشــــرطــــة فـ

سيناء«.

ضغوط أجهزة سيادية
ــغـــوط  ــن وجـــــــــود ضـ ــ ــت املـــــــصـــــــادر عــ ــفــ ــشــ وكــ
في  والفاعلني  الشبان  أهالي  على  مورست 
االنــتــفــاضــة ضــد األجــهــزة األمــنــيــة، مــن ِقبل 
أجــهــزة ســيــاديــة وبــعــض املــوالــني لــهــا، على 
مدار األيام القليلة املاضية. وأشارت إلى أن 
هذه الضغوط تتعلق باتصاالت مع أهالي 
الشبان وكبار العائات للتهدئة، مع وجود 
في  أكــثــر،  بــهــم  بالتنكيل  مبطنة  تــهــديــدات 
حــال تصعيد األمــر، وســط وجــود مؤشرات 

للتراجع من قبل بعض األهالي.
ت 

ّ
ولفتت املصادر إلى أن قوات الشرطة شن

حــمــات اعــتــقــاالت لــأهــالــي والــشــبــاب على 
ــام املـــاضـــيـــة، عــبــر حـــمـــات أمــنــيــة  ــ ــدار األيــ ــ مـ
ــدة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــ لــلــتــفــتــيــش فــــي أحــــيــــاء عـ
لتحجيم أي انتفاضة تجاه وزارة الداخلية. 
وأفـــــادت بـــوجـــود حــالــة غــضــب شـــديـــدة بني 
ــي الــــعــــريــــش، ظــــهــــرت خــــــال تــشــيــيــع  ــ ــالـ ــ أهـ
كبيرة،  أعـــداد  فيه  شــاركــت  الـــذي  الجثامني 
وســـط هــتــافــات مـــنـــددة بــانــتــهــاكــات أجــهــزة 
األمــــن، خــصــوصــًا مــع وجـــود تضييق على 

استام الجثامني.

ــراك الـــحـــالـــي فـــي مــديــنــة  ــبـــرت أن الــــحــ ــتـ واعـ
كل  في  موسعة  النتفاضة  مقّدمة  العريش، 
ســيــنــاء، رفــضــًا لــانــتــهــاكــات، ولـــذلـــك هــنــاك 
ســعــي لــــوأده بــشــكــل كــبــيــر، خــوفــًا مــن حالة 
تمرد فعلية تؤدي إلى مزيد من االضطرابات 
واألزمات في سيناء. وأكدت أن عددًا من كبار 
بالكشف  سيادية  أجــهــزة  طالبوا  العائات 
من  قسريًا  واملختفني  املعتقلني  مصير  عــن 
الشباب، الذين تم القبض عليهم عشوائيًا أو 
خال حمات أمنية خال األشهر املاضية، 
اعتقاله  مـــدة  تــصــل  بعضهم  أن  خــصــوصــًا 
إلى ثاث سنوات، من دون معرفة أماكنهم 
أو التهم املوجهة إليهم. وأوضحت املصادر 
ذاتــهــا أن عــمــلــيــات الــقــبــض عــلــى املــواطــنــني 
فــي الــعــريــش، ال تكون بحق أبــنــاء عائلة آل 
العشرة، وإنما هي  الشبان  أهالي  أو  أيــوب 

محاوالت لتهريب وتخويف اآلخرين.
وبــدأ عــدد من أهالي سيناء في البحث عن 
مــصــيــر ذويـــهـــم الـــذيـــن ألــقــت قــــوات الجيش 
والشرطة القبض عليهم على مدار السنوات 
الــثــاث املــاضــيــة، وأغلبهم غير مــتــورط في 
 
ً
أعــمــال عنف ولــم تــوّجــه لــه اتــهــامــات، فضا

عن عدم معرفة مكان احتجازهم.
الداخلية  تــواصــل وزارة  ذاتــــه،  الــســيــاق  فــي 
ــدة مـــن مــديــنــة  ــيـــاء عــ حـــمـــات أمــنــيــة فـــي أحـ
ــــي صـــفـــوف  الــــعــــريــــش، وســــــط اعــــتــــقــــاالت فـ
ــــي خـــــال تــفــتــيــش املـــــنـــــازل، وإغـــــاق  ــالـ ــ األهـ
»والية  تنظيم  أعلن  فيما  الرئيسية،  الطرق 
سيناء« قتل 4 مجندين في الجيش املصري 
األبــيــض، جنوب  الجامع  فــي حاجز  قنصًا، 

مدينة العريش، الثاثاء املاضي.

السعودية في جيبوتي، بعدما كانت القاهرة 
متمسكة برفضها، على اعتبار أن هذه املنطقة 
هي منطقة نفوذ مصري، وأن هذا أمر موجود 
في األعراف الدبلوماسية العربية، مشيرًا إلى 
أنـــه فــي حـــال إتــمــام اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة، ربــمــا يــكــون هــنــاك تــعــاون مصري 
هذه  بشأن  العسكري  الصعيد  على  سعودي 
سوداني  دبلوماسي  مسؤول  وكــان  القاعدة. 
أعلن تجديد باده شكواها في مجلس األمن 
الــــدولــــي املــتــعــلــقــة بـــحـــدودهـــا مـــع مـــصـــر، في 
املتنازع  إلــى منطقة حايب وشاتني  إشــارة 
وكالة  ونقلت  عقود.  منذ  البلدين  بني  عليها 
ــاء الـــســـودانـــيـــة الــرســمــيــة عـــن املـــســـؤول  ــبــ األنــ
ــه، الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، إن  ــولــ الـــدبـــلـــومـــاســـي قــ

مصر«. وفي أبريل/نيسان من العام املاضي، 
رفــضــت الــقــاهــرة، طــلــب الــخــرطــوم الــتــفــاوض 
ــاتــــني،  ــايــــب وشــ ــبــــاشــــر حــــــول مـــنـــطـــقـــة حــ املــ
وهو  عقود،  منذ  البلدين  بني  عليها  املتنازع 
الطلب، الذي لّوحت خاله السودان باللجوء 
ــــي. ويــتــطــلــب الــتــحــكــيــم  ــــدولـ ــــى الــتــحــكــيــم الـ إلـ
الدولي أن تقبل الدولتان املتنازعتان اللجوء 
إلــيــه، وهــو األمـــر الـــذي لــم تعلن مصر فــي أي 

وقت املوافقة عليه بشأن حايب وشاتني.
ــادر ســيــاســيــة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت مــــصــ
تصريحات   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصرية، 

وزير الدفاع املصري صدقي صبحي األخيرة، 
ــاوالت »تــبــريــد الـــشـــارع«  تــأتــي فـــي إطــــار مـــحـ
بـــشـــأن قــضــيــة نـــقـــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـــيـــران 
وصنافير، ال سيما بعد حكم املحكمة اإلدارية 
اتفاقية تعيني  النهائي بتأكيد بطان  العليا 

الحدود البحرية بني مصر واململكة.
وكـــان صبحي قــد قـــال، فــي مــراســم االحــتــفــال 
بانتهاء فترة اإلعداد العسكري لطلبة الكليات 
 »مصر تعيش ميادًا 

ّ
واملعاهد العسكرية، إن

الــســيــادة فيها للشعب  لــدولــة حديثة،  جــديــدًا 
وال سيادة على أرض مصر إال لشعب مصر، 
وقــواتــهــا املسلحة تثبت فــي كــل يـــوم والءهـــا 

ملصر ولشعبها«.
 تــصــريــحــات صبحي 

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

ــنــــه وبــــني  ــيــ »تــــــأتــــــي بــــعــــد تـــنـــســـيـــق كـــــامـــــل بــ
حول  السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس 
 »موقف الجانبني 

ّ
مضمونها«، مشددة على أن

ــواء مــؤســســة الــرئــاســة أو قـــيـــادة الــجــيــش،  ســ
واحـــد مــن هــذه القضية، ولــيــس لديهما أزمــة 

في التنازل عن الجزيرتني للسعودية«.

تحصين العالقات 
األلمانية ـ التونسية

تركيا نحو 
حكومة 
ائتالفية؟

 الـــشـــاهـــد، أملـــانـــيـــا فـــي 14 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط، 
قــبــل زيــــارة مــرتــقــبــة لــلــمــســتــشــارة األملــانــيــة، 
أنجيا ميركل، إلى تونس في مارس/ آذار 

املقبل«.
وقـــد بـــدأ الــشــاهــد حملته لــتــعــديــل املــواقــف 
األملانية ورفع اللبس الحاصل قبل أسبوع، 
بــلــقــائــه الــجــالــيــة األملـــانـــيـــة فـــي تــونــس يــوم 
عيد الثورة )14 يناير/ كانون الثاني(، في 
اجتماع نظمته الغرفة التجارية التونسية 
ــونــــس مــن  ــوقــــف تــ ــة، لـــتـــوضـــيـــح مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
املواضيع املطروحة على مستوى العاقات 
بني البلدين، التي تهددها تداعيات هجوم 
األملانية  األحـــزاب  بعض  واستثمار  بــرلــني، 
ــداء فـــي الـــصـــراع الــســيــاســي األملـــانـــي  ــتــ االعــ
التي  التشريعية  االنتخابات  قبل  األملــانــي 
ســـتـــجـــري بــــني أغـــســـطـــس/ آب وأكـــتـــوبـــر/ 

تشرين األول املقبلني.

الدولة ووحدة وتضامن األمة التركية. وقال 
السابقة،  الدستورية  »التعديات  إن  النائب 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية  أتــاحــت  والــتــي 
الحكم،   في نظام 

ً
ــدت خلا

ّ
بشكل مباشر، ول

التنافس بني رئيس الحكومة  قد يفتح باب 
ورئيس الجمهورية في وقت الحق«. وأضاف 
أنـــه »لــتــافــي عـــدم االســتــقــرار الــســيــاســي في 
املستقبل، كان ال بد من تشريع األمر الواقع، 
وفـــي سبيل ذلـــك تــم الــتــوافــق عــلــى تعديات 

دستورية جديدة«، وفق تأكيده.
لــــكــــن الــــنــــائــــب لــــفــــت إلـــــــى أن »تــــمــــريــــر هــــذه 
ب 

ّ
يتطل الشعبي  االســتــفــتــاء  فــي  الــتــعــديــات 

تــضــافــر جــهــود الــحــزبــني )الــحــركــة الــقــومــيــة 
والــعــدالــة والــتــنــمــيــة(، األمــــر الــــذي يستدعي 
بينهما«، بحسب  ائــتــافــيــة  حــكــومــة  تــكــويــن 
قــولــه. وتــابــع أن حــكــومــة كــهــذه تــهــدف »أواًل 
املوافقة  على  املواطنني  لحث  الحملة  إلدارة 
الباد  إدارة شــؤون  وثانيًا  التعديات،  على 
عام  انتخابات  لحني  االنتقالية  املرحلة  فــي 
الــســام مع  2019«. وذكـــر أن »انــهــيــار عملية 

تونس ـ وليد التليلي

ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــرت الــ ــ ــاشــ ــ بــ
اســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة ُوصـــــــــــفـــــــــــت 
»املــــســــتــــعــــجــــلــــة« لـــــــــرأب الــــصــــدع  ـــ بــ
ــن تــــداعــــيــــات اعـــتـــداء  ــع أملــــانــــيــــا، لـــلـــحـــّد مــ مــ
ســـوق املــيــاد فــي بــرلــني، فــي 19 ديسمبر/ 
التونسي  ذه 

ّ
نف الــذي  املاضي،  األول  كانون 

أنــيــس الــعــمــاري. وذكــــرت مــصــادر برملانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــونــس   وحــزبــيــة لـــ
مكثفة  دبلوماسية  حملة  برنامج  وضعت 
ــدأت بـــزيـــارة كــاتــب  مــتــعــددة االتـــجـــاهـــات، بــ
املكلف بملف  الخارجية  لــدى وزيــر  الــدولــة 
املــهــاجــريــن، إلــــى أملـــانـــيـــا، وســتــلــيــهــا زيــــارة 
ــيـــس الـــبـــرملـــان  ــقــــوده رئـ ــد بـــرملـــانـــي قــــد يــ ــ وفـ
مــحــمــد الــنــاصــر فــي الــقــريــب الــعــاجــل، على 
الحكومة يوسف  رئيس  بــزيــارة  تختتم  أن 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــي فـــي  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــر الــــــبــــــرملــــــان ال ــمــ ــتــ يــــســ
على  التصويت  من  الثانية  الجولة 
التعديات الدستورية التي ستتيح 
الــتــحــّول مـــن الــنــظــام الــبــرملــانــي إلـــى الــنــظــام 
إمكانية  الحديث عن  عــودة  الرئاسي، وســط 
ــدة يـــكـــون لــحــزب  ــديـ قـــيـــام حــكــومــة تــركــيــة جـ
أكثر من  مــرة منذ  القومية«، وألول  »الحركة 
15 عــامــًا، حصة فيها، فــي إطــار اتــفــاق سري 

مع حزب »العدالة والتنمية« الحاكم.
بها رئيس  أدلـــى  الــتــي  التصريحات  وكــانــت 
ــوزراء الــتــركــي، بــن علي يــلــدريــم، قبل أيــام،  الــ
ــادت فــتــح مــوضــوع مــشــاركــة »الــحــركــة  قــد أعــ
الــقــومــيــة« فــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، ســــواء في 
تحويل  فيها  سيتم  التي  االنتقالية  املرحلة 
استفتاء شعبي،  إلى  الدستورية  التعديات 
أو بعد إقــرار النظام الرئاسي ودخوله حيز 
التنفيذ عقب انتخابات 2019. وأثناء املقابلة 
التي أجــراهــا مع قناة »فوكس تي فــي«، قال 
ــم إنـــــه »بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــســتــفــيــد حـــزب  ــلـــدريـ يـ
الــحــركــة الــقــومــيــة مــن الــعــمــلــيــة، وفـــي مرحلة 
الــنــظــام الــرئــاســي مــن املــمــكــن أن يــتــم تعيني 
وزراء قــريــبــني )مــنــهــا(، أو حــتــى مــن الحركة 
الــقــومــيــة«، مضيفًا أنـــه »فـــي الــنــهــايــة تجري 

السياسية بحسب توازنات املجتمع«.
وعلى الرغم من أن تصريحات يلدريم قوبلت 
بــنــوع مـــن الــدهــشــة فـــي الـــشـــارع الــتــركــي، إال 
أنــــه يــبــدو أن األمــــر كــــان مــخــتــلــفــًا فـــي أروقــــة 
صــنــع الـــقـــرار أنـــقـــرة. والــحــديــث عــن إمكانية 
القومية«  »الحركة  بمشاركة  حكومة  تكوين 
ال يـــزال مــتــداواًل منذ فــتــرة طــويــلــة، ال سيما 
بــعــد الــتــعــاون املــكــثــف بــني قـــيـــادات »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« و»الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي سبيل 
تــقــديــم الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــتــي تهّيئ 

األرضية لانتقال نحو النظام الرئاسي.
ــم، ذكـــر  ــلــــدريــ وحـــــــول خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات يــ
أحـــد نــــواب »الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي الــبــرملــان 
التركي، طالبًا عــدم كشف اســمــه، فــي حديث 
ــذه الـــحـــركـــة لــم  ــ ــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعـــربـ »الـ ـــ لـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« حـــول  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــع »الـ ــ ــوافــــق مـ ــتــ تــ
ــل الـــحـــصـــول  ــ ــتــــوريــــة ألجــ الـــتـــعـــديـــات الــــدســ
أن  على مناصب في الحكومة«. وشــدد على 
الــســبــب الــرئــيــس لــتــحــركــات قـــيـــادات الحركة 
يــكــمــن بــرغــبــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

هواجس تونس
ــــرب  ــن ضـ ــ ــ ــــس مـ ــونــ ــ ــاوف تــ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــــــزايـــــــــدت مـ
أملانيا  أن  خصوصًا  البلدين،  بني  العاقات 
كـــانـــت مـــن أكـــبـــر الـــداعـــمـــني لــتــونــس مـــا بعد 
ــّرر تــحــويــل ديــونــهــا إلــى  الـــثـــورة، وأول مــن قـ
مشاريع استثمارية لدعم االقتصاد املتعثر، 
أمنية هامة  إلى تقديم مساعدات  باإلضافة 
وحــاســمــة فـــي مــراقــبــة الـــحـــدود وتــأهــيــلــهــا، 
لــلــحــّد مــن تــدفــق الــســاح واإلرهـــابـــيـــني منذ 
ــــوات، وســـبـــقـــت فــــي ذلـــــك كــــل الـــداعـــمـــني  ــنـ ــ سـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــني لـــتـــونـــس، بـــمـــن فـــيـــهـــم فــرنــســا 
املــتــحــدة. كما تخشى تونس من  والــواليــات 
تــصــاعــد خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض من 
الــحــزبــيــة عــلــى مهاجريها،  ــراف  ــ بــعــض األطـ
الــذيــن يبلغ عــددهــم حــوالــي 94 ألــفــًا. وسبق 
أن شـــّدد عــدد مــن املــســؤولــني األملـــان على أن 
بشأن  كفاية  تتعاون  ال  التي  الـــدول  »بعض 
يمكنها  ال  الشرعيني،  غير  املهاجرين  ملف 
التنموية«.  برلني  نيل مساعدة  تأمل في  أن 
واســتــهــدف الــتــحــذيــر دول املـــغـــرب الــعــربــي، 
خصوصًا تونس. ونقلت وكاالت األنباء عن 
وزيــر الــعــدل األملــانــي، هيكو مــاس، قوله إنه 
»يتعني ممارسة الضغط الضروري على من 
»املساعدة  إلى  كفاية«، مشيرًا  يتعاونون  ال 

ــــزب الـــعـــمـــال( الــكــردســتــانــي أدى تــقــريــبــًا  )حـ
اليمينية  الكتلة  في  الخافات  جميع  إلذابــة 
الحكومة  يــبــدو تشكيل  وبــالــتــالــي  الــتــركــيــة، 
االئــتــافــيــة مــســألــة وقــــت ال أكــــثــــر«. وفــــي ما 
احتمال  بشأن  املفاوضات  بتفاصيل  يتعلق 
قــيــام ائـــتـــاف حــكــومــي جـــديـــد، أكـــد أن أحـــدًا 

ــاعــــدة االقـــتـــصـــاديـــة«.  عـــلـــى الــتــنــمــيــة واملــــســ
مقاطعة شمال  داخلية  وزيــر  اعتبر  بـــدوره، 
ــاغــــر، أن األمــــر  الــــرايــــن وســـتـــفـــالـــيـــا، رالــــــف يــ
ــة«. وكــــان  ــويــ ــدمــ »يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة بـــرلـــني الــ
ــر اتــهــامــه بشكل  أخــطــر مـــا صــــدر عـــن الـــوزيـ
في  بالتقصير  التونسية  للسلطات  مباشر 
العملية.  فــي  األول  املتهم  ملف  مــع  التعامل 
وستفاليا،  الــرايــن  شــمــال  مقاطعة  وملــوقــف 
أهمية فائقة، لكون قوتها االقتصادية أقوى 
مــمــا تــنــتــجــه إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال مـــعـــًا، ما 
بالغة  أهمية  مسؤوليها  تصريحات  يمنح 
فــي تــحــديــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة األملــانــيــة، 
 عن وجود العدد األكبر من املهاجرين 

ً
فضا

ــة )حــــوالــــي  ــعـ ــاطـ ــقـ الـــتـــونـــســـيـــني فــــي هــــــذه املـ
ــًا(. لــذلــك ســيــتــوجــه الـــوفـــد الــبــرملــانــي  ــفـ 40 ألـ
ــاء مــــســــؤولــــني فـــــي بــــرملــــان  ــقــ ــلــ ــتــــونــــســــي لــ الــ
هــــذه املـــقـــاطـــعـــة، ولـــقـــاء يـــاغـــر، واملـــســـؤولـــني 
»تحميل  بــأن  الجميع  وتذكير  الفيدراليني، 
الكثير  فيه  بــرلــني  اعــتــداء  تــونــس مسؤولية 

من اإلجحاف«.

ملف المهاجرين
ووفقًا ملصادر متابعة، فإن »رئيس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد، ســيــنــاقــش مـــع املــســؤولــني 
األملـــــــان مـــلـــف املـــهـــاجـــريـــن الــتــونــســيــني غــيــر 
الــشــرعــيــني الـــذيـــن تــرغــب أملــانــيــا بــإعــادتــهــم 
إلــى تــونــس، ويبلغ عــددهــم 1257 تونسيًا«. 
لنظرائهم  التونسيون  املسؤولون  وسيؤكد 
األملـــــان أن »ال اعـــتـــراض لــديــهــم عــلــى عـــودة 
املهاجرين، على أن تتم بعد دراسة ملفاتهم 
ــدًا، والــتــأكــد مــن أنــهــم تونسيون  واحـــدًا واحــ
بالفعل، وأن ظروف األمن القومي التونسي 
م التمّعن في كل هذه امللفات«، رافضني 

ّ
تحت

العودة الجماعية لهؤالء.
األملــانــيــة،  فيله«  إذاعـــة »دوتــشــيــه  نقلت  كما 
االقتصادي  التنمية والتعاون  تحذير وزير 
األملـــانـــي غـــيـــرد مـــولـــر، حــــول تــقــلــيــص حجم 
العربي،  املغرب  املساعدات املخصصة لدول 
في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين 
أمــل لهم في الحصول على  غير شرعيني ال 
إقــامــة داخـــل بــــاده. وشــــّدد عــلــى أن »هدفنا 
األساسي ال بد أن يتمثل في ضمان استقرار 
املنطقة برمتها )شمال أفريقيا(، بما في ذلك 
ــاف أن »االنــهــيــار االقــتــصــادي  مــصــر«. وأضــ
لـــهـــذه الــــــدول ســـيـــؤدي إلــــى مــشــاكــل أكـــبـــر«. 
وأوضح مولر أن »املساعدات التنموية التي 
اســتــقــرار  هــبــات، ألن  ليست  أملــانــيــا  تقدمها 
الـــــدول يــخــدم بـــاألســـاس مــصــلــحــة أملــانــيــا«، 
املــســاعــدات تــخــصــص في  مضيفًا أن »هــــذه 
آليات  مجاالت تدعم الشباب، وهي بدورها 

للحد من الهجرة«.
ــا زعــيــم الــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي  أمـ
األخير من  العدد  فذكر في  زيغمار غابريل، 
ــر شبيغل« األملــانــيــة، بـــأن »مـــن ال  مجلة »ديـ
يتعاونون بشكل كاٍف ال يمكنهم االستفادة 
ــا أيـــده  ــو مـ مـــن مــســاعــدتــنــا الــتــنــمــويــة«. وهــ
بــقــوة وزيــــر الــداخــلــيــة األملـــانـــي تــومــاس دي 
ميزيير، العضو في الحزب املحافظ بزعامة 
املستشارة أنجيا ميركل، في حوار أدلى به 

ملؤسسة »ايه آر دي« مساء األحد املاضي.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، الــــبــــاجــــي قــائــد 
تـــتـــحـــمـــل  أكـــــــــد أن »بـــــــــــــاده  ــد  ــ ــ قـ ــــي،  ــــسـ ــبـ ــ ــــسـ الـ
مسؤولياتها تجاه شركائها بأوروبا، وعلى 
بــلــد يتحّمل  تــونــس  تــطــمــئــن ألن  أن  ــا  ــ أوروبــ
ــه«، حــســبــمــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
ــه »ال يــمــكــنــنــا  ــ »فــــرانــــس بـــــــرس«. وأضـــــــاف أنـ
تونسيني  يستبقي  أن  بــلــد  عــلــى  نــفــرض  أن 
فـــي وضــــع غــيــر قـــانـــونـــي، لــكــن يــجــب أواًل أن 
واقــع  أنهم تونسيون، وهــذا ليس  مــن  نتأكد 
الــحــال دائــمــًا«. وتــطــّرق السبسي إلــى قضية 
الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه »لدينا 
اتفاقيات مع أوروبا، ولدينا اتفاقيات ثنائية 
طّبق«. 

ُ
مع بعض الدول بما فيها أملانيا وست

وتأتي هذه املواقف وسط تغيرات سياسية 
التشريعية،  لانتخابات  اســتــعــدادًا  أملانية، 
 تــشــّعــب رهــــانــــات مــلــف املــهــاجــريــن 

ّ
فـــي ظــــل

ــه، ومــــحــــاولــــة بـــعـــض األحــــــــزاب  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ وتـ
استثماره في الحمات االنتخابية.

القومية، دولت  الحركة  إال زعيم  »ال يعرفها 
ــركــــي، رجـــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ بـــهـــجـــلـــي، والــ
أردوغـــــان، رئــيــس الـــــوزراء، بــن عــلــي يــلــدريــم، 

وبضعة أشخاص آخرين«، بحسب تعبيره.
وخــلــص الــنــائــب إلـــى أن »تــركــيــا مـــرت وتمر 
وتتلقى  تاريخها،  فــي  للغاية  حرجة  بفترة 
الــهــجــمــات مــن كــل حـــدب وصــــوب، وللحفاظ 
ــقـــرار ال بـــد مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة  ــتـ عــلــى االسـ
ــان مـــن املــمــكــن أن يـــكـــون لــحــزب  ــ واســـعـــة، وكـ
تراجع  لكنه  فيها،  دور  الــجــمــهــوري  الشعب 
عــن روح الـــوحـــدة الــتــي حــلــت بــعــد املــحــاولــة 
ــة، مــــمــــا أبـــــقـــــاه خـــــارج  ــلــ ــاشــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــقــ االنــ

الحسابات«، وفق تعبيره.
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ ــر بـــعـــض نــــــواب »الــ ــ ــّب وعــ
»العربي الجديد« عن تفاجئهم بتصريحات  لـ
يلدريم. وقلل بعضهم من شأنها مؤكدين أن 
حديث رئيس الوزراء التركي يتعلق بما بعد 
انتخابات 2019.  بعد  أي  االنتقالية،  املرحلة 
وأشار أحد النواب، طالبًا عدم ذكر اسمه، إلى 
أن هذا االحتمال غير مستبعد على اإلطاق. 
وقــال »تــواتــرت بعض األحــاديــث في الدوائر 
الحزبية الضيقة حول األمر، وسمعنا بعض 
التلميحات إلى أن األمر قد يبدأ التمهيد له 
بشكل رسمي في نهاية يناير/كانون الثاني 
ــالـــي، فــلــنــنــتــظــر نــهــايــة الــشــهــر ونـــــرى«،  الـــحـ

بحسب قوله.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــديــث في 
األروقــة الضيقة يــدور حول إمكانية تشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة بـــني »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
و»الحركة القومية«، يتولى بموجبها األخير 
ــد مــنــاصــب نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء وســت  أحــ
الرئاسي  النظام  تثبيت  يشبه  بما  وزارات، 
الذي  األمــر   ،2019 النتخابات  االنتظار  دون 
نــظــر إلــيــه بــعــض نـــواب »الــعــدالــة والتنمية« 
بـــاعـــتـــبـــاره مــبــالــغــًا فـــيـــه. وأكـــــد أحــــد الـــنـــواب 
ــر تــعــيــني نــائــب  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أمـ لــــ
لرئيس الوزراء عن الحركة القومية أمر شبه 
مؤكد، خصوصًا بعد تجربتنا مع منتسبي 
ــذات بـــعـــد انــضــمــام  ــ ــالـ ــ ــة الـــقـــومـــيـــة وبـ الـــحـــركـ
ــة(، طـــوغـــرول  ــركـ ــحـ ــن الـ ــادي املــنــشــق عـ ــيـ ــقـ )الـ
تــوركــيــش، وســيــكــون ضــمــن الــحــكــومــة الــتــي 
ستدير شؤون الباد حتى انتخابات 2019«، 
كما قــال الــنــائــب، الفــتــًا إلــى أن »الــحــديــث عن 
الـــوزارات الست مبالغ فيه، وال يتناسب مع 
عـــدد مــقــاعــد الــحــركــة الــقــومــيــة فــي الــبــرملــان«، 
بــحــســب قـــولـــه. وتــوركــيــش هـــو ابـــن مــؤســس 
حــــزب »الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة« لــكــنــه انـــشـــق عن 
ــاركـــة في  الـــحـــركـــة بــعــد رفــــض بــهــجــلــي املـــشـ
الــحــكــومــة االئــتــافــيــة الــتــي تــلــت انــتــخــابــات 
يونيو/حزيران 2015، وال يزال يشغل منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء. وتـــأتـــي تــصــريــحــات 
يــلــدريــم لتفتح الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة عــودة 
تــوركــيــش إلـــى »الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي إطــار 
مــصــالــحــة مـــع بــهــجــلــي، تــمــكــنــه مـــن الــحــفــاظ 
الحكومة ولكن كممثل عن  على منصبه في 

»الحركة القومية«.
ونـــفـــى زعـــيـــم هـــــذه الـــحـــركـــة، بــهــجــلــي، هـــذه 
ــددًا عــلــى  ــشــ ، مــ

ً
ــلـــومـــات جــمــلــة تـــفـــصـــيـــا ــعـ املـ

أن حــزبــه لـــم يــكــن أبــــدًا فـــي مــوقــف املــفــاوض 
أثناء  الحكومة  فــي  مكاسب  على  للحصول 
الــتــوافــق عــلــى الــتــعــديــات الــدســتــوريــة. لكن 
مــراقــبــني يـــؤكـــدون أن هـــذا الــنــفــي ال يختلف 
عــــن طـــريـــقـــة بــهــجــلــي فــــي الــتــمــهــيــد لـــأمـــور 
والتحوالت التي ينوي فعلها، تمامًا كما فعل 
عند بدء املباحثات مع »العدالة والتنمية« في 
سبيل تمرير التعديات الدستورية. وبعدما 
أكــــد أنــــه ســيــمــرر هــــذه الــتــعــديــات وســيــديــر 
حملة رافضة لها في االستفتاء الشعبي، عاد 
وعدل موقفه داعيًا الجميع للتصويت بنعم 

سواء في البرملان أو في االستفتاء.

رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض حول حاليب وشالتين )األناضول(

تصريحات يلدريم قوبلت بنوع من الدهشة في الشارع التركي )خليل صقركايا/األناضول(

ميركل والسبسي في ألمانيا عام 2015 )سفن هوب/فرانس برس(

تبذل السلطات 
التونسية جهودًا 

حثيثة لرأب الصدع 
في العالقات 

المتردية مع ألمانيا، 
على خلفية اعتداء 

برلين الشهر الماضي 
وضلوع شخص 
تونسي فيه من 

جهة، والمهاجرين 
التونسيين غير 

الشرعيين من جهة 
أخرى، من دون 
تناسي الخطاب 

السياسي الذي يسبق 
االنتخابات األلمانية

بين  تركيا  في  ائتالفية  حكومة  تشكيل  احتمال  عن  الحديث  يجري 
»الحركة القومية« و»العدالة والتنمية«. البعض يعتقد أن الخطوة 
ستتم بعد إقرار التعديالت الدستورية، وآخرون يتوقعونها بعد 2019

سيناريوهاتقضية

استراتيجية دبلوماسية 
مستعجلة الحتواء 
ارتدادات اعتداء برلين

تفاهمات »الحركة القومية« 
و»العدالة والتنمية« قد تنسحب 

على مجلس الوزراء

خاصخاص

محاكمات 
دولية

بحث البرلمان التونسي 
أمس في الئحة مقترحة 

من كتلة الحرة، تدعو 
الحكومة لتصنيف الجرائم 

المقترفة من تونسيين 
في ليبيا والعراق وسورية 

كجرائم إبادة وجرائم 
ضد اإلنسانية. ودعت 

الالئحة لمحاكمة العائدين 
واتخاذ اإلجراءات لتعهد 
المحكمة الجنائية الدولية 

بتتبع من بقي خارج 
تونس.

المساعدات التنموية 
التي تقدمها ألمانيا 

ليست هبات

تمرير التعديالت في 
االستفتاء يتطلّب تضافر 

جهود الحزبين

الشاهد سيناقش 
مع المسؤولين األلمان 

ملف المهاجرين

مرونة مصرية تجاه 
إنشاء القاعدة السعودية 

في جيبوتي

السعي لوأد 
الحراك خوفًا من حالة 

تمرد فعلية

يلدريم: من الممكن 
تعيين وزراء من 

الحركة القومية

تحاول القاهرة توسيط 
الرياض مع الخرطوم 

لحثها على التخلي عن  
مطلب استرداد حاليب 

وشالتين، لعدم إثارة 
الشارع المصري أكثر

تحاول أجهزة مصرية 
قمع التحركات 

االحتجاجية ألهالي 
العريش )شمال سيناء( عبر 
ضغوط عليهم، وصلت 

إلى حد توجيه تهديدات 
بالتنكيل بهم
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البرتقال«، من تصاعد  بـ»مدينة  التي تعرف  تعاني محافظة ديالى، 
بعد  إال  الطائفية  تعرف  لم  التي  المحافظة  المليشيات.  انتهاكات 

دخول المليشيات تبدو كمدينة أشباح اليوم

يبدو التوتر بين 
األكراد والتحالف 

الحاكم في بغداد 
حول المناطق 

المتنازع عليها في 
محافظة نينوى، 

مفتوح على 
احتماالت عدة. 
ويحاول األكراد 

فرض أمر واقع 
من خالل سيطرة 

البشمركة على 
14 مدينة و380 
قرية ورفضهم 
االنسحاب منها 

بعد انتهاء تحرير 
الموصل

67
سياسة

األبــطــال«، أو »الله ينصركم«. ثم نجيب عن 
نــقــول  وأال  وود،  صــــدر  بـــرحـــابـــة  ســـــؤال  أي 
نحن صحافيون على اإلطاق بل مواطنون 
عــــاديــــون، وأن ســبــب زيــــــارة املــحــافــظــة هو 
يبدو مقبواًل  فالعذر  زراعــيــة،  لشراء معدات 
كــثــيــرًا ألي حـــاجـــز تــفــتــيــش يـــرغـــب بــمــعــرفــة 
ــذه، خــصــوصــًا أنـــه مــوســم  ســبــب زيــارتــنــا هــ
الزراعة الشتوية الحالي، واألهم من ذلك أن 
املليشيات تملك سوقًا كبيرة لهذا النوع من 
حقول  حاصدات  مصادرتها  بفعل  التجارة 
محافظات صــاح الــديــن واألنــبــار واالتــجــار 

بها داخل ديالى.
يمكن ببساطة لسكان مدينة بعقوبة معرفة 
لم  فاملدينة  إليهم،  الــوافــد  الغريب  الشخص 
آالف  يوميًا عشرات  تستقبل  كالسابق  تعد 
الـــزوار، ســواء السياح الوافدين إلــى منتجع 
الــراغــبــني بالتسوق  الــســيــاحــي، أو  الــصــدور 
منها. إال أن ذلك لم يمنع من كان في مقهى 
شعبي وسط بعقوبة من الترحاب، ودعوتنا 
إلى الشاي وكاسات »الباقاء« )فول(. املقهى 
نــفــســه، تــعــرض إلـــى اعـــتـــداء إرهـــابـــي، تبناه 
ــــش( قبل  تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــ
مـــواطـــنـــني، غالبيتهم  تــجــمــع  أشـــهـــر، خــــال 
شبان، ملتابعة مباراة بني فريقي ريال مدريد 
وبرشلونة. وأسفر االعتداء عن مقتل وجرح 

العشرات من املدنيني، بينهم أطفال.
العراقي  البرملان  ويمثل محافظة ديالى في 
ــقـــوى  14 نــــائــــبــــًا، غــالــبــيــتــهــم مــــن اتــــحــــاد الـ
تلك  فــي  السكانية  الغالبية  بفعل  العراقية، 
املحافظة  نـــواب  مــن  سبعة  أن  إال  املحافظة، 
ال يــســتــطــيــعــون دخــولــهــا مــنــذ الـــعـــام 2014، 
وهو ما يؤكده أحد أعضاء البرملان السبعة 
لـ«العربي الجديد«، مبينًا أنه لم يزر مدينته، 
منذ أكثر من عامني، بسبب املليشيات التي 
تــوعــدت بــقــتــلــه. ويــضــيــف »مــحــافــظ ديــالــى، 
منصب  أيضًا  يشغل  الــذي  التميمي،  مثنى 
ــدر فــــي املـــحـــافـــظـــة، وصـــل  ــ زعـــيـــم مــلــيــشــيــا بـ
بـــانـــقـــاب يــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر االنـــقـــابـــات 
ــكـــريـــة، بـــعـــد أن أحــــاطــــت املــلــيــشــيــات  الـــعـــسـ
املجمعي،  عــامــر  املــخــلــوع،  املــحــافــظ  بمكتب 

بــالــنــســبــة إلـــى الــصــحــافــيــني خـــال الــعــامــني 
املاضيني.

ــول الـــطـــريـــق الــــرابــــط بــــني بـــغـــداد  ــ ــلـــى طـ وعـ
وديالى، استوقفت السيارة التي تقل فريق 
الــجــديــد«، أربــعــة حواجز  تحقيق »الــعــربــي 
التي  للمليشيات،  أخــرى  وتسعة  للجيش، 
بــــدت مــنــفــصــلــة عـــن حـــواجـــز أخــــــرى، تــكــاد 
تكون شبه شكلية تابعة للشرطة العراقية. 
تفتيش  نقطة  بــني  اإلجـــــراءات  تختلف  وال 
وأخـــرى. الــســؤال عن هوية من في السيارة 
السيارة نفسها.  يكون مقدمًا على تفتيش 
وفـــــي الـــــعـــــادة، فـــــإن الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى نــقــاط 
ولحاهم  املرقطة  بمابسهم  تلك،  التفتيش 
الــكــثــة، يــكــونــون عــلــى درايــــة تــامــة بــأســمــاء 
الــعــوائــل والــقــبــائــل وطــائــفــة كـــل مــنــهــا، فا 
بشكل  الطائفية  الهوية  عن  للسؤال  حاجة 

مباشر.
ــؤال الــكــاســيــكــي« املـــعـــروف  ــن ثـــم »الــــســ ومــ
فــي الــعــراق داخـــل نــقــاط التفتيش »مــن أين 
أتيت وإلى أين أنت ذاهب؟«. وتنتشر صور 
كــبــيــرة، بــعــضــهــا ظــهــر بــالــيــًا بــفــعــل الــزمــن، 
لــزعــيــم الـــثـــورة اإليــرانــيــة الـــراحـــل روح الله 
وصور  خامنئي،  علي  والحالي  الخميني، 
الــعــراق  فــي  أخـــرى لقتلى مليشيات قــضــوا 
ــة، عــلــى مــســافــات لــيــســت مــتــبــاعــدة  وســـوريـ
ــــول الــطــريــق  عــــن بــعــضــهــا بـــعـــضـــًا، عـــلـــى طـ
البالغ نحو 70 كيلومترًا، حتى مركز مدينة 

بعقوبة عاصمة محافظة ديالى.
ــادات الحاج  كــان يتعني علينا أن نتبع إرشـ
محمد )66 عــامــًا(، وهــو صــاحــب متجر في 
الرابط  منطقة خان بني سعد على الطريق 
ــــداد، اشـــتـــريـــنـــا مـــنـــه كــمــيــة  ــغـ ــ بــــني ديــــالــــى وبـ
ارتفاع درجة  كبيرة من قناني املياه بسبب 
إليقافها  الــســيــارة وحاجتنا  مــحــرك  حـــرارة 
وذلـــك حتى  لتبريدها،  وأخـــرى  مسافة  بــني 
ــــى وجـــهـــتـــنـــا، وهـــي  نــنــجــح فــــي الــــوصــــول إلـ
مــديــنــة بــعــقــوبــة. ومـــن اإلرشـــــــادات أن نفتح 
نوافذ السيارة، وأن نضحك في وجوه أفراد 
الــجــيــش أو املــلــيــشــيــات، ونــبــادرهــم بــعــبــارة 
ــه يــســاعــدهــم  ــلــ ــة »الــ ــيـ ــراقـ ــعـ عـــلـــى الـــلـــهـــجـــة الـ

الـــذي اضــطــر إلـــى مــغــادرة املــحــافــظــة. وبعد 
يــومــني صــدر حكم قضائي مــن محكمة في 
ديالى بالقبض عليه ومن ثم جرى تصويت 
صوري داخل مجلس املحافظة على إقالته. 
وعــلــى الــرغــم مــن نقض املحكمة االتــحــاديــة 
في بغداد لقرار اإلطاحة باملحافظ السابق، 
واعــتــبــرت تــنــصــيــب الــتــمــيــمــي غــيــر شــرعــي، 
اآلن،  أنــه ما زال يحتفظ بمنصبه، حتى  إال 
وسط تغاضي بغداد، وهو أمر يثير العديد 
ــد عــضــو  ــؤكــ ــفــــهــــام«. ويــ ــتــ ــات االســ ــن عــــامــ مــ
الــبــرملــان نــفــســه أن »رئــيــس الــبــرملــان، سليم 
الــجــبــوري، ذهــب قبل نحو ثاثة أشهر إلى 
املـــقـــداديـــة، لــكــنــه مــنــع مــن دخــولــهــا واضــطــر 

للعودة إلى بغداد، وتناقلت خالها وسائل 
اإلعام العراقية ذلك، لكن من دون أن تتحرك 

الحكومة لوضع حد ملا يحدث في ديالى«.
ومــــع تــعــذر الــحــصــول عــلــى مـــســـؤول واحـــد 
يوافق على ذكر اسمه الصريح للتحدث عن 
الحزب  قيادي في  ديالى، يؤكد  الوضع في 
الديمقراطي في مدينة كار التابعة لديالى، 
وتخضع حاليًا لسيطرة البشمركة الكردية، 
تابعة  مليشيات  مــن  مختطفة  املحافظة  أن 
إليــران وتتعرض لتغيير ديموغرافي كبير. 
املسؤول  خــوشــنــاو،  جــال  العقيد  ويضيف 
فــي قـــوات الــبــشــمــركــة، أن »الــســكــان الــذيــن ال 
ــفــــرار مـــن املــحــافــظــة يــأتــون  يــســتــطــيــعــون الــ

لــســيــطــرة البشمركة،  الـــى مــنــاطــق خــاضــعــة 
ــرب يـــتـــطـــوعـــون مــع  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــبــ ــعــــض الــــشــ وبــ
فقط  ومــهــام مختلفة،  أعــمــال  فــي  البشمركة 
للحصول على حصانة، فاملليشيات ال تريد 
االحتكاك بقواتنا«. وأشار إلى وجود »أكثر 
من 20 سجنًا تابعة للمليشيات، يقبع فيها 
آالف املدنيني األبرياء، وهم يمثلون مصدر 
ثم  تعتقلهم  الــتــي  للمليشيات،  مــالــي  دخــل 
تساوم ذويهم على املال إلطاق سراحهم«، 
مــؤكــدًا اســتــمــرار عمليات جلب عــائــات من 
مــدن الجنوب، وأخـــرى مــن مناطق األهـــوار، 
ــقــــرى واملـــــــدن الـــحـــدوديـــة  وإســـكـــانـــهـــا فــــي الــ
مــع إيـــران بعد طــرد أهلها بحجة اإلرهـــاب، 

والجميع يعلم بذلك. كما أن دوائر التسجيل 
وتم  املليشيات  لسيطرة  خضعت  الــعــقــاري 
االستياء على ممتلكات مسيحيي وصابئة 
ديـــالـــى، الـــذيـــن فـــر غــالــبــيــتــهــم إلــــى الــســويــد 
وفرنسا، مستفيدين من برنامج أطلقته تلك 

الدول الحتضان مسيحيي العراق.
ويقول مسؤول في مجلس محافظة ديالى 
إلــــى منصب  الــتــمــيــمــي   »وصــــــول مــثــنــى 

ّ
إن

املــحــافــظ، لـــم يــكــن قــانــونــيــًا، بـــل كـــان عــبــارة 
عــن انــقــاب مــدعــوم بــقــوة الـــســـاح«، مبينًا، 
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ــعـ خــــال حــديــثــه مـــع »الـ

»الــتــمــيــمــي، وبــدعــم مــن زعــيــم مليشيا بــدر، 
ــادي الـــعـــامـــري، اســتــطــاع كــســب عــــدد من  ــ هـ
أعـــضـــاء الــقــائــمــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي املــحــافــظــة، 
والتهديد،  املالية  كالرشى  مختلفة،  بطرق 
واســتــطــاع إســقــاط املــحــافــظ الــســابــق، بقوة 
الــســاح، إذ كانت مليشيا بــدر التي ينتمي 
إليها املحافظ تهدد وتتوعد وترسل رسائل 
التهديد، دعمًا للتميمي«. وأضاف املسؤول، 
 »التميمي، 

ّ
إن الــذي طلب عــدم كشف اسمه، 

ــر إدارة 
ّ

املــنــصــب، ســخ وبــعــد سيطرته عــلــى 
املحافظة لخدمة مليشياته وتوفير الساح 
والعتاد والدعم الكامل، لتصبح أكبر تهديد 
في املحافظة، وتصول وتجول أينما وكيفما 
 »املحافظ قمع كل األصوات 

ّ
شاءت«، مؤكدًا أن

الــتــي تــطــالــب بــإقــالــتــه، عـــن طــريــق الــقــانــون 
ــــره لـــخـــدمـــتـــه إلصــــــــدار مــــذكــــرات 

ّ
ــــذي ســــخ ــ الـ

االعتقال ضــّد كل من يقف بوجهه«. وأشــار 
 »مــعــارضــي املــحــافــظ لــم يتبق منهم 

ّ
إلــى أن

 حالة الرعب 
ّ
 بعدد األصابع، إذ إن

ّ
اليوم إال

من  منعتهم  الجسدية  والتصفية  والــخــوف 
دخـــول املــحــافــظــة«، مــؤكــدًا »تــــورط املحافظ 
ومليشياته بعدد من الجرائم، ومنها مقتل 
نائب املحافظ، زاهد الجبوري، ومقتل عضو 

مجلس املحافظة، أحمد الحربي«. 
وخال زيارة إلى مقر منظمة محلية تعني 
بغداد  من  وتتخذ  ديالى،  محافظة  بشؤون 
مقرًا لها بعد قتل رئيسها السابق وتفجير 
مقرها، كانت سيدة عّرفت عن نفسها باسم 
ســحــر الــشــمــري، تــحــاول تــرجــمــة تــقــريــر إلــى 

الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة إلرســـالـــه إلـــى بــعــثــة األمــم 
املتحدة. تقول إنها توثق حاالت االنتهاكات 
بـــــــأول. وتــضــيــف  الـــيـــومـــيـــة وتـــرســـلـــهـــا أول 
الشمري، لـ«العربي الجديد«، هناك كثير من 
الجرائم، لكن أكثرها بشاعة ما جرى خال 
العامني املاضيني فقد قتل اآلالف من السكان 
وهــجــر عــشــرات اآلالف اآلخـــريـــن، مــؤكــدة أن 
العامني  30 جريمة قتل جماعي وقعت بني 
لم  الــضــحــايــا،  مــئــات  أوقــعــت  2013 و2016، 
ولـــم تعلق  أي تحقيق  بــهــا  الــحــكــومــة  تفتح 
املليشيات، ومنها جريمة  عليها، خوفًا من 
بعقوبة، عندما هاجمت  فــي  جــامــع ســاريــة 
املــلــيــشــيــات الـــجـــامـــع وأســـقـــطـــت نـــحـــو 200 
قتيل وجريح، ثم جريمة جامع الصديق في 
ناحية الوجيهية التابعة إلى قضاء املقدادية 
 وجريحًا، ثم جريمة جامع 

ً
بواقع 190 قتيا

مــصــعــب فـــي مــنــطــقــة حــمــريــن الــتــابــعــة إلــى 
 
ً
ناحية السعدية في ديالى بنحو 160 قتيا
والتي  املــقــداديــة،  وجــريــحــًا، وجريمة سجن 
، ومأساة قرية القراغول 

ً
سقط فيها 27 قتيا

أطــفــال. وتضيف  ، بينهم 
ً
قــتــيــا بــواقــع 132 

ويسيطر  مختطفة،  »املحافظة  أن  الشمري 
ــعـــروف بــجــرائــمــه،  عــلــيــهــا زعـــيـــم مــلــيــشــيــا مـ
أنــه ال فتنة طائفية بني  لكن يجب أن نؤكد 
تستهدف  مليشيات  القضية  إنما  السكان، 
سكان املحافظة على أسس طائفية، وإيران 

تقف وراء ذلك«.
لـــم يــنــجــح مــحــافــظ ديـــالـــى الــحــالــي، وزعــيــم 
مليشيا »بــــدر« فــيــهــا، مــثــنــى الــتــمــيــمــي، في 
إحـــــداث أي تــغــيــيــر إيــجــابــي عــلــى صــورتــه، 
ــتـــاذ الــــذي يــجــب أن يــكــون  فــحــتــى لــقــب األسـ
مـــاصـــقـــًا ملــنــصــب املـــحـــافـــظ فــــي الــــعــــراق لــم 
ــلـــيـــه بـــــني األوســـــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة،  يـــحـــصـــل عـ
يكون مصطلح  أن  الرسمية. ويمكن  وحتى 
»حجي مثنى« أو »الحجي« كافيًا ملعرفة أن 
املقصود هو املحافظ. ومن يحاول التنكيل 
بــه يــســتــخــدم عــبــارة »مــثــنــى مــســتــودعــات«، 
وهـــو مــا تــم االســتــفــهــام عــنــه مــن خـــال أهــل 
املــديــنــة، إذ أشــــاروا إلــى أن التسمية جــاءت 
مـــن تــهــم قــديــمــة تـــواجـــه املــحــافــظ بــالــتــورط 
في سرقة مستودعات حكومية بعد سقوط 
ــــو ســر  ــــال الــــغــــزو األمــــيــــركــــي، وهـ بــــغــــداد خـ
تــكــويــن ثــروتــه، الــتــي أهــلــتــه لــتــولــي منصب 

مليشياوي هام، ومن ثم أن يكون محافظًا.
ويــــــــؤكــــــــد مـــــــصـــــــدر رفـــــــيـــــــع املــــــســــــتــــــوى فـــي 
أن  ــغــــداد  بــ فــــي  الـــعـــراقـــيـــة  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
ــرة بــعــمــلــيــات  ــاشــ ــبــ ــمـــي مـــــتـــــورط مــ ــيـ ــمـ ــتـ »الـ
واجتماعية  سياسية  لشخصيات  اغــتــيــال 
ــة«. ويــضــيــف  ــيـ ــفـ ــائـ ــــع طـ ــــدوافـ ــة بـ ــريـ ــائـ وعـــشـ
الـــضـــابـــط، وهــــو عــمــيــد فـــي مــديــريــة شـــؤون 
ــالـــوزارة فــي بــغــداد طــلــب عــدم  املــحــافــظــات بـ
الكشف عن اسمه خال لقاء جرى في مكتبه 
مع »العربي الجديد«، إن »التميمي باق في 
مــنــصــبــه، وقــــرار املــحــكــمــة الــقــاضــي ببطان 
تــســمــيــتــه مــحــافــظــًا أوقــــف بــفــيــتــو إيـــرانـــي«، 
التهم،  عــشــرات  يــواجــه  »املــحــافــظ  أن  مبينًا 
العراقيني  بحق  وتفجير  قتل  جرائم  بينها 
السنة في املحافظة، وإطــاق يد املليشيات، 
 عن تنفيذ عمليات إقصاء طائفية في 

ً
فضا

دوائـــر ومــؤســســات الــدولــة«. ويــقــول النائب 
عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي لـ«العربي 
في  السائدة  الساح هي  »لغة  إن  الجديد«، 
املحافظة اليوم«، مضيفًا »الوضع في ديالى 
من سيئ الى أسوأ«. وقال »رسالتي للجميع، 
في  البرتقال«  وتشتري  أهلها  تفقد  ديــالــى 
ــارة إلـــى صــفــة »مــديــنــة الــبــرتــقــال« الــتــي  ــ إشـ

كانت تطلق على املحافظة.

ديالى 
»أرض البرتقال الحزين«

لغم المناطق المتنازع عليها

أبـــو حــســيــن، وهـــو صاحب  كــشــف 
مقهى، وفقد ابنه في اعتداء وقع 
الجديد«،  لـ«العربي  الماضي،  العام 
من  القريب  التحرير،  حي  »في  أنه  عن 
استعدادات  هناك  كانت  المقهى، 
الظهيرة،  وقــت  ــاف  زف حفل  لبدء 
فالناس باتوا يحتفلون صباحًا أو خالل 
الشمس  غروب  فبعد  فقط،  الظهر 
ما  أشبه  ديالى  مــدن  غالبية  تصبح 
فيها  يتجول  ال  أشباح  بمدينة  تكون 
وأضاف  والمليشيات«.  األمن  أفراد  إال 
زفاف  أجل  »االحتفاالت قائمة من  أن 
وهما  طــه،  الحاج  بنت  على  أحمد 

من طائفتين مختلفتين«.

الفرح 
خالل النهار فقط

الغالف

قضية

ديالى ـ على الحسيني
        أحمد النعيمي

»مــديــنــة الــبــرتــقــال تــرحــب بــكــم«. 
الفــــتــــة يـــصـــل عـــمـــرهـــا ألكــــثــــر مــن 
ــًا عـــنـــد املــــدخــــل الــرئــيــس  ــامـ 90 عـ
ملحافظة ديالى شرق العراق، والحدودية مع 
إيران، غير أنها لم تعد كذلك، فحتى سكانها 
ــرى، تــاركــني  يــهــربــون منها إلـــى مــنــاطــق أخــ
مــنــازلــهــم وكـــل مــمــتــلــكــاتــهــم بــفــعــل عمليات 
القتل اليومية واالعتقاالت العشوائية التي 
تــنــفــذ فــــي املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة، 
وبــدفــع مــبــاشــر مــن كــبــار املــســؤولــني فيها، 
وأحــــزاب  مليشيات  إلـــى  غالبيتهم  ينتمي 
سياسية راديكالية معروفة بوالئها إليران، 
مفاصل  غالبية  على  املليشيات  تسيطر  إذ 

تكتظ السجون 
بالمعتقلين الذين أمضى 

بعضهم سنوات

سبعة من نواب 
المحافظة ال يستطيعون 

دخولها 

يوميات محافظة تعاني التهجير وتجاوزات المليشيات

تمّسك البشمركة بعدم االنسحاب 
ينذر باقتتال آخر على أرض نينوى

الــحــيــاة هــنــاك. وتــعــود آخـــر زيــــارة ملــســؤول، 
أو موظف أممي، إلــى املحافظة إلــى ما قبل 
املجتمع  منظمات  هجرتها  بينما  عــامــني، 
أبوابها  الــدولــيــة  املنظمات  وأغــلــقــت  املــدنــي 
ونــقــلــتــهــا إلـــــى مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة أو 
بــــغــــداد، فــيــمــا تــكــتــظ الـــســـجـــون الــرســمــيــة، 
وغـــيـــر الــرســمــيــة فــيــهــا، بــاملــعــتــقــلــني الــذيــن 
أمــضــى بعضهم ســنــوات عــــدة، مــن دون أن 
 
ً
يحال إلــى القضاء، هــذا إن كــان هناك أصا

مرعبة  صـــورة  العتقالهم.  قضائية  مــذكــرة 
للمحافظة املاصقة للحدود اإليرانية، فآلة 
طائفي  أســاس  على  مستمرة  فيها  البطش 
منذ ســنــوات طويلة، وســط صمت حكومي 
مــطــبــق وتــعــتــيــم إعــامــي غــيــر مــســبــوق، من 
ــــال ســلــســلــة اغـــتـــيـــاالت لــصــحــافــيــني، إذ  خـ
تصدرت ديالى قائمة أخطر مناطق العراق 

أعلن الجيش العراقي، أمس الجمعة، عن استعادة السيطرة على مناطق 
جديدة في أقصى الشمال من الساحل األيسر لمدينة الموصل، وهو أمر 
على  هجومًا  تشن  أن  لها  سيتيح 
يزال خاضعًا  الذي ما  األيمن  الجانب 
تنظيم »داعش«  لسيطرة مسلحي 
من  الغربية  الجهة  في  بالكامل 
النهر. وأكد قائد الحملة العسكرية 
أن  ياراهلل،  األمير  عبد  الموصل  في 
مهامها  أكملت  العراقية  القوات 
للموصل،  الشمالي  المحور  في 
ــرات األحــيــاء  ــش ــدًا تــحــريــر ع ــؤك م

والمناطق في الجانب الشرقي.

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الخميس، عن احتجاجها 
لقضاء  التابعة  آمرلي  ناحية  بتحويل  العراقية  الحكومة  قــرار  على 
محافظة  ضمن  طوزخورماتو 
إداري  ــى قــضــاء  إل ــديــن  ال ــالح  ص
تغيير  »أي  أن  معتبرة  مستقل، 
المناطق  ديمغرافي وإداري في 
يتم  أن  يــجــب  عليها  الــمــتــنــازع 
وقــررت  اإلقليم«.  مع  بالتنسيق 
فصل  العراقية  الداخلية  وزارة 
قضاء  إلـــى  وتحويلها  ــي  ــرل آم
من  مقرّب  مقام  قائم  وتعيين 

مليشيات الحشد الشعبي عليها.

التقدم في الموصل مستمر

خالف حول وضعية آمرلي

بقاء البشمركة في مناطق سيطرت عليها في الموصل يثير اعتراض بغداد )أود أندرسون/فرانس برس(

المليشيات تسيطر على مفاصل الحياة في ديالى )يونس البياتي/فرانس برس(

موضوع حدوث قتال بني الجانبني مرهونًا 
ــتـــان«.  ــلـــي فـــي إقــلــيــم كـــردسـ بـــالـــوضـــع الـــداخـ
وأضاف أن »الطرف املقابل ينظر إلينا، وإذا 
كنا متحدين وعلى موقف واحد، لن يقوموا 
بمواجهتنا، لكن إذا كنا ضعفاء ومنقسمني 
وعــلــى خــــاف، فــســنــتــعــرض ملــشــاكــل عــديــدة، 

والحشد الشعبي إحداها«، بحسب تعبيره.
من جهته، أكد عضو حركة »التغيير« الكردية، 
من  تنسحب  لــن  »البشمركة  أن  علي،  محمد 
ــامـــت بـــتـــحـــريـــرهـــا، لـــوجـــود  ــتـــي قـ املـــنـــاطـــق الـ
إشــكــاالت عـــدة فــي مــا يتعلق بــهــذه املناطق 
بــغــض الــنــظــر عـــن االتـــفـــاقـــات بـــني الــحــكــومــة 
االتحادية وحكومة أربيل، وهذا واقع يفرض 
نفسه في الباد«، على حد وصفه. وأشار في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »املناطق 
التي تم تحريرها هي مناطق استقطعت من 
من  البشمركة  قــوات  واستعادتها  كردستان 
القتلى  مــئــات  بــدمــاء  داعـــش  تنظيم  سيطرة 
ولن تتخلى عنها أربيل بأي ثمن«، على حد 

قوله.
ــعـــل مــن  هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات وغــــيــــرهــــا تـــجـ
مسألة تفجر أزمة سياسية تسبق املواجهة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــســـألـــة وقــــــت ال أكـــــثـــــر، وفـــقـــًا 

بغداد ـ عبد اهلل الثويني 
أربيل ـ هيوا كريم

مع اقتراب القوات العراقية من حسم معركة 
املوصل، عاصمة محافظة نينوى،  استعادة 
شمال العراق، تكون مامح نهاية املعركة قد 
الحاصل  والــتــقــدم  تمامًا.  واضــحــة  أصبحت 
في محاور القتال يشي بأن املدينة ستنتزع 
ــيـــة«  ــة اإلســـامـ ــ ــدولـ ــ مــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »الـ
)داعش( بشكل كامل قبل مطلع شهر مارس/ 
إال  الــتــرجــيــحــات.  املــقــبــل، بحسب معظم  آذار 
ــر عــلــى أرض  أن هــنــاك مــا يــنــذر بــاقــتــتــال آخـ
ما  التنظيم،  مــع  املــعــركــة  نهاية  بعد  نينوى 
يــجــعــل مــن إمــكــانــيــة الــتــفــاؤل بــعــودة األمـــور 
يونيو/  مــن  العاشر  قبل  إلــى سابق عهدها 
ــران 2014 مــســتــحــيــلــة، عــلــى األقـــــل في  ــزيــ حــ
الـــوقـــت الــحــالــي. والــســبــب يــتــمــثــل فـــي رفــض 
األكــــراد االنــســحــاب مــن املـــدن والــبــلــدات التي 
ســيــطــروا عــلــيــهــا بــعــد طـــرد »داعـــــش« منها، 
بــدعــم أميركي وغــربــي واســـع. وأجـــرى فريق 
مــراســلــي »الــعــربــي الــجــديــد« مــســحــًا سريعًا 
في املحافظة التي تضم أكبر تكتل مسيحي 
الكردية  البشمركة  قــوات  أن  وتبنّي  بالعراق. 
تسيطر على 14 مدينة و380 بلدة غالبيتها 
عــربــيــة مــســلــمــة ومــســيــحــيــة واملــتــبــقــيــة هي 
العربية  مثل  قوميات مختلفة،  مختلطة من 
ويرفض  واآلشــوريــة.  والكردية  والتركمانية 
األكــــراد انــســحــاب قــواتــهــم مــن هـــذه املــنــاطــق، 
ويعتبرونها جزءًا من إقليم كردستان. وكان 

رئيس اإلقليم، مسعود البرزاني، قد 
أعلن في وقت سابق أن »حدود اإلقليم رسمت 
بالدم وال حاجة للمادة 140 من الدستور بعد 
اآلن«، في إشــارة إلــى املــادة املتعلقة بتنظيم 
املــنــاطــق  فـــي  قــومــيــًا  املـــــدن املــخــتــلــطــة  إدارة 
الــحــدوديــة مــع إقليم كــردســتــان بعد اتــخــاذه 
 شــبــه مــســتــقــل عــقــب الـــغـــزو األمــيــركــي 

ً
شــكــا

عــام 2003. وذكـــرت مــصــادر عسكرية  للباد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  رفــيــعــة فـــي بـــغـــداد، لـــ
»األكراد، وفقًا لخطة االتفاق التي جرت على 

الــطــرفــني، خصوصًا  الــحــوار بــني  تفعيل لغة 
أنها قد أبدت دعمها الكامل للقوات العراقية 
االتحادية وقوات »البشمركة« في الوقت ذاته 
من دون استثناءات، بحسب املصادر نفسها.
فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى مـــراقـــبـــون فـــي كــردســتــان 
أن إعــــان املــســؤولــني فـــي اإلقــلــيــم تمسكهم 
باملناطق التي دخلتها قواتهم قبيل انطاق 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ مـــعـــركـــة املــــوصــــل وأثـ
مــنــاطــق أخــــرى مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي كــركــوك 
ــالــــى وصـــــاح الـــديـــن وإعــــــان الــتــمــســك  وديــ
بها وعـــدم االنــســحــاب، يــهــدف إلــى الضغط 
املــادة 140 من الدستور  على بغداد لتنفيذ 
العراقي، والتي وضعت خارطة طريق لحل 
مشكلة تلك املناطق. وتنص تلك الخطة على 
البدء بتطبيع األوضاع في هذه املناطق من 
خــال إزالــة التوتر ثم إجــراء تعداد للسكان 
من دون احتساب أولئك الذين نزحوا إليها 
من غير أن يكونوا من سكانها األصليني، ثم 
إجراء استفتاء شعبي آلراء السكان الختيار 
كــردســتــان،  إقــلــيــم  إدارة  إلـــى  ضــم مناطقهم 
االتــحــاديــة  الحكومة  نــفــوذ  الــبــقــاء ضمن  أم 

العراقية.
ويعكس هــذا امللف مــدى اتساع التباين بني 
األكــراد والتحالف الحاكم في بغداد. كما أن 
الحاكم  التحالف  الغليان املوجود في داخــل 
فــي بــغــداد، مستمر ومتصاعد، مــا قــد ينبئ 
بــمــزيــد مــن الــتــطــورات مــع األكــــراد فــي األيـــام 
ــادي بــــــارز فــــي الــتــحــالــف  ــيــ املـــقـــبـــلـــة. وقــــــال قــ
إن »نـــيـــنـــوى أعـــدنـــاهـــا بـــدمـــاء أبــنــائــنــا ولــن 
لــذا ال مانع  نستبدل احــتــااًل باحتال آخــر، 
لــديــنــا مــن املــواجــهــة مــع األكــــــراد«، مــبــّيــنــًا أن 
»املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة اإلســـامـــيـــة واملــســيــحــيــة 
ــــل، وحـــديـــث  ــــوصـ ــن املـ ــي جـــــزء تـــاريـــخـــي مــ هــ
األكراد حول سيطرتهم عليها يمكن اعتباره 
نشوة في وقت زهــو، وعليهم التأكد بأن كل 
شـــيء ســيــعــود كــمــا كـــان قــبــل احــتــال داعــش 

للموصل«، وفقًا لقوله.
)شارك في التغطية: علي الحسيني من بغداد، 
أحمد الجميلي من أربيل(

ملــراقــبــني عــراقــيــني. وقــــال عــضــو لــجــنــة األمــن 
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة، نــايــف الــشــمــري، إن بقاء 
الـــقـــوات الــكــرديــة فــي املــنــاطــق الــتــي حــررتــهــا 
من قبضة تنظيم »داعــش« هو احتال آخر. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  وأشـــار فــي حــديــث لـــ
لن تنسحب  البشمركة  إن  البرزاني يقول  أن 
مــن املــنــاطــق املـــحـــررة بــاتــفــاق مــع واشــنــطــن، 
ــبـــادي يـــقـــول إنــــه ال يــعــلــم مــدى  ومــكــتــب الـــعـ
ــك(، كما  ــ صــحــة االتـــفـــاق، ثــم بــعــدهــا نــفــى )ذلـ
ذكــر الشمري. وأكــد ضــرورة أن يلجأ العراق 
إلى اإلدارة األميركية ومجلس األمن الدولي 
للتصريحات  لوضع حد  العربية  والجامعة 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــســـاســـة األكــــــــراد فــــي أربـــيـــل 
ووضـــع ضــمــانــات تــوقــعــهــا حــكــومــتــا كــل من 
ــق الـــقـــانـــون الــــــذي أقــــره  ــ ــل، وفـ ــ ــيـ ــ بــــغــــداد وأربـ
مجلس النواب وبالرجوع إلى حدود اإلدارة 

بني العراق وإقليم كردستان لعام 2003.
ــت أكـــــدت فــيــه الــحــكــومــة  ــك فـــي وقــ ــأتـــي ذلــ ويـ
األميركية أنها ستعمل على تقريب وجهات 
الــنــظــر بـــني الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
وإقليم كردستان بهذا الخصوص. وأوضحت 
أن واشنطن تشدد  أوســاط سياسية عراقية 
عــلــى ضــــرورة حــل هـــذه الــقــضــايــا عــن طريق 

ضوئها عملية تحرير املوصل، يجب عليهم 
االنــســحــاب مـــن املــنــاطــق الــتــي تـــم تــحــريــرهــا 
وتسليمها لقوات الجيش والشرطة املحلية. 
إال أن أربيل ترفض انسحاب قواتها وعززت 
حدود تلك البلدات بما في ذلك حفر خنادق 
وتــشــيــيــد أســــوار حــولــهــا، وتــمــنــع دخــــول أي 

مسؤول عراقي إليها«. 
وأكــــدت املــصــادر أن األســبــوع املــاضــي شهد 
رفيع حــاول  عــراقــي  البشمركة لضابط  طــرد 
دخول مدينة برطلة، شرق املوصل، وطالبوه 
بجلب »تصريح من أربيل« من أجل السماح 
لــه بــالــدخــول. ولفتت إلــى أن األكـــراد فرضوا 
أمـــــرًا واقـــعـــًا عــلــى تــلــك املـــنـــاطـــق وأن بــغــداد 
تــخــشــى أن يــكــون األمــيــركــيــون قـــد أعــطــوهــم 
الحكومة  مــا ستعتبره  وهـــو  أخــضــر  ضـــوءًا 
الــعــراقــيــة »غـــدرًا مــن نــوع مــبــاشــر«، على حد 

وصف املصادر. 
ــادر الــعــســكــريــة أن »رئــيــس  ــافــــت املــــصــ وأضــ
الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، يــشــعــر بــحــرج 
لكنه لن يثيره حاليًا  امللف،  كبير تجاه هــذا 
بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار مـــعـــركـــة املــــــوصــــــل«. لــكــن 
املـــصـــادر نــفــســهــا لــفــتــت إلـــى أن »املــلــيــشــيــات 
التحالف  العبادي، وكذلك كتل  تضغط على 
الــوطــنــي، وقـــد يسفر هـــذا الــضــغــط عــن أزمــة 
ــراد  ــرار األكــ ــ ــال اســتــمــر إصـ ســتــتــحــول، فـــي حـ
على االستياء على تلك املدن، إلى اقتتال قد 
تبادر به مليشيات الحشد الشعبي بدفع من 
إيــران«، بحسب ما ذكرت املصادر العسكرية 
املدن  مساحة  وتبلغ  العراقية.  العاصمة  في 
التي تسيطر عليها القوات الكردية ما نسبته 
40 في املائة من مساحة نينوى، وتشمل 14 
 عن 380 قرية. ومن أبرز 

ً
مدينة كبيرة فضا

تــلــك املــنــاطــق، وفــقــًا ملــصــادر تــواصــلــت معها 
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــي أربـــيـــل وبـــغـــداد، هي 
املدن والبلدان التالية: ربيعة شمال املوصل، 
كرملس شرق املوصل، كابرلي شرق املوصل، 
باوات شرق املوصل، الخضر شرق املوصل، 
املوصل،  املوصل، برطلة شرق  بغديدا شرق 
بزوايا شرق املوصل، تلكيف شمال املوصل، 

بعشيقة شمال شرق املوصل، بطنايا شمال 
املــوصــل، ســد املــوصــل شــمــال املــديــنــة، أسكي 
ــكــــويــــر جــنــوب  املــــوصــــل شــــمــــال غـــربـــهـــا، والــ
شــرقــهــا. ويــاحــظ عــلــى تــلــك املــــدن تسميتها 
ربيعة،  أو اإلسامية، مثل  املسيحية  العربية 
نسبة  والخضر  ربيعة،  قبيلة  مضارب  حيث 
ــــوروث اإلســامــي،  إلـــى الــرجــل الــصــالــح فــي املـ
وبطنايا  املسيحيني،  الرهبان  أحــد  وكرملس 
إلــى ديــر مسيحي   

ً
الــطــني، نسبة وتعني بيت 

 عن 
ً
يعود تاريخه إلى ما قبل اإلســام، فضا

مـــدن أخــــرى ذات أســـمـــاء مــشــتــقــة مـــن حـــوادث 
وقــصــص وحــواضــر عربية تــعــود إلــى تاريخ 
الدولة العباسية بالعراق والدولة الحمدانية 

في املوصل قبل مئات السنني. 
املــنــاطــق تــحــوي على  ويعتبر األكــــراد أن تلك 
ــة، لــــذا يــجــب ضــمــهــا إلــــى إقــلــيــم  ــرديـ أغــلــبــيــة كـ
ــان. غـــيـــر أن املـــنـــطـــقـــة تـــعـــرضـــت إلـــى  ــتــ ــردســ كــ
بعمليات  تمثلت  ديموغرافي  تغيير  عمليات 
منظمة لطرد العرب وترهيبهم، ساهمت بها 
القوات  أشعلت شرارتها  بعدما  كردية  قــوات 
نائب  وكـــان  الــبــاد.  احتالها  بعد  األميركية 
األعلى  القائد  نــائــب  كــردســتــان،  إقليم  رئــيــس 
لقوات البشمركة، كوسرت رسول علي، قد قال 
لن  البشمركة  حررتها  التي  املناطق  »تلك  إن 
ــاف: »ســنــكــون رابــحــني  تنسحب مــنــهــا«. وأضــ
ــا 

ّ
بــعــد انـــتـــهـــاء مــعــركــة املـــوصـــل إذا مـــا تــمــكــن

مـــن االتـــفـــاق فـــي مـــا بــيــنــنــا بــإقــلــيــم كــردســتــان 
بإصاحات«.  وقمنا  الحكومة  أداء  وراجعنا 
قال  الشعبي«،  »الحشد  مــع  املشاكل  وحـــول  
رسول علي إنه »يجب علينا، الطرفني الكردي 
والـــشـــيـــعـــي، أال نــفــكــر بـــالـــقـــتـــال، لـــكـــن يــبــقــى 

قوات البشمركة
الكردية تسيطر على 
14 مدينة و380 بلدة
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مصر: قرض الصندوق للديون
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

ــكـــومـــي بــقــطــاع  ــال مــــســــؤول حـ ــ قــ
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــريــ املــــــوازنــــــة املــــصــ
كامل  أنفقت  »مصر  إن  الجديد« 
دوالر  مليار   2.75 بقيمة  األولـــى  الشريحة 
التي حصلت عليها من قرض صندوق النقد 

الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دوالر.
ــر اســمــه،  ــذي رفــــض ذكــ ــ ــســــؤول، الـ ــابـــع املــ وتـ
»تـــــم تـــوجـــيـــه جــــانــــب مــــن الــــقــــرض فــــي ســد 
ــا، بــاإلضــافــة  ديــــون خــارجــيــة تــأخــر ســـدادهـ
ــــون مــحــلــيــة بــدال  إلــــى دفــــع اســتــحــقــاقــات ديـ
لتمويل سد  بديلة  مالية  أوراق  إصـــدار  مــن 
يعمل على تخفيف  مما  االستحقاقات  تلك 
الـــديـــن الــــعــــام.  وأكـــــد املــــســــؤول أن الــفــجــوة 
إلــى 24 مليار  تتراجع  أن  التمويلية يتوقع 
دوالر العام املالي املقبل، بعد تلك التدفقات 
السندات  إصـــدار  برنامج  عــن  فضال  املالية 

الدولية بالدوالر في الخارج. وحسب وزير 
املالية املصري عمرو الجارحي، فإن الفجوة 
في  دوالر  مليار   34 إلــى  وصلت  التمويلية 

نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي.
ــاف املـــســـؤول، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أن  ــ وأضـ
»اســتــخــدامــنــا لــتــلــك األمــــــوال فـــي ســـد عجز 
الــطــروحــات املحلية للدين  املــوازنــة قلل مــن 
الــعــام خـــالل الــفــتــرة الــتــالــيــة عــلــى الحصول 
الطروحات  تــم تقليص  الــقــرض، حيث  على 
ــــدات خـــزانـــة  ــنـ ــ إلــــــى 500 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه سـ
مــلــيــارات جنيه  األجـــل، ونــحــو 11.5  طويلة 
أذون خــزانــة قــصــيــرة األجـــل يــتــم إصــدارهــا 
أسبوعيا، مقابل متوسط أسبوعي يتجاوز 
20 مليار جنيه قبل الحصول على الشريحة 

األولى من القرض«.
الــدولــي  النقد  واســتــجــابــة ملطالب صــنــدوق 
حسب االتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت فــي نوفمبر/
الثاني املاضي، قــررت مصر تعويم  تشرين 

املــاضــي لحل  الــشــهــر قــبــل  عملتها املــحــلــيــة 
أزمة الدوالر وإنهاء السوق السوداء، إال أنه 
إلــى أكثر  البنوك  واصــل ارتفاعه ليصل في 
مــن 18.5 جنيهًا وفــي الــســوق الــســوداء إلى 

أكثر من 19 جنيهًا.
ونـــشـــر صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، األســـبـــوع 
املاضي، نص االتفاقية واملراسالت الخاصة 
املوافقة  من  شهرين  بعد  املصري  بالقرض 
املقرر أن تخضع مصر ملراجعة  عليه، ومــن 
اقتصادية شاملة في مــارس/آذار املقبل من 
قبل الصندوق قبل موعد الشريحة الثانية 

من القرض في إبريل/نيسان القادم.
وأظهرت وثائق االتفاقية عددًا من الشروط 
الــصــعــبــة الــتــي يــجــب عــلــى مــصــر تنفيذها 
للحصول على الشرائح املتبقية، ومنها رفع 
أسعار الــوقــود. وعــن تأخر عــرض االتفاقية 
على البرملان املــصــري، أكــد املــســؤول أن هذا 
اإلجــــراء داخــلــي ال عــالقــة لــلــصــنــدوق بـــه، إذ 

بموجب  األولـــى  الشريحة  قيمة  تحويل  تــم 
االتــفــاق املــوقــع فــي واشــنــطــن بــن الحكومة 
الــصــنــدوق وبــعــدهــا تتولى  ومــجــلــس إدارة 
واستبعد  الداخلية.  اتها  إجراء إنهاء  مصر 
املــــســــؤول قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة بــعــدم 
)الــقــرض(  االئتماني  الخط  باقي  استخدام 
املمنوح من قبل صندوق النقد الدولي خالل 
السنوات املقبلة، حيث أنه يؤمن احتياجات 
املالية بسعر فائدة منخفض للغاية  البالد 
ال يتعدى 1.5%، فضال عن أن خطة الحكومة 
لــرفــع مــعــدل الــنــمــو وخــفــض الــعــجــز والــديــن 
العام تستغرق 3 ســنــوات، وهــي مــدة الخط 
االئتماني مما يعزز قدرة الحكومة الستقرار 

االقتصاد والسيطرة على التضخم. 
وملـــصـــر الـــحـــق، حــســب االتـــفـــاقـــيـــة، فـــي عــدم 
ــادة مــــن كـــامـــل الـــشـــرائـــح الــخــاصــة  ــفــ ــتــ االســ
ــم تــعــد  ــ ــرك االقـــتـــصـــاد ولـ ــحـ ــالـــقـــرض إذا تـ بـ

بحاجة لكامل القرض. 

عمان ـ زيد الدبيسية

في الوقت الــذي كشفت فيه وسائل إعــالم إسرائيلية 
عـــن بــــدء إقـــامـــة مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة بـــن إســرائــيــل 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ أردنــي  أكــد مسؤول  واألردن، 
»ال صــحــة إلنـــشـــاء مــنــطــقــة حـــرة صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
مشتركة كما زعمت وسائل إعالم إسرائيلية«، إال أنه 
كشف عن مشروع جديد إلنشاء جسر يربط منطقتن 

حرتن بن الجانبن يجري التفاوض حوله حاليًا.
وقــــال املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 
املنطقة  فــي  حـــرة صــنــاعــيــة  منطقة  لــديــه  »األردن  إن 

قائمة منذ  املحتلة وهي  املقابلة لألراضي  الشمالية 
أكــثــر مــن 15 عــامــا وفــيــهــا 8 مــصــانــع مختلفة، فيما 
تــنــوي إســرائــيــل إقــامــة منطقة مــشــابــهــة فــي املنطقة 
املــحــاذيــة«. وأضــــاف أن »هــنــاك اتــفــاقــًا بــن الجانبن 
بطول  األردن  نهر  فــوق  بجسر  املنطقتن  ربــط  على 

700 متر لتسهيل حركة النقل«.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية قالت، في وقت سابق، 
الــبــنــاء إلنــشــاء  أعـــمـــال  بـــدأتـــا  إن »األردن وإســـرائـــيـــل 
منطقة حــرة على الــحــدود بــن الــطــرفــن تــوفــر 1300 
االقتصادي  التعاون  وتشجع  للجانبن  عمل  فرصة 

وتسهل حركة نقل البضائع والركاب«.

وأوضــح املــســؤول األردنـــي أن مشروع الجسر يطلق 
عليه بوابة األردن وهو مطروح منذ سنوات.

ــيــــة تبلغ  وتـــابـــع أن »مــســاحــة املــنــطــقــة الـــحـــرة األردنــ
حوالي 700 دونم وهي مستأجرة، فيما تبلغ مساحة 
املنطقة التي ستنشأ في الجانب اإلسرائيلي حوالي 
250 دونما«. ومن جانب آخر، قال املسؤول إنه »سيتم 
أيـــضـــا املـــبـــاشـــرة قــريــبــا بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة لــوجــســتــيــة 
تجارية بن األردن والسلطة الفلسطينية عند معبر 
الــتــجــاري بن  الــتــبــادل  لتعزيز حــركــة  الشيخ حسن 
من  بتمويل  »املنطقة ستقام  أن  وأضــاف  الجانبن«. 

هولندا وهو مشروع منفصل عن إسرائيل«.

وال تزال العالقات االقتصادية بن األردن وإسرائيل 
في الحدود الدنيا رغــم مــرور أكثر من 20 عاما على 
اتفاقية السالم املوقعة بينهما إذ ال يتجاوز التبادل 
التجاري 200 مليون دوالر سنويًا، حسب إحصائيات 
رسمية. وعقد األردن مع إسرائيل اتفاقيات اقتصادية 
كبرى، أبرزها اتفاقية شراء الغاز ملدة 15 عاما بقيمة 
15 مليار دوالر، وكذلك اتفاقية ناقل البحرين »ربط 
الشارع يواصل  أن  إال  امليت«،  بالبحر  األحمر  البحر 
الرسمي،  وغير  الرسمي  التطبيع  ضــد  احتجاجاته 
ومن املقرر تنظيم عدد من الفاعليات الشعبية رفضًا 

للتعاون االقتصادي مع االحتالل الفترة املقبلة.

مشروع تجاري جديد بين األردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج النفط الليبي
قال رئيس املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا مصطفى صنع الله، أمس، 
إن »إنتاج البالد من الخام ارتفع إلى 

722 ألف برميل يوميًا بعد تعافيه 
من انخفاض يرجع في جزء منه 

إلى سوء األحوال الجوية«.

وارتفع اإلنتاج منذ استئناف 
تشغيل حقل الشرارة النفطي 

عقب إعادة فتح خط أنابيب غربي 
الشهر املاضي بعد إغالقه ملدة 

عامني. لكن إنتاج النفط انخفض 
بسبب سوء األحوال الجوية الذي 
أخر الشحنات ونقص مساحات 
التخزين ومشكالت فنية، قبل أن 
يعاود االرتفاع. وهبط اإلنتاج إلى 
مستويات متدنية دون 300 ألف 

برميل يوميًا العام املاضي.
ورغم ارتفاع اإلنتاج الفترة األخيرة 
يظل دون مستواه قبل اندالع الثورة 

الليبية عام 2011 حني بلغ 1.6 
مليون برميل يوميًا.

مباحثات سعودية 
مع شركات عالمية

التقى وزير التجارة واالستثمار 
ماجد بن عبدالله القصبي، على 

هامش منتدى دافوس االقتصادي 
العاملي، رؤساء شركات هيولت 

باكرد )HP( لخدمات تقنية 
 )CSCO( املعلومات، وسيسكو
 )ROCHE(لتقنية املعلومات، و
 )HILTON(للرعاية الطبية، و
للفنادق واملنتجعات السياحية.
وأكد  القصبي، أمس، أن هذه 

اللقاءات تهدف للتعريف بالفرص 
االستثمارية الواعدة في بالده، 

وتعزيز الدور االستثماري لهذه 
الشركات، انطالقًا من التوجه 

الحكومي لرفع نسبة االستثمارات 
األجنبية املباشرة من إجمالي 

الناتج املحلي من 3.8% إلى املعدل 
العاملي 5.7%، وهو أحد أهم أهداف 

رؤية اململكة 2030.

احتجاج تركي على 
ضريبة مجرية

طرحت املفوضية األوروبية، رأيًا 
داعمًا للحجج التي قدمتها شركة 

نقل تركية، في دعوى قضائية 
لدى محكمة العدل األوروبية، ضد 
املجر لفرضها ضرائب مالية على 
شاحنات نقل تركية، أثناء عبورها 

من أراضيها في طريقها لدول 
أوروبية. وفي وقت سابق من عام 

2015، فرضت »دائرة الضرائب 
الوطنية والجمارك املجرية« غرامة 

مالية قدرها ألفان و400 يورو، 
على سائق تركي، يعمل لدى شركة 
»إسطنبول لخدمات النقل«، لرفضه 

دفع ضريبة مرورية بقيمة 400 
يورو أثناء عبوره من املجر.

قروض كويتية أللبانيا
ذكر الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية في تقرير صدر، أمس، 
أنه قدم 7 قروض إلى ألبانيا منذ 
عام 1993. وأوضح أن القروض 

السبعة تتعلق بمشاريع الري 
والزراعة والنقل والبنية التحتية 

حيث تصل التكلفة اإلجمالية 
للقروض إلى 33.438 مليون دينار 
كويتي أي نحو 113.6 مليون دوالر.

أخبار

إنفاق 
استهالكي قوي 

في بريطانيا

واصل املستهلكون في بريطانيا اإلنفاق بقوة في الربع األخير من العام املاضي )من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول( رغم االنخفاض 
الذي شهدته مبيعات التجزئة في الشهر املاضي. وأثر ضعف فاق التوقعات ألداء مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر/كانون األول على نموها في 
الربع األخير من العام املاضي. وكان إنفاق املستهلكن محركًا لالقتصاد البريطاني منذ تصويت البريطانين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في 
استفتاء يونيو/حزيران في الوقت الذي تباطأت فيه محركات أخرى للنمو مثل االستثمار والتجارة. وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن مبيعات التجزئة 

البريطانية انخفضت 1.9% على أساس شهري في ديسمبر/كانون األول.  )رويترز(
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)Getty/جاك تايلور(

محاوالت أخيرة إلنقاذها من التدّخل العسكري 

مصير غامبيا بيد جامع

ملف حرب اليمن بعهدة ترامب

دول غرب أفريقيا 
سترسل سبعة آالف رجل 

للتدخل في غامبيا

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــرة األحــــــــــداث فــي  ــ ــيـ ــ ــارعــــت وتـ تــــســ
األخيرين  الــيــومــن  خــالل  غامبيا 
بدخول السنغال، الجار التاريخي 
اللدود على الخط، من أجل وضع حد لحكم 
الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة واليــــتــــه يـــحـــيـــى جـــامـــع، 
وإجـــبـــاره بــالــقــوة عــلــى الــتــنــّحــي عــن السلطة 
وقــبــول هــزيــمــتــه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي جــرت فــي 1 ديسمبر/كانون  األخــيــرة، 
الــرئــيــس  أداء  بــعــد  ومـــبـــاشـــرة   .2016 األول 
املنتخب أداما بارو قسم اليمن في السفارة 
الغامبية في داكار، توغلت القوات السنغالية 
ــار عــمــلــيــة  ــ ــ فــــي األراضـــــــــي الـــغـــامـــبـــيـــة فــــي إطـ
»إعادة الديمقراطية« التي قررتها املجموعة 
أفريقيا. ودام توغل  لــدول غــرب  االقتصادية 
ــوات بــضــع ســـاعـــات بــعــد ظــهــر يــوم  هــــذه الـــقـ
الــخــمــيــس، فــيــمــا يــشــبــه الــخــطــة الــتــحــذيــريــة 
مــن دون أن تلقى مقاومة مــن طــرف الجيش 
أدراجها  تعود  أن  قبل  الغامبين،  والشرطة 
إلفــســاح املــجــال ملــحــاولــة تــوســط أخــيــرة من 
طــــرف الــرئــيــس الــغــيــنــي آلــفــا كـــونـــدي، الـــذي 
الــتــقــى الــخــمــيــس نــظــيــره املــوريــتــانــي محمد 
ولد عبد العزيز، وقاما بزيارة غامبيا، أمس 
الــجــمــعــة، إلقـــنـــاع جـــامـــع بــالــتــنــّحــي ســلــيــمــًا. 
واقترح الرئيسان على جامع بعض الحلول 
ومــــن بــيــنــهــا االنـــتـــقـــال لـــإقـــامـــة فـــي بــلــد من 
خــيــاره، وفــق مــا أعلن األمــن الــعــام للرئاسة 
الغينية كــيــريــدي بــانــغــورا لــوكــالــة »فــرانــس 

برس« أمس الجمعة. 
ــدول غــرب  وكـــانـــت املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة لــ
أكــدت بشكل صريح أن »البلدان  أفريقيا، قد 
الــخــمــســة الـــتـــي تـــقـــوم بــالــعــمــلــيــة )الــســنــغــال 
ومــالــي( سترسل  وتــوغــو  وغــانــا  ونيجيريا 
سبعة آالف رجل للتدخل في غامبيا، انطالقًا 
من األراضــي السنغالية«، املحيطة من ثالث 
ساحلي  شــريــط  باستثناء  بغامبيا  جــهــات 
ــي، وال  ــســ ــلــ ــيـــط األطــ ــلـــى املـــحـ  عـ

ّ
ــل ــيـــق يــــطــ ضـ

املليوني نسمة.  الــبــالد  عــدد ســكــان  يتجاوز 
مع العلم أن القرار الذي تبّناه مجلس األمن 
الـــدولـــي يــــوم الــخــمــيــس بـــاإلجـــمـــاع، لـــم يشر 
الــقــوة، حسبما يجيز الفصل  إلــى اســتــخــدام 
السابع من ميثاق األمم املتحدة، بل دعا فقط 
وتنحي  الــديــمــقــراطــيــة  العملية  احـــتـــرام  إلـــى 
جامع عن الحكم لصالح بارو. كما أن القرار 
الــــذي أعــدتــه الــســنــغــال تــمــحــور حـــول تقديم 
»الدعم الكامل للمجموعة االقتصادية لغرب 
أفــريــقــيــا فــي الــتــزامــهــا ضــمــان احـــتـــرام إرادة 
السكان بالوسائل السياسية قبل كل شيء«. 
أفريقيا  السنغال ودول غــرب  مع ذلــك، باتت 
مقتنعة بضرورة التخلص من جامع بالقوة 

ووضع حد لحكمه.
 تــمــديــد املــهــلــة لــلــخــروج بــخــيــارات 

ّ
وفـــي ظـــل

في  للبقاء  غامبيا  بــارو جنود  دعــا  سلمية، 
ثــكــنــاتــهــم وحــــّذرهــــم مـــن أن مــخــالــفــة قــرارتــه 
ــــت ســـابـــق،  ــي وقـ ــ ســتــجــعــلــهــم مـــتـــمـــرديـــن. وفـ
أّكــــد رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــنــرال عثمان 
بادجي أنه لن يصدر أوامر لقواته بالتصدي 

والـــواليـــات املــتــحــدة ومــجــلــس األمـــن الــدولــي 
دعمها للرئيس املنتخب، لكن دعم »األطماع« 
تبقى  الغامبي  الكيان  ابتالع  في  السنغالية 

مسألة أخرى قد تثير بعض الخالفات.
ومنحت التطورات األخيرة في غامبيا فرصة 
تاريخي  حــســاب  لتصفية  للسنغال  ذهــبــيــة 
الـــذي يحكمها منذ  قــديــم معها ومـــع جــامــع 
غامبيا  تعتبر  السنغال  أن  العلم  مــع   .1994
الــخــالفــات بن  ــزءًا مقتطعًا مــنــهــا بــســبــب  جــ
الــقــوى االســتــعــمــاريــة األوروبـــيـــة الــتــي كانت 
تتنافس على السيطرة على القارة األفريقية، 
الســيــمــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، الــلــتــان اتفقتا 
الــتــاســع عشر على ترسيم حــدود  الــقــرن  فــي 
مصطنعة وكّرستها بالقوة في القرن التاسع 

عشر.
وتتقاسم السنغال وغامبيا تاريخًا مشتركًا 
وعــدا  متقاربة.  وديــانــات  وثقافة  وجغرافية 
قبيلة آكو التي تقطن في غامبيا، وهي قبيلة 
ــــذي كــانــت  تــنــحــدر مـــن الــعــبــيــد املـــحـــرريـــن، الـ
بــريــطــانــيــا اســتــقــدمــتــهــم فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
في  للعمل  وســيــرالــيــون  نيجيريا  مــن  عــشــر 
نفس  البلدين تسكنهما  فــإن  غامبيا،  حقول 
القبائل واإلثنيات على جانبي الحدود، كما 

ــزءًا مـــن إمــبــراطــوريــة مــالــي  كــانــا يــشــكــالن جــ
على  تبسط سيطرتها  كانت  التي  األفريقية 
الحالية خالل  أفريقيا  كل قبائل بلدان غرب 

القرن الثالث عشر.
ــلــــحــــدود بــن  ــالــــي لــ ــحــ ــود الـــتـــرســـيـــم الــ ــ ــعـ ــ ويـ

الدولتن إلى عام 1889 حن تقاسمت فرنسا 
الــذي  غامبيا،  نهر  على  الــنــفــوذ  وبريطانيا 
ــان يــشــكــل عـــصـــب الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي  ــ كـ
املــنــطــقــة وتـــم تــــوارث هـــذا الــتــرســيــم الــــذي تم 
الــرصــاص بن  رســمــه بشكل عــشــوائــي بقلم 
داخل  واقتطع مساحة  الفرنسين واإلنكليز 
األراضي السنغالية ليجعلها دولة مستقلة. 
وبــــقــــي الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه عــنــدمــا 
أبــريــل/  4 فــي  فرنسا  عــن  السنغال  استقلت 
نــيــســان 1960، وغــامــبــيــا عـــن بــريــطــانــيــا في 
فبراير/شباط 1965. ومنذ ذلك الحن يعيش 
فــصــول متقلبة يشوبها  وقـــع  عــلــى  الــبــلــدان 
االستقرار تارة والتوتر تارة أخرى فيما تأقلم 
الــســنــغــالــيــون والــغــامــبــيــون الــذيــن يعيشون 
على الحدود مع هــذا الــواقــع، على الرغم من 
املـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة، وهــــم يــعــيــشــون في 
التي تعرف رواجًا  الحدود  حركة دائمة بن 
تجاريًا كبيرًا وعمليات تهريب واسعة. ومنذ 
وصول جامع إلى الحكم يعيش البلدان على 
إيقاع عالقات متوترة في ظل إصــرار جامع 
على إبقاء الوضع على ما هو عليه ورفض 
عــــروض الــتــعــاون الــتــي تــقــتــرحــهــا الــســنــغــال 
غامبيا،  غــرب  زينغاشور،  بإقليم  للنهوض 
ــنـــاء جـــســـر يـــربـــط بــن  خـــصـــوصـــًا مــــشــــروع بـ
املاضي  الــعــام  إعــالن جامع  أن  كما  البلدين. 
إسالمية  إلــى جمهورية  غامبيا  تحويل  عن 
زاد من حدة التوتر مع السنغال التي تنتهج 
نــظــامــًا ســيــاســيــًا مــتــوارثــًا عــن فــرنــســا قريبا 
من العلمانية، على الرغم من أن اإلسالم هو 

ديانة غالبية السكان.
ــيــــرة وفــــي أفــق  وفــــي ســـيـــاق الـــتـــطـــورات األخــ
الــتــخــلــص مــن يــحــيــى جــامــع وبـــدايـــة مرحلة 
ــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي غـــامـــبـــيـــا، تــتــعــالــى  ــيـــاسـ سـ
األصــــــوات فـــي الــســنــغــال وغــامــبــيــا لتوحيد 
البلدين في إطــار دولــة جديدة يطلق عليها 
»سنغامبيا«، توحد بن دكــار وبانغول. مع 
الــعــلــم أنـــه تـــّم تــأســيــس فــيــدرالــيــة دامــــت بن 
الرئيس  استنجاد  إثــر  و1989،   1981 عــامــي 
السنغالي  بالجيش  جـــاوارا  داودا  الغامبي 

لقمع محاولة انقالبية ضد حكمه.
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سياسة

يزيد تعثر الجهود 
األممية في اليمن من 
غموض مصير مبادرة 
وزير الخارجي األميركي 

السابق، جون كيري، 
ويطرح تساؤالت حول 

تعاطي إدارة دونالد 
ترامب، مع الملف اليمني

تعيش غامبيا لحظات حرجة، في انتظار قبول الرئيس المنتهية واليته، يحيى جامع، نتائج االنتخابات الرئاسية، التي انتصر 
فيها أداما بارو. وتتزامن التهديدات األفريقية بتدّخل عسكري إلطاحة جامع مع المساعي المبذولة للخروج بحّل سلمي

جندي سنغالي على الحدود مع غامبيا )فرانس برس(

عادل األحمدي

مـــع رحــيــل إدارة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بــــاراك 
ـــض، تـــعـــد حـــرب  ـــيــ ــيـــت األبــ ــبـ ــا، مــــن الـ ــ ــامــ ــ أوبــ
اليمن من أبرز ملفات املنطقة العربية، التي 
سترثها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويبدو 
أن املــقــتــرحــات والـــخـــطـــوط الــعــريــضــة الــتــي 
لحل سلمي  الدولية  الجهود  إليها  ارتــكــزت 
اليمن، منذ أشهر، ممثلة بمبادرة وزير  في 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي الــســابــق، جــون كيري، 
إلــى مصير مجهول. واآلن تتجه  انتهت  قــد 
أنـــظـــار األوســـــاط الــيــمــنــيــة إلـــى تــوجــه إدارة 
ترامب الغامض حتى اليوم، والذي تتفاوت 

التقييمات حول قراءة أبعاده وأهدافه.
ــقـــرر فــيــه أن يــقــدم  ــــذي مـــن املـ وفــــي الـــوقـــت الـ
املــبــعــوث األمــمــي إلــى الــيــمــن، إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد، إحاطًة إلى مجلس األمن حول 
آخر التطورات باليمن، في 25 يناير/كانون 
الثاني الــحــالــي، تــأخــرت زيــارتــه املــقــررة إلى 
العاصمة صنعاء، للقاء ممثلن عن تحالف 
ــيـــن( وحــــزب  ــوثـ ــه )الـــحـ ــلـ جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الـ
املـــؤتـــمـــر الــــــذي يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 

يشير  التأجيل  وهـــذا  صــالــح.  عبدالله  علي 
املبعوث  التي يحملها  الــســالم  أن خطة  إلــى 
الدولي، والتي ترتكز أساسًا على مقترحات 
كــيــري، قــد وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود، في 
ظل استمرار الهوة بن األطراف، والتغيرات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــغـــّيـــر فــي 

أولويات املقترحات الدولية وطبيعتها.
وكــانــت الــجــهــود السياسية فــي الــيــمــن، منذ 
أشــهــر، تــمــحــورت حــول املقترحات واألفــكــار 
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــــالل زيـ ــ الــــتــــي قـــدمـــهـــا كــــيــــري. وخـ
الــســعــوديــة فـــي 25 أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
السياسي  اقترح كيري حــاًل ينص في شقه 
تشارك  وطنية  وحـــدة  حكومة  تشكيل  على 
فيها مختلف األطــراف بما فيها الحوثيون 
وحلفاؤهم. كما ينص في الشق األمني، على 
بــســحــب مسلحيهم من  الــحــوثــيــن  مــطــالــبــة 
صنعاء ومدن أخرى باإلضافة إلى ترتيبات 
ومنها  السعودية،  الــحــدود  بتأمن  متعلقة 
االنسحاب من الحدود مسافة 30 كيلومترًا، 

وغيرها من املقترحات.
وفي الفترة التي أعقبت اإلعالن عن مبادرة 
ــيــــري، جـــــرى اســـتـــيـــعـــاب مــضــامــيــنــهــا فــي  كــ
إطـــار »اللجنة الــربــاعــيــة« املــؤلــفــة مــن وزراء 
خــارجــيــة أمـــيـــركـــا، بــريــطــانــيــا، الــســعــوديــة، 
واإلمـــــــــــارات، لـــتـــخـــرج فــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــطــريــق«  »خــارطــة  بـــ ُعــرفــت  بصيغة  األول 
الحكومة  لكن  األمــمــي.  املبعوث  مــن  املقدمة 
بدء  ومــع  الخطة.  رفضت  الشرعية  اليمنية 
الــجــولــة األخــيــرة للمبعوث األمــمــي منذ ما 
ــرى الـــحـــديـــث عــن  ــ ــقـــرب مــــن أســـبـــوعـــن، جـ يـ
وجـــود نسخة معدلة مــن هــذه الــخــطــة. لكن 
»العربي  مصادر قريبة من الحكومة قالت لـ
الــجــديــد« إن الــلــقــاءات تــركــزت حـــول إحــيــاء 
لجنة التنسيق والتهدئة املعنية باإلشراف 
على وقف إطالق النار، من دون أن تشير إلى 
املقترحات السياسية. وهــذا األمــر يعني أن 

مصير »مبادرة كيري« سيكون مجهواًل ما 
املبعوث  خطة  بدعم  ترامب  إدارة  تمض  لم 
األممي التي تحظى بإجماع الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس األمن.
ــيــــخ أحـــــمـــــد، قـــــد أفـــــــــاد فــي  وكـــــــــان ولـــــــد الــــشــ
اإلدارة  خـــطـــة  أن  عــــن  ســـابـــقـــة،  تـــصـــريـــحـــات 
األزمــة في  بالتعامل مع  الجديدة  األميركية 
املقابل،  فــي  بــعــد.  معاملها  تتضح  لــم  اليمن، 
كــشــف الــســفــيــر الــيــمــنــي فـــي واشـــطـــن، أحــمــد 
عوض بن مبارك، أخيرًا، عن أن ترامب وخالل 
لقائه بالدبلوماسين األجانب في واشنطن، 

أبلغه أن »اليمن سيكون من أولوياته«.
وبــســبــب تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أطــلــقــهــا خــالل 
يتعلق  مــا  فــي  تحديدًا  االنتخابية،  الحملة 
ــان الـــحـــوثـــيـــون يـــنـــظـــرون  ــ بـــالـــســـعـــوديـــة، كــ
لــصــعــود تــرامــب بــأنــه خــطــوة ســتــأتــي على 
غير مــا تــريــده الــريــاض. وهـــذا مــا عبر عنه 
رئــــيــــس وفـــــد الـــجـــمـــاعـــة املـــــفـــــاوض، مــحــمــد 
ــدالـــســـالم، فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة  ــبـ عـ
آمـــال الحوثين بــدأت  منذ عــدة أشــهــر. لكن 
تتالشى مــع ابتعاد تــرامــب، منذ فـــوزه، عن 
إطالق تصريحات توضح موقفه من األزمة 
التي  إلــى التصريحات  الــيــمــن، وصـــواًل  فــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ أطــلــقــهــا املـــرشـــح ملــنــصــب وزيـ
ــلـــرســـون.  ــيـ ــــد، ريــــكــــس تـ ــــديـ ــــجـ ــــي الـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
وأفــصــح األخــيــر عــن ســيــاســات بـــالده تجاه 
مع  السعودية  عن  بالدفاع  متمسكًا  اليمن، 
باملعلومات  إلى دعمها وتزويدها  تلميحه 
االســتــخــبــاراتــيــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا مـــن تجنب 

األخطاء بقصف األهداف املدنية.
ــادر عــســكــريــة أمـــس  ــًا، أفـــــــادت مــــصــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــوات »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي«  ــ ــأن قــ ــ الـــجـــمـــعـــة، بـ
الحوثين  مــن   29 قتلت  الــســعــوديــة،  بقيادة 
وحلفائهم في غــارات شنتها على مواقعهم 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة املــطــلــة عــلــى الــبــحــر 

األحمر خالل الـ24 ساعة املاضية.

للتدخل األفريقي املحتمل، قائاًل »لن ننخرط 
نــزاع ســيــاســي«، قبل أن يعلن  عسكريًا، هــذا 

دعمه لبارو، أمس.
انتظار  فــي  بقاء مصير جامع غامضًا  ومــع 
اإلطاحة  أو  للمنفى  تقوده  تسوية سياسية 
بـــه بـــالـــقـــوة، ُطـــرحـــت مــجــمــوعــة أســئــلــة حــول 
بارو، وهو رجل أعمال كان حتى وقت قصير 
وجهًا مجهواًل قبل أن يفوز في االنتخابات 
الرئاسية مدعومًا بتآلف لألحزاب املعارضة. 
وهـــنـــاك مـــن يــشــكــك فـــي تــجــربــتــه الــســيــاســيــة 
املحدودة وقدرته على الحكم في بالد، تهب 
عليها الضغوط الخارجية واإلقليمية من كل 
جــانــب. كما أن هــنــاك تــســاؤالت كثيرة حول 
الــنــوايــا الــســنــغــالــيــة ومــــدى تـــجـــاوب األســـرة 
الـــدولـــيـــة مــعــهــا. وحــتــى اآلن أعــلــنــت فــرنــســا 

تقرير

■  وحوش التاريخ يدمرون حضارة التاريخ... #داعش #تدمر

■  اآلن يتم هدم الحضارة اإلنسانية على أيدي أعداء الدين والبشرية

■  مش فاهم ليش داعش حاطن راسهم بحجارة #تدمر! يعني لو حرام 
ما تركوها الصحابة أليامكم ال يكون إنتو أكثر إيمانًا منهم! ما كسبها إال 

النظام غطت عسرقاتو

■  أنظار السورين والعالم تراقب عن كثب مصير أشهر سفاح في 
سورية... اللواء ركن في الحرس الجمهوري السوري عصام زهر الدين 

املحاصر في #دير_الزور

■  اشتعال جميع جبهات أم الخير #دير_الزور جنوب وشرق وشمال 
وغرب. النظام ما يعرف من وين يسيطر على املوقف في حالة انهيار قريب

■  لم يكن بوسع #أوروبا أن تأخذ #ترامب وتصريحاته الخرقاء على 
محمل الجد، وهي تدرك اآلن أنه ربما يعني حقًا ما يقول

■  #ترامب يتقلد حكم العالم ويعتلي عرش الواليات املتحدة! العالم كله 
ينتظر إلى أين يتجه هذا الرئيس الجديد؟ النبض مرتفع! السكر مرتفع! 

الضغط مرتفع!

■  الشعبية التي حظي بها #ترامب في صفوف شباب الصن تعود، كما 
وصفها بعضهم، إلى صراحته وكشفه لفساد العوملة التي اجتاحت بلدهم

■  واشنطن تستعد لتنصيب #ترامب... استعدوا للحرب العاملية الثالثة 

■  اليوم يوم #ترامب وعلى ضوء كلمته ستكون السياسة األميركية 
الجديدة

■  منطقة البقاع على فوهة بركان وعلى الدولة التحرك قبل فوات األوان 
وحن ال ينفع الندم والقضاء على الحاالت الشاذة من خارجن عن القانون 

#لبنان #سعد_ريشا

■  إلى متى سيبقى الخاطف مش معروف واملخطوف سلعة بيد األزعر 
والقبائل للبيع واملقايضة؟ #سعد_ريشا

تشهد الحدود بين غامبيا والسنغال حركة نزوح كثيفة للغامبيين في 
اتجاه السنغال. وقد نزح حتى اآلن حوالي 45 ألف شخص إلى السنغال، 
ذكرت  حسبما  بيساو،  غينيا  إلى  غامبي  ألف  حوالي  توجه  حين  في 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  ممثلية  نشرتها  جديدة  إحصائيات 
الالجئين  العليا لشؤون  المفوضية  باسم  المتحدث  السنغال. وقال  في 
السنغالية  »السلطات  إن  جنيف،  في  بالوش  باربر  المتحدة  لألمم  التابعة 

جهزت مواد إغاثة تكفي في حالة وصول 100 ألف شخص«.

نحو 50 ألف نازح
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نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــاقـــمـــت أعـــــــــداد الـــعـــاطـــلـــن فــي  ــفـ تـ
مــتــســارع بعد  مــوريــتــانــيــا بشكل 
ــي امــتــصــاص  فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــ
نسبة البطالة املتزايدة التي قّدرتها تقارير 
دولية بـ31.5%، بينما تؤكد األرقام الرسمية 

أنها ال تتجاوز %13.
ويــحــذر خــبــراء اقــتــصــاد ومــنــظــمــات محلية 
ــام  ــ ــه الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو إخــــفــــاء األرقــ مــــن تـــوجـ
الحقيقية بداًل من معالجة معضلة البطالة، 
إذ ال يتوانى املسؤولون عن تأكيد أن نسبة 
البطالة في البالد متدنية بينما واقع الحال 
يــؤكــد أن مــئــات مــن خريجي الــجــامــعــات من 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات يــتــظــاهــرون يــومــيــا 
أمـــــام املـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة لــتــشــغــيــلــهــم، كما 
تـــزايـــدت ظــاهــرة تــســريــح املــهــنــيــن والــعــمــال 
في ظل تدهور األوضاع االقتصادية، حسب 

الخبراء. 
وفـــــور اإلعــــــالن عـــن أي تــعــيــيــنــات حــكــومــيــة 
أصــــحــــاب  مــــــن  الــــخــــريــــجــــن  آالف  يــــتــــقــــدم 
الـــشـــهـــادات لــجــامــعــيــة بــمــلــفــاتــهــم حــتــى ولــو 
كان اختبار التوظيف سيختار بضعة أفراد 

فقط، وأمـــام تــضــاؤل فــرص العمل أصبحت 
الهجرة نحو أوروبا والخليج املالذ املفضل 
سنة  أعــدادهــم  تتضاعف  الــذيــن  للخريجن 

بعد أخرى.
وتــبــلــغ نسبة الــشــبــاب فــي مــوريــتــانــيــا %75 
مــن الــســكــان حسب آخــر إحــصــاء أجـــري عام 
2013، مما يشكل عامل ضغط على السلطات 
ــــرص عـــمـــل تــكــفــي هـــذه  املـــطـــالـــبـــة بـــإيـــجـــاد فـ
الشريحة. ورغــم قلة عدد سكان البالد إذ ال 
يتجاوزون 4 مالين نسمة، فإن ثلث سكانها 
يعانون من البطالة، حسب التقارير الدولية.  
ويـــعـــتـــبـــر املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي بــــيــــاده ولـــد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  املــحــفــوظ فـــي حــديــثــه لــــ
عــربــي وفرنسي،  بــن  التعليم  ازدواجـــيـــة  أن 
ــه مــع  ــامــ ــــف نـــوعـــيـــتـــه وعـــــــــدم انــــســــجــ ــعـ ــ وضـ
إضافة  العمل،  لسوق  املتغيرة  االحتياجات 
إلـــــى غـــيـــاب رؤيــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة، 
ــــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة.  ــبــــاب أدت إلـ أســ
البطالة يؤدي  ارتــفــاع نسبة  أن  إلــى  ويشير 
االجتماعية  ــات  واألزمــ الفقر  استفحال  إلــى 
أمام خيارين  الشباب  واالقتصادية، ويضع 
هما الهجرة إلى الخارج أو العمل في ميدان 
الــتــجــارة واألعــمــال الــحــرة حيث االنخفاض 
التشغيل  النسبي لألجور وغياب ضمانات 
واالســتــمــراريــة فــي مناخ ال تشجع أصحاب 

املبادرات واملشاريع االستثمارية.
البطالة  الحكومة لنسب  ويــحــذر مــن إخــفــاء 
ــن وضـــــع حـــلـــول عــمــلــيــة  الــحــقــيــقــيــة بــــــداًل مــ

ــة ملــواجــهــتــهــا. ويـــقـــول إن »طــالــبــي  ــذريــ وجــ
ــم 45 ألـــف  ــددهــ الـــعـــمـــل ســـنـــويـــا يـــتـــجـــاوز عــ
شخص، بينما القدرة االستيعابية ضعيفة 
والزالت في تراجع بسبب عجز القطاع العام 
عــن اســتــيــعــاب خــريــجــي الــجــامــعــات، وفشل 
القطاع الخاص في رفع قوته االستيعابية«.

أن ما تقدمه الحكومة  ويؤكد ولــد املحفوظ 
لــيــس ســـوى مــهــدئــات لــم تــتــطــور إلـــى حلول 
مؤكدا  البطالة،  استفحال  بمواجهة  كفيلة 
الـــتـــشـــغـــيـــل يــتــطــلــب  بـــقـــطـــاع  ــهــــوض  ــنــ الــ أن 
إصـــــالح الــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر نـــظـــام الــتــدريــب 
ــي، وتـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار  ــنــ ــهــ الـــتـــقـــنـــي واملــ
وحــمــايــة الــعــمــالــة املــحــلــيــة. وتــنــتــقــد روابـــط 
العاطلن من العمل، وأشهرها رابطة حملة 
الشهادات وتجمع حملة الشهادات العلمية 
ــا عــمــلــي«، ســيــاســة الــحــكــومــة فـــي مــجــال  »أنــ
ــات مــتــتــالــيــة  ــامـ ــتـــصـ ــيـــف، وتـــنـــفـــذ اعـ ــتـــوظـ الـ
الخريجن  البطالة بن  أزمة  للمطالبة بحل 

ولفت أنظار الرأي العام ملعاناتهم.
الــتــدريــب الستيعاب  على  الحكومة  وتــعــّول 
الــخــريــجــن ودمــجــهــم فـــي الــحــيــاة الــنــشــطــة، 
الشباب وحملة  إلى تمويل مشاريع  إضافة 
الــشــهــادات وأصـــحـــاب املـــبـــادرات، وتــأمــل أن 
تساعد معارض التشغيل التي تنظمها في 

توفير فرص توظيف مناسبة.
أعداد  أن توظيف  الخبراء يعتبرون  أن  غّير 
قــلــيــلــة وتــنــظــيــم مـــعـــارض الــتــوظــيــف ليست 
حلوال عملية. وفي هذا الشأن، يقول الخبير 
ــادي ســـيـــد أحـــمـــد ولـــــد الـــســـالـــم إن  ــتــــصــ االقــ
»الــحــكــومــة ليست جـــادة فــي جــهــودهــا لحل 
مــشــكــل الــبــطــالــة حــيــث إن مـــشـــروع إصـــالح 
يـــراوح مكانه مما يضاعف  يــزال  التعليم ال 
ــن ال تـــســـمـــح لــهــم  ــ ــذيـ ــ أعـــــــــداد الـــخـــريـــجـــن الـ

شهاداتهم بالعمل.
ويؤكد أن تقرير البنك الدولي للعام املاضي 
2016 عن نسبة البطالة في موريتانيا التي 

الرباط ـ مصطفى قماس

املغربيات  البيوت  ربــات  العديد من  فوجئت 
بقفزات في أسعار الطماطم، غير أن مبررات 
وقفزت  واملنتجن.  التجار  بــن  تختلف  ذلــك 
أسعار الطماطم بالسوق املحلي املغربي في 
األيام األخيرة من نصف دوالر تقريبًا للكيلو 
»العربي  غرام إلى نحو دوالر، حسب تّجار لـ
الــجــديــد«. ويــعــتــقــد الــتــاجــر مــحــمــد الــعــبــدي، 
في  التصدير، ساهم  إلــى  املنتجن  لجوء  أن 
الفترة  الطماطم بشكل كبير في  رفــع أسعار 

األخيرة باملغرب.
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ــح الـــعـــبـــدي فــ ويــــوضــ
ــنـــتـــجـــن تــصــديــر  الــــجــــديــــد« أن تـــفـــضـــيـــل املـ
الـــطـــمـــاطـــم بــســبــب حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى أســـعـــار 
الــســوق املحلي.  أفــضــل، مــقــارنــة بــمــا يمنحه 
ويـــؤكـــد عــلــى أن الـــعـــرض تـــراجـــع مــحــلــيــًا، ما 
أدى إلى ارتفاع كبير لألسعار التي تتحدى 

القدرة الشرائية لألسر.
ــزارع لــحــســن بـــن الــشــيــخ، يـــرى أن  ــ غــيــر أن املــ
للطماطم،  الحالي  السعر  يفسر  ال  التصدير 
حيث يعتبر أن حالة الطقس الحالية حاسمة 

ــات  ــ فــــي ذلـــــــك. ويــــوضــــح أن انـــخـــفـــاض درجــ
الــــحــــرارة فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، يــســاهــم في 
البرد  خفض اإلنــتــاج، على اعتبار أن موجة 

الحالية، تؤثر على نمو الطماطم.
ودأبـــت األرصـــاد الجوية فــي األيـــام األخــيــرة، 
ــه إلـــــــــى انـــــخـــــفـــــاض درجـــــــــات  ــيــ ــبــ ــنــ ــتــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
الــــحــــرارة إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة في 
األعــــوام األخــيــرة بــاملــغــرب. وال تــقــي البيوت 
الطماطم  زراعــة  التي تحتضن  البالستيكية 
من تأثيرات البرودة والحرارة و الرطوبة، ما 

يؤثر على مستوى اإلنتاج.
وذهــــب ابـــن الــشــيــخ إلـــى أن إنــتــاج الطماطم 
النصف،  بحوالي  األخيرة  الفترة  في  تراجع 
الفترات  فــي  يبلغه  الـــذي  باملستوى  مــقــارنــة 

الــعــاديــة. وشـــّدد على أن املــزارعــن لــم يجنوا 
املــنــتــجــات الــكــافــيــة الــتــي يــمــكــن طــرحــهــا في 
السوق املحلي أو توجيهها للتصدير بسبب 
حالة الطقس. والحظ أن سعر الطماطم ارتفع 
العرض،  الخارجية، بسبب قلة  في األســواق 
حيث تضاعف ذلك السعر، كي ينتقل حوالي 

1.5 دوالر  للكيلوغرام.
ــّجــــارًا دعـــــوا إلــــى عــــدم إغـــفـــال دور  غــيــر أن تــ
الـــوســـطـــاء بـــن املــنــتــج واملــســتــهــلــك فـــي رفــع 
األســــعــــار، إذ يــســتــغــلــون الـــفـــرصـــة مـــن أجــل 

توسيع هوامش أرباحهم.
وكانت أسعار الطماطم في نفس هذه الفترة 
في  كبيرا،  تراجعا  املــاضــي، عرفت  العام  من 
السوقن املحلي والخارجي، ما دفع املنتجن 
إلــى دق نــاقــوس الخطر آنـــذاك، إذ انخفضت 
عند التصدير إلى ما بن 0.40 و0.50 دوالر، 
التي  التكاليف  تكن تغطي  لــم  أســعــار  وهــي 

يتحملها املنتجون في ذلك الوقت.
وتــصــل صـــــادرات املـــغـــرب مـــن الــطــمــاطــم إلــى 
حــوالــي 480 ألــف طــن ســنــويــًا، بينما يسوق 
حــوالــي 1.4 مــلــيــون طــن فــي الــســوق املحلي، 

حسب منتجن.

الكويت ـ محمود بدير

ــة مــــن الـــزخـــم  ــالـ تــعــيــش بــــورصــــة الـــكـــويـــت حـ
ــم تــشــهــدهــا مــنــذ ســــنــــوات، وســجــلــت خــالل  لـ
جــلــســات األســـبـــوع األخـــيـــر أرقـــامـــًا تــاريــخــيــة 
مدعومة بعدة مؤثرات إيجابية أبرزها ضخ 
السيولة املالية من أكبر املحافظ املالية وأداء 
األسهم املصرفية، ما فتح شهية املستثمرين 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الــــــشــــــراء، حـــســـب مــحــلــلــن 

»العربي الجديد«. لـ
 املؤشر السعري مستويات 

ُ
وكان الفتًا تجاوز

املـــقـــاومـــة بــســهــولــة لــيــكــســب خــــالل األســـبـــوع 
نحو 328 نقطة من جراء موجات الشراء التي 
عكستها حالة التفاؤل بن أوساط املتعاملن 
االستثمار  هيئة  ضختها  التي  السيولة  من 
ومـــحـــافـــظ خــلــيــجــيــة اســتــهــدفــت الـــعـــديـــد من 

األسهم.
املــؤشــر السعري للبورصة، فــي ختام  وأقــفــل 
األســـبـــوع أول مــن أمـــس، عــلــى ارتـــفـــاع ليبلغ 
نقدية  قيمة  محققًا  نقطة   6435  .7 مستوى 
بــلــغــت 62.9 مــلــيــون ديــنــار مــن خـــالل 821.5 

مليون سهم تمت عبر 12832 صفقة نقدية.
املستثمرين  الــتــفــاؤل جموع  مــن  حالة  وتعم 
في البورصة على إثر املكاسب التي حققوها 
على مـــدار األيـــام املــاضــيــة والــفــرص الــتــي تم 

اقــتــنــاصــهــا ورفــعــت مــن ربــحــهــم فــي الــســوق.  
وفي موازاة ذلك، يقول الخبير في أسواق املال، 
هناك  أن  الجديد«  »العربي  لـ كمشاد،  يحيى 
البورصة  لم تشهدها  املتداولن  لدى  شهية 
منذ فترة سنوات القتناء األسهم التشغيلية 
الرخيصة عند املستويات السعرية الحالية. 
ــبــــورصــــة فـــيـــهـــا فـــــرص مـــواتـــيـــة  ــرى أن الــ ــ ــ ويـ
ومــهــيــأة الســتــقــبــال الــســيــولــة، وبـــنـــاء مــراكــز 
جديدة يحقق من خاللها املتداولون مكاسب 

لم يسبق لها مثيل. ويشير إلى أن نحو %50 
من األموال املتدفقة نحو البورصة في الوقت 
الحالي كانت تترقب الوقت املناسب للعودة 
ــــدة، بـــعـــد أن خــرجــت  ــــديـ ــز جـ ــراكــ ــن مــ ــويـ ــكـ وتـ
متخوفة من التراجعات والهبوط الحاد الذي 
ظل يصاحب مسار املؤشرات العامة لفترات. 
ــالـــي،  ــــرى الــخــبــيــر املـ ــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، يـ وفـ
إبراهيم البيلي، أن السيولة املتداولة تطورت 
بــشــكــل ظـــاهـــر مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد إذ 
احتضنت األسهم التشغيلية القيادية بداية 
الــنــشــاط فــي ظــل تــوجــه املــتــعــامــلــن لتكوين 
مراكزهم عليها قبل فترة ملا فيها من فرص 

مناسبة.
ويـــقـــول الــبــيــلــي، خــــالل حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن »ارتفاع معدل األمــوال املوجهة 
للبورصة جــاء فــي ظــل حــزمــة مــن املعطيات 
املهمة، منها االرتفاع املفاجئ ألسعار النفط، 
إضــافــة إلــى تـــوارد الــحــديــث عــن استثمارات 
حــكــومــيــة قـــد تـــوجـــه إلــــى الـــســـوق واألســـهـــم 
درجة، بخالف ما حمتله خطط 

ُ
التشغيلية امل

أفــكــار وأدوات استثمارية من  مــن  الــبــورصــة 
السوق(  التوزان منها )صانع  إعــادة  شأنها 
وتعديل دورة التسوية والتقاص، إضافة إلى 
البورصة  حــرص هيئة األســـواق على ترقية 

إلى )الناشئة(«.

تفاقم أعداد 
العاطلين

)Getty( مستثمرون حققوا مكاسب قياسية

قفزات أسعار الطماطم تفاجئ المغاربة

صحوة البورصة الكويتية تغري المستثمرين

انتقادات إلخفاء حكومة موريتانيا 
أرقام البطالة الحقيقية

نفط السودان يتأهب لعودة الشركات األميركية

حّذر خبراء اقتصاد 
في موريتانيا من 

تفاقم البطالة وتعمد 
الحكومة إخفاء أعداد 
العاطلين الحقيقية بدًال 
من مواجهة المشكلة 

والسعي الجاد لحلها

زراعة مال وناس

أسواق

115
ينتج السودان حاليًا 115 ألف 
انفصال  بعد  يوميًا  برميل 
جنوب السودان في 2011، 
من   %75 ملكية  وانتقال 
اآلبار النفطية لجوبا، ويقّدر 
بنحو  النفطي  االحتياطي 
حسب  برميل،  مليار   24.5

إحصاءات حكومية.

تحقيق

إزدواجية التعليم بين 
عربي وفرنسي ساهم 

في زيادة العاطلين

اإلنتاج يبلغ 115 
ألف برميل يوميًا بعد 

انفصال الجنوب

مطالب بتعزيز 
دور مجلس األعمال 
المشترك بين البلدين

منتجون يُفّضلون
التصدير لحصولهم على 

أسعار أفضل

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــتــرقــب قــطــاع الــنــفــط الــســودانــي 
تحقيق مكاسب مهمة من خطوة 
االقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  تخفيف 
ــذا الــســيــاق،  األمــيــركــيــة عــلــى الـــبـــالد، وفـــي هـ
ــراء نــفــط  ــ ــبـ ــ ــادر رســـمـــيـــة وخـ وتـــوقـــعـــت مــــصــ
الجديد«،  »العربي  لـ اقتصاديون  ومحللون 
إمــكــانــيــة حـــدوث طــفــرة فــي اإلنــتــاج النفطي 
إلى ما تتميز  املقبلة استنادا  خالل املرحلة 
متقدمة  تقنيات  من  األميركية  الشركات  به 
تتيح لها اكتشاف حقول نفطية جديدة في 

حالة عودتها للسودان.
أبــوابــا  الــســودان  كما يفتح رفــع الحظر عــن 
لــدخــول شــركــات عاملية أخـــرى مختصة في 
مجال التسويق يمكنها أن تساعد في قلب 
كفة ميزان االستيراد املتزايد من املحروقات 
إلى صادرات، ما يدعم اقتصاد البالد املتأزم.

يــرى الخبير االقتصادي  وفــي هــذا السياق، 
بابكر محمد التوم، في حديثه إلى »العربي 
تقوية  تتطلب  الحالية  املرحلة  أن  الجديد«، 
ــمــــال الـــســـودانـــي  وتـــعـــزيـــز دور مــجــلــس األعــ
األمــيــركــي إلعــــادة شــركــات الــنــفــط العمالقة 
قــرارات  للبالد بهدف تحقيق االستفادة من 

تخفيف العقوبات.
الــتــوم أن أصــحــاب املصالح األميركية  وأكــد 
وكبرى الشركات كان لها دور كبير في رفع 
الــعــقــوبــات لــالســتــفــادة مـــن االســتــثــمــار في 
الـــســـودان، وأشـــار إلــى أن االقــتــصــاد يساعد 
عــلــى رأب الـــصـــدع الــســيــاســي فـــي كــثــيــر من 
الصمغ  استثناء  تــم  أنــه  األحــيــان، موضحًا 
العربي من الحظر سابقًا ألنه يتعارض مع 

مصالح املستثمرين في هذا املجال.
وحــســب الخبير االقــتــصــادي فـــإن »شــركــات 
ــــى الـــعـــمـــل فــي  أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة تــســعــى إلـ
املختلفة  والصناعات  والذهب  النفط  مجال 
ــر«، مـــا يــحــتــم على  ســاهــمــت فـــي فـــك الـــحـــظـ
رجال األعمال السودانين ترتيب أوضاعهم 
نظرائهم  مــع  الــعــالقــات  وتنشيط  الستقبال 

األميركين خالل الفترة املقبلة.
ــقـــوي  يـ أن  ــه  ــ ــأنـ ــ شـ ــــن  مــ »ذلـــــــــك  أن  وأضـــــــــــاف 
الـــتـــفـــاوض الـــســـودانـــي الــصــيــنــي والـــروســـي 

أيــضــًا لــدخــول شــركــات فــاعــلــة بــالــعــديــد من 
النفط، ما يدعو إلى تهيئة  املجاالت ومنها 
ــال،  ــمـ الــبــيــئــة الـــداخـــلـــيـــة، خـــاصـــة رجـــــال األعـ
بالتنسيق مع األجهزة الرسمية لتنشط من 

خاللها املؤسسات املعنية«. 
واعــتــبــر الــتــوم أن الــشــركــات األمــيــركــيــة أكثر 
ــدرة عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع  ــ ــ كــــفــــاءة وقـ
الــنــفــط، وال ســيــمــا بــالــحــقــول ذات األعــمــاق 
الكبيرة. وكان وزير النفط والغاز محمد زايد 
عوض، قال في تصريحات صحافية، االثنن 
ــــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة  املـــاضـــي، إن »رفـ
للعمل  األميركية  الشركات  عــودة  مــن  يقرب 

في مجال التنقيب عن النفط في السودان«.
لـــلـــشـــركـــات  ــال مـــفـــتـــوح  ــ ــجــ ــ وأضـــــــــاف أن »املــ
األمــيــركــيــة فـــي ظـــل وجــــود خــطــة تــرويــجــيــة 
ملربعات لالستثمار عبر عطاءات في مجال 

االستكشاف واستخراج الغاز«.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، لـــ
عــلــى تــحــديــد عـــدد مـــن املــربــعــات املــطــروحــة 
لالستثمار في مجال النفط يمكن للشركات 

األمــيــركــيــة الـــدخـــول فــيــهــا، ومــنــهــا مــربــع 17 
الواقع في حقل بليلة )غرب(، ومربع الراوات 

)وسط(، باإلضافة إلى مناطق أخرى.
واعــــتــــبــــر وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة األســـــبـــــق شـــريـــف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــهــامــي، فــي حــديــثــه لـــ
أن الــشــركــات األمــيــركــيــة، خــاصــة شــيــفــرون، 
السوداني،  النفط  الريادة في استخراج  لها 

بــدولــة جنوب  الــحــرب  لتفاقم  نتيجة  ولــكــن 
في  الكبير  إنتاجها  برغم  الــســودان خرجت 
الــتــهــامــي إن »التقنية  الــتــوقــيــت. وقــــال  ذلـــك 
األمــيــركــيــة مــعــروفــة عــاملــيــا، فــهــي مــتــطــورة 
االستكشاف واستخراج  وخاصة في مجال 
النفط«. وأكد زير الدولة للمالية األسبق، عز 
»العربي الجديد«، أن دخول  الدين إبراهيم، لـ
أخرى  إيجابية  له  األميركية  النفط  شركات 
وهــــي قــطــع الــطــريــق أمــــام عــــودة الــعــقــوبــات 
االقــتــصــاديــة مــــرة أخـــــرى، ألن كـــال الــطــرفــن 
سوف يدافع عن املصالح املشتركة في هذه 

الحالة.
وأضــــاف أن هـــذه الــشــركــات لــهــا مــقــدرة على 
التسويق وتستطيع إنشاء مصاف متقدمة 
وتـــجـــذب مــعــهــا شـــركـــات فـــي مــجــال خــدمــات 
اآلبار واألنابيب، ما سيعود بفوائد متعّددة 

على هذا القطاع.
وحسب وزير املالية األسبق، فإن »السودان 
يسع كل الشركات، وإن كثيرًا من املؤسسات 
ــبـــــالد مــثــل  ــ ــــي الـ ــانــــت تـــعـــمـــل فـ األمــــيــــركــــيــــة كــ
سيتي بانك وموبيل أويــل، ما يسّهل عودة 

الــشــركــات النفطية والــتــجــاريــة مــرة أخـــرى«. 
ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي الفاتح 
عثمان، إن »وراء خروج الشركات األميركية 
مـــن الــــســــودان ســبــبــان، أحــدهــمــا الــعــقــوبــات 
والــثــانــي أن النفط مــوجــود فــي مناطق غير 
آمنة، ما دعا إلى خروج شركة شيفرون التي 

لم تخرج بفعل املقاطعة األميركية«.
ــرى الـــفـــاتـــح أن الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة فــي  ــ ويــ
الــعــالــم جــعــلــت مـــن الــنــفــط بـــالـــســـودان قــابــال 
لالستخراج وما كان يصعب استخراجه في 

الثمانينيات أصبح متاحًا اآلن.
وتـــابـــع أن »الــــســــودان يــحــتــاج إلـــى تخطيط 
وجهد حقيقي خاصة في مجال االستثمارات 
والــلــحــوم وصناعة  النفط  الــعــائــد، مثل  ذات 
الجلود، ليصل فعليا إلــى الــتــوازن وإحــداث 
التجاري، ألن وضع  للميزان  إيجابي  تطور 
ــبـــالد الـــحـــالـــي ســــوف يــعــرضــه إلــــى كــارثــة  الـ
قــبــلــت عضويته  وإفــــالس بــشــكــل عــاجــل إذا 
ــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة، ألن غــالــبــيــة  بــمــنــظــمــة الــ
أكبر  بتعرفة  الجمارك  على  تعتمد  موازنته 

مما هو مسموح به في املنظمة العاملية«.
ــة شـــيـــفـــرون األمـــيـــركـــيـــة أولــــى  ــركـ وبـــــــدأت شـ
عام  بالسودان  النفط  عن  التنقيب  عمليات 
1975، وخرجت من السوق في 1984 بسبب 
الظروف األمنية أثناء اندالع الحرب األهلية 
ــبــــالد، وخـــــرج عــــدد مـــن الــشــركــات  جـــنـــوب الــ
العاملية العاملة في مجال النفط من السودان 
بسبب ضغوطات من اإلدارة األميركية، مثل 
شركتي »شلمبرجير« و»تليسمان« الكندية. 
ويــنــتــج الــــســــودان حــالــيــًا 115 ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــًا بــعــد انــفــصــال جـــنـــوب الــــســــودان في 
اآلبــــــار  ــــن  مـ  %75 مـــلـــكـــيـــة  وانــــتــــقــــال   ،2011
النفطي  االحتياطي  ويقّدر  لجوبا،  النفطية 
بنحو 24.5 مليار برميل، حسب إحصاءات 

حكومية.
ــاء املــــاضــــي، الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي  ــثـــالثـ وبــــــدأ، الـ
لــرفــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عــن الــســودان 
الجمعة  يــوم  األميركية  اإلدارة  أعلنته  الــذي 
ــــي، وفـــــق مــــا قــــالــــه الـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال  ــــاضـ املـ
الــســودان استيفن كوتسيس،  األمــيــركــي فــي 
ولكنه أكد أن بإمكان إدارة الرئيس األميركي 
الــجــديــد دونـــالـــد تـــرامـــب الـــتـــراجـــع عـــن رفــع 
في  أشهر  ستة  بعد  االقتصادية  العقوبات 
حال لم يلتزم السودان باالشتراطات املقررة.

ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  وأكــــــد كـــوتـــســـيـــس، خـ
السودان  استفادة  إمكانية  املاضي،  االثنن 

من األرصدة املجمدة لدى بنوك أميركية.
ويـــعـــانـــي الــــســــودان مـــن أزمــــــات اقــتــصــاديــة 
ومالية خانقة بسبب االنفصال عن الجنوب 
والـــعـــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة طــــــوال الـــفـــتـــرات 

في  الــدولــي،  النقد  وأعلن صندوق  املاضية، 
الــســودان يعتبر بلدًا هشًا  تقرير حديث، أن 
املرتبة 159 من أصــل 189 من  بعد أن احتل 

حيث سهولة الحصول على الخدمات. 
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن »الـــــســـــودان ال يــــــزال فــي 
وضــــع حـــــرج، ومــنــخــفــض الــــدخــــل، ويـــواجـــه 
قــيــودًا محلية ودولــيــة شــديــدة، واخــتــالالت 

اقتصادية كبيرة«.
الخارجي  الــديــن  يــزال  »ال  التقرير  وبحسب 
الــســودانــي مــرتــفــعــًا فــي نــهــايــة الــعــام 2015، 
فــقــد بــلــغ حــجــمــه بــالــقــيــمــة اإلســمــيــة حــوالــي 
الــوضــع  50 مــلــيــار دوالر«. وأوضــــح أن هـــذا 
االقتصادي جاء بعد صدمة انفصال جنوب 

السودان، منذ خمس سنوات. مكاسب 
رفع الحظر

يأتي نفط السودان في مقدمة القطاعات االقتصادية التي تترقب جني مكاسب من القرار 
األميركي بتخفيف العقوبات االقتصادية، وحسب خبراء في المجال، ستساهم عودة شركات 

النفط األميركية العمالقة إلى البالد في إحداث نقلة لهذا القطاع الحيوي
تحركات مكثّفة ومؤشرات إيجابية

تحركات  الــســودان  في  عديدة  رسمية  اقتصادية  مؤسسات  شهدت 
فة، خالل األيام األخيرة، لالستفادة من القرار األميركي تخفيف 

ّ
مكث

املاضي.  الثالثاء  التنفيذ  حيز  دخــل  والــذي  الخرطوم  على  العقوبات 
الدين محمود عباس  بــدر  االقتصادي  والتخطيط  املالية  وكــان وزيــر 
التي  أكد، أول من أمس، تهيئة مناخ االستثمار ومراجعة السياسات 
تمكن من خلق االستقرار االقتصادي الذي يؤدي الى تمكني الشركات 
القطاعات  التي ترغب فى دخول االستثمار بالسودان في  األميركية 
االســتــراتــيــجــيــة. جــاء ذلــك خــالل لــقــاء وزيـــر املــالــيــة بالقائم باألعمال 

بــســفــارة الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة بــالــخــرطــوم ستيفن كوسكي. 
وناقش اللقاء األوضاع االقتصادية التي تنشأ بني البلدين بعد القرار 
األميركي، بجانب توسيع التعاون في املجال املالي واملصرفي وزيادة 
التبادل بني البلدين. ومن جانبه، أعلن محافظ البنك املركزي السوداني 
حازم عبد القادر، أول من أمس، عن تلقي بالده عروضًا من جهات 
البنوك األجنبية  القطاع الخاص، وطلبات من بعض  خارجية لتمويل 
لفتح فروع لها بالعاصمة الخرطوم. كما حصل السودان على وديعة 

إماراتية بقيمة 500 مليون دوالر، عقب قرار رفع الحظر.

لم  البطالة  أن  سجلت نسبة 31,5%، يعكس 
تــعــد مشكلة شــبــاب يــبــحــث عــن فـــرص عمل 
عليها  ودولـــة  مجتمع  مشكلة  لكنها  أفضل 
وضع تشريعات وخطط جديدة ملواجهة هذه 
املعضلة. ويضيف أنه »ال جدوى من اإلبقاء 
العربية  باللغة  العلمية  التخصصات  على 
إلــى البحث عن  الــخــريــج سيضطر  طــاملــا أن 
باللغة  تعمل  وإدارات  مــؤســســات  فــي  عــمــل 

الـــفـــرنـــســـيـــة... فــغــالــبــيــة خــريــجــي االقــتــصــاد 
والهندسة  التطبيقية  والــعــلــوم  واملحاسبة 
باللغة  دراستهم  العمل بسبب  عاطلون عن 
الــعــربــيــة«. ويــشــيــر ولـــد الــســالــم إلـــى وجـــود 
أعـــــــداد هـــائـــلـــة مــــن خـــريـــجـــي الــتــخــصــصــات 
ــة الـــذيـــن ال يـــجـــدون وظـــائـــف إال في  ــيــ األدبــ
التعليم األساسي وكان من املمكن توجيههم 
إلــــى تــخــصــصــات أخـــــرى فــنــيــة يــحــتــاج لها 

ر مـــن تــخــريــج أجــيــال 
ّ
ســــوق الـــعـــمـــل.  ويـــحـــذ

عاطلة عن العمل تتزايد أعدادها باستمرار، 
وتحاول تسيير أمورها بالتجارة والهجرة، 
وأكد أنه حان موعد محاسبة املسؤولن عن 
عليها  أقــدمــت  الــتــي  الهيكلية  اإلصـــالحـــات 
موريتانيا خالل العشرية األخيرة في مجال 
الخاص  الــقــطــاع  ودعـــم  والتوظيف  التعليم 

واالستثمار ومبادرات الشباب.

الشباب األكثر معاناة 
من البطالة في 
)Getty( موريتانيا

تفاؤل قطاع 
النفط بقرارات 
رفع الحظر 
)آالن بوزويل/
)Getty
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B B

لندن ـ العربي الجديد

مــع بـــدء الــعــهــد الــرئــاســي الجديد 
ــد  ــ ــالـ ــ ــا، ودخــــــــــول دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي أمـ
ترامب رسميًا إلى البيت األبيض، 
العاملي في منعطف خطير  يدخل االقتصاد 
وتصاب أسواق املال بالشلل. فهنالك شكوك 
ومخاوف واسعة وعــدم معرفة بما سيفعله 
الرئيس ترامب خالل املائة يوم األولى، بشأن 
طرحها  التي  التجارية  القضايا  من  العديد 

في برنامجه االنتخابي. 
إذا كــان سيتمسك بالوعود  وتــســاؤالت عما 
بالضرائب  الخاصة  للناخبن  قطعها  التي 
ومــعــاقــبــة الــشــركــات املنتجة فــي الـــخـــارج، أم 
الجديد  الرئيس  أن  أنه سيتخلى عنها. كما 
األبــيــض وهــو يخوض معركة  البيت  يدخل 
مــع مــؤســســات الحكم فــي أمــيــركــا. فهو على 

خــــالف مـــع الــعــديــد مـــن الــــدوائــــر حــــول إدارة 
الخارجية.  عالقاتها  وتنظيم  البالد  شــؤون 
تــروق  ال  االقتصادية  برامجه  بعض  أن  كما 
الجمهوري، وخاصة  الحزب  أعضاء  لبعض 
أن بعضها سيرفع من الدين األميركي الذي 
تــرلــيــون دوالر. وســط هذا  يــقــارب حاليًا 20 

املستثمرون  يجد  بالشكوك،  املشحون  الجو 
ــــي أعـــقـــاب  ــــي مـــفـــتـــرق الـــــطـــــرق، فـ أنـــفـــســـهـــم فـ
االنــتــعــاشــة الــقــصــيــرة الــتــي حــدثــت بــعــد فــوز 

ترامب. 
في هذا الصدد، يقول متعامل في نيويورك 
أحد  »ال  جــورنــال«:  ستريت  »وول  لصحيفة 
يعلم توجهات السوق في عهد ترامب، الكل 
يــبــحــث عـــن حــقــائــق مــلــمــوســة عــلــى صعيد 
الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة يمكن 

البناء عليها في التعامالت«. 
ــر »تـــســـيـــطـــر حــالــة  ــ ــال مــســتــثــمــر آخــ ــ فـــيـــمـــا قــ
ــن االنـــتـــظـــار والـــتـــرقـــب وعـــــدم الــيــقــن على  مـ
املــســتــثــمــريــن«. ولــــم يــجــد املــســتــثــمــرون في 
ــر يــمــكــن  ــذكــ الــــســــوق األمـــيـــركـــيـــة إشــــــــــارات تــ
قراءتها من التعليقات التي أدلت بها رئيسة 
املركزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياط  مجلس 
األميركي( جانيت يلن، أو حتى في البيانات 
ــــي،  الــتــي صــــدرت مــن الــبــنــك املـــركـــزي األوروبـ
يـــوم الــخــمــيــس. ولــكــن مــا يــالحــظ حــتــى اآلن، 
أن املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده أخـــيـــرًا، 
بالنسبة  غــيــر مطمئنة  بـــإشـــارات  فــيــه  بــعــث 

للمستثمرين. 
والحــظ خبراء في السوق األميركي أن فورة 
والصعود  األميركية  األسهم  في  االستثمار 
الــقــوي لـــلـــدوالرالـــذي حـــدث فــي نــهــايــة الــعــام 
ــال فـــي أعــقــاب  ــــواق املــ املـــاضـــي وانــتــعــاش أسـ
فــوز الرئيس دونــالــد تــرامــب، بــدأت تتراجع، 
وأن آمال املستثمرين بدأت تخبو في تحقيق 
أرباح خالل عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي 
بريطانيا، قال مستثمرون إن هنالك نوعًا من 

المنعطف 
الخطر

المستثمرون 
في حيرة من 

أمرهم )سبنسر 
)Getty/بالت

الرئيس  تنصيب  مع  المستثمرين  على  اليقين  عدم  من  حال  تسيطر 
دونالد ترامب، وهنالك مخاوف من تداعيات سياسات ترامب على النمو 
العالمي وانسياب التجارة، وهو ما حدا بالمستثمرين إلى الهروب من 

األسهم األميركية وشراء الذهب

فورة االستثمار التي 
بدأت منذ فوز ترامب 
تتراجع ومخاوف من 

انتكاسة جديدة

ترامب سيبدأ اليوم 
األول بالتوقيع على 5 

مراسيم رئاسية

بكين تأمل في 
عالقات جيدة مع 

إدارة ترامب

هروب المستثمرين 
وسط عدم يقين 
حول عهد ترامب

قال وزير املالية األملاني فولفغانغ شيوبله، إنه ال يتوقع نشوب حرب تجارية 
مــع الــواليــات املــتــحــدة رغــم انــتــقــاد الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب دونــالــد ترامب 
التزام  على  أملانيا ستشدد  إن  قــال  لكنه  األملــانــيــة،  الــســيــارات  لشركات صناعة 

الواليات املتحدة باالتفاقيات الدولية.
وقــــال شــيــوبــلــه ملــجــلــة ديـــر شبيغل األملــانــيــة: »الـــواليـــات املــتــحــدة أيــضــًا وقعت 
الــغــد، ولكن  اتــفــاقــيــات دولـــيـــة... ال أعتقد أن حــربــًا تــجــاريــة كبيرة ستندلع فــي 
انتقد شركات  االلــتــزام باالتفاقيات«. وكــان ترامب  الطبيعي أن نشدد على  من 
صناعة السيارات األملانية، في مقابلة نشرت يوم االثنن املاضي، لعدم إنتاجها 

املزيد من السيارات في الواليات املتحدة.

)الــدومــا(، أمــس، قانونًا يصدق فيه على اتفاقية  الــروســي  الــنــواب  أقــر مجلس 
مشروع »السيل التركي« بن روسيا وتركيا ملد خط أنابيب الغاز.

وحــســب قــنــاة »روســيــا الــيــوم«، جــاء فــي الوثيقة التوضيحية أن الــجــدوى من 
مشروع خط نقل الغاز »السيل التركي« والتوقيع على االتفاقية، هي على وجه 
الــعــبــور، وضــمــان تنفيذ االلــتــزامــات التعاقدية  الــخــصــوص للحد مــن مــخــاطــر 
إلــى تركيا ودول االتــحــاد األوروبـــي بعد عام  لشركة »غــازبــروم« لتوريد الغاز 

 .2019
وينص االتفاق على أن »تعفى من الضرائب العقارية، الشركة التي ستمد الفرع 
الثاني من املشروع في البحر والشركة التي ستمده في البر، إضافة إلى إعفائها 
من ضرائب أخرى«. إضافة إلى أن تنفيذ االتفاق لن يؤدي إلى تكاليف إضافية 
للموازنة الروسية. جاء ذلك بعد أن وافقت تركيا على إنشاء خطن من أنابيب 
لـــــ15.75 مليار متر  الــتــركــي« يتسعان  »الــســيــل  مــشــروع  الطبيعي ضمن  الــغــاز 

مكعب.  

عاد السياح بقوة إلى تونس في أعقاب الهجمات اإلرهابية التي أضرت بموسم 
السياحة في العام املاضي. وفي هذا الصدد، أعلنت الجمعية الروسية ملنظمي 
إلــى تونس خــالل 2016،  التدفق السياحي مــن روســيــا  الــرحــالت السياحية، أن 
ارتفع إلى 137.2% مقارنة مع فترة عام 2014. وحسب قناة »روسيا اليوم«، جاء 
ألف   623 أكثر من  عــام 2016،  نتائج  »زار تونس، وبحسب  الجمعية:  بيان  في 
مواطن روســي، حيث وصل النمو باملقارنة مع عام 2014، إلى نسبة %137.2، 
وبنجاح كبير أمكن لتوجه السياح نحو شمال أفريقيا أن يسجل رقمًا قياسيًا 
التركية  السياحة  إغــالق ســوق  ذلــك  الروسية، وساهم في  السوق  في  تاريخيًا 

واملصرية«.
وأكد منظمو الرحالت السياحية أن لدى تونس في السوق الروسية جمهورها 
املتوسط، وإمكانية  األبيض  للبحر  اللطيف  املناخ  يقدرون  الذين  الخاص، من 
االســتــجــمــام الصحي واملــنــتــجــعــات، بــاإلضــافــة إلــى أن الــتــوجــهــات تــجــري نحو 
استقرار الوضع واألمن، على خالف تركيا، حيث إن اإلرهاب وغيره من الحوادث 

يجري بشكل دوري. 

أخبار في صور

غضب ألماني النتقاد ترامب لسياراتها

البرلمان الروسي يقر مشروع 
»السيل التركي«

ارتفاع جاذبية تونس للسياح

)Getty( ترامب يضع المؤسسات األميركية تحت المجهر)Getty( مكتب لمساعدة البطالة في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

التي  التعهدات  تحقيق  ترامب  يستطيع  هل 
أن  الفوز بعد  إلى  للناخبن وحملته  قطعها 
املــتــحــدة، ومــا تأثير  لــلــواليــات  أصبح رئيسًا 
هـــذه الــســيــاســات عــلــى الــتــجــارة مـــع الــعــالــم؟ 
فاملائة يوم األولى من حكمة التي بدأت عمليًا 
من أمس، ستكشف شخصية الرئيس ترامب 
املرشح  تــرامــب  مــع  متطابقة  كانت  إذا  وعما 
السياسي  الـــواقـــع  أن  أم  املـــدلـــل،  واملــلــيــارديــر 
ــادي داخــــــــل أمــــيــــركــــا وخــــارجــــهــــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ واالقــ
واملــؤســســات الــبــيــروقــراطــيــة ستغير دونــالــد 
ــرامـــب إلــــى رجــــل دولـــــــة.  مـــعـــاونـــو الــرئــيــس  تـ
ذكروا، أن الرئيس دونالد ترامب سيبدأ اليوم 
األول بالتوقيع على 5 مراسيم رئاسية ولكن 
مــن غــيــر املــعــروف نــوعــيــة املــراســيــم.  مــن بن 
التي وعــد بها بناء جدار  الشائكة  املواضيع 
مع املكسيك يبلغ ارتفاعه 12 مترا. واملكسيك 
هــي املــطــالــبــة بتحمل تــكــالــيــف بــنــاء الــجــدار. 
ــار الـــذي  ــ ولــكــن ال أحـــد يــعــلــم  حــتــى اآلن اإلطـ
التكاليف.  تلك  املكسيك  بموجبه  ستتحمل 
وهذا يعني للوهلة األولى أن دافع الضرائب 

األميركي هو من سيتحمل تلك التكاليف.
ــلــــه«، إلـــى  ــيــ ــه فــ ــشــ ــتــ ــبـــت صـــحـــيـــفـــة »دويــ ونـــسـ
شــركــة أمــيــركــيــة مختصة  فــي اإلنـــشـــاءات أن 
 25 و   15 بن  البناء ستتراوح  تكاليف  قيمة 
الصيانة  مليار دوالر، فيما ستصل تكاليف 

تشير تقارير رسمية في بكن إلى أن الترابط 
بـــن االقــتــصــاديــن الــصــيــنــي واألمـــيـــركـــي بــات 
قـــويـــًا بـــدرجـــة يــصــعــب مــعــهــا تــنــفــيــذ قـــــرارات 
سريعة من واشنطن دون إحداث أضرار كبيرة 

باالقتصاد األميركي. 
ــا أفــــــاد تـــقـــريـــر صـــــدر عــــن مــجــلــس  وحـــســـب مــ
األعمال األميركى الصينى بأن أنشطة التجارة 
ــام 2015 خلقت  الــثــنــائــيــة فـــي عـ واالســتــثــمــار 
لألميركين  مليون وظيفة   2.6 مــن  يــقــرب  مــا 
وأســهــمــت بــنــحــو 1.2% مـــن إجــمــالــى الــنــاتــج 
 .2016 املاضي  العام  األميركي  خــالل  املحلى 

وذلك وفقًا لوكالة شينخوا. 
وبـــلـــغ حــجــم تـــجـــارة الـــخـــدمـــات الــثــنــائــيــة فى 
الوقت  فــى  مليار دوالر   100 مــن  أكثر  مجمله 
الذى تجاوزت فيه االستثمارات املتبادلة 170 

مليار دوالر بنهاية 2016.
وتوقع املجلس أن تبلغ صــادرات أميركا إلى 
أميركى بحلول عام  الصن 520 مليار دوالر 
2050 ، في الوقت الــذي تساعد فيه صــادرات 

الــصــن الـــى الـــواليـــات املــتــحــدة فـــى تخفيض 
االسعار املحلية  في السوق األميركية بنسب 

تراوح بن  1 الى 1.5 نقطة مئوية.
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــعـــــــالقـــــــات  أن  ســــــــــون  وذكـــــــــــــر 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة الــصــيــنــيــة األمـــيـــركـــيـــة، وهــي 
الثنائية  للعالقات  الدافع  النفع، هي  متبادلة 
للعمل  استعداد  على  الصن  وأن  وأساسها، 
مع القيادة األميركية الجديدة ملواصلة تعزيز 
أنــشــطــة تــجــارة واســتــثــمــار مستقرة مــن أجــل 
عودة النفع على الشعبن. وحسب خبراء في 
إلى  ترامب  الرئيس دونالد  واشنطن، يسعى 

تحجيم التمدد التجاري الصيني في أميركا، 
عبر الرسوم الجمركية املرتفعة ومحاصرتها 
أوروبيًا عبر إعالنها »دولة متالعبة بالعملة« 
ــــول أحــقــيــتــهــا فــــي عــضــويــة  ــكـــوك حـ وزرع شـ
منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة. وتــعــد الــصــن قــوة 
اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ10 
تريليونات دوالر، بينما يقدر حجم االقتصاد 

األميركي بحوالى  16.77 تريليون دوالر. 
ــاد نـــقـــاط ضـــعـــف وقــــــوة فــي  ــتـــصـ لـــكـــن لـــكـــل اقـ
الـــحـــرب الــتــجــاريــة املــتــوقــعــة بـــن الــعــمــالقــن، 
حيث إن الصن تعتمد على رخص بضائعها 
فــــي األســـــــــواق الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــارنـــة بــنــظــيــرتــهــا 
األميركية. في املقابل، تعتمد أميركا في قوتها 
االقتصادية على الصناعة املصرفية وأسواق 
ــال والـــــــدوالر كــعــمــلــة »تــســويــة واحــتــيــاط«  ــ املـ
دولــيــة، ذات وزن مهيمن في أســواق الصرف. 
ــــوان الـــصـــيـــنـــي ال يــــــزال مــرتــبــطــا  ــيـ ــ كـــمـــا أن الـ
ــالــــدوالر وغـــيـــر مـــعـــوم تــمــامــًا حــتــى يحسب  بــ
فــي عـــداد الــعــمــالت الــحــرة الــتــي تتم املتاجرة 
بــهــا عــاملــيــًا. وقـــد تــعــرض الـــيـــوان لــعــدة هــزات 
األخيرين. وال يستبعد خبراء  العامن  خــالل 
ترامب أن يستخدم سياسة الفائدة األميركية 

لخلخلة االقتصاد الصيني.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة 
أن االستثمارات الصينية في األصول الثابتة 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــًا  فـــي عــــام 2016، بـــزيـــادة 
8.1%  على أســـاس ســنــوي، مــقــارنــة بارتفاع 
و%15.7   2015 عــام  فــي  بلغت نسبته  %10  
في عام 2014. ومن بن البيانات االقتصادية 
ــة لـــإحـــصـــاء   ــ ــدولـ ــ ــادرة عــــن مــصــلــحــة الـ ــ ــــصــ الــ
الخاصة بالنمو االقتصادي تلك التي أظهرت 
أن الــنــمــو الــســنــوي لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم قد تباطأ إلى 6.7% خالل العام 2016 ، 

منخفضًا من 6.9% في عام 2015.
ــو احـــد  ــار هــ ــمـ ــثـ ــتـ ويـــعـــتـــقـــد بـــــأن تـــبـــاطـــؤ االسـ
الطلب  فــي  الضعف  وراء  الرئيسية  األســبــاب 

والضغط السلبي على االقتصاد الصيني.
)العربي الجديد(

السنوية إلى 3.5 مليارات دوالر. وكشفت هذه 
الــشــركــة أنـــه ال تــوجــد شــركــة أمــيــركــيــة قـــادرة 
على إنتاج معدات هذا املشروع، وأن الشركة 
الـــقـــادرة عــلــى تحضير تــلــك املــســتــلــزمــات هي 

شركة سيمكس للبناء في املكسيك.
كما يتطلع الرئيس ترامب إللغاء االتفاقيات 
مــع دول املــحــيــط الــهــادئ واتــفــاقــيــة »نــافــتــا«، 
القائمة  الشمالية  الحرة ألميركا  التجارة  أي 
بن الواليات املتحدة وكندا واملكسيك. ولكن 
الخبراء يؤكدون أن هذا النوع من االتفاقيات 
ال يــشــمــل فــقــط الـــضـــرائـــب، بـــل أيــضــًا حــمــايــة 
وفي  االســتــثــمــارات.  وحماية  الفكرية  امللكية 
أميركية  شــركــات  استثمرت  املاضية  العقود 

مليارات الدوالرات في املكسيك وكندا. 
ــال غــابــريــيــل فــيــلــبــرمــايــر  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
مـــن مــعــهــد إيــفــو فـــي مــيــونــخ إن هـــذه امللكية 
واالســتــثــمــارات مــهــددة بــالــتــقــلــص، بــل حتى 
اتفاقية دولــيــة. ووقــف  بـــدون حماية  اإللــغــاء 
العمل باتفاقية نافتا سيضر بمصالح ترامب 
نفسه الذي تملك شركته فنادق في املكسيك. 
وعـــوض الــتــخــلــي عــن تــلــك االتــفــاقــيــة، ُيتوقع 
مــجــددا حول  املتحدة  الــواليــات  تتفاوض  أن 

شروط جديدة ـ وفرضها لخدمة مصالحها.
أما على صعيد سياسة الحماية، فإن خطط 
تـــرامـــب االقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل فــــرض ضــرائــب 
واألجنبية  األميركية  الشركات  على  عقابية 
حتى تنتج داخل الواليات املتحدة األميركية 
ــــرص عـــمـــل أكــــثــــر. ويــــبــــدو أن هـــذه  لــتــوفــيــر فـ
التهديدات جاءت بمفعولها، إذ تخلت شركة 

فورد عن بناء مصنع جديد في املكسيك، كما 
أعلنت تويوتا وجنرال موتورز عن توظيف 
استثمارات بمليارات الدوالرات داخل أميركا. 
وحتى الصن التي يتوعدها الرئيس ترامب 
بضائعها  على  سيفرض  إنــه  وقـــال  بالثبور 

رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى %55 
تبقى هنالك العديد من العقبات االقتصادية 
عــلــى صعيد اإلضــــرار بــاملــصــالــح األمــيــركــيــة، 
حــيــث تــوفــر املــتــاجــرة مــع الــصــن 2.6 مليون 
أن  األميركية،  الشركات  وظيفة.  كما تخشى 
الصينية  املنتجات  فــرض رســـوم على  يــقــود 
إلى تكبد الخسائر في معامالتها مع الصن. 
فـــالـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة 
العمل،  والــصــن ال تساعد فــي حماية فــرص 
كما قــال ولــيــام زاريـــت رئــيــس غــرفــة التجارة 

األميركية في بكن.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الــــضــــرائــــب عـــلـــى األفــــــــراد، 
فــــإن املــســتــوى األعـــلـــى لــلــضــرائــب ُيــتــوقــع أن 
كذلك  وعـــد  كــمــا  إلـــى %33،   39 مــن  ينخفض 
إلى   35 الشركات من  الضرائب على  بخفض 
العمالية  الــطــبــقــات  أن  الـــواضـــح  ومـــن   .%15
ــــن تـــكـــون  ــــب لـ ــرامـ ــ ــوتــــت لـــلـــرئـــيـــس تـ ــتــــي صــ الــ
التخفيضات  مـــن  فــاملــســتــفــيــدون  مــســتــفــيــدة، 
الضريبية سيكونون من ذوي الدخل العالي، 
وهــــم مـــن الــطــبــقــات الــســيــاســيــة الــثــريــة الــتــي 
رفضها ترامب في حملته االنتخابية. وتفيد 
ستخسر  األمــيــركــيــة،   الخزينة  أن  تحليالت 

بذلك سنويًا بن 4.4 و 5.9 مليارات دوالر.
وخــــالل حملته االنــتــخــابــيــة أعــلــن تــرامــب أن 
ــتـــحـــوالت املــنــاخــيــة مــبــالــغ فــيــه،  مـــوضـــوع الـ
لكنه تراجع فيما بعد عن ذلك. وفيما يخص 
اتــفــاقــيــة حــمــايــة الــبــيــئــة املــعــلــنــة فـــي بــاريــس 
قـــال تــرامــب: إنـــه سيفحص بــدقــة مــا إذا كــان 
يــجــب عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة الــتــخــلــي عن 
ــح عــبــر تــدويــنــة في  ــ اتــفــاقــيــة الــبــيــئــة. وأوضــ
التكاليف  حجم  معرفة  أواًل  يريد  أنــه  تويتر 
وكيف  األميركية  الشركات  ستتكبدها  التي 

سيؤثر ذلك على القوة التنافسية. 

واشنطن وبكين: 2.6 مليون وظيفةالرئيس الجديد بين الوعود والواقع االقتصادي ألميركا

اإلحباط، وهو ما دفع  املستثمرين للهروب 
من سوق األسهم األميركية نحو الذهب. 

في هذا الصدد، أشارت البيانات األسبوعية 
الــتــي تنشرها الــبــورصــة األمــيــركــيــة، إلـــى أن 
االستثمارات في األسهم األميركية تراجعت 
زادت  فـــيـــمـــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.5 ــوالــــى  بــــحــ

السندات  فــي  مــوجــوداتــهــا  خفضت حصيلة 
وفي  دوالر.  مليار   100 مــن  بأكثر  األميركية 
ــال عــدم  ــة، تــرجــمــت حــ ــ ــيـ ــ الــتــعــامــالت األوروبـ
اليقن، أمـــس، فــي تــراجــع األســهــم األوروبــيــة 
والدوالر، وذلك قبل تنصيب الرئيس املنتخب 
دونــالــد تــرامــب. وبــعــد أســبــوع مــن التقلبات 

مليار   1.3 بحوالى  الذهب  في  االستثمارات 
الصادرة  األميركية  البيانات  دوالر. وحسب 
فــإن االستثمارات  من ســوق »وول ستريت«، 
الــخــارجــيــة بـــدأت تــهــرب كــذلــك مــن الــســنــدات 
األميركية، وسط موجة تسييل كبيرة من قبل 
حيث  الــصــن،  قادتها  األجــانــب  املستثمرين 

إلـــى التشكيك في  الــتــي دفــعــت املــســتــثــمــريــن 
مــصــيــر الــــــدوالر فـــي عــهــد تـــرامـــب، تــراجــعــت 
والبريطانية  األميركية  العملتان  لندن،  في 
وانخفض  تقريبًا.  األسبوع  بدأتا  إلــى حيث 
الدوالر نحو 2.0% منذ بداية يناير/ كانون 
الثاني مع تنامي املخاوف من اتجاه ترامب 

العملة  قــوة  مــن  وموقفه  التجارية  للحماية 
األميركية الذي أبــداه خالل األسبوع. ويذكر 
ــام ســلــة  ــ أمــ الــــــــدوالر كـــســـب حــــوالــــى %10  أن 
ــــرى مــنــذ فــــوز تـــرامـــب في  مـــن الــعــمــالت األخــ
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

الثاني.
ــع الـــــــــدوالر بــنــســبــة أقـــــل مــــن %0.1  ــ ــراجـ ــ  وتـ
ــيــــة املــبــكــرة، لترتفع  فـــي الــتــعــامــالت األوروبــ
خسارته خالل األسبوع إلى 0.2% منذ بداية 

األسبوع. 
وفــــــي مـــقـــابـــل الــــــيــــــورو، »حــــــّومــــــت« الــعــمــلــة 
 1.07 عن   

ً
قليال يقل  مستوى  عند  األميركية 

لـــلـــيـــورو. وكــــانــــت يـــلـــن تـــوقـــعـــت، فــي  دوالر 
تصريحاتها يــوم األربــعــاء، أن يرفع مجلس 
الفائدة ربما مرة  الفدرالي أسعار  االحتياط 
واحـــــــدة، فـــي حـــن تـــأخـــذ الـــســـوق حــالــيــًا في 

اعتبارها رفع الفائدة مرتن. 
املستثمرون  وحسب وكالة رويترز، ال يعقد 
ــااًل كــبــيــرة عــلــى خـــطـــاب تــنــصــيــب تــرامــب  ــ آمــ
الــذي عقده األسبوع  بعد املؤتمر الصحافي 
املــاضــي وخــيــب فــيــه آمـــال املــراهــنــن عــلــى أن 
التحفيز  بخصوص  متفائلة  رســالــة  يبعث 
ــقـــدم مـــزيـــدًا مـــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن  ــالـــي ويـ املـ
كيفية الــتــنــفــيــذ. وقـــال مــحــلــلــون إنـــه إذا عــاد 
تـــرامـــب لــنــبــرتــه املــطــمــئــنــة الـــتـــي تـــحـــدث بها 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي بــعــد انتخابه 
ــة كــبــيــرة  ــاجـ ــاك حـ ــنـ ــكـــون هـ مـــبـــاشـــرة، فـــلـــن تـ

للجوء إلى الذهب باعتباره مالذا آمنًا.
ومن املتوقع أن يستفيد الذهب من حال عدم 
الــيــقــن إذا اســتــمــرت خـــالل الــشــهــر الــجــاري، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن بــيــانــات أفــضــل من 
املتوقع عن الوظائف األميركية وعن قطاعي 
اإلسكان واملصانع بالواليات املتحدة عززت 
األميركي  االقتصاد  إن  القائلة  النظر  وجهة 

قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة. 
ويتأثر الذهب كثيرًا بارتفاع أسعار الفائدة، 
الذي يزيد من كلفة الفرص البديلة الضائعة 
على حائزي األصول التي ال تدر عائدا، مثل 
الذهب، بينما يعزز الدوالر املقوم به املعدن. 
وارتـــفـــع الــذهــب أكــثــر مــن ســبــعــة بــاملــئــة منذ 
هبوطه ألدنى مستوى له في أكثر من عشرة 
كانون  ديسمبر/  فــي  الشهر  ونــصــف  أشــهــر 

األول. 
ولــكــن تبقى مــســألــة حــفــاظ الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب عــلــى املــؤســســات الــدولــيــة والــقــوانــن 
الــتــي تحكم الــتــجــارة الــدولــيــة وعــالقــاتــه مع 
الصن، إحدى املسائل األكثر إثارة لالهتمام 

بالنسبة للمستثمرين في أسواق املال.

تراجعت األسهم األوروبية في تعامالت أمس الجمعة، وتتجه لتكبد 
انتخابات  ترامب في  األسبوعية منذ ما قبل فوز دونالد  أكبر خسائرها 
الــرئــاســة األمــيــركــيــة، مــع عــزوف 
مخاطر  إضافة  عن  المستثمرين 
تنصيب  قبل  محافظهم  إلــى 
الدوالر  كذلك  تراجع  كما  ترامب. 
هروب  وسط  االسترليني  والجنيه 
ويتخوف  األميركية.  األسهم  من 
المستثمرون من تضارب تصريحات 
مع  وتناقضاته  األميركي  الرئيس 
مؤسسات الحكم والتزامات أميركا 

مع كبار شركائها التجاريين.

تراجع األسواق

مال وسياسة

يدخل الرئيس دونالد 
ترامب البيت األبيض، 

وأميركا مديونة بقرابة 
20 ترليون دوالر خالفات 
تجارية كندا والمكسيك 
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سمير صالحة

األوزبكي  واعتقال  املداهمة،  عملية  كانت 
عبد القادر شاريبوف، منفذ الهجوم على 
مــطــعــم ومــلــهــى ريــنــا فـــي إســطــنــبــول ليلة 
رأس السنة، والذي أودى بحياة 39 بريئًا، 
غالبيتهم من الدول العربية، كانت ناجحة 
بجميع املقاييس، أعدت ونفذت باحتراف 
كــامــلــن. وســـيـــؤدي هــــذا اإلنـــجـــاز إلــــى رد 
الـــصـــاع صـــاعـــن عــلــى الــجــهــة اإلرهـــابـــيـــة 
الفاعلة، وهو ما كانت تحتاج له األجهزة 
وتريده  التركية،  واالستخباراتية  األمنية 
ــتــــي ســـارعـــت  ــًا، وهــــــي الــ ــ ــــضـ الـــحـــكـــومـــة أيـ
على  مهمًا  انــتــصــارًا  العملية  إلـــى وصـــف 
اإلرهـــــــــاب، لـــرفـــع املـــعـــنـــويـــات والـــــــرد عــلــى 
االنتقادات الكثيرة املوّجهة إلى السلطات 
أكثر من هجوم  بعد  والسياسية،  األمنية 
مدنًا  استهدفت  انتحار  وعملية  إرهــابــي 

تركية أخيرًا. 
حصلت الشرطة التركية التي قبضت على 
كــان يختبئ  شاريبوف، في مداهمة شقٍة 
فيها في مجمع سكني فاخر في حي أسان 
يـــورت غـــرب إســطــنــبــول، عــلــى صــيــد ثمن 
أيضًا، هو اعتقالها في املكان نفسه شابًا 
عــراقــيــا وثــــاث نــســاء قــيــل إنــهــن مصرية 
وصومالية وسنغالية، سيساعدون بشكل 
املعلومات  الكشف عن مزيد من  في  كبير 
الــذي  بــشــأن تــحــركــات التنظيم اإلرهـــابـــي 
يتبعونه وطريقة عمله واتصاالته وطرق 
ــي والــتــخــطــيــط. لــيــس مـــعـــروفـــًا ما 

ّ
الــتــخــف

جو معكرون

يمكن أن ُيقال الكثير في رثاء والية الرئيس 
األمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا. خيبة األمـــل منه 
كبيرة في العالم العربي، ال سّيما بن من 
يـــرى أنـــه بـــاع فلسطن وســـوريـــة والــعــراق 
واليمن، من أجل محاربة »داعش« وتمرير 
االتــفــاق الــنــووي اإليـــرانـــي. لــكــن، ال بــد من 
بعد  يتركه  الـــذي  اإلرث  فــي  متأنية  قـــراءة 

ثماني سنوات في الحكم.
ــــدون أيــديــولــوجــيــة  كــــان أوبـــامـــا رئــيــســا بـ
تـــحـــّركـــه، وبــاســتــراتــيــجــيــة تـــحـــت عـــنـــوان 
عــــدم تـــوريـــط أمـــيـــركـــا فـــي حــــــروٍب مكلفة 
ــدة. كـــــــان مــــســــكــــونــــًا بـــــــــإرث ســـلـــفـــه،  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــراق  ــعـ ــزو الـ ــ ــــول غـ ــــوش االبـــــــن، حـ جــــــورج بـ
والــــركــــود االقــــتــــصــــادي، كــمــا كــــان مــثــالــيــًا 
ــــاق مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو وحــل  حـــيـــال إغـ
وحتى  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني-  الــنــزاع 
فــي مــقــاربــة بــدايــات »الــربــيــع الــعــربــي«. ما 
االقتصاد  فــي تركيبة  تــحــّوالٍت  مــن  حققه 
ــركــــي وأنـــظـــمـــة الـــتـــربـــيـــة والـــرعـــايـــة  ــيــ األمــ
أوبــامــا  قــادمــة.  ألجــيــال  الصحية سيبقى 
الذي وصل إلى الحكم بشعارات وحدوية، 
تـــــــــرأس اســـتـــقـــطـــابـــًا أيــــديــــولــــوجــــيــــًا غــيــر 
فــي املجتمع األمــيــركــي. ال يأخذ  مــســبــوق 
ــا تــاريــخــيــة مــســيــرتــه  ــامــ هــــذا كــلــه مـــن أوبــ
السياسي  االستقرار  السياسية، وتوفيره 
األشهر  إليه واشنطن في  الــذي ستشتاق 

والسنوات املقبلة.
بـــجـــائـــزة  اإلرث  ــذا  ــ هــ اخـــتـــصـــار  يـــمـــكـــن  ال 
نــــوبــــل لــــلــــســــام، واالنـــــــخـــــــراط مـــــع إيـــــــران 
ــن أي شـــــيء آخـــــر عــقــيــدة  ــا. أكـــثـــر مــ ــ ــــوبـ وكـ
ــا الــــطــــائــــرات مــــن دون  أوبــــامــــا هــــي ســـاحـ
االقتصادية.  والعقوبات  )الــدرونــز(  طيار 
تحّولت »الــدرونــز«، خــال واليــتــه، إلــى آلة 
أي  مــن دون  فــي واشــنــطــن،  املفضلة  القتل 
اليسار  ضــغــوط  وبــعــد  محاسبة.  أو  رادع 
األمــيــركــي، أخـــرج أوبــامــا هـــذا الــســاح من 
إلى  املركزية  االستخبارات  وكالة  غموض 
عــســكــرة الــبــنــتــاغــون، كــمــا حــــرص، أخــيــرًا، 
على مأسسته، ليترك في أيدي إدارة خلفه، 
في   

ً
األسلحة خطورة أكثر  ترامب،  دونالد 

رضوان زيادة

ــــب رئــيــســًا  ــرامـ ــ ــم يـــشـــّكـــل فــــــوز دونـــــالـــــد تـ ــ لـ
فحسب،  للعالم  صاعقة  املتحدة  للواليات 
وإنــمــا أيــضــًا لــأمــيــركــيــن الــلــيــبــرالــيــن، أو 
املقيمن في واليات شرق الواليات املتحدة 
ــا لــقــنــاعــة هــــــؤالء أنـــــه مــن  ــمــ وغــــربــــهــــا، وربــ
رئــيــســًا،  يــنــجــح  أن  تــرامــب  عــلــى  املستحيل 
أقل مما حصل  ، وبأصوات 

ً
فقد نجح فعا

عــلــيــه املـــرشـــح الــجــمــهــوري الــخــاســر، ميت 
رومني، أمام بــاراك أوباما في العام 2012، 
كلينتون  هـــيـــاري  الــديــمــقــراطــيــة  فــقــاعــدة 
االنتخابية لم تذهب إلى التصويت بكثافة، 
ــال قــاعــدة تــرامــب الــتــي نــجــحــت في  كــمــا حـ
حشد األصوات الكافية إليصاله إلى البيت 

األبيض.
كيف يمكن أن نفّسر أو على األقل نفهم فوز 
ترامب، فالواليات املتحدة الذي أوصلت إلى 
البيت األبيض أول رئيس أسود من أصول 
)بـــاراك أوباما(  الرئاسة  إلــى ســدة  أفريقية 
هــا هــي تــوصــل عكسه تــمــامــًا فــي الصفات 
وفي السياسات تقريبًا إلى البيت األبيض، 
من  األكــثــريــة  تسامح  نفهم  أن  يمكن  كيف 
األمــيــركــيــن مــع تــصــريــحــاٍت عــنــصــريــٍة قــام 
املكسيكين  تجاه  الجمهوري  املرشح  بها 
واملــســلــمــن والــنــســاء وغــيــرهــم، عــلــى الــرغــم 
 في السابق 

ً
 منها كانت كافية

ً
من أن واحدة

إلسقاط أي مرشح سابق، جمهوريًا كان أم 
ديمقراطيًا.

هل يكفي القول إن هناك ثورة من »البيض« 
ضد أوباما، ورد فعل على انتخابه، لتبرير 
وصــول ترامب؟ بالتأكيد ال. هل نقول إنها 
ــورة املــهــمــشــن والــريــفــيــن فـــي الـــواليـــات  ــ ثـ
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة ضــد نــخــب الساحل 
في الواليات الشرقية والغربية، أو ما يطلق 
هذه  وكاليفورنيا،  نــيــويــورك  نخب  عليهم 
كلها تبسيطات ربما تنجح، إذا ركزنا على 
لن  لكنها  التفسير،  فــي  الثقافية  الــعــوامــل 
تفلح فــي تفسير نجاح تــرامــب فــي واليــات 
ساحليٍة ومتقدمٍة مثل فلوريدا، أو صناعية 
أعتقد  ولــذلــك  ووســكــنــســن.  ميتشغان  مثل 
أو  رئيسية ساعدت  ثاثة عوامل  أن هناك 

لعبت دورًا مركزيًا في نجاح ترامب:
الــعــلــيــا، فمنذ  الــدســتــوريــة  املــحــكــمــة  األول: 
الــقــاضــي سكاليا،  تــوفــي  تقريبا  11 شــهــرًا 
املحافظن  القضاة  أشــهــر  مــن  يعتبر  وهــو 
أول  وكــان  العليا،  الدستورية  املحكمة  فــي 
الرئيس  عّينه  أصــول مكسيكية  مــن  قــاٍض 
دونـــالـــد ريــغــان قــاضــيــًا فــي هـــذه املحكمة، 
واشتهر بمواقفه وتفسيراته النّصية، كما 
كان يقال عنها، لنصوص الدستور، وكان 
املحكمة بن  فــي  تــوازنــًا حقيقيًا  قــد شــكــل 
الليبرالين واملحافظن، وهي قضية بالغة 
الــحــســاســيــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فبعد 
 كبير لدى الجمهورين، 

ٌ
وفاته ساد تخّوف

ولـــــــدى املـــحـــافـــظـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر، أن فـــوز 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون يــعــنــي أنـــهـــا ســتــرشــح 
شخصًا ليبراليًا للمحكمة، وهو ما سيخل 
ــوازن املـــحـــكـــمـــة لـــصـــالـــح الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن،  ــ ــتـ ــ بـ
مــا يتعلق بحقوق  فــي  ويــدعــم قــضــايــاهــم 
القضايا  من  املثلين واإلجهاض، وغيرها 
الــحــســاســيــة، وخــصــوصــًا بالنسبة  بــالــغــة 
ــات الـــوســـطـــى  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــن وفـ
التصويت  كثافة  كانت  ولذلك  والجنوبية. 
اإليفانجليكان   جدًا بن من يسمون 

ً
عالية

لترامب بنسبة 82%، وهي  الــذيــن صــّوتــوا 
أعلى من النسبة التي صّوتوا فيها لجورج 
ــــذي اشــتــهــر بــوصــفــه  ــــن نــفــســه الـ بــــوش االبـ
وصل إلى البيت األبيض بسبب أصواتهم 
)يــطــلــق عليهم املـــولـــودون مــن جــديــد(. في 
أيضًا  الــرأي  استطاعات  أظهرت  الحقيقة 
أن مـــن بـــن خــمــســة أمــيــركــيــن صـــوتـــوا في 

شورش درويش

كــشــفــت الـــدعـــوات الــتــي وجــهــهــا الــقــائــمــون 
ــي أســتــانــا  ــات الــــســــوريــــة فــ ــاوضــ ــفــ عـــلـــى املــ
ــداه الــــروس ألكبر  حــجــم الــتــجــاهــل الـــذي أبــ
حة )وحدات حماية 

َّ
املكونات الكردية املسل

الشعب( وتمثيلها السياسي حزب االتحاد 
الــديــمــقــراطــي، نـــــزواًل عــنــد الــطــلــب الــتــركــي 
ــتـــمـــرار  الـــــــذي يـــتـــبـــّدى شــــرطــــًا رئـــيـــســـًا السـ
لم  الروسية، وذلــك حن   – التركية  العاقة 
التفاوضية  العملية  على  القائمون  يوجه 
بـــن الــنــظــام واملـــعـــارضـــة املــســلــحــة الــدعــوة 
ــى الــفــصــيــل الــــكــــردي الـــوحـــيـــد والـــــــوازن  ــ إلـ
الـــــســـــوريـــــة، أي وحـــــــدات  ــلــــى األراضــــــــــــي  عــ
سورية  قــوات  وتوسعتها  الشعب،  حماية 

الديمقراطية )قسد(. 
في مقابل ذلك، وفيما يشبه عملية تجهيز 
ديــكــور عمل مــســرحــي، مـــّرر األتــــراك أسماء 
ســيــاســيــن أكـــــراد مــنــضــويــن فــــي  املــجــلــس 
االئتافات  أكبر  الكردي، وهو من  الوطني 
رئاسة  بدعم  ويحظى  الكردية،  السياسية 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، لــلــمــشــاركــة في 
التفاوضي الخاص باملسار  أعمال املؤتمر 
العسكري، علمًا أن تلك األسماء الكردية ال 
قـــوة مسلحة داخـــل األراضـــي  تحتكم عــلــى 
ــاع فـــــي الـــعـــمـــل  ــ ــ الـــــســـــوريـــــة، ولــــيــــس لــــهــــا بـ
العسكري، حتى يمكن القول إنهم يمثلون 
 بــمــدنــيــن مـــن املــعــارضــة، 

ً
)تــقــنــيــن( أســـــوة

تمت دعوتهم بوصفهم تقنين.
الكردي  للطرف  الداعمن  أبــرز  هي  أميركا 
ــج وعـــاقـــات  ــائــ الــــغــــائــــب، إذ تـــربـــطـــهـــا وشــ
لــوجــســتــيــة وعــســكــريــة كــبــيــرة ومــتــنــامــيــة، 
ضمن سياق عملية محاربة تنظيم الدولة 
اإلسامية )داعش(. ولعل غياب أميركا عن 
مفاوضات أستانا )املرّجح( ساهم في منح 
 أكــبــر لحجب هـــذا الفصيل 

ً
ــــراك فــرصــة األتـ

الــكــردي عــن الــحــضــور، وبــالــتــالــي إخــراجــه 
مــن األلــعــاب التفاوضية واملــؤتــمــرات، ومن 
ثــم إلـــزامـــه بــقــبــول مــا ســيــتــم االتـــفـــاق عليه 
في  الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  القوى  بن 

املسألة السورية.
ال تبدو على وحدات حماية الشعب أمارات 
الـــرضـــا عـــن هــــذا االســـتـــبـــعـــاد، وقــــد عــبــرت 
بنتائج  ملزمة  »غير  إنها  بالقول  ذلــك  عــن 
ــل مـــا يــمــكــن أن تــقــولــه،  ــذا أقــ ــ ــتـــانـــا«، وهـ أسـ
التي تشعر باغتراب كبير في غياب  وهي 
األمـــيـــركـــان عـــن املــشــهــد الـــســـوري، ألســبــاب 
تــمــس انــتــقــال السلطة واســتــحــكــام الـــروس 

إذا مـــا كـــانـــت مــنــظــمــات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
ستتحرك للدفاع عن اإلرهابين املوقوفن 
فـــي املـــكـــان، بــعــد الـــصـــور املـــوزعـــة لعملية 
ظهر رجــل أمــن يضع حــذاءه 

ُ
الدهم التي ت

عــلــى رأس احـــد املــعــتــقــلــن، وكــذلــك ظهور 
ــلــــى وجــــهــــه آثـــــــار كـــدمـــات  ــبــــوف وعــ ــاريــ شــ
ودمـــــاء، وهـــو مــن يتحمل مــســؤولــيــة قتل 
أي  دون  ومــــــن  بـــــــــارد،  بــــــدم  شـــخـــصـــًا   39
تــــــــرّدد، فــــي مــــجــــزرٍة يــرتــكــبــهــا لــيــلــة رأس 
الــســنــة فــي اســطــنــبــول، ويــبــدو أنـــه فوجئ 
الــوصــول  مــن  ولـــم يتمّكن  الــدهــم،  بعملية 
إلـــى ســاحــه، كــمــا تــقــول إحـــدى الـــروايـــات. 
وحــســب روايـــٍة أخـــرى، استسلم اإلرهــابــي 
سريع،  بشكل  انتهى  بــاأليــدي  عـــراك  بعد 
وأخذ يصرخ بعد تطويقه إنه سيستسلم، 
وأن ال يطلقوا النار عليه. هذا السيناريو 
فإنه ال يتطابق مع  كــان صحيحًا،  مــا  إذا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــــن ســـلـــوكـــيـــات عــنــاصــر 
ــنـــوع، ما  ــــش« فـــي مـــواقـــف مـــن هـــذا الـ »داعــ
يفتح الطريق أوسع أمام تحّركه، بناء على 

أوامر أجهزة استخباراتية ينسق معها.
ــذا لـــقـــب هـــذا  ــ ــو مــحــمــد املــــهــــاجــــر«، وهــ ــ »أبــ
ــتـــرف بــجــريــمــتــه، بعد  ــذي اعـ ــ ــي الـ ــابــ اإلرهــ
الـــعـــثـــور عـــلـــيـــه مــخــتــبــئــًا، قــــاتــــل مــحــتــرف 
تــدريــبــه وتجهيزه  تــم  لــغــات،  أربـــع  يجيد 
بشكل مميز بدنيًا وعسكريًا في مخيمات 
»الــقــاعــدة« و»داعــــش« فــي مربع باكستان 
وأفغانستان وســوريــة والــعــراق، وهــو إذا 
مـــا تـــعـــاون مـــع املــحــقــقــن فــقــد يــســاهــم في 
الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل مــهــمــة فـــي تنقاته 

واضحة  شالشكان،  مصطفى  إسطنبول، 
قبل ساعة مــن إعــطــاء األوامـــر إلــى الفريق 
الصعبة  باملهمة  للقيام  بعناية  املــخــتــار 
والــخــطــرة. كــان يريد اإلرهــابــي حيًا مهما 
الكثيرة  االنتقادات  الثمن، وذلــك بعد  كان 
ــرة الـــتـــي قتلت  ــقـ الـــتـــي وجـــهـــت لــشــرطــة أنـ
بدل  الــروســي،  السفير  الهجوم ضد  منفذ 

أن تعتقله الستجوابه.
وقال شاهن إن اإلرهابي األوزبكي تسلل 
شرعية  غير  بطريقة  ودخلها  تركيا،  إلــى 
عبر الحدود الشرقية. هل هذه إشارة إلى 
إيران، ودعوة إليها لتتعاون مع تركيا إذا 
، أم أنها 

ً
ما ثبت دخوله عبر أراضيها فعا

رسالة ضمنية أبعد من ذلك حول احتمال 
وجـــــود أصـــابـــع إيـــرانـــيـــة، بــســبــب الــتــوتــر 
الــتــركــي اإليـــرانـــي فــي املـــواقـــف مــن ملفات 

ســيــاســيــة وأمــنــيــة كــثــيــرة، أولـــهـــا الــحــرب 
على التنظيمات اإلرهابية واتهام اإلعام 
اإليراني الدائم ألنقرة بدعم تنظيم داعش 
أو الــتــغــاضــي عـــن تــحــركــاتــه فـــي املــنــاطــق 

الحدودية بن تركيا وسورية؟
اعتقال منفذ هجوم رينا حيًا إنجاز مهم 
ــن الــتــركــي، ألن ذلـــك سيساعد  لــجــهــاز األمـ
حتما في الكشف عن خيوط ونقاط كثيرة 
متعلقة بالهوية الحقيقية للجهة الفاعلة 
الــتــي تــقــف وراء الــجــريــمــة، خــصــوصــًا أن 
تحّدثوا  السلطة  في  مسؤولن سياسين 
ــزة  ــهــ ــع ألجــ ــ ــابــ ــ ــن احــــتــــمــــال وجـــــــــود أصــ ــ عــ
استخباراتية دولية في هذا العمل. وكانت 
التركية  األمن واالستخبارات  خطة رجال 
تــقــوم عــلــى تضييق الــخــنــاق عــلــيــه، ومنع 
تنقله لكي ال يتمّكن من مغادرة األراضي 
الــتــركــيــة، وهــــذا مـــا نــجــحــت فـــي تحقيقه، 
حـــيـــث دهــــمــــت أكــــثــــر مــــن 150 مـــكـــانـــا فــي 
الـــبـــاد ألشـــخـــاص مــشــتــبــه بــهــم، وأوقــفــت 
50 شخصًا إلى جانب اعتقال مهربن في 
املناطق الحدودية، بعد اتصاالت أجروها 

مع أشخاص بهدف نقلهم إلى سورية. 
آخر ما حاول القاتل فعله كان التوجه إلى 
اتــصــاالت مع  مدينة قونيا، بعدما أجــرى 
الشرطة  نجحت  هــنــاك،  التنظيم  عناصر 
أماكنها،  وتــحــديــد  تثبيتها،  فــي  التركية 
ما أوصلها إلى الخيط الرفيع الــذي حّدد 

مكان إقامته. 
في اليومن األخيرين قبل تنفيذ العملية، 
األمنية قد حسمت قرارها  كانت األجهزة 

بــوجــوده فــي الــشــقــة املــداهــمــة، بــعــد رصــد 
ــــي املـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي ألعـــضـــاء  مـــبـــاشـــر فـ

املجموعة.
ــقــــود إلــــــى عــامــة  ــعـــف أخـــــــرى تــ نـــقـــطـــة ضـ
ــة املــنــفــذ  ــام جــــديــــدة بــــشــــأن عــــاقــ ــهـ ــفـ ــتـ اسـ
تمّسكه  هـــي  اإلســـامـــيـــة،  الـــدولـــة  بتنظيم 
بــأســرتــه وإبــقــاؤهــا معه فــي تنقاته. هي 
ربــمــا كــانــت حــجــر عــثــرة سهلت الــوصــول 
إلــيــه واعــتــقــالــه، لكنها تــقــول أيــضــا إن ما 
فــعــلــه هــــو لـــيـــس مــــن املـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه، أو 
التنظيم  هــذا  املقبول في صفوف عناصر 
الذين يدخلون في الــوالء الكامل ألميرهم 

وقائدهم، متخلن عن أسرهم وأهلهم. 
بــــدأ بــعــضــهــم، مــنــذ اآلن، يـــكـــّرر أن تــركــيــا 
ــع  تـــدفـــع ثــمــن ســيــاســة فــتــح الــــحــــدود ورفـ
التأشيرات أمام الوافدين من دول الجوار، 
وعــواصــم غربية عــديــدة، مــا سهل دخــول 
مـــئـــات مـــن املــرتــبــطــن بـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات 
األمني مطلب ال يمكن  التشّدد  اإلرهابية. 
التخلي عنه، خصوصا أن الداخل التركي 
ــة تــنــظــيــمــات  ــعــ ــن أربــ ــيــــوم مــ مــســتــهــدف الــ
لكن  عليها،  الحرب  تركيا  أعلنت  إرهابية 
التأشيرات  وإلــغــاء  األبــــواب  غلق  سياسة 
ــرد عــلــى  ــلــ ــــب لــ ــــسـ ــل األنـ ــحــ ــون الــ ــكــ ــد ال تــ ــ قـ
التخلي  من خــال  اإلرهابين وهجماتهم 
التي  اإلقليمية  االنفتاحية  السياسة  عــن 
بدأتها تركيا في األعــوام األخــيــرة، والقت 
من  والتشجيع  اإليجابي  والــرد  الترحيب 

شعوب املنطقة ودولها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الــتــرســانــة األمــيــركــيــة. مــع أوبـــامـــا، تــكــّرس 
أيضًا أسلوب إخضاع األصدقاء والخصوم 
من خال قوة النظام املالي األميركي عبر 
إغــــاق األســـــواق الــعــاملــيــة بــوجــه مــصــارف 

البلدان املستهدفة ومؤسساتها. 
كان أوباما أيضًا أكثر رئيس أميركي أنفق 
على الشؤون الدفاعية. ميزانية البنتاغون 
لعام 2011 كانت األكبر منذ الحرب العاملية 
الكبير  االنــحــســار  مــن  الــرغــم  الثانية، على 
فـــي حــجــم الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق 
وأفغانستان خال واليته. نفوذ الشركات 
واشنطن  محيط  فــي  عة 

ّ
املصن العسكرية 

ــه، وحــرص على توفير  ازداد في ظل إدارتـ
ص 

ّ
العقود الدولية لها، لكي تتكيف مع تقل

النفقات في الحروب األميركية. كان أوباما 
يـــرّدد أنــه ليس ضــد الــحــروب باملطلق، بل 
ضـــد »الــــحــــروب الــغــبــيــة« الـــتـــي تــســتــنــزف 
ل دائمًا عدم املبادرة بالهجوم 

ّ
املوارد. فض

أي  السريع،  االنسحاب  من  التأكد  بعد  إال 
عمليات عسكرية جراحية، مثل قتل زعيم 
تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن الدن، أو 
واشنطن  خــاصــة خلف حلفاء  قـــوات  نشر 

إلسداء املشورة، وليس لقيادة املعركة. 
ليس  األميركي  العسكر  أن  أوبــامــا  عقيدة 
لــحــل املــشــكــات اإلنــســانــيــة حــــول الــعــالــم، 
وأمـــيـــركـــا ال يــمــكــنــهــا أن تــتــحــّمــل وحــدهــا 
ــة. عــنــد  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــل الـــقـــضـــايـــا الـ ــ ــــل كـ عــــــبء حـ
انطاق الربيع العربي، كانت البيرقراطية 
األمـــيـــركـــيـــة، وحـــتـــى الــغــربــيــة، قـــد خــرجــت 
»بناء  أو  الديمقراطية  تــرويــج  عقلية  مــن 
ــــم«. وبــالــتــالــي، لــم يــكــن هــنــاك وضــوح  األمـ
ملاهية الدور األميركي في هذه التحوالت 
العربية. االفتراض أن مجّرد إسقاط نظام 
ز العاقات 

ّ
حسني مبارك في مصر سيعز

ــم يـــكـــن صــائــبــًا،  ــة - املـــصـــريـــة لــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
املــدنــيــن يكفي  الــتــدخــل لحماية  واعــتــبــار 
لبناء سلطٍة مفقودٍة في ليبيا باء بالفشل. 
وفيما كانت االستخبارات األميركية تركز 
على شل قدرات تنظيم القاعدة، لم تتمّكن 
إدارة أوبــامــا مــن تــوقــع صــعــود »داعـــش«، 
 فــي اســتــيــعــاب مخاطر 

ً
كــمــا كــانــت بطيئة

املــتــشــّدد. هـــذا على  صــعــود هـــذا التنظيم 

االنتخابات األخيرة هناك واحد على األقل 
كان دافعه في التصويت الفراغ في املحكمة 
ــاة الــقــاضــي  الــدســتــوريــة الــعــلــيــا. وعــنــد وفــ
ــا، رفــــــض الــــجــــمــــهــــوريــــون الـــذيـــن  ــيــ ــالــ ــكــ أســ
يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ تعين 
أي عــضــٍو آخــــر، واعــتــبــروا ذلـــك يــعــود إلــى 
الرئيس املقبل الذي سينتخب في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2016. وبالتالي، لم يستطع 
لــه، وبقي  أوبــامــا تعين أي خلف  الرئيس 

املقعد فارغًا أكثر من 11 شهرًا. 
قــرأ ترامب ذلــك جيدًا. ولــذلــك، وكــي يضمن 
ــه، وبـــكـــثـــافـــة، عــلــى  ــ تـــصـــويـــت املـــحـــافـــظـــن لـ
الــفــارهــة وغــيــر املحافظة  الــرغــم مــن حياته 
بــكــل تــأكــيــد، عـــّن نــائــبــًا للرئيس لــه شديد 
الـــذي كــان محافظًا  املحافظة، مـــارك بــنــس، 
لوالية أنديانا. واألهم أنه قال، في املناظرة 
االنــتــخــابــيــة الــثــالــثــة لـــه مـــع كــلــيــنــتــون، إنــه 
اإلجــهــاض  وضــد  محافظًا  قاضيًا  سيعن 
ــلـــيـــا، وهـــو  فــــي املـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــعـ
الحزب  اليمينية، وال يتبناه   شديد 

ٌ
موقف

الــجــمــهــوري رســمــيــًا. وبــالــتــالــي، اســتــطــاع 
ــتـــصـــويـــت لـــه،  ــالـ ــاع األفـــانـــجـــلـــيـــكـــان بـ ــ ــنـ ــ إقـ
ــن أن فــــوز كــلــيــنــتــون يعني  وتــخــويــفــهــم مـ
بــيــد  ــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ املـــحـــكـــمـــة  تـــنـــتـــهـــي  أن 
القوانن  مــن  املــزيــد  وبالتالي  الليبرالين، 
والــتــشــريــعــات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي يــنــظــر لها 
العقيدة  أنها ضد  أميركيون كثيرون على 

املسيحية وضد توجهاتهم املحافظة.
الــعــامــل الـــثـــانـــي: االقـــتـــصـــاد، ورث أوبـــامـــا 
االقتصاد األميركي في عام 2008 في أسوأ 
أزمة مالية تعصف بالواليات املتحدة منذ 
فــي عــام 1929، واســتــطــاع،  الكبير  الــكــســاد 
بــفــضــل ســيــاســاتــه االقـــتـــصـــاديـــة، تجنيب 
األســـــوأ لـــلـــواليـــات املــتــحــدة ولــلــعــالــم، عبر 
للمؤسسات  الحكومي  الدعم  برامج  تبنيه 
عمليًا  وهــو  الــخــاصــة،  والصناعية  املــالــيــة 
إجــراء تبناه الرئيس جــورج بــوش سابقًا، 
لكن أوباما وسع هذا البرنامج بشكل أكبر، 
فــشــمــل الــبــنــوك الـــكـــبـــرى، وخــصــوصــًا بنك 
في  كانت  التي  السيارات  أميركا وشركات 
طريقها إلى اإلفاس، مثل جنرال موتورز. 
ــا، فــي ســنــواتــه الــثــمــانــي،  ــامـ واســتــطــاع أوبـ
 
ً
تاريخية اعتبرت  للعمل،  فرصًا  يخلق  أن 

مـــقـــارنـــة بـــمـــن ســـبـــقـــوه مــــن الـــــرؤســـــاء، فــقــد 
أقل  إلــى  املاضي  العام  في  البطالة  وصلت 
نسب البطالة في تاريخ الواليات املتحدة، 
لكن املشكلة كانت في نسبة النمو التي لم 
تتعّد 2%، وفي بعض السنوات أقــل، وهي 
ــل نــســب الــنــمــو فـــي تـــاريـــخ الـــواليـــات  مـــن أقـ
ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة.  ــحــ ــدة مـــنـــذ الــ ــحـ ــتـ املـ
وبالتالي، يجد أميركيون كثيرون أنفسهم 
األقــل.  أكثر ويحصلون على  أنهم يعملون 
كبير،  املعيشة بشكل  تكاليف  ارتفاع  ومــع 
ــور ال تــتــنــاســب مــطــلــقــًا مع  ــ أصــبــحــت األجــ
الــــرواتــــب، ومـــع دخــــول الـــواليـــات املــتــحــدة، 
كأكبر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، إلــى مــا يسمى 
مرحلة  وهـــو   ،)Sharing economy( عــصــر 
اقتصاد  أو  الرقمي،  االقتصاد  متقدمة عن 
يــفــوق  بـــشـــكـــل  الـــفـــجـــوة  ازدادت  ــة،  ــرفــ ــعــ املــ
300% بــن الفقراء واألغــنــيــاء فــي الــواليــات 
التي  الوسطى  الطبقة  املتحدة، وتضاءلت 
على  واقتصادها  املتحدة  الــواليــات  ميزت 
 %32 مــن  نسبتها  لتنخفض  عــقــود،  مـــدى 
مـــن الــشــعــب األمــيــركــي إلـــى 27% فــقــط من 
الــشــعــب، وهــــذا مـــا اســتــغــلــه تـــرامـــب بشكل 
فــي عالم   

ً
 غــريــبــة

ً
كبير، لكي يشكل ظــاهــرة

جمهوريًا  ليس  فهو  األمــيــركــي،  السياسة 
التجارة  اتفاقيات  تقليديًا، ألنه وقف ضد 
الحرة وضد العوملة، فالتجارة الحرة تشكل 
الجمهورية، وال  العقيدة  في  رئيسيًا  مبدأ 
هـــو ســيــاســي تــقــلــيــدي، إذ هـــو أول رئــيــس 
فــي تــاريــخ الـــواليـــات املــتــحــدة لــم يسبق له 

ــكـــري، خــــا ســبــب  ــعـــسـ بـــمـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل الـ
عــلــى محاربة  املقتصر  األمــيــركــي  الــوجــود 

»داعش«.
عــبــر جــمــيــع املـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
ــم اســـتـــبـــعـــاد حـــزب  ــة، تــ بـــاملـــســـألـــة الــــســــوريــ
ــدات  ــ ووحـ  ،PYD(( الــديــمــقــراطــي  االتـــحـــاد 
حــمــايــة الــشــعــب عــن الــحــضــور، نــــزواًل عند 
الــرغــبــة الــتــركــيــة الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر شبكة 
تحالفاٍت مع املعارضة املسلحة، األمر الذي 
سيسهل جلب املعارضة املسلحة املتصلبة 
إلى طاوالت التفاوض. وعليه، كانت تركيا 
 فـــي كـــل الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حــالــت 

ً
ــرة حــــاضــ

ــذا الــطــرف الـــكـــردي الــــوازن  دون حــضــور هـ
 ،

ً
قــلــيــا عــلــى األرض. ربـــمـــا اخــتــلــف األمـــــر 

منذ تولت وحدات حماية الشعب، ومن ثم 
مهمة  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات 
الــتــحــول إلــــى ذراع بــــّري لـــقـــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي املناهض لـ »داعـــش«، إال أنــه يبقى 
مـــن الـــجـــائـــز الـــقـــول إن إرضــــــاء الــتــحــالــف، 
أميركا، تركيا يأتي دومــًا على  ومــن خلفه 
ــراد، وعــلــى حــســاب تطلعاتهم  ــ حــســاب األكـ
فــي التمثيل الــدولــي، والــجــلــوس إلــى بقية 
املتفاوضن، ما يشكل حالة إحباط مديدة 
قــد تــؤدي إلــى الــيــأس مــن فكرة التحالفات 

التي تتوقف، أبدًا، أمام املاكينة التركية. 
ــا عـــلـــى خــــط األزمــــــة،  ــيــ ــة دخــــــول روســ ــدايــ بــ
ــــي لــلــمــشــروع الـــكـــردي  ــٌم روسـ ــ كــــان ثــمــة دعـ
الــــذي يــقــوده االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وكــان 
ــم  ثـــــّمـــــة حــــــمــــــاٌس روســـــــــي يـــــدعـــــو إلــــــــى دعــ
املقاتلن األكـــراد، لكن األمــر برمته سرعان 
ظــهــر  تـــركـــيـــا  أدارت  أن  ملـــجـــرد  ــّدد،  ــ ــبـ ــ تـ ــا  مــ
عبر  ومـــالـــت،  والـــغـــرب،  لتحالفاتها  املــجــن 
ــــورة، صــــــوب روســـيـــا  ــهـ ــ ــشـ ــ ــا املـ ــهــ ــدارتــ ــتــ اســ
والحقًا إيــران. وعليه، لم يبق أمام االتحاد 
العاقة  على  التعويل  ســوى  الــديــمــقــراطــي 
ــة بـــاألمـــيـــركـــان الـــتـــي أســاســهــا  ــأرجـــحـ ــتـ املـ
ــإن شكل  مـــحـــاربـــة »داعــــــــش«. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
العاقة الكردية – األميركية قابل للتصدع 
في ظل وصول إدارة أميركية تؤمن بالدور 
الروسي في سورية والعاقات الجيدة مع 
تــركــيــا. وملــعــرفــة مــا الـــذي ســيــكــونــه مصير 
ــراد الــســوريــن فــي ظــل هــذه التعقيدات  األكـ
الــســوريــة،  والــداخــلــيــة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــى الــــتــــاريــــخ، حــيــث  ــ ــرة إلــ ــ ــر مــ ــنـــظـ يــــجــــدر الـ
مــن عاقتها  تتنصل  الكبرى  الــقــوى  كانت 
بـــاألكـــراد، وتــتــراجــع فــي دعــمــهــا لــهــم، كلما 

حققت تلك القوى مصالحها. 
)كاتب سوري(

واتــــــصــــــاالتــــــه وأمـــــــاكـــــــن وجـــــــــــــوده، تــــقــــّدم 
احــتــمــاالت وجــود  بــشــأن  معلومات مهمة 
ـــذت 

ّ
ــف ــة أجـــنـــبـــيـــة نـ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ أجــــهــــزة اسـ

العملية وأدارتها عن بعد.
أنجزت العملية في عشرين دقيقة، ضبط 
وأوراق  نقالة  وهــواتــف  خالها مسدسان 
تــحــمــل عــــبــــارات مـــشـــفـــرة، كـــمـــا عـــثـــر عــلــى 
مبلغ 180 ألف دوالر أميركي مخبأ خال 
تفسيرًا  معه  يحمل  مــا  التفتيش،  عملية 
أمنيًا يعتبر أن املكان نقطة تجمع وتوزيع 
مهمة لتنظيم داعــش في إسطنبول. ومع 
غياب أي مواد في املنزل تدل على التوجه 
الديني، توجد أدوات زينة وأطعمة جاهزة 
ــانـــب رســـائـــل  ــــى جـ ومــــشــــروبــــات غــــازيــــة إلـ
كانت إلبعاد  باإلنكليزية  غرامية مكتوبة 
ــكـــان املـــجـــمـــع الـــفـــاخـــر عــن  كــــل شـــبـــهـــات سـ

املوجودين في املكان.
لــــم يـــكـــشـــف مـــحـــافـــظ إســـطـــنـــبـــول واصــــف 
ــعــــدادات الــتــي  ــتــ ــن طــبــيــعــة االســ شـــاهـــن عـ
ــاء عــمــلــيــة الـــدهـــم،  ــنـ ــن فـــي أثـ ــ اتـــخـــذهـــا األمـ
الـــعـــثـــور عــلــى مخبأ  واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إن 
ــي تــحــقــق بـــعـــد تـــحـــريـــاٍت دقــيــقــة  ــ ــابـ ــ اإلرهـ
ومراقبة صور املارة ومعلومات تبرع بها 
التحقيقات  مـــن  املـــســـرب  لــكــن  مـــواطـــنـــون، 
ــابــــي شــاريــبــوف  ــأن اإلرهــ األولـــيـــة يــفــيــد بــ
كان يخطط ملهاجمة مكان آخر في ميدان 
ــّدل خــطــتــه بــعــد أوامـــر  تــقــســيــم، غــيــر أنـــه بــ
ــراء الــتــنــظــيــم املــرتــبــط  ــ تــلــقــاهــا مـــن أحـــد أمـ
بهم مــن داخـــل ســوريــة، ونــفــذ عمليته في 
ملهى رينا. وكانت تعليمات رئيس شرطة 

األرجــــح مــن أكــبــر إخــفــاقــات إدارة أوبــامــا، 
على الرغم من نجاحها في إبعاد الداخل 

األميركي عن رادار مخططات »داعش«.
هناك أيضا ثاثة عوامل رئيسية في إرث 
أوباما السياسي فيها دالالت عربية، ال بد 
من الوقوف عندها. أواًل، كان أول رئيس في 
التاريخ الحديث ينهي اعتماد أميركا على 
النفط العربي. أدى هذا العامل، باإلضافة 
إلى تقاطع املصالح بن واشنطن وطهران 
فـــي الـــعـــراق، إلـــى ســعــي إدارة أوبـــامـــا إلــى 
إنــــجــــاز االتــــفــــاق الــــنــــووي اإليـــــرانـــــي، بــعــد 
انــتــخــاب الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي. ثــانــيــًا، 
الـــقـــرار االســتــراتــيــجــي فــي واشــنــطــن بعدم 
خــوض مــواجــهــٍة مــع إيـــران، بشكل مباشر 
الــعــرب.  نــيــابــة عــن حلفائها  بــالــوكــالــة،  أو 
كان التفسير العربي لهذا القرار باعتباره 
ــــي املـــنـــطـــقـــة.  ــــدور األمــــيــــركــــي فـ ــلـ ــ انــــكــــفــــاًء لـ
وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح فــشــل الـــربـــيـــع الــعــربــي 
نتيجة عدم مواجهة واشنطن نفوذ إيران 
اإلقــلــيــمــي. ثـــالـــثـــا، كــســر أوبــــامــــا أســـطـــورة 
نفوذ إسرائيل في واشنطن، عندما خاض 
معركة تمرير االتفاق النووي اإليراني في 
الكونغرس ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. كــــمــــا نــــقــــل أوبــــامــــا 
الـــــرأي الـــعـــام األمـــيـــركـــي، ال ســيــمــا الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، إلــى مــوقــٍع أكــثــر تعاطفًا مع 

القضية الفلسطينية. 
)كاتب وباحث لبناني في واشنطن(

أن احــتــل أي مــوقــع حــكــومــي ســابــق، ســواء 
وبذلك،  الــوطــنــي.  أو  املحلي  املستوى  على 
كان من السهل عليه أن يقول إن كل النخب 
ــاد،  ــتــــصــ ــدة، وعـــطـــلـــت االقــ ــ ــاســ ــ الـــســـابـــقـــة فــ
وأنــنــي أنــا مــن يستطيع إعـــادة أميركا إلى 
من  من جديد،  اقتصاديًا  الذهبي  عصرها 
الرغم من  خال تجربته االقتصادية، على 
أن خــبــرتــه تضمنت ســنــوات فــشــل كــثــيــرة، 
حيث أعــلــن إفــاســه أربـــع مـــرات على األقــل. 
لــكــن خــبــرتــه االقـــتـــصـــاديـــة دفـــعـــت كــثــيــريــن 
مــمــن فــقــدوا وظــائــفــهــم، أو شــعــروا أنــهــم ال 
يــحــصــلــون عــلــى الــكــافــي مــن األمـــــوال، على 
الــطــويــل، إلــى التصويت  الــرغــم مــن عملهم 
ــلـــوا كــــل تــصــريــحــاتــه  ــه بـــكـــثـــافـــة، وتـــجـــاهـ لــ

العنصرية وتصرفاته الشخصية.
الــعــامــل الــثــالــث: كلينتون ذاتــهــا. يــقــال في 
الواليات املتحدة اآلن إن ترامب كان املرشح 
الــوحــيــد الــــذي كــــان لــكــلــيــنــتــون أن تــهــزمــه، 
والعكس صحيح أن كلينتون هي املرشحة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــن لــتــرامــب هــزيــمــتــهــا، 
ــم يشفع  فــتــاريــخــهــا الــســيــاســي الـــطـــويـــل لـ
ــا، حـــيـــث لــــم تــحــصــل عـــلـــى ثـــقـــة الـــحـــزب  ــهـ لـ
ــفـــس، وأظــهــرت  الــديــمــقــراطــي إال بــشــق األنـ
تــســريــبــات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أن قــيــادة 
الحزب تآمرت ضد املرشح ساندرز من أجل 
وبالتالي،  الترشيح.  إلى  كلينتون  وصــول 
، حـــتـــى داخــــل 

ً
ــيــــرة ــبــ لــــم تـــكـــن شــعــبــيــتــهــا كــ

حزبها، وهذا ما أثر على كثافة التصويت 
بقوة،  تــرامــب  استغله  مــا  وهــو  لصالحها، 
ففاز بأصوات أقل مما حصل عليه املرشح 
ــي. وكـــونـــهـــا  ــ ــنـ ــ الـــجـــمـــهـــوري الـــخـــاســـر رومـ
ترشحت بوصفها امتدادًا للرئيس أوباما، 
ــا  ــامـ فــقــد كـــانـــت وزيــــرتــــه لــلــخــارجــيــة، وأوبـ
دعــمــهــا بــقــوة خـــال حملتها االنــتــخــابــيــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، هـــي رفـــضـــت انـــتـــقـــاده مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـــــــوات األمـــيـــركـــيـــن مــن 
أصــل أســـود. وبــالــتــالــي، اعــتــقــدت كلينتون 
أنها ربما تستطيع النجاح باالعتماد على 
أوصلت  الــتــي  نفسها  االنتخابية  الــقــاعــدة 
أوباما إلى البيت األبيض مرتن، في عامي 
كل  أنها حملت  املشكلة  لكن  2008 و2012، 
االقتصادي،  النمو  عــدم  في  أوباما  أخطاء 
ــيـــة،  ــة الـــخـــارجـ ــيـــاسـ ــفـــشـــل فــــي الـــسـ ــي الـ ــ وفــ
وخـــصـــوصـــًا ظـــهـــور »داعــــــــش« وســيــطــرتــه 
عــلــى مــنــاطــق كــبــيــرة مــن الـــعـــراق وســوريــة. 
 النتقادات ترامب 

ً
ولذلك، كانت هدفًا سها

الــفــشــل االقــتــصــادي  فــي تحميلها أســبــاب 
ــن أكــثــر  ــا مــ ــ ــامـ ــ والــــخــــارجــــي، وملـــــا كـــــان أوبـ
، فقد أخاف هذا أميركين 

ً
الرؤساء ليبرالية

ــول بـــيـــضـــاء أن تــســتــمــر  ــ ــ كـــثـــيـــريـــن مــــن أصـ
كلينتون على السياسة نفسها. 

ولذلك، اعتقد أكثر من 72% من األميركين 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة فــي الــطــريــق الــخــطــأ، 
أن األكــثــريــة )62%( تعتقد  الــرغــم مــن  على 
ــقـــرارات   التـــخـــاذ الـ

ً
أن تـــرامـــب لــيــس مـــؤهـــا

الصحيحة.
)كاتب وباحث سوري في واشنطن(

اعتقال شاريبوف إنجازًا أمنيًا تركيًا

في وداع أوباما

كيف نفهم فوز ترامب؟

لماذا استبعاد السالح 
الكردي في »أستانا«؟

تحدث مسؤولون 
أتراك عن احتمال 

وجود أصابع ألجهزة 
استخباراتية دولية

أول رئيس في 
التاريخ الحديث ينهي 

اعتماد أميركا على 
النفط العربي

اعتقدت كلينتون 
أنها تستطيع النجاح 

باالعتماد على 
القاعدة االنتخابية 

ألوباما

آراء

معن البياري

الــســوريــة الرسمية )ســانــا( ببيان )املــدعــو( فــايــز ســـارة عن  احتفت وكــالــة األنــبــاء 
الثورة  لقوى  السوري  الوطني  »االئتالف  نفسها(  تسّمي  التي  )املجموعة  مغادرته 
)أقــّر( بأن  املعروف  الكاتب  واملعارضة«، وأشهرت خبرًا عنه، واعتبرت أن صديقنا 
»االئتالف« ليس إال »مجّرد أداة بيد دول إقليمية ودولية ووسيلة لتحقيق املصالح 
الخاصة والضيقة واملحدودة ألعضائها«. واختارت الوكالة املذكورة من بيان سارة 
الذي تعّرفه بأنه »املتحّدث الرسمي باسم مجموعة الرياض« سطورًا من النقد القوي 
الذي سّدده نحو االئتالف، من قبيل أن أعضاء فيه حّولوه إلى »شركة خاصة«. لم 
يها هذا، بل في وسعها أن تقع على رصيٍد 

ّ
 في تشف

ً
 مبتكرة

ً
تجترح »سانا« شطارة

بها  ويدلي  يكتبها  تتوقف،  ال  ومــداخــالٍت  وبياناٍت  مــقــاالٍت  في  ُيطربها،  مما  وفير 
قياديون في املعارضة السورية وأجسامها، يعلنون فيها مؤاخذاٍت غير قليلة على 
القائمون على أمر وكالة األنباء هذه أن هذا يصّب في  »االئتالف« وغيره. وإذا ظّن 
طاحونة املجموعة الحاكمة في دمشق التي تنطق باسمها، فإنها لن تجني في حماقٍة 

مثل هذه سوى السخرية منها. 
ولكن، ليست القضية هنا، وإنما في الذي يجري في »االئتالف« نفسه، منذ أيام، من 
 يتراكم، بشأن هذا التكتل 

ّ
، بما ظل

ً
انسحابات واستقاالٍت، وهو أمر موصول، بداهة

السياسي السوري املعارض األعرض، من أسباب املؤاخذة والنقد واالنتقاد، وتجعل 
نــداٍء واٍف  الدنيا. وفــي  األمــور في  السورية من أيسر  املعارضة  »الــطــّخ« على عموم 
 طيبة من األفكار التي في 

ٌ
أصدره مثقفون وناشطون سوريون، قبل أيام، ثّمة حزمة

إلى حال آخر، فاعل  املعلوم  البائس  القائمة من حالها  املعارضات  انتشال  وسعها 
ومؤثر إلى حّد ما، غير أن أكثر ما يبعث على االنتباه فيه أنه يدعو إلى إنشاء جسم 
سياسي معارض جديد. ومع كل التقدير الواجب ملا تضّمنه النداء من »نّيات« حسنة، 
 سيطرح نفسه )مع االعتذار عن 

ً
التنظيري، إال أن ســؤاال ومن »تماسٍك« في مبناه 

الت 
ّ
تقليدية هذا التعبير الرتيب( عّما إذا لم يضجر السوريون بعد من إنشاء التكت

 حسنًا، فإنه سرعان 
ً
املعارضة، حتى إذا قام واحــٌد، وحاز زخمًا ودعمًا واستقباال

ما يذوي ويحتضر، ثم تكثر السكاكني لذبحه، أو لألخذ بمقولة تكريم امليت بدفنه. 
 من الجمهور السوري في 

ً
عوين هذا األمر بشأن املجلس الوطني الذي احتفي به أوال

الداخل، وكان قد نودي، في مظاهرات غير جمعٍة، باسم أول رؤسائه، برهان غليون، 
 غير معلنة 

ً
 وطنية في األثناء. تآكل املجلس، وقبل أن ينتهي نهاية

ً
ليتولى مسؤولية

، وبعد مطالعتنا معلقاٍت في مديح هذا 
ً
)إلى اآلن!(، أنشئ االئتالف األوســع تمثيال

نطالع  املحتل، صرنا  السوري  للشعب  السياسي  العنوان  وهــذا  الــوحــدوي،  اإلنجاز 
معلقاٍت أطول في ذّم »االئتالف« من شخصياٍت وقياديني فيه، أما جوالت التجريح 
ل 

ّ
 له، مث

ٌ
والنهش بهذا وذاك من أعضائه وناسه، فحّدث وال حرج. وهذا رئيس سابق

سورية في قمة عربية في الكويت، آل إلى انشقاٍق ظريف )!(، سانده سفير روسيا 
في القاهرة ومحمد دحالن. ومع رئاساٍت تتالت لالئتالف، ومع جداالٍت وسجاالٍت 
أهلية كالمية،  الذخائر في حــروٍب  بإطالق  أشبه  بــدت  خاضها أعضاء في هيئاته، 
التذاكي  مــن  وبمقادير  للتفاوض.  العليا  الهيئة  استجّد،  الــذي  الجسم  أمــام  صرنا 
الــدم، قيل لنا إن هذه الهيئة جهة التفاوض مع النظام، فيما »االئــتــالف« هو  خفيف 
املمثل الشرعي والوحيد للمعارضة السورية. ال يهم إن صّدقنا هذا أو لم نصدقه، 
البحصة  البحصة،  أخيرًا  استقاالتهم  تتابعت  الذين  أصدقاؤنا   

ّ
يبق أن  املهم  وإنما 

كلها، من دون أي لعثمٍة أو تأتأٍة، ويجهروا بالقصة بالضبط: أين هي مطارح عدم 
ى 

ّ
تأت أيــن  بــني إخـــوان مسلمني وعلمانيني؟ مــن  التفاهم واالنــســجــام، هــل هــي حقا 

للفاسدين أن يصيروا فاسدين؟ وهل االنسحابات واالستقاالت هي الحلول العملية؟
بصراحة، ومــن دون زعــل، ثّمة يــأس كثير جــدًا بني السوريني، والــعــرب املناصرين 
التحّرر، يأس من املعارضة وائتالفها وكل أجسامها. ليس  إلى  ثورتهم وأشواقهم 
ثّمة زعامة حكيمة. ثّمة ترهل مضجر وركاكة ظاهرة. وليس في وسع معلٍق، منفعٍل 
بعض الشيء، كما صاحب هذه الكلمات، أن يعرف ما إذا كان الدواء لعالج هذا الحال 
طرب »سانا« ومثيالتها، وفي إصدار النداءات 

ُ
هو في االستقاالت واالنسحابات التي ت

ذات اللغة النقدية العالية.. هل هناك أحٌد يعرف؟

محمد أبو الغيط

هل أطلق مسلسل كوميدي شرارة انهيار الحضارة الغربية؟ كان هذا عنوان مقال 
تأثير  منتقدًا  املــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  نشره  هوبكنز،  ديفيد  األمــيــركــي،  للكاتب 
كانت سخرية  للمسلسل  الرئيسية  املــحــاور  أحــد  أميركا.  على  »فــرنــدز«  مسلسل 
الدكتور روس جيلر، كلهم ظرفاء، ويهتمون بأمور  الدائمة من  مجموعة األصدقاء 
 من االستغراب واالستهزاء، كلما فتح فمه متحدثًا 

ً
لطيفة، بينما يتلقى روس وابال

عن أي اهتمام جاد، حتى أنه يظهر كأنه أغبى الشخصيات.
يقول هوبكنز »عام 2004 هو الذي استسلمنا فيه وتقبلنا الغباء كقيمة«. في ذلك 
العام ُعرضت آخر حلقات املسلسل. وفي العام نفسه، انطلق موقع »فيسبوك«، وأعيد 
انتخاب جورج بوش االبن، وبدأ برنامج »أميريكان أيــدول« عهدًا من احتالل املركز 
األول في املشاهدات ثماني سنوات، وأطلقت باريس هيلتون كتاب سيرتها الذاتية، 

وفاز ألبوم »األميركي األحمق« بجائزة غرامي كأفضل ألبوم للروك.
في ذلك العام، كان هوبكنز يعمل مدرسًا، وكان يدّرب نادي الشطرنج في املدرسة، 
الــطــالب األذكــيــاء املتفوقني، والــذيــن يتعّرضون لسخريٍة  والـــذي كــان أعــضــاؤه مــن 
ومضايقات قاسيٍة من طالب آخرين. كان يدافع عن طالبه بحماٍس، ألنه يرى فيهم 
»روس« الذي يجب أن يدافع عنه ضد قيم الشعبوية والتسطيح. يقول هوبكنز: »حني 
أرى مؤخرة كيم كارديشيان في أعلى الصفحة الرئيسية ملوقع سي إن إن يصيبني 

شعور بالرعب«.
ما  أوضــح  الظاهرة  تبدو  آخـــرون.  وأكاديميون غربيون  ــتــاب 

ُ
ك عنه  عبر  قلق شبيه 

 في جامعة ستانفورد 
ً
تكون في فروع العلوم النظرية التي يتراجع االلتحاق بها. مثال

املرموقة يعمل 45% من هيئة التدريس في العلوم اإلنسانية، بينما تراجع الطالب إلى 
15% فقط. وشهدت جامعة هارفارد انخفاضًا في دارسي العلوم اإلنسانية بنسبة 

20% خالل العقد املاضي. 
خضعت العلوم التطبيقية لقيم السوق. في عشية تكريمه بجائزة نوبل لعام 2013، 
قال عالم الفيزياء، بيتر هيجز، لصحيفة الغارديان البريطانية، إنه لو كان يعيش في 
لم يكن  إنه  بل  »بــوزون هيجز«،  املهمة  اكتشف نظريته  ملا  الحالي  األكاديمي  املناخ 

 .
ً
سينتج بما يكفي ليحتفظ بوظيفته أصال

وحسب دراسٍة أجرتها مجلة نيتشر، عن الباحثني الشباب، تزداد األوضاع صعوبة، 
العاملية  املنظومة  مــن  يعانون  ناشئني،  علماء  مــن  سلبية  رســالــة   300 املجلة  تلقت 
الحالية التي يتم استنزاف جهد الباحث فيها بأنشطة أخرى، باإلضافة إلى اعتماد 
التمويل والوظائف، إلى حد كبير، على مدى جاذبية االكتشاف العلمي، ثم على جهد 
الباحث في تسويقه.  وأظهر استطالع »نيتشر« أن 38% فقط من وقت عمل الباحث 
يذهب إلى البحث العلمي، بينما يذهب الباقي إلى أنشطة أخرى، مثل واجبات املشرف 

وأنشطة التدريس التي تتطلبها الوظيفة الجامعية.
جانب آخر من الصورة هو سحر السوق الحالي. ستيف جوبز وإلــون ماسك هما 
النموذج املثالي لدمج العلم بعالم األعمال، ليدر املاليني واملليارات. لذلك، يتزايد عدد 
اآللي، وينتقلون  التكنولوجيا والذكاء االصطناعي واإلنسان  من يلتحقون بأقسام 

سريعًا من البحث األكاديمي إلى العمل في الشركات أو إنشاء شركات.
في  »أعــيــش  تايمز:  نيويورك  لصحيفة  ستانفورد  فــي  التاريخ  تــدرس  طالبة  تقول 
البرنامج  فــي  مــا  أفضل  ومايكروسوفت..  وغــوغــل  أمـــازون  بها  يحيط  التي  سياتل 
لن  إذن،  اإلنسانية؟  العلوم  تــدرس  لن تجد من يقول: هل  أنــك  الصيفي لستانفورد 
تحصل على وظيفة على اإلطالق«.  تنشأ، في العالم الغربي، في مقابل هذه اإلنذارات 
املليارات  بتوفير  ســواء  »روس«،  عن  يدافع  من  هناك  الخلل،  ملقاومة  املبكرة حركة 
مختلفة  بتوجهات  أو  خيرية،  مؤسسات  من  أو  حكومية  بمصادر  البحثية  للمنح 
إعالميًا لنقل االحترام والتقدير إلى العلماء، مثل التركيز على شخصياٍت، كستيفن 

هوكنغ، عالم الفيزياء النظرية الذي تحّول رمزًا عامليًا. 

بيار عقيقي

م منصبه أمس 
ّ
 للعالم التوّجس من الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي تسل

ّ
يحق

وللمفارقة،  والتي،  األميركي،  املجتمع  يشهدها  انقساٍم  حالة  أكبر   
ّ

ظل في  الجمعة، 
 ألميركا 

ّ
تلي أكــبــر حــالــة إجــمــاع على رئــيــس منذ زمــن طــويــل: بـــاراك أوبــامــا. يــحــق

والعالم التعبير عن مخاوفهم، بناًء على ما رفعه ترامب من شعاراٍت في أثناء الحملة 
رجل  فهناك  حــصــرًا،  بترامب  تتعلق  ال  املسألة  لكن  وبعدها.  الرئاسية  االنتخابية 

ح ألن يؤدي دورًا أكبر بكثير من مجرد نائب رئيس: مايك بنس.
ّ

مرش
 في التاريخ األميركي، تحديدًا بعد الحرب العاملية 

ً
لم تكن أدوار نواب الرئيس كبيرة

الثانية )1939 ـ 1945(، بل وجد معظمهم، في تلك املرحلة، في نيابة الرئيس جواز 
الــرئــاســة، كريتشارد نيكسون وجــيــرالــد فـــورد وجـــورج بــوش األب، أما  عــبــور إلــى 
ـ 1963(،   1961( كينيدي  غتال جــون 

ُ
امل للرئيس  نائبًا  كــان  فقد  ليندون جونسون، 

 واليته )1963 ـ 1965(، قبل أن يفوز بوالية أخرى )1965 ـ 1969(. وبرز أيضًا 
ً
مكّمال

نواب رؤساء بشكل الفت، من دون أن يتمتعوا بلقب »السيد الرئيس«، كآل غور وديك 
ن أي نائب للرئيس، منذ 

ّ
تشيني ووالتر مونديل ونيلسون روكفلر. مع ذلك، لم يتمك

جورج بوش األب )1989 ـ 1993(، من الوصول إلى البيت األبيض رئيسًا.
 ضجيجًا وأكثر دهاًء. تختلف شخصيته عن 

ّ
يبدو بنس، قياسًا إلى أسالفه، أقل

شخصية جو بايدن، نائب أوباما. كان بايدن بمثابة »مرافق« الرئيس، ومخّصص 
، في وقٍت كان فيه كل من هيالري كلينتون 

ً
مللفات »ثانوية« أميركيًا، كأوكرانيا مثال

إيــران  الدبلوماسية فــي  العمليات  أوبــامــا، أســاس  وجــون كــيــري، وزيـــري خارجية 
وسورية وليبيا والشرق األوسط وغيرها. بايدن »املرح« و»العاطفي«، والذي عانى 
من مآٍس عائلية عدة، لم يكن الشخص املؤثر على قــرارات أوباما، على عكس ما 

سيكون عليه بنس بالنسبة لترامب.
الفوارق بني بنس وبايدن كثيرة، تبدأ من أن بنس كان حاكمًا لوالية إنديانا، الوالية 
الـ16 من حيث املساحة أميركيًا، بينما يأتي بايدن من أصغر الواليات األميركية: 
ف بنس نفسه محافظًا 

ّ
ديالوير )الوالية رقم 49 في حجم املساحة أميركيًا(. يصن

متشّددًا، أما بايدن فأقرب إلى »الواقعية البراغماتية«. قد تجد بنس يولي االهتمام 
ت في قوانني 

ّ
لوضع خطط يعتبرها »مهمة«، انطالقًا من قناعاته الدينية التي تجل

متعلقة باإلجهاض في إنديانا، أما بايدن فقد تجده يمنح األولوية للتنّزه في حديقة 
، على حساب أي أمر آخر.

ً
سنترال بارك في نيويورك مثال

الــزّر  الــذي فــي وسعه الضغط على  الــرجــل  باتت شخصية تــرامــب شبه مــعــروفــة: 
النووي ساعة يشاء، والرجل الذي سيبني سورًا مع املكسيك، والشخص الذي يريد 
 مجّددًا«. 

ً
 عظيمة

ً
أمــة أميركا  يريد »جعل  الــذي  والفرد  ترحيل 11 مليون مهاجر، 

ع خطوات ترامب، كونه واضحًا في ما يريد، ولو أن ما يريده ُيمكن 
ّ
 توق

ً
بات سهال

إدراجـــه في خانة الجنون والــتــطــّرف، لكنه واضــح. أمــا بنس فهو »كــل شــيء«. إنه 
ر مرتني. إنه 

ّ
»الرجل الثاني« الذي يبحث عنه كل من يشبه ترامب، أي كل من ال يفك

»املستشار« بلغة رجال املافيا. أي من تجب الخشية منه أكثر من أي شخص آخر.
أنصار  كــان من  بل  االنتخابية،  الحملة  أثناء  ترامب في  لم يكن بنس من مؤيدي 
الرئيس الجديد، قــال إن »دونــالــد تــرامــب يــدرك  تيد كـــروز، لكنه، وبعد أن اخــتــاره 
آمال الشعب األميركي ومستقبله، كما لم يدركهما أي زعيم منذ رونالد ريغان«. 
في  املاضية  الثالثة  العقود  على  ناقم  وكأنه  بنس  يظهر   ،

ً
مثاال ريغان  وباختياره 

البالد. وهو األمر األكثر رعبًا، فال سياسات بيل كلينتون االقتصادية تعجبه، وال 
خطوات جورج بوش األب وجورج بوش االبن العسكرية تلهمه. ربما يريد اإلتيان 
التمهيد  إلــى  أو  إلــى ترسيخ صــورٍة أكثر انقسامًا ألميركا  إمــا  بجديد، قد يــؤدي 

لخالفة ترامب في لحظٍة حاسمة. بنس هو من تجب الخشية منه، ال ترامب.

يحدث في »االئتالف« ال تسخروا من »روس«

اخشوا بنس ال ترامب

1415

B B

حبيب حدادكاريكاتير 

السبت 21  يناير/ كانون الثاني  2017 م  23 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 873  السنة الثالثة
Saturday 21 January 2017

السبت 21  يناير/ كانون الثاني  2017 م  23 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 873  السنة الثالثة
Saturday 21 January 2017



أرامل سجينات المجتمع

17

غزة ـ يامن سلمان

تبدو معاناة األرامل في قطاع غزة كبيرة، 
مـــا يــدفــع كــثــيــرات لــّلــجــوء إلـــى مــؤســســات 
تــهــتــم بــقــضــايــا املــــــرأة وحــقــوقــهــا، بــهــدف 
إيجاد حلول ملشاكلهن، في ظل الضغوط املجتمعية 
الناجم عن خسارة  األلــم  إلى  والعائلية. باإلضافة 
ــة نــفــســهــا فــجــأة مــســؤولــة عن  ــلـ الــــــزوج، تــجــد األرمـ
إعالة أسرتها، وتأمني األمان االجتماعي لألطفال. 
إاّل أن أهل الشهيد، وبحجة أن األطفال من حقهم، 

من الحكومة. ولم أعد أطالب بحقي في امليراث في 
ظل إصــرار عائلة زوجي على عدم إعطائي حقي«. 
تشير إلى أنها رفضت عرضني بالزواج، األول من 
شقيق زوجها، والثاني من رجل يكبرها بـ 13 عامًا. 
لكّنها تعّرضت لضغوط عائلية كبيرة جعلتها في 

حالة نفسية صعبة. 
أما عطاف )33 عامًا(، وهي أرملة منذ خمس سنوات، 
فقد ترك لها زوجها طفلني. بعد استشهاده، قّررت 
متابعة دراستها الجامعية وحصلت على شهادة 
تغيرت  التي  بعائلتها  لكنها صدمت  التربية،  في 
مــعــامــلــتــهــا لــهــا، وضــغــطــت عــلــيــهــا لــلــمــوافــقــة على 
الــزواج من رجــل في 45 من عمره، بحجة أنــه ثري، 
أنها  إال  احتياجاتها ورغباتها.  تلبيه كل  ويمكنه 

تريد أن تعمل وتهتم بأبنائها. 
رفضت عطاف عــرض أهلها، فما كــان منهم إال أن 
منعوها من الخروج من املنزل عقابًا لها. في بعض 
ــيــــان، يــســمــح لــهــا بــحــضــور بــعــض الــجــلــســات  األحــ
الــخــاصــة بــالــتــثــقــيــف الــنــســائــي. تــقــول لــــ »الــعــربــي 
الفلسطينية  املــــرأة  تــكــافــأ  أن  »يــفــتــرض  الــجــديــد«: 
نتيجة صبرها، ويجب أن تقرر مصيرها بنفسها 
وتحصل على الحقوق التي ينص عليها القانون. 
ال نريد أن ُيشَفق علينا. نرغب في العيش كغيرنا 

من النساء«.
من جهتها، تشير الباحثة االجتماعية آيات الطيب، 
العاملة في مجال الدراسات النسوية، إلى أنه حني 
يستشهد األب، تتحّول األنظار إلى األطفال وكيفية 
رعايتهم. ويتوّقع أن تكّرس املرأة حياتها لألطفال 
العمل  أو  الــخــروج  فــي  بحّقها  تفكير  أي  دون  مــن 
 

ّ
أن الطيب  امليراث وغيره. خــالل عملها، تالحظ  أو 

الشهيد من  أرمــلــة  عــائــالت كثيرة ال تحّبذ خـــروج 
املــنــزل، أو االنـــخـــراط فــي املــجــتــمــع، لتبقى حبيسة 

املنزل. ويرون أن مطالبة املرأة بحّقها »عيب«. 

يفرضون الوصاية عليهم، ويسلبون األم حقوقها 
وحريتها في التصرف واتخاذ القرار بشأن رعاية 
أبنائها. نساء أخريات يجبرن على الــزواج بحجة 

التستر عليهن. 
استشهد زوج لينا )34 عامًا( خالل العدوان الثاني 
على قطاع غــزة في عــام 2012، تاركًا ثالثة أطفال. 
فــي الــوقــت الــحــالــي، يبلغ عــمــر طفلها الــبــكــر تسع 
سنوات، لكّنها ال ترى أطفالها إاّل يومًا واحــدًا في 
األسبوع، بعدما كسب والد زوجها الشهيد قضية 
تعطيهم  ال  والدتهم  أن  باعتبار  األطــفــال،  حضانة 
الرعاية الكاملة، وأن بيت الجّد أولى. لكّنها رفعت 
قــضــيــة أخــــرى لــلــمــطــالــبــة بـــرؤيـــة أبــنــائــهــا. تــقــول لـ 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــوفــيــر  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عــ
الــعــالج ألطفالها واملـــال الكافي بعد وفــاة والــدهــم، 
ــى الـــتـــقـــّدم بــشــكــوى ضـــدهـــا بحجة  ــم إلــ ــّدهـ ــع جـ دفــ
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــتــهــم، وقـــد كــســب القضية 
مـــرارًا  طالبته  أنــهــا  علمًا   ،2015 عـــام  منتصف  فــي 
بالتنازل عن القضية، إذ لم تكن تريد إال البقاء مع 

أطفالها. 
تشير لينا إلى أن الجّد لم يقّدم شيئًا ألحفاده على 
مــــدار ثـــالث ســـنـــوات. وكــــان قــد طــلــب مــنــهــا العيش 
معهم، إال أّنها رفضت لكون البيئة ليست مناسبة 

لألطفال. لكن في النهاية، ربح الجد الدعوى.
ُحرمت من  إنها  )27 عامًا(  تقول منى  من جهتها، 
ميراث زوجها الذي استشهد خالل العدوان األخير 
على قطاع غزة في عام 2014، بعدما عرضت عليها 
الربع  نسبة  مــن  أقــل  مبلغ  على  الحصول  حماتها 
من حقها، باإلضافة إلى عدم احترام أشقاء زوجها 
حقوقها. في الوقت الحالي، تعيش في منزل والدها 
مع ابنتها البالغة من العمر أربعة أعــوام، من دون 
أن تحصل على أي مبلغ من حقها في امليراث. تقول 
لـ »لعربي الجديد«: »أكتفي بالراتب الذي أتقاضاه 

مجتمع
اّتهم رئيس قسم الالجئني في لجنة هلسنكي املجرية، غابور غوياليد، الحكومة املجرية، باتباع 
سياسات تعجيزّية حيال الالجئني. وأوضح أن نحو 400 الجئ في البالد يسعون جاهدين للبقاء 
على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية. وقال إن الحكومة تجبر مئات الالجئني على العيش 
في خيام تصل درجة الحرارة فيها إلى 15 تحت الصفر، الفتًا إلى إغالقها املخيمات الجيدة )أبنية 
حجرية(، ونقل الالجئني إلى أخرى. وأشار إلى أن »إجبار الالجئني على االنتظار ملعرفة نتيجة 
)األناضول( طلب لجوئهم في ظروف كهذه يعد سياسة تعجيزية«.  

أعلن عضو مجلس محافظة األنبار، محمد ياسني، أن وزارة الهجرة واملهجرين أغلقت مخيمني 
للنازحني في محافظة األنبار )غــرب(، بعد عــودة جميع األســر التي كانت تقطنها إلى مناطقها 
املحررة من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعــش(. وأوضح أن وزارة الهجرة واملهجرين قررت إغالق 
مخيمي 60 كيلو و18 كيلو. أضاف أن اإلغالق جاء بعد عودة جميع األسر النازحة في املخيمني 
إلى مناطقها املحررة من داعش، وتحديدًا إلى هيت ومناطق أخرى في األنبار. ولفت إلى أن أكثر 
)األناضول( من 4 آالف و253 أسرة كانت تسكن املخيمني مطلع عام 2016.  

العراق يغلق مخيّمين للنازحين في األنبارالمجر تتبع سياسات تعجيزية حيال الالجئين

جالل بكور

نظرًا إلى الضرر الكبير الذي لحق باألطفال 
في  حّقهم  الــنــازحــني، خصوصًا  السوريني 
التعليم، كان ال بّد من البحث عن حلول رغم 
اشتداد الحرب والحصار. في هــذا اإلطــار، 
لـــجـــأت مــجــمــوعــة مـــن املــنــظــمــات الــســوريــة 
الــعــامــلــة فــي املــجــال اإلنــســانــي إلـــى ابتكار 
املعرفة لألطفال مع  لتقديم  طريقة جديدة 
الــقــلــيــل مــن الــتــســلــيــة، عــبــر إنــشــاء مــدرســة- 
حــافــلــة تــقــصــد الــتــالمــيــذ فـــي مــخــيــمــاتــهــم 
فـــي مــحــافــظــتــي الــقــنــيــطــرة ودرعـــــا، جــنــوب 

البالد. يقول أحد األطفال في هذه املدرسة 
»العربي  املعروفة باسم »غصن الزيتون« لـ
املدرسة  إليها ألننا نحب  الجديد«: »نأتي 
الحساب  ونتعّلم  النصوص  نقرأ  والتعّلم، 
والـــريـــاضـــيـــات واالجـــتـــمـــاعـــيـــات والـــعـــلـــوم، 

ونتعلم الكتابة باإلنكليزية أيضًا«.
يجد األطفال في هذه املدرسة فسحة للعب 
أجبرتهم  التي  القنابل  أصـــوات  عــن  بعيدًا 
املــخــيــمــات. وفي  الــنــزوح نحو  سابقًا على 
مالك،  يقول  الجديد«  »العربي  إلــى  حديث 
وهـــو أحـــد الــقــائــمــني عــلــى الــعــمــل: »عملنا 
يهدف إلى بناء اإلنسان انطالقًا من تربية 

ــه، وســــّد الــحــاجــة  الــطــفــل، وتــحــســني أخـــالقـ
التعليمية لديه«.

وبــــــدأت أول حــافــلــة عــمــلــهــا فـــي مــخــيــمــات 
ريــف درعــا قبل عــام ونصف الــعــام، وجــرى 
تجهيزها بمقاعد تتسع لعدد من األطفال 
وســــــــّبــــــــورة، ويـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا مــــــدّرســــــان، 
ــــح عــــدد  ــبـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــســـــائـــــق. أصـ
الحافالت اليوم أربعًا تعمل في 17 مخيمًا 

في محافظتي درعا والقنيطرة.
ــة املــتــنــقــلــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــدرسـ تــــواجــــه املـ
القائمني   

ّ
لــكــن الــحــرب،  الــصــعــوبــات بسبب 

ــاولـــون الــتــكــّيــف مـــع ذلــك  عــلــى الــعــمــل يـــحـ

ــاد الــــحــــلــــول. تـــأتـــي  ــ ــــجـ ــلـــى إيـ ــلـــون عـ ــمـ ــعـ ويـ
الـــحـــافـــالت إلــــى املــخــيــمــات صــبــاحــًا ويــبــدأ 
ونقلهم  إليها  للصعود  بالتجّمع  األطــفــال 
الــحــدود لتلقي  إلــى منطقة آمنة قريبة من 
الدروس داخل الحافلة، وبعد انتهاء الدوام 

تعيدهم.
يــقــول أحــمــد وهــو أحــد املــدرســني العاملني 
ــة«  ــعــ ــرابــ ــــي حـــافـــلـــة »غــــصــــن الــــزيــــتــــون الــ فـ
ستة  تــزور  حافلته   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

مخيمات بشكل شبه يومي وهي مخيمات 
»الــزريــقــيــة، الــزيــمــا، قــيــس الــقــطــاعــنــة، عيد 
املحمد، عطاء الرومي، أمني عيادة«. وتقدم 

أعــوام  لـــ 350 طفاًل أعمارهم مــن 6  التعليم 
إلى 12 عامًا.

تـــقـــدم الــحــافــلــة لـــألطـــفـــال مـــبـــادئ الــكــتــابــة 
ــات  ــاطـ ــشـ ــنـ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ة، بـ والــــــــقــــــــراء
ومشاهدة  والــرســم  الغناء  مثل  الترفيهية 
أفالم التوعية واللعب باملعجون، باإلضافة 

إلى كرة القدم وغيرها من الرياضات.
لــكــن، مــن املــشــاكــل الــتــي تــعــتــرض املــدرســة- 
الحافلة وجود فرق كبير في األعمار يؤدي 
ــــى تــــفــــاوت فــــي الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــصــيــل  إلـ
أحيانًا  عليها  القائمني  يجبر  مــا  العلمي، 

على فصل األطفال وفقًا ملراحل عمرية.

»غصن الزيتون« تعلّم أطفال سورية النازحين

الطيب  ــات  أي االجتماعية  الباحثة  توضح 
فيها  تترافع  التي  القضايا  غالبيّة  في  أنّه 
األرملة أمام القضاء، عادة ما تحاول عائلة 
وسطاء  إرسال  أو  موقفها  إضعاف  الزوج 
لمحاولة إيجاد حلول. تقول: »هناك تدّخل 
عشائري في قضايا المرأة في غزة. هؤالء 
اآلخرين  يجعل  قد  المرأة  خــروج  أن  يــرون 
الواقع،  إلى  نظرنا  لو  لكن  عنها.  يتكلّمون 
سنجد أن نسبة كبيرة منهن ال يحصلن على 

الحقوق المنصوص عليها في القوانين«.

حقوق مسلوبة

ربى أبو عمو

أحدهم قد يقول لك، إنه ال يمكن عيش 
الحياة بالفطرة. وإن كان وجودنا خاضعًا 
في النهاية لغريزة قد تضاف إليها عبارات 

أخرى، من قبيل الرغبة أو اإلرادة أو الحّب أو 
غيرها، إاّل أنها غريزة تندرج ضمن غريزة 

البقاء. قبل أن تكون، وقبل أن يكون آخرون، 
لم نسمع عن حياٍة يتطّلب العيش فيها 

مهارات. 
مجتمعات اعتادت تناول اللحوم باتت تبحث 

عن بدائل نباتية. ثّمة حراك ضد الطبيعة، 
واألبحاث والدراسات تتوالى. هذا عمل 

الباحثني الذين يتقاضون عليه رواتبهم. مرة 
يضعون نظرية حول فوائد اللحوم، فيثبتون 

حاجة البشر إلى تناولها، ومرة يقولون 
العكس، ويضعون مجموعة من البدائل التي 

تضمن غذاًء سليمًا ومتوازنًا. هؤالء أنفسهم 
يتحّدثون عن فوائد القهوة، قبل أن يدينوها. 
ولم يعد في إمكاننا العودة إلى ما كّنا عليه، 

أو إصالح طبيعة جديدة صنعناها بأنفسنا. 
في هذه الطبيعة نفسها، بات علينا قراءة 

أساليب تمّكننا من العيش بسعادة، أو 
مجّرد العيش. لم يعد بمقدورنا أن نحيا 

بطبيعتنا.  هنا خمسة أمور تجعلك سعيدًا، 
وهناك أكثر من ذلك بكثير. بعض املواقع 

تقّدم لك خيارات أكثر، وال بّد أن تجد نفسك 
في إحداها.

لن تعيش فقط، بل ستمارس حياة. لن 
تولد وتكبر وتدرس وتعمل وتحب وتتزّوج 

وتنجب األطفال وتصير جّدًا وتمرض 
وتموت. بني هذه املراحل، عليك تعّلم العيش 

ومواجهة الصعوبات. مقولة إن الحياة كفيلة 
بتعليمك لم تعد نافعة. الحياة قاسية، أم أّنها 

باتت أكثر قساوة في النظام الجديد الذي 
انخرطنا فيه، وفي سباقات نلهث لنكون 

أرقامًا فيها طوال الوقت.
أرقاٌم تلتقي بأرقام وتنجب أرقامًا. 

املشهد مسألة حسابّية بامتياز. إما أن 
نجمع أو نطرح. وأكثر، نرغب في خلق 

معادلة جديدة. نريد أن نغّلب مشاعرنا 
السلبية ومشاكلنا وحياة فقدت بعضًا 

من طبيعتها. يمكننا البدء بتمارين اليوغا، 
والقراءة عن هرمونات تعلو نسبتها في 

أجسادنا، لتنتهي على شكل ابتسامة على 
ثغورنا. أو أّنه بمقدورنا ممارسة الرياضة، 

أو االستماع إلى املوسيقى، أو اقتناء كلب 
أو قّطة، أو النوم جّيدًا، أو الحصول على 
بعض الوقت ألنفسنا. وكّلما أغضبتك 

الحياة، وقد يحدث هذا يوميًا، ما عليك إال 
استعادة تقنياتك. مثاًل، توّجه إلى صّف 

اليوغا، أو إلى النادي، أو اضحك. حتى أنت، 
يمكنك أن تبدأ بالضحك، فيتحّول األمر إلى 

عادة لديك. هذا هو األهم. فالحياة عادة لم 
نخترها بإرادتنا. 

ال يمكن لحياتك أن تسير جّيدًا، اليوم، من 
دون قهوة صباحّية وموسيقى جميلة 

وبعض املشي... تفاصيل بات عليك 
التخطيط لها. بذلك، تكون قد عرفت أن 
تعيش بمهارة. أتعتقد حقًا أنه بإمكانك 

العيش من دون أية مهارات؟ زاول الحياة، 
فتعشها.

مهارة
العيش

مزاج
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كــتــب صــديــق لــي يــومــًا، واصــفــًا حــالــة معينة نعيشها 
اآلن، إّنه في املاضي كان يجد كتابًا في إحدى مكتبات 
»الـــفـــراشـــة« األرضـــيـــة، ويــكــتــشــف بــعــد إكـــمـــال الــكــتــاب 
كتب  أو  النهضة،  فــي عصر  عــاش  الكاتب  أّن  بسنوات 
قــصــائــده فـــي زمـــن حــكــم بــنــي أمـــيـــة، أمـــا اآلن فــالــحــال 
يّرد  فتجده  بكاتب،  تشيد  أو  كتابًا  تنتقد  إذ  مختلف، 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  عــلــيــك فـــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع ال
إلى جلسة نيلية، سألني  التعليق  )فيسبوك(. أرجعني 
فيها أستاذنا  السمؤال الشفيع: كم  كان يعرف أبوك  
من األدباء  والشعراء معرفة شخصية؟ وكم تعرف أنت 

من مشاهير هذا  املجال اآلن؟
بني جيل  الكبير  الفرق  برهًة ألعــرف  األمــر  استلزمني 
والدي الذي كانت عالقته باألدباء عبر الصحف  الورقية 
ــبــرق وشــخــص مــعــروف كــل الــذي  ورســـائـــل  الــبــريــد وال
احتاجه للوصول إليه أو ألحد أعماله كتابة اسمه على 

خانة البحث في إحدى املواقع   اإللكترونية.
قادني ذلك كله إلى التفكير في مداخلة وردت في حوارية 
فكرية،  ثقافية  مجلة  وهــي  الــســودانــيــة،  الــحــداثــة  مجلة 
ــدودة، إذ طرحت  وصــاحــبــة املــداخــلــة الــدكــتــورة غـــادة كــ
الــســودانــي  املثقف  املــثــقــف؟ وتعني  أيــن يصنع  ســــؤااًل: 
خصوصًا. املثقف الــذي كــان فــي املــاضــي يصنع أمــام 
واملــدارس  الجامعات  وصحف  الثقافية  املكتبات  نوافذ 
أثمن  الطرقات، حيث تعرض  أو على أرصفة  الحائطية 
بكثير  أسهل  اليوم  )الكتب( صارت صناعته  البضائع 
الشخصية  واملدونات  العنكبوتية  الشبكة  منتديات  في 
اإللكترونية، وحتى في مواقع التواصل االجتماعي التي 

ال تــعــتــرف بــمــن يــحــق لــه اإلطــــالع مــن غــيــره بفضائها 
التعبير  املجاالت، تجسيدًا ملبدأ حرية  املفتوح على كل 
وعدم الحكر على األفكار، تلك السياسات التي تنتهجها 
ذلــك جعل  املــواقــع.  تلك  تدير  التي  األميركية  الــشــركــات 
خصوصًا  ضالتهم،  يــجــدون  واعــديــن  كثيرين  شبابًا 
في مواضيع  القراءة والكتابة والشعر، أرضية خصبة 
ــــوراع  ــد فــــي شـ ــــم تـــوجـ ــتــــمــــام والـــتـــعـــبـــيـــر، ل لــلــفــهــم واالهــ
الجامعات واألحــيــاء، فبهاتفك هــذا تستطيع نقد روايــة 
أو كتابة قصة قصيرة أو مقالة أو قصيدة، حتى لوحة 
ــواٍن، وتــالقــي أكــبــر عدد  وصـــورة ثــم تجد النشر فــي ثــ
كانت  وإن  الفكري،  أو  األدبـــي  الفعل  لهذا  املتابعني  مــن 
بالكتاب والشعراء  الناس  تمثل ديمقراطية في تعريف 
ناقد  بــني  أنــهــا  تعّرضت النتقاد كثيرين  إال  ــاء،  واألدبــ
لجودة املقدم في اإلعالم الجديد، ولكن في النهاية الفن 
يحّدده امللتقي وليس الناقد يحّدد نسبة قبوله  وإعجابه 
االنفتاحية غير  التواصل االجتماعي بسياستها    . به 
لــهــوالء املثقفني  مــحــتــكــرة األفـــكـــار، فتحت بــابــًا كــبــيــرًا 
واألدباء، وحتى من يريد السير في أحد دروب الثقافة، 
تعنى   التي  الثقافية  واملجموعات  املنتديات  فانتشرت 

بالشعر والرسم  والتصوير وحتى الغناء.
اليوم بطريقة  املثقف  الــســرد، يصنع  وأخــيــرًا، بعد ذلــك 
غير منتظمة في فترة زمنية، مقدارها ما بني  دخوله 
log in وخروجه log out، فهل استغلت  تلك املنصات 
اســتــغــالاًل كــامــاًل مــن مــراكــز ودور الــثــقــافــة ووزارتـــهـــا 

الحكومية؟
خالد سراج الدين )السودان(

الـــرئـــيـــس   :1965 أيـــــــار  مــــايــــو/  بــــدايــــة 
الجزائري الراحل، هواري بومدين، عدّو 
فرنسا الّلدود، ُيوفد إلى الخصم علنًا، 
ــّرًا، الــرئــيــس شـــارل ديــغــول،  والــحــكــم سـ
على  موافقته  ويطلب  يستشيره،  مــن 
االنقالب على الرئيس الراحل، أحمد بن 
الـــرواة، مــن الساسة  بلة، والــُعــهــدة على 
واملــــؤرخــــني؟ ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
ُيقّبل  لــفــرنــســا،  ــّي  وفـ 2012: جــزائــري 
هــوالنــد،  الفرنسي  الــرئــيــس  يــد  بلهفة، 
فــظــهــرت عــلــى األخــيــر مــالمــح الــرضــى 
واالرتياح. أبريل/ نيسان 2016: رئيس 
ــوزراء الــفــرنــســي امُلــســتــقــيــل، مانويل  ــ الـ
فالس، يتجول في العاصمة الجزائرية، 
وسط استقبال شعبي، ورسمي بهيج. 
الضيافة،  على حسن  ســريــعــا،  رّد  ثــم 
بنشره صورًا ُمهينة للرئيس بوتفليقة.

أما بعد:
ــزائـــري يـــومـــًا مــّتــهــمــا في  ــم يــكــن الـــجـ لـ
مــبــادئــه، وال شــجــاعــتــه. لــكــن، وبــعــد أن 
اهتدى قادتنا إلى وصفة تقتير املعيشة 
وفرض الفقر واملرض وضرائب أخرى 
ــّي  ــار لــغــالــبــيــة الــشــعــب األبــ كــثــيــرة، صــ
الــنــفــس  ازدراء  فــــي  مــجــنــونــة  قــابــلــيــة 
ملسالك  والتنّكر  واملــقــدســات،  والــرمــوز 
الــّســلــف فـــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة وُلــــزوم 

ــدان.  ــوجــ ــ ــقــنــاعــة بــصــحــة الـــلـــســـان وال ال
ــّم الـــظـــروف  الـــجـــزائـــريـــون، وفــــي خـــضـ
وقــاعــدة »الــلــه غــالــب«، يــرضــون قناعة 
بالتواكل، والخضوع، ويصطّفون لشّد 
أزر، مـــوت الـــســـيـــادة، ونـــكـــوص الــهــّمــة، 

ونكبة الذاكرة؟
حّط  كّلما  جــلــّيــا،  تظهر  بنكبة،  ذاكـــرة 
ــال فـــي بـــالدنـــا فــرنــســي رســمــي،  الـــرحـ
رئيس أو وزير، مير أو عسكري، برتبة 
غــفــيــر. زيــــارات حـــالل، بــغــيــض، يجني 
ــاريـــخ واملــصــيــر  ــتـ فــيــهــا أحــبــتــنــا فـــي الـ
ــيـــرة، ثـــم يــخــطــبــون علينا  الـــغـــالل الـــوفـ
ــع، فـــيـــمـــســـحـــون ويـــــجـــــردون  ــ ــــواضـ ــتـ ــ بـ
ويتباكون على فعال آبائهم وأجدادهم، 
ــنـــة، كــمــا فــعــل هــوالنــد  طـــــوال 132 سـ
ــــى قــبــل أربـــع ســنــوات.  فــي زيــارتــه األول
ُيراد  ثناياها، طمس خبيث،  ُخطب في 
ــــدوالرات،  ال ماليير  تقنص  بــه شفاعة، 

مناصفة مع إخوان الداخل.
ــوائـــد،  ــعـ ــوائـــد والـ ــفـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـ
تستكثر علينا فرنسا اعتذارًا نرضى 
الــتــصــفــيــة البشعة  بـــه كــديــة لــضــحــايــا 

واإلمعان في القتل على الهوية.
جــرائــم يــنــدى لها الــجــبــني، ولــن تسقط 
ــتــقــادم أو تــمــحــوهــا كــلــمــاٌت رطــبــة،  بــال
ما  عقيمٍة،  كغيمٍة  عــافــا، 

ُ
ز سّما  تنفث 

اســتــقــامــت لـــوال تــنــازالت مــن يخشون 
املــحــاســبــة هــم كــذلــك، مــن جــهــة وغـــرام 
ــد إدمـــــاجـــــا، وتـــســـعـــى إلـــى  ــريــ ــ ــة ُت ــ ــّي رعــ
تــأشــيــرات الــخــلــود واملـــجـــد الــفــرنــســي. 
تــوارثــت  أجــيــال،  تستوفيه  لــن  مصير 
فــرنــســا، من  ألحقه بها عــار عظمة  مــا 
الفرنسيون  يعترف  وسخرية.  مسّبة، 
يتهكمون  يـــعـــتـــذرون،  وال  الــرســمــيــون 
األقــدام  لشقائق  مجاملة  ويضحكون، 
ــة الـــجـــدد  ــونــ ــخــ ــ الـــــــســـــــوداء، وأذنـــــــــــاب ال
والقدامى. تلّصص سافر، وتنّدر بآالم 
وامُلطّبلون  امُلقّبلون،  يحفظ  لم  ماليني، 
وامُلتمّلقون، ماء وجوههم ليثبتوا دوما 
ودائـــمـــا، انــبــطــاحــا، وانـــكـــســـارا. عــيــوب 
وكــبــائــر، وعــبــث آثــم بالشهداء األبـــرار، 
وبشهادات الرجال األخيار، ينبري لها 
املجتمع السياسي والنخبوي، بالصمت 
 الطرف عن أربابهم، من 

ّ
املطبق، وغض

شركاء استنزاف البالد، وإهانة العباد. 
متواصلة،  فرنسا  مع  مطباتنا  فجيعة 
ــيـــة  فــــــي ســـــيـــــاق »مـــــــــؤامـــــــــرة« ســـيـــاسـ
واقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى 
ريــاضــيــة، هــــّدت كـــل مــقــّومــات الــكــيــان 
الجزائري الواحد، فمتى تنتهي وصاية 

فرنسا علينا؟
محلي الحاج )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

نزار بدران

أن الحضارات تتطّور فقط  قد يظن بعضهم 
ــاًل مـــبـــاشـــرًا وحــــيــــدًا، عن  ــاعـ بــفــعــل اإلنــــســــان فـ
وغيره  االجتماعي،  أو  العلمي  التقدم  طريق 
من األنشطة اإلنسانية النبيلة، لكن الحقيقة 
ــذه األنــشــطــة نـــتـــاج لــلــفــعــل الــحــضــاري،  أن هــ
ــارة أو  ــحــــضــ ــيـــســـت ســـبـــبـــا لــــــه. أســــبــــاب الــ ولـ
املــؤرخــون، وخصوصًا من  شروطها حددها 
ُيسمى  مــا  أو  الــشــامــل،  بالتاريخ  اهــتــم منهم 
الــتــاريــخ طويل األمـــد، والـــذي وضعت ُاسسه 

في النصف األول من القرن العشرين.
لـــم تــوضــع هــــذه الـــشـــروط اعــتــبــاطــيــًا، وإنــمــا 
بــعــد دراســــــات تــاريــخــيــة مــوثــقــة، عـــن كيفية 
ــــوء الـــــحـــــضـــــارات وانــــتــــهــــائــــهــــا، واألمـــــــم  ــــشـ نـ
واإلمــبــراطــوريــات، وأول مــن اهتم بــاألمــر ابن 

خلدون، في القرن الرابع عشر امليالدي.
ولـــيـــســـت مـــثـــل هـــــذه األبــــحــــاث والــتــحــلــيــالت 
الــتــاريــخــيــة ُوجـــهـــات نــظــر املــــؤرخــــني، وإنــمــا 
حـــقـــائـــق عــلــمــيــة، ثـــبـــت بــــالــــدراســــة تـــكـــرارهـــا، 
مـــا أّكـــــد حــقــيــقــتــهــا. يـــذكـــر مـــؤســـس الــتــاريــخ 
الحضارات  دارس  بــروديــل،  فيرنان  الشامل، 
املتوسطية ومرجعيتها، أن نشوء أي حضارة 
اســتــوجــب ثــالثــة شـــروط، وهـــذا ينطبق على 
اإلمـــبـــراطـــوريـــتـــني، الـــرومـــانـــيـــة واإلســـالمـــيـــة، 
متكاملة  واســـعـــة  شــاســعــة  أرض  وغــيــرهــمــا. 
هذه  يسكنون  كــاف  بعدد  أنــاس  ومتناسقة، 
األرض ويــعــمــلــون فــيــهــا، تــجــمــعــهــم قــواســم 
ــن الــســلــم،  مـــشـــتـــركـــة، فـــتـــرة زمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة مــ

محمود الريماوي

على الرغم من أن محكمة التمييز العليا في 
البحرين قد صادقت، في التاسع من يناير/ 
قـــرار قضائي  الــجــاري، على  الثاني  كــانــون 
سابق بإعدام ثالثة شبان بحرينيني، إال أن 
تنفيذ هــذه العقوبة يــوم 15 يناير الجاري 
بــحــق الــثــالثــة بــــدا مــفــاجــئــًا وغــيــر مــألــوف، 
األقل  وعلى  السائدة،  الحياة  قيم  ويخالف 
منذ عشرين عــامــًا، تــاريــخ آخــر حكم إعــدام 
ــم عــبــاس  ــ ــة، وهــ ــثــــالثــ ــفـــذ هــــنــــاك. وكـــــــان الــ نـ
السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، 
ــعـــام 2015  بــقــتــل رجــلــي  ــنــــوا فـــي الـ قـــد أديــ
شــرطــة وضــابــط إمـــاراتـــي فــي الــعــام 2014. 
الــثــالثــة تغطيًة  الــشــبــان  تــنــل محاكمة  ولـــم 
إعالمية كافية، وال استغرقت وقتًا يتناسب 
مــع حــجــم الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت، واالتــهــام 

املسند للثالثة.
وفــيــمــا شــكــكــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، أبــرزهــا 
إجــراءات  في سالمة  الدولية،  العفو  منظمة 
املحاكمة، واعتبرت أن تنفيذ الحكم باإلعدام 
ــان، فــإن  ــســ يــمــثــل يـــومـــًا حــزيــنــًا لــحــقــوق اإلنــ
في  الشيعية  املــعــارضــة  شملت  الفعل  ردود 
الــداخــل، والنظام اإليــرانــي وحــزب الله ذراع 
إيــران في لبنان، وجــاءت البيانات الصادرة 
تــحــمــل نـــبـــرة تــنــديــد قـــاســـيـــة، وكـــذلـــك نــبــرة 
البحرينية  للسلطات  تهديد شبه صريحة  
الـــتـــي امــتــنــعــت عــــن  الــتــعــلــيــق عــلــى أصــــداء 
هذا الحدث. ولم يقتصر األمــر على  صدور 
املراجع  بيانات ومواقف لفظية، فقد أعلنت 

حتى تستطيع شعوب هــذه األرض أن تبني 
حضارة مشتركة. هذه حقيقة أشياء بسيطة 
ومنطقية، وال نحتاج لجهد كبير حتى ُنقنع 

بعضنا بصوابها. 
لو أردنا تطبيق هذه الشروط على أوضاعنا 
الــعــربــيــة، لــوجــدنــا أنــنــا بــأيــديــنــا أنــهــيــنــا كل 
أن ننتمي  نـــريـــد  الــــشــــروط، وكـــأنـــنـــا ال  هــــذه 
ألي حـــضـــارة، وال نــريــد أن يــنــشــأ عــنــدنــا أي 
مستقبل ألبنائنا. لنا في الوطن العربي أرض 
شاسعة، متناسقة ومتكاملة، وتحوي ثروات 
متنوعة، من املعادن والزراعة واملاء والشمس 
والــهــواء وغــيــرهــا، ولــكــن هــذه األرض ُقسمت 
إلـــى 22 قــطــعــة، ُمــحــاطــة بــحــدوٍد ال يستطيع 
حتى الذباب تجاوزها، وكأن هناك من يريد 
الــتــي  الـــخـــروج مـــن األقـــفـــاص  أن يمنعنا مـــن 

ُوضعنا فيها.
الكبير العدد، واملتناغم  عندنا أيضًا الشعب 
امُلعتقدات،  األحــيــان  والــعــادات، وأغــلــب  اللغة 
ُقـــســـمـــوا إلـــى  ــن، لــكــنــهــم  ــ ــواطـ ــ ــلـــيـــون مـ 400 مـ
شعوب وقبائل ُمتنافرة، ال تستطيع االتصال 
الحدود، بل تتقاتل فيما بينها، داخل  بفعل 
ولتثبيت  الــُفــتــات.  لتأكل  الضيقة،  أقفاصها 
هـــذه الـــحـــدود، وهــــذه الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة، 
أوجدنا ألنفسنا حكوماٍت وسلطاٍت ال يهمها 
إال نفسها، وتتصّرف كأن الوطن الصغير لكل 
شعب ملكها الخاص، ُتغلق عليه كل النوافذ 
للسلم، فلست  الطويلة  الفترة  أمــا  واألبـــواب. 
أكثر  منذ  ننعم  لــم  إذ  عنها،  للكتابة  بحاجة 
مــن قـــرن بــيــوم مــن الـــســـالم، فــإمــا حــــروب بني 

الشيعية فــي الــبــحــريــن الـــحـــداد ثــالثــة أيـــام، 
فــي مسيراٍت  الــشــبــان  عــشــرات  فيما تجمهر 
العاصمة  متنقلٍة شملت أنحاء مختلفة من 
مبنى  منها  ممتلكاٍت،  إحـــراق  وتــم  املــنــامــة، 
للبلدية. وتثير هذه التطورات، في مجملها 
وفـــي إيــقــاعــهــا الــحــاد املــتــوتــر، الــقــلــق، بشأن 
مآل الوضع املحتقن في هذا البلد، واألجواء 
الــضــاغــطــة الــتــي يــتــعــّرض لــهــا فـــي الـــداخـــل، 
ــك أن  ــرف الــــجــــوار اإلقـــلـــيـــمـــي. وال شـ ـــن طــ ومـ
ــم، بل  ــّيـ ــذا الـــتـــطـــور ال يــطــفــىء الــقــلــق امُلـــخـ هــ
يزيد جــذوتــه. والــواضــح أن مصدر التهديد 
هـــو الــجــانــب اإليـــرانـــي الــــذي قــطــعــت مملكة 
البحرين العالقات الدبلوماسية معه، أسوة 
بــــدول الــخــلــيــج األربـــــع األخـــــرى )بــاســتــثــنــاء 
سلطنة عمان(، فطهران تتصّرف باعتبارها 
البحرينية،  للمعارضة  سياسيًة  مرجعيًة 
ــلـــى مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــــديــــنــــيــــة، فــيــمــا  عـــــــالوة عـ
ــذا الـــوضـــع، وتعتبر  تــســتــمــرئ املــعــارضــة هـ
الــتــدخــالت اإليــرانــيــة مــظــلــًة واقــيــة لــهــا. وقــد 
كان أمرًا غريبًا ومثيرًا للتأمل أن يحتّج البلد 
تنفيذ  على  اإلعـــدام  لعقوبة  ممارسًة  األكثر 
هذه العقوبة بشكل ضيق وآني في بلد آخر، 
مــا يــدلــل عــلــى أن االعـــتـــراض اإليـــرانـــي ليس 
ذا طــابــع قــانــونــي، وال عــالقــة لـــه بــالــحــقــوق 
بل هو من طبيعٍة  اإلنسان،  الثابتة لحقوق 
سياسيٍة صرفة، حيث يجري استغالل هذا 
الظرف الطارئ والتطور املقلق من أجل إدامة 
سياسة التدخل، وتغذية التوترات، وتعميق 
االستقطاب الطائفي في الداخل البحريني. 

وبــيــنــمــا نــــــّددت مــنــظــمــاٌت حـــقـــوقـــيـــٌة، منها 

جمعوا أرضهم في أرض واحــدة، وشعوبهم 
ــة واحـــــدة، وأنـــهـــوا حــروبــهــم الــداخــلــيــة  فــي أمـ
الــعــقــيــمــة، وأســـســـوا للسلم الــداخــلــي، الــدائــم 
والــطــويــل، املبني على الــعــدل واملـــســـاواة بني 
ــاس، مـــهـــمـــا كــــانــــت طـــوائـــفـــهـــم ولــغــاتــهــم  ــ ــنـ ــ الـ
ــنــــى األوطـــــــــــــان امُلــــتــــحــــضــــرة  ــبــ ــ وأعــــــراقــــــهــــــم. ُت
الحضارية بسواعد أبنائها، خصوصًا الذين 
ُيوفرون لها شروط نجاحها، كما فعل غيرنا 
لنا  فنحن  السابقة،  مــن حروبهم  الــرغــم  على 
أمة  ولنا  الــلــه،  باركها  التي  الواسعة  األرض 
واحدة كبيرة، ولو اختلفت أديانها وأعراقها 
ولــغــاتــهــا، وننتمي لــحــضــارة واحــــدة، حققت 
في السابق الشروط الثالثة، فمتى ستنتهي 
تخدم  ال  التي  الداخلية وصراعاتنا  حروبنا 

إال أعداءنا؟
هــوغــو،  لفيكتور  ــــي  األوروبـ بالحلم  ولــنــذّكــر 
مــؤلــف »الــبــؤســاء«، فــي خطابه أمـــام مجلس 
السلم العاملي في باريس، عام 1848، أي قبل 
أكثر من قــرن على بناء االتــحــاد، والــذي تلته 
وســبــقــتــه حــــروب ضــــروس بـــني بــعــض دولـــه. 

إلــى اجــتــذاب دعــٍم خارجي من هنا وهناك، 
وبما ال يقتصر على إيــران. علمًا أن األزمة 
فــي الــبــحــريــن فــي األســــاس أزمـــة سياسية، 
على  العربي  الربيع  ريــاح  بهبوب  وتتعلق 
هذا البلد. وسبق أن تشكلت لجنة تحقيق 
من الخارج، ضمت خبراء قانونيني، وقد تم 
لوم السلطات على كثيٍر من تدابيرها، حيث 
جرى تدارك مواضع التجاوزات واالعتراف 
بها، كما جرت جوالت حوار طويلة، وبينما 
 مــوقــف الــســلــطــات مـــن تـــشـــّدٍد هنا 

ُ
لـــم يــخــل

ــإن املـــعـــارضـــة بــــدورهــــا ســارعــت  وهــــنــــاك، فــ
إلى طرح مطالب قصوى، مثل إقامة ملكية 
دســـتـــوريـــة، عــلــمــًا أن مـــن شـــأن هـــذا املطلب 
إحــــداث تغيير جــوهــري فــي هــويــة الــنــظــام 
السياسي القائم، وليس أقل من ذلــك، وهو 
أمر شبيه بأن يتخلى املرجع في إيران عن 
رئيس  لصالح  والفعلية  الواسعة  سلطاته 
املــرجــع  املــنــتــخــب، وأن يكتفي  الــجــمــهــوريــة 
الديني  الــثــورة اإلســالمــيــة( بموقعه  )قــائــد 
فــقــط. ومــعــلــوٌم أن الــتــغــيــيــرات الــدســتــوريــة 

ــام ُســخــريــة بعض  ــ قـــال الــكــاتــب الــعــاملــي، وأمـ
اليوم وأقــول معكم، كلنا  الحضور: »تقولون 
ــقـــول لــفــرنــســا وإنـــجـــلـــتـــرا ولــبــروســيــا  هـــنـــا نـ
ولــلــنــمــســا وإلســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وروســـيـــا، 
األسلحة  فيه  تسقط  يــوم  سيأتي  لهم:  نقول 
الــحــرب ُسخفًا،  فيه  يــوم ستبدو  أيديكم،  مــن 
وبريطانيا،  فرنسا  بني  مستحيلة  وستكون 
وبــني ســان بطرسبورغ وبــرلــني، وبــني فيينا 
وتورينو. سيأتي يوم، ال تكون هناك ساحات 
قتال، وإنما أسواق مفتوحة، للتجارة وعقول 
تــتــفــتــح لــألفــكــار، ســيــأتــي يـــوم ُتــســتــبــدل فيه 
القنابل والرصاص، باالنتخابات وباالقتراع، 
بالتحكيم امُلحترم لهيئة ُمستشارين ُعظمى، 
البرملان  هــو  مثلما  ــا،  بالنسبة ألوروبــ تــكــون 
ــلـــس الــتــشــريــعــي  بــالــنــســبــة إلنـــجـــلـــتـــرا واملـــجـ
ــيـــاســـة  ــا فـــــــإن هـــــــدف الـــسـ ــنــ ــن هــ ــ ــا. مــ ــســ ــرنــ ــفــ لــ
العظيمة، السياسة الحقة، هو االعتراف بكل 
الجنسيات، وإعادة إحياء الوحدة التاريخية 
بني األمم، وجمعها كلها في حضارة واحدة، 
ــــالم، جـــمـــاعـــة حـــضـــاريـــة  ــســ ــ ــارة الــ ــ ــــضـ ــي حـ ــ هـ
ــتـــي ال تــــزال  ــم الـ ــاًل لـــألمـ ــثـ واحــــــــدة، ُتــــضــــرب مـ
بربرية متوحشة، ليكون للعدل الكلمة العليا 

واألخيرة، التي كانت في املاضي للقوة«.
تــحــقــق ُحـــلـــم فــيــكــتــور هـــوغـــو، بــعــد قــــرن من 
سقطوا  الــذيــن  القتلى  ماليني  وبعد  خطابه، 
فــي الــحــروب الــعــاملــيــة بــالــقــرن الــعــشــريــن. هل 
نــســتــطــيــع بــأمــتــنــا الــعــربــيــة، أن نــوفــر علينا 

هؤالء القتلى، وهذه السنني الضائعة؟
)كاتب عربي(

تــحــتــاج إلـــى تــوافــق وطــنــي واســــع، فــيــمــا ال 
كبيرة  قـــفـــزاٍت  الــبــحــريــنــي  الــوضــع  يحتمل 
ــبــــدو نـــحـــو األمــــــــام ونــــحــــو املــــجــــهــــول فــي  تــ
القفزات  لــو كانت هــذه  الــوقــت نفسه، حتى 
تــبــدو جـــّذابـــة، فــاألصــل هــو تــطــويــر الحياة 
الــســيــاســيــة بـــصـــورة تـــدّرجـــيـــة، وفــــي األطـــر 
االجتماعي،  السلم  يحفظ  بما  الدستورية، 
طبيعة  ذات  التطوير  دينامية  تــكــون  أن  ال 

عنفية وإقصائية، ومن شرائح بعينها. 
أمر  الثالثة  الشبان  بإعدام  املتعلق  التطور 
في  الثالث  الضحايا  أن سقوط  كما  مقلق، 
العام 2014 نتيجة موجة العنف، شرطيان 
وضــابــط، هــو أيــضــًا أمـــٌر مقلق، فلم يسقط 
هؤالء نتيجة اشتداد حوار معهم من طرف 
محتجني، بل سقطوا نتيجة انفجار مدمر، 
مما يوصف هذه األيام حدثًا إرهابيًا. وقد 
دانت املعارضة البحرينية آنذاك بشدة ذلك 
الضحايا،  على  وترّحمت  املــدّبــر،  االنفجار 
وتــمــّســكــت بــمــا أســمــتــه »حــرمــة الــــدم« التي 

تشمل الجميع من دون استثناء. 
فـــي هـــذا الـــظـــرف الــصــعــب، تــبــدو الــبــحــريــن 
بحاجة إلى إشاعة مناخ سلمي صحي، ال 
محل فيه للعنف اللفظي والرمزي واملادي، 
مع تعليق العمل بعقوبة اإلعــدام، واحترام 
درءًا  وذلـــك  تمييز،  بغير  الــعــدالــة  مقتضى 
أن يتحقق  أمل  ألية تطورات سالبة. وعلى 
  سياسي يكسر استعصاء األزمــة، 

ٌ
اخــتــراق

ممثلي  يعيد  شجعان،  حكماء  لــه  وينبري 
الشعب الواحد إلى مائدة حوار وطني.

)كاتب من األردن(

هذه الدول املشكلة لألمة أو قمع عنيف لحراك 
جماهيرها، أو قتال مع الجيران، كما الحرب 
ــعــــراق وإيــــــــران. تــتــوفــر إذن لـــألمـــة كل  بـــني الــ
األمــة نفسها دمرتها  لكن  الحضارة،  شــروط 
االستعمار  أيضًا بسبب  نقول  وقد  بأيديها، 
وتــدخــل إســرائــيــل والــقــوى األخــــرى، لكن هذا 
ما كان ليحصل، لو حققنا شروط الحضارة 

فيما بيننا، بدل التقاتل والتجزئة.
حقق االتحاد األوروبي الشروط الالزمة لبناء 
حضارة عريقة، فهناك األرض الشاسعة، ولو 
كانت أقل مالءمة وتكاُماًل من األرض العربية، 
وهــنــاك 500 مــلــيــون مـــواطـــن، ولـــو كــانــوا أقــل 
تناغمًا وتشابهًا من الشعوب العربية، فهؤالء 
لحضارات  وينتمون  عديدة،  لغات  يتكلمون 
مختلفة، لكنهم أمنوا ألنفسهم الشرط الثالث: 
أكــثــر مــن ســبــعــني عــامــًا مــن الــســالم الــداخــلــي 
الــحــروب  أن قسمتهم ودمــرتــهــم  الــدائــم، بعد 
العاملية األولى والثانية وما سبقها، ألف عام 
قبل تلك الفترة، لم تعرف أوروبا يومًا واحدًا 
من دون حــرب. والــواليــات املتحدة األميركية 
أمــنــت الــشــروط الــثــالثــة، مــن شعب كبير 320 
مليونا، على أرض شاسعة وشعوب مختلفة 
داخلي  بسالم  تعيش  لكنها  ولــغــويــًا،  عرقيًا 
مــنــذ عــشــرات الــســنــني. قــد نـــرى الــشــيء نفسه 
إزاء الهند أو الصني الحديثة أو إزاء البرازيل.
لــن يستطيع الــعــرب بــنــاء حـــضـــارة، كــل على 
حــــــدة، وداخـــــــل أقـــفـــاصـــهـــم الـــصـــغـــيـــرة، حــتــى 
لـــو امــتــلــكــوا الـــبـــتـــرول والـــذهـــب والـــفـــضـــة. لن 
إذا  مــعــنــى، إال  بـــنـــاء شــــيء ذي  يــســتــطــيــعــوا 

التطور، وهو  هيومن رايتش ووتــش، بهذا 
إذ ترفض هــذه املنظمات  كــان متوقعًا،  أمــر 
الــغــربــيــة عــقــوبــة اإلعـــــــدام مـــن حــيــث املـــبـــدأ، 
فــعــل رسمية  يــثــر ردود  لـــم  مـــا جـــرى  أن  إال 
ــاء مختلفة مــن الــعــالــم. ربما  ُتــذكــر فــي أرجــ
ألن مـــســـرح الــعــنــف والـــقـــتـــل فـــي مــنــطــقــتــنــا، 
املــســرح الــشــاســع والــدائــم الــنــشــاط، ال يترك 
كبير فرصٍة اللتقاط تطّوراٍت جزئية وآنية 
مقلقة فـــي  الــبــحــريــن. ومـــن املــعــلــوم أن هــذا 
البلد يتمتع بعالقاٍت دوليٍة واسعٍة مع دول 
الــشــرق والــغــرب. ومــا رد الفعل التحريضي 
والتدخلي الصادر عن  الخارجية اإليرانية 
ســـوى مــوقــف روتــيــنــي، دأبــــت طـــهـــران على 
اتخاذه، لكي يخدم مسعاها للحصول على 
موطئ قدم ما في هذه الجزيرة التي ما زالت 
من   إليها  والسياحة  االستثمارات  تجتذب 

دول مجلس التعاون، كما من دول أخرى.
املؤسف  الــتــطــور  هــذا  فــي  الكامنة  الخشية 
هــي فــي إشــاعــة مــنــاخ مــن الــعــنــف، وإطـــالق 
نزعات التحدي الصفرّية، بما ينقل الوضع 
من مــدار أزمــة سياسية إلــى مسرٍح لصراع 
ترتفع  بالطبع،  وطائفي  ومناطقي،  أهــلــي 
فيه الحواجز بني شرائح املجتمع، وتتبّدد 
اللغة الوطنية املشتركة. وهو أمٌر يجد املرء 
شبيهًا لــه فــي بلد عــربــي آخـــر، هــو الــعــراق. 
لكن أحــدًا ال يتمنى، من قريب أو بعيد، أن  
العكس،  بــل على  الــداخــلــي،  الــنــزاع  يتعرقن 
ــإن مــــن الــــواجــــب الـــتـــحـــذيـــر مــــن اســـتـــمـــرار  ــ فـ
ــبـــاعـــد بــني  ــفـــي الـــــــذي يـ ــائـ ــفــــاف الـــطـ ــطــ االصــ
الـــنـــاس، ويــضــرب فــكــرة املــواطــنــة، ويسعى 
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الظروف كانت 
دافعًا رئيسيًا لدى 

مبيركة بُشّي، 
للعمل سائقة في 

القرى المحيطة 
لمدينة طاطا. 
يوميًا، تستمد 

قوتها من دعوات 
النساء وحبهن

الجئات يرفضن معاينة الطبيب
ألمانيا تسعى إلى استيعاب االختالف الثقافي

1819
مجتمع

طاطا ـ وصال الشيخ

 الـــنـــســـاء عـــلـــى نــــوافــــذ ســـيـــارة 
ّ

تــــــدق
التي تقودها مبيركة ُبشّي،  األجرة 
حــــتــــى يــــحــــجــــزن مــــقــــاعــــد مـــريـــحـــة 
 
ّ
 الـــقـــصـــيـــرة إلـــــى قـــراهـــن

ّ
لـــرحـــلـــتـــهـــن

املجاورة ملركز املدينة طاطا. ال تمانع قيادة 
ــا زالـــت  »الـــتـــاكـــســـي« فـــي مــجــتــمــع مــحــافــظ مـ
الــنــســاء فيه امللحفة الــصــحــراويــة أو  تــرتــدي 
الــلــون  ذي  األمــــازيــــغــــّي  »أضــــغــــار«  أو  اإلزار 

األسود.
 
ُ
تـــعـــّد مــنــطــقــة طـــاطـــا هـــادئـــة وجــمــيــلــة. مــهــن
 
ّ
أهـــلـــهـــا بـــســـيـــطـــة ورزقـــــهـــــم مــــتــــواضــــع. لـــكـــن
الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بـــدأت 
أكــثــر قــســاوة، مــا دفــع ُبشّي  تتغير وتصبح 
إلى العمل سائقة منذ الصباح وحتى املساء. 
باكرًا.  التضحية واالستيقاظ  العمل  ب 

ّ
يتطل

صباحًا  الــســادســة  الساعة  عند  عملها  تبدأ 
باستثناء  مــســاًء،  الــســادســة  حــتــى  وتستمر 

تسعى ألمانيا ومؤّسسات 
المجتمع المدني إلى 
تخطي العقبات التي 

تواجه األطباء

منحت عمالة 
طاطا »الكريما«، أي 

رخصة سيارات األجرة، 
لوالدتها األرملة

أخاف القدر فقط. 
لذلك أدعو اهلل أن يحمينا. 

كانت ظروفي هي 
الدافع الوحيد للعمل

قبل  طــاطــا«،  »عمالة  فــي  ساعتني تقضيهما 
أن تعود إلى سّيارتها وتوصل زبائنها إلى 
القرى املجاورة في مركز املدينة، مثل أكادير 

الهناء وأديس. 
ا. 

ّ
رًا، بدأت تعمل على خط تاغموت وأق

ّ
مؤخ

»العربي الجديد«: »كان علّي أن أعمل  تقول لـ
 ،

ّ
مع بداية شهر رمضان املاضي. لسوء الحظ

كـــانـــت أيـــامـــًا طــويــلــة وصـــعـــبـــة، وكـــنـــت أنــقــل 
القريبة جدًا.  نواحيها  إلــى  الناس من طاطا 
أقـــود التاكسي إلى  الــحــالــي،  الــوقــت  لكن فــي 

مناطق مختلفة«. 
منذ عام 1995، تعمل ُبشّي في »عمالة طاطا« 
الــفــجــر، تخرج  )إدارة حــكــومــيــة(. بعد صــالة 
ليس بهدف مزاحمة أصحاب سيارات األجرة 
اآلخـــريـــن، بــل رغــبــة فــي تــأمــني رزقــهــا. تــقــول: 
»أعـــمـــل مـــن أجـــل اثــنــني مـــن إخـــوتـــي املــرضــى 
عقليًا، ومن أجل والدتي التي تعاني من أزمة 
نفسية بسبب وفــاة أختي املصابة بسرطان 
الدم«. كان والدها قد توفي منذ زمن، ولم يعد 

من معيل غيرها.  
منحت عــمــالــة طــاطــا »الــكــريــمــا«، أي رخصة 
ــة. وبــعــد  ــلــ ســـيـــارات األجــــــرة، لــوالــدتــهــا األرمــ
ــم تــســتــفــد  ــ ــة لـــشـــخـــصـــني، لـ تـــأجـــيـــر الــــرخــــصــ
ثــم تقدمت   املـــال، فسحبت منها،  مــن  العائلة 
ُبــشــّي بطلب لــشــراء تاكسي جــديــد، وهـــذا ما 
حدث. الحقًا، استطاعت فرض وجودها بني 
أصحاب سيارات األجرة الذكور. تقول: »تقّبل 
كثيرون عملي كسائقة بينهم، بعكس آخرين. 

 ظروفي كانت أقوى وأكبر«.  
ّ
لكن

على  النهاية  في  بــدروس وحصلت  التحقت 
أن  تمّرنت جيدًا  بعدما  رخصة، واستطاعت 
املــواصــالت،  فــي محطة  تكسب سمعة جيدة 

 ثقة واطمئنان.
ّ

وباتت تقود سيارتها بكل
وتوضح  أماكنهن.  لحجز  النساء  تنتظرها 
الــنــســاء يفضلن أن  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
 أكثر راحة 

ّ
، وعادة ما يكن

ّ
 إلى بيوتهن

ّ
هن

ّ
»أقل

املــحــطــة وال  لــلــفــكــرة. ينتظرنني فــي   
ً
وتــقــبــال

يخترن ســيــارات أخــرى. في الطريق، نتبادل 
ذاهبات في  نا 

ّ
كأن ي ونمرح 

ّ
األحــاديــث ونغن

رحــلــة إلــى مــكــان مـــا«. وتلفت إلــى أن »بعض 
الــنــســاء الــطــاعــنــات فــي الــســن، أو املحجبات، 
واللواتي يخشني عــادة سيارات األجــرة، بنت 
يــحــجــزن مــقــاعــد فـــي ســيــارتــي لــلــذهــاب إلــى 
 
ّ
أعمالهن أنتظرهن حتى ينهني  أخــرى.  قــرى 
 .

ّ
ــــى بــيــوتــهــن  إلـ

ّ
ــــود بـــهـــن ، ثــــم أعــ

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ وزيـ

وأشعر باطمئنان بمجرد أن يدعني لي، وكأن 
الــســيــارة تــســيــر كــاملــيــاه وفــيــهــا بـــركـــة. ردود 
 تمنحني طاقة وفرحًا«. وتلفت إلى 

ّ
أفعالهن

الــفــتــيــات يــطــمــحــن للحصول  أن الــعــديــد مـــن 
على رخصة قيادة.

ــيء يــخــيــفــنــي أثـــنـــاء  ــ ــّي إن »ال شـ ــــشــ ُب تـــقـــول 
الــقــدر فقط. لذلك  الــقــيــادة«. تضيف: »أخـــاف 
أدعــــو الــلــه أن يــحــمــيــنــا. كــانــت ظـــروفـــي هي 

املهنة. وفي  هــذه  فــي  للعمل  الوحيد  الــدافــع 
أجل  أبــذل جهدًا إضافيًا من  الحالي،  الوقت 
عــائــلــتــي، ومــــن أجــــل جــمــع املــبــلــغ املــطــلــوب 
لتأمني السيارة، أي عشرة آالف درهم )نحو 
ألـــــف يــــــــــورو(«. تـــضـــيـــف: »يـــجـــب أن نــكــافــح 
حــتــى ال نــصــبــح أضــحــوكــة لـــدى الـــنـــاس في 
حـــــال احـــتـــجـــنـــا لــــشــــيء. ويــــجــــب أن أحـــافـــظ 
على الــتــوازن بــني املصاريف والــدخــل، وهــذا 
أمـــر صــعــب، ألنــنــي الــوحــيــدة الــتــي أعــمــل في 

العائلة«. 
زالت.  وما  واجهتها  كثيرة  وعقبات  مشاكل 
مــع ذلــــك، تــقــول إنــهــا اســتــطــاعــت تــجــاوزهــا، 
»هناك بعض األمور التي تعّوض اللحظات 
السيئة. هذه هي الحياة«. العقبة األبرز التي 
الذي  وقانونها  املحطة  نظام  هي  تواجهها 
يخرقه البعض من دون أن يتخذ املسؤولون 
ــهــم قــد يكملون 

ّ
اإلجـــــراءات الـــالزمـــة، حــتــى أن

عــمــلــهــم بــشــكــل طـــبـــيـــعـــّي »اشـــتـــكـــيـــت مـــــّرات 
عــدة مــن دون أيــة نتيجة. لــذلــك، ال أعمد إلى 
 فــي املــحــطــة، لكنني أســّجــل 

ً
الــوقــوف طــويــال

اسمي في الالئحة فقط. أرغب في عمل نزيه 
وديمقراطي. لكن ال أحد يلتزم بذلك«.

كان والد ُبشّي وعّمها يملكان شاحنة، وكانا 
وقد  املنطقة،  فــي  يملك شاحنة  مــن  أول  مــن 
والعتاد  الــغــذائــيــة  املـــواد  لنقل  استخدماها 
إلى قدامى املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
في الصحراء املغربية عند احتاللها من قبل 
ــان فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي.  ــبــ اإلســ
ومــضــت األيـــــام حــتــى أمــســت لــديــهــا ســيــارة 
أجــــرة تــقــودهــا بــنــفــســهــا، وتــطــمــح أن تصل 
 
ّ
ــم أن إلـــى خــطــوط جـــديـــدة فـــي املــنــطــقــة. ورغــ

رخــصــة الــقــيــادة تــتــيــح لــهــا الــســفــر إلـــى مــدن 
أن ظروفها االجتماعية   

ّ
إال ومناطق بعيدة، 

تلزمها بالبقاء في طاطا قرب عائلتها، الفتة 
إلــى أنها تحرص على هــذا األمــر، وال تفّوت 

اللقاءات العائلية أبدًا. 

تسعى ألمانيا إلى التعامل 
مع الالجئين بشكل 
مختلف، من خالل 

تدريب المسؤولين عن 
تأمين الرعاية الصحية 

على استيعاب االختالف 
الثقافي والسعي إلى 

تجاوز العوائق، وهي 
كثيرة

برلين ـ سالم عبداهلل

مؤسساته،  بكافة  األملــانــي،  املجتمع  يــواجــه 
عوائق عدة في التعامل مع الالجئني. وتعّد 
الــبــالد تحديًا  الــرعــايــة الطبية لــالجــئــني فــي 
كــبــيــرًا بــســبــب حـــاجـــزي الــلــغــة والــثــقــافــة بني 
املـــريـــض والــطــبــيــب. لـــذلـــك، تــعــمــل الــحــكــومــة 
األملــانــيــة بــالــتــعــاون مــع مــؤّســســات املجتمع 
ب على هذه املعوقات، من 

ّ
التغل املدني، على 

ــذه املـــجـــاالت،  خــــالل تـــدريـــب املــعــنــّيــني فـــي هــ
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــفــاهــم مـــع الــالجــئــني 

ومساعدتهم بالشكل املناسب. 
عدد من األطباء األملان كّرسوا جزءًا من وقتهم 
لــزيــارة مــراكــز الــلــجــوء وتــقــديــم االســتــشــارات 
الــطــبــيــة لــالجــئــني. يــقــول الــطــبــيــب فولفغانغ 
هاغر، الذي يذهب مرة في األسبوع إلى أحد 
مــراكــز الــلــجــوء الــقــريــبــة مــن عــيــادتــه ملعاينة 
فــي مساعدة هــؤالء ألنني  الالجئني: »أرغـــب 
أشــعــر بــمــعــانــاتــهــم. لــكــن فـــي مــعــظــم الــوقــت، 
في  كطبيب  لــي  بالنسبة  عائقًا  اللغة  تــكــون 
ــل عــــدم تـــوفـــر مـــتـــرجـــم«. يــضــيــف أنــــه »فــي  ظـ
بـــعـــض األحـــــيـــــان، أســــعــــى جــــاهــــدًا إلـــــى فــهــم 
املريض من خالل اإلشارات. لكن هذا األمر ال 

ينجح دائمًا«. 
ــى أن الــلــغــة لــيــســت الــحــاجــز  هـــاغـــر يــلــفــت إلــ
الــوحــيــد بـــني الــطــبــيــب والـــالجـــئ فـــي أملــانــيــا. 
على  يعترضون  الالجئني  مــن  األكــبــر  القسم 
جنس الطبيب، مشيرًا إلى أن بعض النساء 
يرفضن بأن يعاينهن رجل، والعكس صحيح. 
وفــي بعض األحــيــان، يعترض آخـــرون على 
وجود مترجم في الغرفة. وفي حاالت كهذه، 
ال يستطيع الطبيب تقديم املساعدة أو إقناع 
 هذا أمر غير مهم، مشيرًا إلى أن 

ّ
الالجئ بأن

أن تتغير  الــصــعــب  مــن  الــتــي  هـــذه قناعاتهم 
فجأة، حتى لو كان هذا على حساب صحتهم. 

املناطق الحساسة في الجسم. وهذه مشكلة 
ــاء مـــع الـــالجـــئـــات، ألنــهــن ال  ــبـ يــواجــهــهــا األطـ
يــعــرفــن أن هــــذه الـــفـــحـــوصـــات طــبــيــعــيــة وال 
 بعضًا 

ّ
تستدعي الخجل. هنا، يقول أطباء إن

من ثقافتهم في حاجة إلى تغيير، وال يمكن 
لالجئني اإلصرار عليها في املجتمع األملاني 

من أجل مصلحتهم بالدرجة األولى.
إلـــى ذلـــك، تــقــول أمـــل ع. وهـــي الجــئــة ســوريــة 
ــي مــديــنــة  ــز الـــلـــجـــوء فــ ــراكــ ــي أحـــــد مــ تــقــيــم فــ
ــر: »ال  ــ ــهــ ــ ــذ ســـبـــعـــة أشــ ــنــ ــن األملـــــانـــــيـــــة مــ ــ ــولـ ــ كـ
أن زوجـــي   

ّ
إال يــفــصــحــنــي طــبــيــب،  أن  أمـــانـــع 

تعاينني  أن  إال  يــقــبــل  وال  بـــذلـــك،  يــســمــح  ال 
طبيبة. بالنسبة إليه، هذه أمور ال تتناسب 
وثــقــافــتــنــا، خــصــوصــًا فــي قــريــتــنــا حــيــث كنا 

نقطن في سورية«. 
من هنا، تسعى الحكومة األملانية ومؤّسسات 
املــجــتــمــع املــدنــي إلـــى إيــجــاد حــلــول لتخطي 
ــبــــاء خــالل  هــــذه الــعــقــبــات الـــتـــي تـــواجـــه األطــ

مت دورات تدريبية عدة 
ّ
تأديتهم عملهم. ونظ

ونــــدوات خــاصــة للمساعدة فــي هــذا املــجــال. 
مؤسسة كارل ديسبرغ، املعنية في التقريب 
الثقافات، تسعى إلى تأهيل األشخاص  بني 
وتزويدهم  الالجئني  مع  بالتعامل  املعنيني 
بكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملهم، تفاديًا 
لـــوقـــوع مــشــاكــل مـــع أشـــخـــاص مـــن ثــقــافــات 
مختلفة. لذلك، يدّربون على استيعاب ثقافة 
الغير من أجل رعاية الالجئني بشكل أفضل، 
فـــيـــتـــعـــّرف هــــــؤالء عـــلـــى االخــــتــــالف الــثــقــافــي 
وكيفية التعامل مع األديان املختلفة ومفهوم 
التواصل  وكيفية  القوانني،  واحترام  العائلة 
بشكل صحيح خصوصًا في املواضيع التي 

تعد حساسة لدى الالجئني.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن الـــالجـــئـــني لــيــســوا 
دوري.  بشكل  الطبيب  زيـــارة  على  معتادين 
ــاء إال فــــي حـــال  ــ ــبـ ــ ــقـــصـــدون األطـ وعـــــــادة ال يـ
أصيبوا باملرض، أو شعروا بــآالم حــادة. في 

املــقــابــل، يـــزور األملــــان األطــبــاء بشكل دوري، 
حـــتـــى أنـــهـــم يــــجــــرون الـــفـــحـــوصـــات الـــالزمـــة 

لالطمئنان على صحتهم باستمرار. 
وبــمــوجــب قـــانـــون طــالــبــي الـــلـــجـــوء، يحصل 
جميع الالجئني على كافة الخدمات الصحية 
الـــالزمـــة. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، تقتصر هــذه 
الخدمات على األمراض الحادة، التي تتطلب 
 سريعًا وعالجًا فوريًا، وتتكفل دائرة 

ً
تدخال

الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة بــاملــصــاريــف، علمًا أن 
هــنــاك اســتــثــنــاءات لــلــحــوامــل واألطـــفـــال. أمــا 
ــهــــن،  ــتــــرب مـــوعـــد والدتــ ــاء الـــلـــواتـــي اقــ ــنـــسـ الـ
ــرار   ــالـــخـــدمـــات نــفــســهــا عـــلـــى غــ فــيــتــمــتــعــن بـ
مساعدة  عــدة  جمعيات  وتتولى  األملــانــيــات. 
الــالجــئــني فـــي مــجــال الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، مثل 
كــاريــتــاس والــصــلــيــب األحــمــر األملـــانـــي. هــذه 
الجمعيات تتيح لالجئ الحصول على عالج 
فــي الــعــيــادات املــتــخــصــصــة، وتــأمــني الــعــالج 

النفسي، على أن تتولى هي دفع املصاريف.

أحيانًا، يعجز األطباء عن شرح حالة املريض 
الــصــحــّيــة ووصـــــف الـــــــدواء املـــنـــاســـب، إذ إن 
الالجئني يعانون من مشاكل نفسية بسبب 
مــا عــايــشــوه، مــا يــســّبــب لــهــم آالمــــًا عــضــويــة. 
ــبـــاء شـــرح هـــذا األمـــر  لــكــن يــصــعــب عــلــى األطـ
إلى  فــي حــاجــة  بأنهم  إقناعهم  أو  لــالجــئــني، 
ي ما عايشوه في بلدانهم. 

ّ
عالج نفسي لتخط

باإلضافة إلى ذلك، يضع الالجئون قائمة من 
املمنوعات أمام الطبيب، مثل فحص وعالج 
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بطاقة هوية

مبيركة 
بُشّي

صاحبة سيّارة األجرة 
التي تفضلها نساء 

طاطا

عمل المنظمات اإلنسانية ضعيف

19 مليون يمني بحاجة إلى إغاثة

جميع األطراف المتحاربة 
ساهمت في استمرار 

العوائق أمام وصول 
السلع والخدمات

صنعاء ـ العربي الجديد

ــمــات اإلنـــســـانـــّيـــة في 
ّ
بــــدت اســتــجــابــة املــنــظ

اليمن ضعيفة خالل العام املاضي، وإن كانت 
الــذي سبقه.  العام  الشيء من  أفضل بعض 
واقع يشير إلى عدم إحراز تقّدم حقيقي في 
بهدف  ماته، 

ّ
ومنظ الــدولــي  املجتمع  جهود 

مـــســـاعـــدة املـــنـــاطـــق األكــــثــــر حــــاجــــة. وزادت 
الــحــرب، بــاإلضــافــة إلــى الــصــراعــات والفقر، 
من حجم االحتياجات. ومن بني عدد سكان 
نسمة،  مليون   27 بنحو  يــقــّدر  الـــذي  اليمن 
يحتاج نحو 19 مليون شخص إلى إغاثة، 
ــــوى 5.3  ــات سـ ــ ــاثـ ــ ــم تــشــمــل اإلغـ ــت لــ ــ فــــي وقـ

ماليني شخص فقط.  
ويــعــانــي نــحــو 14 مــلــيــون شــخــص انــعــدام 
ــذائــــي، وقـــــد بـــــات بـــعـــض هــــؤالء  ــغــ األمــــــن الــ
يـــعـــرفـــون كيفية  ــة، وال  ــاعـ املـــجـ عــتــبــة  عــلــى 
الرقم  الــغــذائــيــة. وزاد هــذا  تــأمــني وجباتهم 
بنسبة 33 فــي املــائــة خــالل عــامــي الــصــراع. 
كــذلــك، يــعــانــي 3.3 مــاليــني طــفــل تــحــت سن 
بينهم  الــحــاد،  التغذية  ســوء  مــن  الخامسة 
462 ألف طفل في مرحلة صعبة، أي بزيادة 
تــقــّدر بنسبة 63 فــي املــائــة عــن بــدء الصراع 
الــقــطــاع الطبي نقصًا في  األخــيــر. ويــواجــه 
املؤن واملعدات الطبية واألدوية. وفي الوقت 
الحالي، تعمل 45 في املائة فقط من املرافق 
الــطــبــّيــة الـــعـــامـــة، مـــا يــعــنــي أن 10 مــاليــني 

شخص في حاجة إلى خدمات طبية. 
ــررًا، وقـــد  ــ ــــضــ ــثـــــر تــ ــازحـــــون األكـــ ــنـــ ــّد الـــ ــعـــ ويـــ
ــم إلـــــى 2.3 مـــلـــيـــون شــخــص،  وصـــــل عــــددهــ
عــلــمــًا أن نــحــو مــلــيــون شــخــص عـــــادوا إلــى 
مناطقهم يفتقدون إلى معظم االحتياجات 
والخدمات األساسية، التي تساعدهم على 
التكيف والعيش وتحفظ كرامتهم. ويشكو 
مــعــظــم هــــؤالء مــن عـــدم حــصــولــهــم عــلــى أيــة 
إليهم،  الوصول  صعوبة  بسبب  مساعدات 
أو وجودهم في قرى نائية، أو سعي بعض 
الجماعات إلى الحصول على نسبة من هذه 

املساعدات. 
ورغــــم تــحــّســن الـــوضـــع األمـــنـــي نــســبــّيــًا في 
مــعــظــم املــنــاطــق بــاملــقــارنــة مــع الــعــام 2015، 
 الــوضــع املعيشي بــات أكــثــر تــدهــورًا، 

ّ
إال أن

لــيــواجــه الــنــاس صــعــوبــات فــي الــتــكــيــف، ما 
ــائــــل ضــــــارة عــلــى  ــــى وســ ـــجـــوء إلـ

ّ
ــل دفـــعـــهـــم لـ

صــحــتــهــم. ويـــعـــود ذلــــك إلــــى انــهــيــار الــقــوة 
ــمـــــرار ضــعــف  ــتـــ ــة لـــلـــســـكـــان، واســـ ــيــ ــرائــ الــــشــ
العامة،  األساسية  الخدمات  إلــى  وصولهم 
وتــوقــف صـــرف رواتــــب املــوظــفــني، وضعف 

املساعدات من قبل املنظمات، وغيرها. 
الـــيـــمـــن 114  فــــي  عــمــلــت  ــام 2016،  ــ عـ ــــالل  خـ
إنسانية دولية ومحلية في خمس  منظمة 
محافظات هي عدن والحديدة وإب وصعدة 

5.3 ماليني  إغــاثــة  فــي  وصنعاء، وساهمت 
شــخــص فـــي 22 مــحــافــظــة يــمــنــيــة. وعــمــلــت 
إستراتيجية  ــة 

ّ
خــط تنفيذ  عــلــى  ــمــات 

ّ
املــنــظ

ــــالل تــقــســيــم  لــالســتــجــابــة املـــشـــتـــركـــة مــــن خـ
التي  املنظمات  عــدد  أن  إلــى  يــشــار  األدوار. 
عملت في عدن هو 49، و44 في تعز،  و43 في 

حجة، و38 في صنعاء، و35 في الحديدة. 
ـــمـــات ســـــوى إلغــــاثــــة 8 

ّ
ـــط املـــنـــظ

ّ
ولـــــم تـــخـــط

ماليني شخص. لكن في الواقع، استطاعت 
مساعدة 5.3 ماليني شخص فقط خالل عام 
2016. وتعزو األمــم املتحدة أسباب ضعف 
على  حصولها  إلــى  اإلنسانية  االستجابة 
املــائــة( فقط  فــي  مــلــيــون دوالر )أي 60   977
من إجمالي القيمة املطلوبة، واملقدرة بـ 1.6 
مليار دوالر خالل العام املاضي، باإلضافة 

إلى أمور أخرى. 
ـــحـــدة 

ّ
ويــــتــــحــــّدث تـــقـــريـــر مـــكـــتـــب األمـــــــم املـــت

الـــشـــؤون االنــســانــيــة )أوتـــشـــا( عن  لتنسيق 
مات 

ّ
املنظ واجهتها  التي  التحديات  بعض 

أثناء عملها، مشيرًا إلى أن جميع األطــراف 

املتحاربة ساهمت في استمرار العوائق أمام 
وصول السلع والخدمات والفرق اإلنسانية 
إلى املناطق املتضررة. ويوضح التقرير أنه 
»في الوقت الذي تطالب املنظمات اإلنسانية 
عن  الناجمة  االحتياجات  إلى  باالستجابة 
ـــواجـــه مــعــوقــات 

ُ
انــهــيــار الــخــدمــات، فــإنــهــا ت

ــراءات  ــ تمنعها مــن الـــوصـــول، عـــدا عــن االجـ
اإلداريــة والروتينية األخــرى، ما يــؤدي إلى 

زيادة معاناة السكان«.
ويظهر التقرير األممي بعض تفاصيل عمل 
مات العاملة على 

ّ
 املنظ

ّ
املنظمات. ويفيد بأن

الغذائية حصلت على تمويل  املــواد  توفير 
بنحو 442 مليون دوالر، في وقــت حصلت 
مات الصحّية على 106 ماليني دوالر، 

ّ
املنظ

التغذية على مبلغ 61  املهتّمة بسوء  وتلك 
ــيـــاه والـــصـــرف  املـ مــلــيــون دوالر، وخـــدمـــات 
دوالر،  مـــلـــيـــون   56 مـــبـــلـــغ  عـــلـــى  الـــصـــحـــي 
مـــلـــيـــون دوالر،  مــبــلــغ 31  عـــلـــى  والـــحـــمـــايـــة 
وتلك املهتمة بتأمني وظائف على مبلغ 10 
األقل  التعليم  ماليني دوالر، ليكون نصيب 

بمبلغ أقل من ستة ماليني دوالر فقط. 
على مستوى املمّولني، ذكر التقرير األممي 
أن أكبر ممولي خطة االستجابة اإلنسانية 
التي  األميركية،  الحكومة  كانت  اليمن  في 
قدمت 316 مليون دوالر، ثم اململكة املتحدة 
)169 مليون دوالر(، والسعودية )61 مليون 
دوالر(،  مــلــيــون   56( أملــانــيــا  تليها  دوالر(، 
ثم  )55 مليون دوالر(،  األوروبـــي  فاالتحاد 
 41( والــكــويــت  دوالر(،  مليون   41( الــيــابــان 

مليون دوالر(. 

الــشــتــاء مــوســم صــعــب عــلــى كــثــيــريــن، 
ه أصعب على من يعتمدون حمية 

ّ
لكن

غذائية، إذ يمنعهم بطرق قد ال ينتبه 
ــوزن  ــ ــارة الـ إلـــيـــهـــا كـــثـــيـــرون، عــــن خــــســ
بــحــســب مـــوقـــع »مــيــنــز هــيــلــث« الـــذي 

يعرض هذه الطرق كاآلتي:
■ تجنب الهواء الطلق: كلما انخفضت 
ــات الــــحــــرارة، بـــّت حــبــيــس املــنــزل  ــ درجـ
ــام جــهــاز التلفزيون  أكــثــر مــن قــبــل، أمـ
ــل املــتــوفــر إلـــى جــانــبــك مـــن دون  ــ واألكـ
صـــعـــوبـــات. وهــــو مـــا يـــــؤدي بــالــتــالــي 
ــار نـــشـــاطـــك عـــلـــى حـــركـــة  ــتــــصــ إلــــــى اقــ
مــحــدودة، مع صعوبة أكبر في إجــراء 
كاملشي  املعتادة  الرياضية  التمارين 
أن تنتسب  بــالــتــالــي،  والــركــض. عليك 
إلــــى نـــــاٍد ريـــاضـــي مــغــلــق يــمــّكــنــك من 
ممارسة الرياضة بانتظام للتعويض 
عـــن الــنــشــاطــات الــخــارجــيــة فـــي حــرق 
ــبــــاه إلـــى  ــتــ الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة واالنــ

كميات الطعام التي تتناولها يوميًا.
■ قــدرة ضعيفة على مقاومة الطعام: 
ــيــــاع طـــاقـــتـــك،  الــــبــــرد يــتــســبــب فــــي ضــ
إلـــى تعويض  ـــك فــي حــاجــة 

ّ
أن فتشعر 

هـــذه الــطــاقــة مــن خـــالل الــطــعــام. تأكل 
ــي الـــشـــتـــاء أكـــثـــر وال تـــشـــرب املـــيـــاه  فــ
بـــكـــثـــرة وتــــرّكــــز أكـــثـــر عـــلـــى مـــأكـــوالت 
دهــنــيــة وســريــعــة. وهـــو مــا يـــؤدي إلــى 
زيادة الوزن أيضًا، خصوصًا مع عدم 
الـــحـــركـــة كــمــا يـــجـــب. املـــطـــلـــوب تــدفــئــة 
ــيـــدًا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز  نــفــســك جـ
إرادتــك بخصوص أنــواع الطعام على 

األقــــــل، فــعــلــيــك أن تـــتـــنـــاول املـــأكـــوالت 
بــالــدهــون، وتذكر  بــاأللــيــاف ال  الغنية 

أن تشرب املاء أكثر.
■ الـــراحـــة فـــي الــطــعــام: الــشــتــاء بليله 
الطويل جدًا ومشاكلك التي ال تنتهي 
الخروج  العمل وعــدم قدرتك على  في 
في نشاطات رياضية أو ترفيهية كما 
واملطبخ.  املنزل  حبيس  يجعلك  يلزم، 
وليس الحديث هنا كما النقطة األولى 
عــن سهولة الــوصــول إلــى الطعام، بل 
عن استخدام الطعام كمهّدئ طبيعي 
 هــذا 

ّ
للضغط الــــذي تــعــانــي مــنــه. لــكــن

املــهــّدئ يـــؤدي إلــى تــراكــم الــدهــون في 
جــســمــك، واإلخـــــالل بــالــحــمــيــة. املسألة 
هنا إرادية وعليك أن تتغلب على تلك 
ــل لــتــهــدئــة  ــ الـــرغـــبـــة الــجــامــحــة فـــي األكـ
نفسك، وذلك عن طريق تناول املاء بداًل 

منه أو إجراء بعض تمارين الضغط.
 
ّ
ــنـــوم: صــحــيــح أن ■ اخـــتـــالل جــــدول الـ
ــه يــتــرافــق مع 

ّ
لــيــل الــشــتــاء طــويــل، لــكــن

املوسمي.  النوم  باضطراب  يعرف  ما 
ستمضي بالتالي ساعات من التمدد 
على السرير من دون قدرة على النوم. 
وحتى حني ال تعاني منه، تشعر دائمًا 
ــــك لــم تــشــبــع مــن الــنــوم ولـــو تــجــاوز 

ّ
أن

عـــدد ســـاعـــات نــومــك تــســعــًا، والــســبــب 
 

ّ
الجو والخمول. كل بــرودة  إلــى  يعود 
ذلــك يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات فــي األكــل 
واألنـــشـــطـــة الــبــدنــيــة مــعــًا ويـــؤثـــر في 

الوزن.
)العربي الجديد(

الشتاء يجعلك أكثر 
بدانة... فتنبّه

أسئلة3
إلى

■ متى تأسس مركز الشرق األوسط للصيد المستدام؟ 

تــأســس املــركــز قبل 3 ســنــوات، وكـــان خــالصــة شــراكــة بــني مجلة »صــيــد« التي 
الطبيعة«،  والفروسية، وجمعية »حماية  والرماية  والصيد  باملغامرات  تهتم 
»املجلس العاملي للطيور«. ويهدف املركز إلى تنظيم الصيد  الشريك الوطني لـ
مّيز في املركز بني 

ُ
في لبنان، من خالل ردم الهوة بني الصيادين والبيئيني. ن

الصيد الجائر والصيد املستدام الذي ال يؤثر على الطبيعة أو ينقص من عدد 
الطرائد التي سمح القانون بصيدها خالل املواسم فقط. 

األوسط  الشرق  طيران  شركة  لجوء  من  موقفكم  ما   ■
الستئجار صيادين لقتل الطيور البحرية؟

 
الطائرات وبني  بني  اللبنانيني  الــذي خّير  االعتباطي  الــقــرار  تجاوزنا صدمة 
التأكيد على أهمية ســالمــة املسافرين وضــــرورة احــتــرام  بــد مــن  الــطــيــور، وال 
الطيور  صيد  تحظر  التي  الدولية  واالتــفــاقــيــات  املحلية  للقوانني  املسؤولني 
ــه يــتــولــى تنظيف الــشــاطــئ من  الــبــحــريــة. ولــلــنــورس مــيــزات بيئية هــامــة ألنـ
الــنــفــايــات. ورفـــض عـــدد كبير مــن الــصــيــاديــن املــشــاركــة فــي اصــطــيــاد الطيور 

البحرية. 

■ ما هي الخطوات الالحقة لحماية الطيور البحرية؟ 

ندعو جميع األطراف الرسمية املعنية بسالمة الطيران املدني إلى إخراج امللف 
الغدير  نهر  تلّوث  لبحث  بيئي  اجتماع  السياسي، وعقد  التجاذب  دائــرة  من 
وأزمة املكب املستجدة. ونطالب وزير املالية بإصدار طابع بريدي كرد اعتبار 
ــم حــمــالت توعية 

ّ
لــطــيــر الـــنـــورس بــعــد املـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــت بــحــقــه. وســنــنــظ

املــدارس  لتالميذ  املستدام  والصيد  املائية  الطيور  أهمية  حــول  ومــحــاضــرات 
وطالب الجامعات. 

الحّل المؤّقت أو »المجزرة« التي اعتمدتها إدارة طيران 
طيور  قتل  في  والمتمثلة  لبنان،  في  األوسط  الشرق 
ردود  أثارت  الطيران،  سالمة  تهدد  باتت  التي  النورس 
فعل كثيرين. حاورت »العربي الجديد« مدير مركز الشرق 
األوسط  للصيد المستدام، ورئيس تحرير مجلة »صيد«، 

أدونيس الخطيب، للحديث عما جرى، ودور المركز

أدونيس 
الخطيب

إعداد عبد الرحمن عرابي

الجئون في 
)Getty( ألمانيا

)العربي 
الجديد(
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MEDIA

مؤسسات حقوقية تتهم 
»فيسبوك« بـ»التمييز العرقي«

وسائل اإلعالم األميركية 
وتنصيب دونالد ترامب

عماد مفرح مصطفى

مــا إن يقع أي اعــتــداء إرهــابــي فــي الــغــرب، 
حــتــى تــتــجــه بــعــض الــظــنــون نــحــو تـــورط 
ــر، على  أحـــد الــاجــئــن الــســوريــن فــي األمــ
بعض  ساهمت  التي  صورتهم  أن  اعتبار 
التلفزيونات الغربية اليمينية بتشكيلها، 
متفاعلتن  قضيتن  بــأهــم  تــرتــبــط  بــاتــت 
عــلــى املـــســـتـــوى الــــدولــــي، وهـــمـــا اإلرهـــــاب 

واللجوء.
ــم إعـــــــــادة تـــركـــيـــبـــهـــا عـــلـــى وقـــع  ــ صــــــــورة تـ
تــفــاعــات الــحــالــة الـــســـوريـــة وتــأثــيــراتــهــا، 
وبــمــا يــتــنــاســب والــحــســابــات الــســيــاســيــة 
ــلــــدول الـــغـــربـــيـــة ومــصــالــحــهــا،  الـــدقـــيـــقـــة لــ
مانعًة بذلك تحول تلك الصور إلى أيقونة 
لقضية إنسانية كبيرة، أو تعنون قصص 
املعاصر.  اإلنــســان  ألزمــة  كرمز  أصحابها 
عــلــى الـــعـــكـــس، تـــم تــطــويــع ذلــــك األلـــــم في 
قــــوالــــب ســيــاســيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة تــخــدم 
قــضــايــا مــعــقــدة ومــتــداخــلــة، كــانــت سباقة 
نتكّلم  وهنا  ومأساتها.  السورية  للحظة 
ــن اإلعـــــــام الــيــمــيــنــي إن  بــشــكــل خـــــاص عــ
كـــان فــي اوروبــــا أو فــي الـــواليـــات املتحدة 
ــا ركـــلـــة املـــصـــورة املــجــريــة  األمـــيـــركـــيـــة، ومــ
بيترا الزلو، سوى جزء صغير من السياق 

اليميني العام الكاره لاجئ.
 تقديم الجانب السياسي 

ّ
وبهذا املعنى، فإن

وتــاعــبــاتــه عــلــى اإلنـــســـانـــي وضــــروراتــــه، 
ــورة  ــادر، وصــ ــهــ ــول الـــوجـــع الــــســــوري الــ حــ
ــــوت والـــحـــرب،  الـــاجـــئـــن الـــهـــاربـــن مـــن املـ
ــــوة بـــشـــريـــة تـــهـــدد الـــكـــيـــان الــغــربــي  ــــى قـ إلـ
وسماته، وتزيد من الفجوة واألشكال في 
نظام العاقة بن الدولة الغربية الحديثة 

وبعض مواطنيها الهامشين.
ــذا، ومـــــــع االعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن الـــاجـــئـــن  ــ ــكــ ــ هــ
الهامشين  كتلة  إال  يــزيــدوا  لــم  السورين 
في الغرب قوًة ومتانة، أصبحت قضيتهم 
ــثــــر مــن  ــــس، أكــ ــواجـ ــ ــهـ ــ تـــثـــيـــر املـــــخـــــاوف والـ
ــتــــعــــاطــــف والــــتــــراحــــم  ــل الــ ــبـ ــا لـــسـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ إثـ
اإلنساني. جرى ذلك بعد أن تمت شيطنة 
الــاجــئ، وتــصــويــر أســبــاب لــجــوئــه بأنها 
ــزوة  ــ مــــشــــاركــــة عـــضـــويـــة وفـــعـــلـــيـــة فــــي »غــ
ــان فــــي صــحــف  ــ ــدة«، إن كـ ــ ــديـ ــ إســـامـــيـــة جـ
وقنوات يمينية في أوروبا بشكل خاص... 
وصــــــــواًل إلـــــى أســـالـــيـــب إعـــامـــيـــة أخـــــرى، 
ــات عــلــى مــواقــع  مــثــل املــلــصــقــات واإلعــــانــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ونــذكــر منها هنا 
فجأة  ظهرت  التي  »يوكيمون«  مصلقات 
في شوارع لندن واملحرضة على الاجئن 
وعلى املسلمن، كما نذكر امللصقات التي  
لقد  علينا:  تفرضهم  »الــدولــة  عليها  كتب 
ــلــــوا... إنــهــم فـــي قــلــب املــديــنــة« والــتــي  وصــ
انــتــشــرت عــلــى شــكــل الفـــتـــات إعــانــيــة في 
شــــــــوارع مـــديـــنـــة بـــيـــزيـــيـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 

منوعات

ــلـــى نـــفـــس الـــافـــتـــات صــــورت  فـــرنـــســـا. وعـ
كــنــائــس بـــدت كــأنــهــا مــحــاصــرة ومــحــاطــة 

بالاجئن امللتحن. 
في املقابل، لم تقف تلك »العقلية الغربية« 
املـــنـــفـــعـــلـــة، واملـــســـكـــونـــة بــــأوهــــام الــعــظــمــة 
ــام الــاجــئــن  ــهــ ــة، عـــنـــد حــــــدود اتــ ــيـ ــقـــومـ الـ
بمحاولة تغير مامح »أوروبا املسيحية« 
فـــي تــحــلــيــاتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة وصـــورهـــا 

ــاء الــخــطــاب املــتــنــاســق في  املــرافــقــة، بــل جـ
فــضــاءات  فــي  املتصاعد  الشعبوي  نهجه 
ــيـــاســـة الـــغـــربـــيـــة، لـــيـــحـــّمـــل الــضــحــيــة  الـــسـ
ــبــــاب عـــجـــز االقـــتـــصـــاديـــات  الــــســــوريــــة، أســ
ــة الـــكـــبـــيـــرة، وتـــصـــويـــر الـــاجـــئ،  ــ ــيـ ــ األوروبـ
أســـرة وحــيــاة في  بقايا  الـــذي يجر وراءه 
»الجنة األوروبية«، كنقطة عطالة في تلك 
قادم  كشحاذ،  إليه  والنظر  االقتصاديات 

من »الشرق املتدين«، فقط من أجل التنعم 
»براتب اإلعانة« و»السوسيال«.

هكذا باتت صورة الاجئ السوري، السائلة 
على بعض التلفزيونات الغربية اليمينية، 
هي صورة الضحية املجردة من الحاجات 
اإلنــســانــيــة والــســيــاســيــة، بــعــد الــتــشــويــش 
على حقيقة نــزوحــهــا وشـــرودهـــا، وإعـــادة 
أســـبـــاب نــزوحــهــا إلــــى إرهـــــاب الــجــمــاعــات 
»اإلســـامـــيـــة الــســنــيــة« فــقــط، وتــنــاســي ما 
أقدمت عليها املليشيات الطائفية األخرى، 
ــــح الـــغـــربـــيـــة  ــالـ ــ ــــصـ وهـــــــو مـــــا يــــتــــوافــــق واملـ

وسياساتها في املنطقة.
حقيقة، ال تكمن صعوبة األمر في مقاصد 
الـــتـــشـــويـــش ومـــــأربـــــه، بــــل فــــي مـــحـــاصـــرة 
الـــاجـــئ بـــصـــور يــســتــوجــب مــنــه تبنيها 
ــتـــه. صـــــور تــحــاصــره  ــقـــافـ حـــــول نــفــســه وثـ
بــمــا هـــو مــطــلــوب مـــنـــه، وتـــذكـــره بــالــشــكــل 
والــصــيــغــة الـــتـــي عــلــيــه اتــبــاعــهــا مـــن أجــل 
أن يستوفي شـــروط وجـــوده وحــيــاتــه في 
الغرب. صور تسمح لنفسها بالتدخل في 
تــكــويــن الــذهــنــي لــاجــئ بــكــونــه الضعيف 
الرجل  مقابل  في  و»الجاهل«،  والهامشي 

الغربي، األبيض، السيد، العارف.
اإلشـــكـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة، لــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة 
أيضا  فالثقافي  اإلعـــامـــي،  الــجــانــب  عــلــى 
بــات رهــن ذلــك التدخل. وعلى الاجئ أن 
يتهيأ لدورة الحياة والذوبان في اللحظة 
فـــــإن طــريــقــه  الـــغـــربـــيـــة وراهـــنـــيـــتـــهـــا، وإال 
الوحيد لدفاع عن نفسه، وردة فعله على 
لن  ربما  للدولة،  والجبارة  الناعمة  القوة 
يــكــون ســـوى االنــتــحــار فــي تــيــارات دينية 

متطرفة.
وبــــعــــيــــًدا عـــــن صــــــور الـــتـــعـــالـــي الـــغـــربـــيـــة 
ونظرتها إلى ذاتها بكونها مركز كل علم 
وإبــداع وقيم مثلى في العالم، فإن صورة 
تكشف  رغم هشاشتها،  السوري،  الاجئ 
عـــن حـــاجـــة الــنــظــام الــســيــاســي األوروبـــــي 
ــلــــيــــة إلــــــى ضــحــيــتــهــا  وتــــحــــوالتــــهــــا الــــداخــ
ــورة  ــ ــن أجــــــل تــحــمــيــلــهــا صـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الضحية  تلك  مــن  املــوقــف  عجزها، وجعل 
ــكــــات األكــــبــــر  ــشــ املـــــهـــــرب األســـــهـــــل مـــــن املــ
واألعــقــد، التي تعاني منها تلك األوســاط 
الاجئن  ملف  أصبح  بحيث  السياسية، 
الخطاب  الستثمار  خصوبة  األكثر  امللف 

الشعبوي حوله.
كــل ذلـــك ال يــخــفــي حقيقة تــعــاطــف بعض 
ــن املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة مع  الــقــطــاعــات مـ
الــاجــئــن الــســوريــن، وهـــو تــعــاطــف نابع 
ــيـــق، بـــشـــرعـــة حــقــوق  ــمـ ــانـــهـــم الـــعـ ــمـ مــــن إيـ
اإلنسان والحرية والعدالة، أي ذات الجذر 
أجلها،  السوريون من  ثار  التي  واملفاهيم 
وقــبــلــت بــالــرصــاص والــــدم والــقــتــل، حتى 
يتم تحويلهم إلى شعب، تحت خط الفقر 

واملوت والرحمة.

جّرد بعض اإلعالم 
صورة الالجئ  من 
الحاجات اإلنسانية

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالد  الجديد  األميركي  الرئيس  تنصيب 
للصحف  الشاغل  الشغل  كــان  اليوم  ترامب 
ــل اإلعــــــــام األمــــيــــركــــيــــة. فـــالـــعـــنـــوان  ــ ــائـ ــ ووسـ
الــرئــيــســي لصحيفة واشــنــطــن بــوســت كــان 
»رياح التغيير تهب مع وصول ترامب«. وفي 
التنصيب،  الفرعية قرأنا »عشية  عناوينها 
ــتـــحـــدث عــــن »تــغــيــيــر  الــــرئــــيــــس املـــنـــتـــخـــب يـ
حقيقي«. وفي عنوان آخر »ترامب على حق، 
هــو لــم يخلق االنــقــســامــات األمــيــركــيــة، لكن 
ــهــــا؟«. ونـــشـــرت أيــضــا  هـــل ســيــتــمــكــن مـــن رأبــ
مـــقـــااًل عـــن اشـــتـــبـــاكـــات بـــن أنـــصـــار تــرامــب 
ومــعــارضــيــه فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. وفــي 
مـــقـــاالت الــــــرأي بــالــصــحــيــفــة نــفــســهــا قــرأنــا 
»عــصــر تــرامــب هــو قــفــزة فــي الـــظـــام«. فيما 
حمل مقال آخر عنوان » تنصيب ترامب هو 

يوم لاحتفال«.
أما صحيفة نيويورك تايمز فكان عنوانها 
الــخــامــس واألربـــعـــون...  الرئيسي »الــرئــيــس 
في عشية تنصيب ترامب، أبهى الفعاليات«. 
وفي مادة تتعلق بتنصيب ترامب املنتظر، 
ــاءة »مـــن لينكولن إلـــى أوبـــامـــا، كــيــف تم  جـ
ــام الــكــونــغــرس«. وفــي  إحــصــاء الــحــشــود أمــ
عــنــوان آخـــر »شـــركـــاء تــرامــب تــمــحــصــوا في 
الــعــاقــات بــروســيــا«. وعـــن كــيــف يــبــدو يــوم 

الــرحــيــل فــي البيت األبــيــض »رئــيــس يغادر 
وآخـــر يــدخــل، أنــت ال تستأجر فقط عاملن 
الــبــيــت  فـــي  إيــفــانــكــا  ــنـــة«، و»دور  مـــع شـــاحـ
األبـــيـــض بــعــهــد تــــرامــــب«. كــمــا ورد الــعــديــد 
بنهاية عهد  تتعلق  الــتــي  املــوضــوعــات  مــن 
أوبــامــا ورحــيــلــه عــن البيت األبــيــض، فنقرأ 
ــا مــنــذ اآلن«،  ــامـ عــنــوانــا »افــتــقــاد بـــــاراك أوبـ
أوباما يتألق  البيت األبيض،  و»قبل إخــاء 
 »CNN« في جولة وداعــيــة«. أمــا على موقع
ــرامـــب يحط  فــاملــقــاالت األســاســيــة كــانــت »تـ
للحظة  تستعد  و»واشنطن  العاصمة«،  في 
ــــال فــــي فــريــق  ــتــ ــ ــبــــرى«، و»االخــ ــكــ ــرامــــب الــ تــ
تـــرامـــب«، ونــقــرأ أيــضــا »حــقــائــق طــريــفــة من 
الــســابــقــة«، »أمـــن تــرامــب  حــفــات التنصيب 
ــام«. وفـــي النسخة  خـــال الــتــنــصــيــب بــــاألرقــ
الــعــربــيــة مـــن املـــوقـــع تــصــدر مــقــال بــعــنــوان: 
»القسم.. كلمات تحول الشخص العادي إلى 
إلى جانب مقال عن  املوقع،  أميركا«  رئيس 

»الخطط العسكرية املقترحة لترامب«.
أمـــا الــعــنــوان الــرئــيــســي فـــي مــوقــع »فــوكــس 
ــــذي يـــرثـــى لـــه،  ــوز«  فـــكـــان »االنــــقــــســــام الــ ــيــ نــ
ــات  ــرخـ مـــــؤيـــــدو تـــــرامـــــب يـــســـتـــقـــبـــلـــون بـــصـ
املعارضن«،  قبل  من  والتهديدات  الشتائم 
باملراسم  التنصيب  عشية  يعّلم  و»تــرامــب 
واالحتفال«، باإلضافة إلى استعراض صور 

تاريخية من مراسم تنصيب سابقة.

وعلى موقع »هافينغتون بوست« فشاهدنا 
فـــي صــفــحــتــهــا الــرئــيــســيــة رســـمـــا بـــاألســـود 
ــا، مــع عــبــارة »الــنــهــايــة«، وفــي  لــشــكــل أوبـــامـ
عنوان آخر »البيت األبيض هو سجل فارغ 
بــانــتــظــار تـــرامـــب«، و»عــائــلــة أوبـــامـــا تــغــادر 
التواصل  وسائل  ليس  لكن  األبيض  البيت 
االجـــتـــمـــاعـــي«، و»تــــرامــــب يــصــل إلــــى الــبــيــت 
ــــض، ويـــحـــّضـــر لـــلـــعـــديـــد مــــن األوامـــــــر  ــيـ ــ األبـ
الــتــنــفــيــذيــة«. كــمــا جـــاء فــي املــوقــع مــقــال عن 
أساليب للكفاح من أجل العدالة االجتماعية 
في عهد ترامب، واالحتجاجات في العاصمة 

واشنطن عشية تنصيبه.

)Getty/سبنسر بالت(

)Getty( األنظار متوجهة لحفل التنصيب
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دعت أكثر من 70 مؤسسة في مجال العدالة االجتماعية والعرقية موقع »فيسبوك« 
الــذي يتضمن إســـاءات أو  إلــى تبني إصــاحــات، لتحسن إمكانية حــذف املحتوى 
مضايقات. ورأت هذه املؤسسات أن موقع »فيسبوك« يسمح »للعنصرين البيض 
بحملة  املتعلقة  املــنــشــورات  يحجب  بينما  املــوقــع،  على  العنيفة  تهديداتهم  بنشر 
)حياة السود مهمة( ومنشورات الناشطن من العرق غير األبيض«، وطالبت املوقع 
بإصاح نظامه »املتحيز عرقيا«، في رسالة وجهتها إلى مؤسس »فيسبوك«، مارك 

زوكربيرغ، أمس األربعاء.
 »ناشطن 

ّ
وجاء في نّص الرسالة التي نشرتها صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أن

في حملة )حياة السود مهمة( اشتكوا باستمرار من حذف منشوراتهم حول التمييز 
العنصري على املوقع، باإلضافة إلى حذف صور من االحتجاجات التي قاموا بها، 
بحجة انتهاكها ملعايير املوقع«. وأضافت »في الوقت نفسه، تنتشر التعليقات التي 
تستهدف الناشطن على أساس العرق والدين وامليول الجنسية على املوقع«. وحثت 
املنظمات املوقعة على الرسالة »فيسبوك« على تبني إصاحات، للحّد من املحتوى 

املسيء على املوقع، من دون فرض رقابة على الخطاب السياسي.
انتقادات واســعــة، على  الرسالة في وقــت يواجه فيه »فيسبوك« حملة  وتأتي هــذه 
خلفية املــنــشــورات على املــوقــع أو تلك الــتــي يــتــّم حــذفــهــا، وكـــان قــد اتــهــم مـــرات عدة 

بفرض رقابة على املستخدمن في األشهر األخيرة.
وكانت هذه املؤسسات قد وجهت رسالة إلى »فيسبوك« في أكتوبر/تشرين األول 
اآللية  بيانات حول  وتوفير  املعايير،  الشفافية حول  بزيادة  فيها  طالبته  املاضي، 
»تــدقــيــق خـــارجـــي«. بـــــدوره، أصــدر  املــتــبــعــة عــنــد حـــذف مــنــشــور مــعــن، والــســمــاح بـــ
»فيسبوك« بيانا في ديسمبر/كانون األول املاضي ردًا على الرسالة، لكن الناشطن 
أشاروا إلى أنه لم يتناول مخاوفهم على الحقوق املدنية. من هنا جاءت املطالبات 
بإدخال تحسينات على املحتوى وعدم السماح بنشر نصوص وصور وفيديوهات 

ودعوات قد تعتبر مسيئة بالنسبة لهذا الجزء أو ذاك من املجتمع.

صورة الالجئ السوري وشاشات اليمين الغربي

تطبيقات 
تجهلها

نور الدين إبراهيم

أغــلــب مــســتــخــدمــي هـــواتـــف أنـــدرويـــد يبحثون 
عـــن جـــديـــد الــتــطــبــيــقــات عــبــر بــرنــامــج »غــوغــل 
بــايــســتــور« املــثــبــت عــلــى كــل هــواتــف أنــدرويــد. 
لكن يوجد عدد من البرامج الرائعة غير املدرجة 
بمتجر غوغل. إليك قائمة بأفضل تلك البرامج 

وكيفية تنزيلها.

مشاهدة  محبي  مــن  كنت  إذا   :TubeMate  ■
يوتيوب، فيجب أن تستخدم هذا البرنامج. فهو 
بأعلى  يــوتــيــوب  فــيــديــوهــات  بتنزيل  لــك  يسمح 

جودة ممكنة. 
إدارة  بــرامــج  مــن  العديد  هناك   :MiXplorer  ■
امللفات على متجر غوغل. لكن لن تجد بجمال 
 .Mixplorer ــانــــات  ــكــ إمــ تـــنـــوع  وال  تــصــمــيــم 
فّك  من  يمّكنك  الجميل،  للتصميم  فباإلضافة 

امللفات املضغوطة، البحث خال الهاتف بأكمله، 
السحابي  التخزين  منصات  كافة  مع  التكامل 
وإدارة ملفاتك بها والعديد من املميزات األخرى.

األلــعــاب؟ هذا  أنــت مــن محبي  ■ Snes9x: هــل 
التطبيق يعد أفضل مشغلي ألعاب التسعينيات 
الــقــديــمــة. مــن خــالــه يمكنك االســتــمــتــاع بلعب 
»مـــورتـــال كـــومـــبـــات«، و»ســتــريــت فــايــتــر« وكــل 

األلعاب التي نشأت على إدمانها صغيرًا.

■ MIUI Music: يعد MIUI أشهر تطبيقات 
لكن  اآلســيــويــة.  الــقــارة  فــي  املنتشرة  املوسيقى 
العربية.  املنطقة  فــي  مــشــهــورًا  ليس  مــا  لسبب 
الرائعة  املــمــيــزات  مــن  العديد  على  يحتوي  فهو 
فيمكنك من البحث عن املوسيقى التي تفضلها. 
كما يمكنك من تنزيل كلمات أغانيك املفضلة، 
ويــحــتــوي عــلــى نــمــط الـــكـــاريـــوكـــي حــيــث يــقــوم 

بتشغيل موسيقى األغنية ليمكنك من الغناء.

اإلنساني مع قضيّتهم،  التعاطف  بذلك  اإلرهاب واللجوء، مانعًة  السوريين بقضيتي  الالجئين  اليمينية صورة  الغربية  الشاشات  ربطت 
ورغم عدم تورط السوريين باالرهاب فإن تعميم هذه الصورة هدفه انتخابي
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فالشمجتمع

»الحب يتغلّب على الكراهية«
ترامب مرفوض قبل بدء تنصيب الرئيس 

األميركي دونالد ترامب 
في واشنطن، احتشد آالف 

األميركّين، من بينهم العديد من 
املشاهير في نيويورك، احتجاجا على 

مواقفه. واختير أن يكون التجّمع في 
املنطقة التي يقع فيها برج وفندق 

ترامب انترناشيونال، الذي يحمل اسم 
الرئيس املنتخب.

باإلضافة إلى رئيس بلدية نيويورك 
بيل دي باسيو، شارك في التجّمع 

كل من املمّثل واملخرج واملنتج روبرت 
دي نيرو، واملغنية شير، واملمثل 

أليك بالدوين، واملخرج مايكل مور، 
واملمثل مارك روفالو، وغيرهم. وحمل 

املتظاهرون الفتات كتبوا على بعضها 
»مكافحة ترامب كل يوم«، و»العدالة 
والحقوق املدنية للجميع«، و»الحب 

يتغلب على الكراهية«.
وقال مصّمم املجوهرات باتريك 

مافروس، الذي يتحّدر من نيويورك: 
»نواجه إدارة ترامب والقيم التي 

تمثلها إدارته«، مضيفا أن »هذا يقودنا 
إلى حقيقة، وهي أن الناس لن يقفوا 

مكتوفي األيدي، ولن نتركهم )اإلدارة( 
يفعلون ما يريدون«. وأشار إلى 

أننا »سنراقب الوضع ونضعهم في 
مواجهة مسؤولياتهم«. 

من جهته، قال املعالج النفسي كارول 
باي، الذي شارك في التظاهرة مع 

زوجته: »نحن هنا ألننا نشعر 
بأننا سنفقد كل مكاسب السنوات 

الخمسن املاضية، أي الحقوق املدنية 
وحرية التعبير والحق في الصحة 

وحقوق املرأة وغيرها«، فيما قال بيل 
دي باسيو، الذي أعرب مرارًا عن 

معارضته ترامب، خصوصا في ما 
يتعلق بمواقفه حول الهجرة: »هذا 

ليس النهاية بل البداية«. أضاف: »ال 
نخشى املستقبل، وهو سيكون أفضل 

إذا كان صوت الشعب مسموعا«. 
)Getty/الصور من: األناضول(

ما زلنا مع هيالري كلينتون

الثقة غير موجودة

يستمعون إلى أحد خطابات ترامب المسجلة

الكالم لمايكل مور

يخشى ترامب.. 
والمستقبل

هل يدّمر 
الكوكب؟

ال لترامب
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محمد جابر

ــايــــة الـــــعـــــام املــــــاضــــــي، لــم  مـــــع نــــهــ
جيدًا   

ً
مستقبا يتوقع  أحــد  يعد 

ــلـــبـــشـــريـــة: الــــصــــعــــود املـــتـــســـارع  لـ
لــلــتــيــار الــيــمــيــنــي فـــي الـــعـــالـــم )وعـــلـــى رأســـه 
دونالد ترامب في أميركا( إلى جانب تنامي 
الــعــنــف واإلرهــــــاب والــتــدمــيــر وتـــزايـــد أعـــداد 
الاجئن والصراعات السياسية، كلها تنبئ 
 .

ً
ــة مــســتــقــبــا بــمــزيــد مـــن الــقــلــق والــــســــوداويــ

السينما في املقابل دائما ما حاولت أن تتنبأ 
بــمــا ســنــكــون عــلــيــه، مــنــذ انــطــاقــتــهــا املبكرة 
القمر«  إلـــى  »رحــلــة  فيلم جـــورج ميلييه  فــي 
قبل  للقمر  الــوصــول  يتخيل  )الـــذي   ،)1902(
ــرورًا بــأفــام  ــ عــقــود مــن حــدوثــه الــفــعــلــي(، ومـ
لــكــوبــريــك،  الـــفـــضـــاء«  أوديــــســــا   :2001« مــثــل 
ووصواًل للسنوات األخيرة التي كثرت فيها 
أفام الخيال العلمي ذات اإلطــار املستقبلي، 
ومن آخرها Passengers، الذي يعرض حاليا 
 ،2049  Blade Runner أو  السينما،  دور  فــي 
الــــذي ســيــعــرض الحــقــا لــيــنــظــر لــلــعــالــم )كــمــا 
يتضح من اسمه( بعد 32 عاما من لحظتنا 
لـــعـــام 2049 مــع  الــــوصــــول  الـــحـــالـــيـــة. وقـــبـــل 
التقرير  هــذا  فــي  نتناول  فإننا  رانـــر«،  »بليد 
»صـــورة املستقبل« فــي عــدد مــن أهــم األفــام 

السينمائية خال السنوات األخيرة.

 A.I. Artificial Intelligence
إخراج: ستيفن سبيلبرغ )2001(

الــفــيــلــم الــــذي كــــان مـــن املــفــتــرض أن يــخــرجــه 
ستانلي كوبريك، قبل أن تؤدي وفاته بالعمل 
فــي مستقبل  يــــدور  إلـــى ستيفن ســبــيــلــبــرغ، 
الذكاء  غير قريب )وغير محدد( يتطور فيه 
ذا هيئة  اآللــــي  اإلنـــســـان  الــصــنــاعــي ليصبح 
بــشــريــة، ومــــع الـــوقـــت يــتــطــور أكــثــر ليصبح 
لديه »مشاعر«، في تناول مبكر للفكرة التي 
أصبحت مطروحة أكثر بعد ذلك وآخرها في 
مسلسل Westworld الذي حقق نجاحا كبيرًا 

عند عرضه التلفزيوني في 2016.

Minority Report
إخراج: ستيفن سبيلبرغ )2002(

يكتشف   ،2054 ســنــة  مــحــدد،  هــنــا  املستقبل 
وقوعها  قبل  الــجــرائــم  ملعرفة  طريقة  البشر 
والـــقـــبـــض عــلــى مــرتــكــبــيــهــا، والــنــتــيــجــة هي 
ــن الــــجــــرائــــم لـــســـنـــوات  ــ ــطــــن خـــالـــيـــة مـ ــنــ واشــ
ــــل شــــــيء حــن  ــتـــالـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــغـــيـــر كـ ــتـ مـ
أنــه املتهم  أنــدرتــون(  يكتشف املحقق )جــون 
فيهرب  القبض عليه،  يتم  أن  ويــجــب  الــقــادم 
تــه، وأنــه »لــن يقتل«، كما  سعيا إلثــبــات بــراء
 
ً
يـــقـــول املــتــنــبــئــون. ســبــيــلــبــرغ يــبــتــكــر شــكــا
في  فقط  ليست  تفاصيله  للمستقبل،  رائــعــا 

للمرة األولى 
يكتب أفليك سيناريو 

الفيلم وحيدًا

2223
منوعات

B B

سينما

حدثغذاءفيلم

حملة

خليل العلي

البلدان  فــي معظم  »الــفــريــكــة«  حــبــوب  تنتشر 
 في باد الشام، وهي عبارة 

ً
العربّية وخاّصة

ــحــصــد 
ُ
عـــن حـــبـــوب الــقــمــح الـــخـــضـــراء الـــتـــي ت

ــم تــعــريــضــهــا  ــتـ ســنــابــلــهــا قـــبـــل أن تـــجـــف، ويـ
القشرة الخارجّية ثم  للحرارة وحرقها إلزالة 

يتم جرشها كالبرغل. 
اللحم  أو  الــدجــاج  طهى »الفريكة« عــادة مــع 

ُ
ت

الـــدجـــاج   وخــــاصــــة 
ّ
ــكـــان األرز ــــي تــحــتــل مـ وهـ

املحشي الذي يتم حشوه بالفريكة. 
ستخدم »الفريكة« سابقا في إعداد أطباق 

ُ
لم ت

السلطة أو املقبات، لكن في جنوب لبنان تم 
إعداد »سلطة الفريكة«، ويقول الشيف بدري 
»الــعــربــي الــجــديــد«: قــمــنــا بــإعــداد  أبـــوديـــاب لـــ
سلطة »الفريكة«، املكونة من الفريكة والفواكه 
والبندورة  الخيار  مثل  الخضار  مع  فة 

ّ
املجف

)الطماطم( والرمان وخل التفاح البلدي وزيت 
الزيتون البلدي وامللح، وكلها منتجات بلدّية.
ــذه الـــخـــطـــوة هــــي لــتــســويــق  ــ ــــى أن هـ ــفـــت إلـ ولـ
كــي تنافس  عــاملــيــة  بــطــرق  اللبنانية  الــفــريــكــة 
ــوا« املــــعــــروفــــة عـــاملـــيـــا وهـــي  ــنــ ــيــ ــكــ ســـلـــطـــة »الــ
ــد انــتــشــرت  مـــصـــدرهـــا أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وقــ
وغنّية  فوائد صحّية  من  لها  ملا  كبير  بشكل 

بالبروتينات والفيتامينات. 
»الــفــريــكــة« خصائص  لـــ ــاب أن  أبـــوديـ ويـــؤكـــد 
ص 

ّ
التخل »الكينوا«، منها  عــّدة تفوق  غذائّية 

ــا غـــنـــّيـــة بـــاأللـــيـــاف  ــهــ ــن الـــــــــوزن الـــــزائـــــد ألنــ ــ مـ
ــن يــتــنــاولــهــا  ـــشـــعـــر مــ

ُ
والـــبـــروتـــيـــنـــات الـــتـــي ت

هذا  فيهما  يختلف  عنصران  هناك  العصر. 
السابقة؛  الثاثة  أفليك  بــن  أفـــام  عــن  الفيلم 
الــعــنــصــر األول هــو أنـــه لــيــس فــيــلــم »حــبــكــة« 
»أفليك« كمخرج  تميز  فيلم »شخصية«،  بل 
ــبـــط بــشــكــل أســـاســـي بـــأنـــه يـــقـــدم »قــصــة«  ارتـ
قــويــة ويــجــيــد ســردهــا بــإيــقــاع ال َيــفــلــت منه 
ولـــــو لـــلـــحـــظـــة. إذا تـــذكـــرنـــا تـــتـــابـــع »هـــــروب 
األميركين من مطار إيران« )الذي امتد على 
 )Argo الشاشة لنصف ساعة تقريبا في فيلم
القلق  هــذا  اإلخــراجــيــة،  قيمته  فهو يختصر 
والـــتـــوتـــر والـــشـــعـــور بــالــضــغــط ورغــبــتــك في 
 Live By Night معرفة ما سيحدث. في فيلم
يختلف األمر تماما، يكون العنصر األساسي 
الـــــذي يـــحـــرك الــفــيــلــم هـــو شــخــصــيــة »جـــوي 
كــوغــلــن«، والــتــغــيــرات الــنــفــســيــة والــدرامــيــة 
التي يمر بها. يسائل أفليك من خاله »كيف 
يمكن أن تعيش وسط مجتمع بهذا الفساد؟« 
ويـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى خــيــط رفــيــع بــن أنــه 
»يــتــعــامــل مــع الــفــســاد ولــكــنــه لــيــس فــاســدًا«. 
فهو شخص يشعر بالذنب والتأنيب وعدم 
االنــتــمــاء لــلــعــالــم، وهـــو جــانــب مـــن الـــدراســـة 

لــم يــتــم الــتــعــامــل يــومــا مــع بــن أفــلــيــك كممثل 
كبير، ولكن حن بدأ مسيرته اإلخراجية قبل 
10 سنوات طرح نفسه كمشروع ملخرج كبير 
جدًا، يصنع أفام إثارة مشدودة الوتر بشكل 
في  ذلــك  أثبت  القليلون،  إال  فيه  يضاهيه  ال 
 The 2007( ثم( Gone Baby Gone فيلمه األول
Town )2010( قبل أن يصل للقمة في فيلمه 
الثالث Argo الذي نال جائزة أوسكار أفضل 
أفــلــيــك كمخرج  ــــن اســـم 

ّ
فيلم عـــام 2012 ودش

مهم. 
 Live By لذلك انتظر الجميع فيلمه الجديد
بــعــد 5  يــقــدمــه  أن  مـــاذا يمكن  Night، ملــعــرفــة 
سنوات من نجاح Argo التاريخي، خصوصا 
مـــع أجـــــواء الــفــيــلــم املــخــتــلــفــة الــتــي تــــدور في 
الذي  املميز  العصابات  وعالم  العشرينيات، 
هجرته السينما األميركية منذ وقت ويبدو 

دائما بيئة خصبة لتقديم الجديد. 
يدور الفيلم حول شخصية »جوي كوغلن« 
)يــؤديــهــا بــن أفــلــيــك بــنــفــســه(، االبـــن األصــغــر 
لــقــائــد شـــرطـــة بـــوســـطـــن، والـــجـــنـــدي الــعــائــد 
ــذي يــقــرر  ــ ــ مــــن الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة األولــــــــى، والـ
ــاريـــخ الــشــخــصــي  ــتـ أن يــعــطــي ظـــهـــره لــكــل الـ
عالم  فــي  ببطء  وينغمس  املــشــرف  والعائلي 
الــجــريــمــة والـــفـــســـاد فـــي بــوســطــن منتصف 
العشرينيات. يبدأ من عمليات سرقة صغيرة 
بمساعدة أصدقائه، ويتعرف على أحد رجال 
فينغمس  معه،  العمل  في  ويبدأ  العصابات 
أحد  أن يصبح  إلــى  املظلم  الجانب  فــي  أكثر 
أكبر أسماء تجارة الكحول املمنوعة في هذا 

بــالــشــبــع لــفــتــراٍت طــويــلــٍة مـــا يــســاعــد فـــي قلة 
تــنــاول الــطــعــام الــغــنــي بــالــســعــرات الــحــراريــة، 
وهــــي قــلــيــلــة الــكــربــوهــيــدرات وتــحــتــوي على 
النشا الـــذي يــســاِعــد أيــضــا فــي خفض الـــوزن، 
كــمــا تــحــمــي الــجــهــاز الــهــضــمــّي مـــن اإلمــســاك 
ــيــــاف  ــّيــــات األلــ ــمــ ــــدة بـــســـبـــب كــ ــعـ ــ وأمــــــــــراض املـ
ض 

ّ
م نسبة السكر في الدم وتخف

ّ
الكبيرة، وتنظ

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول فــي الــجــســم. وقـــال: 
هدفنا أن تدخل الفريكة إلى األطباق العاملّية، 
إلــى بلدان  الفريكة  يــصــّدر  أن لبنان  وخــاصــة 
إعــداد أطباق  عــّدة ونحن بدأنا بإدخالها في 
لبنانّية وعاملّية عّدة، كما أن عملنا يساعد في 
الفريكة عوضا  مــن  ــي 

ّ
املــحــل اإلنــتــاج  تصريف 

عــن اســتــيــراد »الــكــيــنــوا« مــن خـــارج لــبــنــان. لم 
السلطة  إعــداد  في  الفريكة  استخدام  يقتصر 
فقط، بل تعداها إلى حشو »الكّبة اللبنانّية« 

 .
ّ
بها، كذلك أوراق العنب بداًل من األرز

السلوكية ال يبدو أفليك فيه متميزًا بأي قدر. 
فالشخصية عانت مــن ارتــبــاك واضــح طــوال 
األحــــــداث، ال يــتــعــاطــف املــشــاهــد مــعــهــا وفــي 

نفس الوقت ال يكرهها.
أمـــا الــعــنــصــر الــثــانــي فــهــو أنــهــا املـــرة األولـــى 
منفردًا،  السيناريو  أفليك  فيها  يكتب  الــتــي 
على  أفليك  كاتب جيد )حصل  بالتأكيد  هو 
األوسكار عام 1997 مناصفة مع مات ديمون 
 )Good Will Haunting فــيــلــم  ســيــنــاريــو  عــن 
ولكن كل أعماله السابقة كانت برفقة آخرين. 
في هــذه املــرة يقتبس روايــة صعبة للروائي 
ــد، وهــو  ديــنــيــس لــيــهــان دون شـــراكـــة مـــع أحــ
ــواء فــــي بــنــاء  ــ ــــر ســـبـــب تــفــكــكــا واضــــحــــا ســ أمـ
حتى  أو  وتحوالتها،  ودوافــعــهــا  الشخصية 
ــرى  فـــي مـــســـار الــحــبــكــة والــشــخــصــيــات األخــ
املــســاعــدة، ورغــم مــحــاوالت أدائــيــة جيدة من 
 )فـــي خط 

ً
إيـــا فــانــيــنــج وكـــريـــس كــوبــر مــثــا

أننا ال نتعاطى  إال  الفيلم(  بــأحــداث  رئيسي 
مـــع ذلــــك بــشــكــل جــيــد ألن الـــصـــراع مـــع رجــل 
الدين والضغط عليه يبدو ناشزًا من األصل 
عــن حــكــايــة وعــالــم الــعــصــابــات الـــذي نتحرك 

فيه وبدأنا منه. 
لتلك األسباب كانت عودة بن أفليك املنتظرة 
من وراء الكاميرا محبطة وضعيفة، حتى إن 
تميزت بصريا في خلق أجــواء العشرينيات 
ومــشــاهــد حــركــة متقنة، ولــكــن مــع سيناريو 
الفيلم ال يضيف  التفكك فإن  شخصية بهذا 

أي شيء ملسيرة مخرجه.
محمد...

أبرز اللحظات في تاريخ تنصيب Live By Night: الفشل األول لبن أفليك كمخرج
الرؤساء األميركيين

سلطة الفريكة الجنوبية

انطلقت قبل أيام حملة 
سوريّة على موقع 

»فيسبوك« تطالب بإحياء 
فرقة »مشروع ليلى« اللبنانية 

حفلة في سورية، نظرًا 
لجمهورها الكبير

عمر بقبوق

أيــام، أطلقت مجموعة من الشباب السورين  منذ 
ــــى من  مـــبـــادرة عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك« هـــي األولــ
ــة »مـــــشـــــروع لــيــلــى«  ــرقــ نــــوعــــهــــا. فــــدعــــت عــــشــــاق فــ
ــة، لــانــضــمــام  ــوريــ الــلــبــنــانــيــة املـــوجـــوديـــن فـــي ســ
املفضلة،  فرقتهم  الــجــمــهــور  فيها  يــنــاشــد  لحملة 
لتقدم أولــى حفاتها على األراضــي السورية، من 
خال االنضمام لدعوة مفتوحة، بعنوان »الحملة 
وانضم  لــيــلــى«.  مــشــروع  لحفلة  للتجهيز  الــكــبــرى 
للحملة حتى اليوم قرابة 1750 شخصا، وال يزال 

عشاق الفرقة يتهافتون على الحملة.
وتــأســســت فــرقــة »مــشــروع لــيــلــى« ســنــة 2008، من 
خال ورشة عمل في الجامعة األميركية في بيروت، 
واستطاعت خال سنتن أن تحقق نجاحا محليا، 
وتطلق أولى ألبوماتها؛ وفي سنة 2011 وبعد أن 
انــتــفــض الــوطــن الــعــربــي بــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
تــأثــرت الــفــرقــة بــمــا يحيط فــيــهــا، وأطــلــقــت الفرقة 
ألبوم »الحل رومانسي«، الذي تضمن أغنية »إني 
منيح«، التي وجد فيها السوريون أغنية تناسب 
ثـــورتـــهـــم؛ فــــــــازدادت شــعــبــيــة الـــفـــرقـــة فـــي ســـوريـــة، 
السورية،  الثورة  تمثل  األغنية  كلمات  وأصبحت 
التواصل  مواقع  على  الناشطن  صفحات  وتزين 
االجــتــمــاعــي. وأصـــــدرت »مـــشـــروع لــيــلــى« بــعــدهــا، 
أغان أخرى ُصبغت بروح الثورة، منها: »غدًا يوٌم 

محمد فتحي

تشهده  الـــذي  البحت  السياسي   
ّ

الــشــق عــن  بعيدًا 
حفات تنصيب الرؤساء األميركين، هناك جانب 
آخر الحتفاالت التنصيب األميركّية السابقة، فقد 

شهدت غرائب وأحداثا حصلت للمرة األولى:
لــلــواليــات املتحدة  ■ كــان جــورج واشنطن رئيسا 
مـــراســـم  وخـــــــال   .1797 وحــــتــــى   1789 عـــــام  مـــنـــذ 
تنصيبه الثانية، كان خطابه األقصر، إذ قال 135 

كلمة فقط.
■ توماس جيفرسون كان أّول رئيس يتلو القسم 
أّول  نفسه  الحفل  1801. وشهد  عــام  فــي واشنطن 

استعراض تنصيب في التاريخ األميركي.
■ أقــيــمــت الــرقــصــة األولــــى لــتــرامــب ومــيــانــيــا ليل 
أول من أمس الخميس. ويعود تاريخ هذا التقليد 
ه بدأ مع جيمس ماديسون، 

ّ
إلى العام 1809، إذ إن

باع بأربعة دوالرات.
ُ
وكانت التذاكر ت

■ تا ويليام هينري هاريسون أطــول خطاب في 
حــفــل تــنــصــيــب، فــكــان مـــن 8445 كــلــمــة واســتــغــرق 
ساعة و45 دقيقة. وكان الحفل يقام خال عاصفة 
ثلجية عام 1841، رفض خالها هاريسون ارتداء 
بالبرد،  فأصيب  ــن، 

ّ
كــف حتى  أو  قّبعة  أو  معطف 

وتطّور األمر الحقا إلى التهاب رئوي، وتوفي بعد 
31 يــومــا. فــكــان هــاريــســون صــاحــب أطـــول خطاب 

وأقصر والية رئاسّية أميركّية.
■ يتم تصوير حفات التنصيب وإذاعتها بشكٍل 
ـــهـــا تــحــظــى بمهتمن 

ّ
مــبــاشــر حــــول الـــعـــالـــم، إذ إن

أفضل«، »للوطن«، »ونعيد« و»بحر«، واستخدمت 
هــذه األغــانــي فــي الــعــديــد مــن الــعــروض املسرحية 
والفعاليات الثقافية السورية، التي تبنت الثورة، 
مــثــل عــــرض »الـــدانـــائـــيـــات« الــــذي قــــدم فـــي دمــشــق 
ثقافة،  مــوضــة  إلــى  الفرقة  أغــانــي  فتحولت   ،2013
واملــتــمــردة، بمثابة  الــجــديــدة  فــصــارت موسيقاها 

طابع جمالي جديد، يمثل النخبة في سورية.
العالم  ليلى« صالت بحفاتها  »مــشــروع  فرقة  إن 
وجالت، إال أنها لم تقم بزيارة سورية حتى اآلن، 
رغم معرفة أعضاء الفرقة بشعبيتهم فيها. ويعود 
ذلـــك غــالــبــا، ملــوقــف الــفــرقــة الــســيــاســي مـــن الــثــورة 
السورية، والتخوف من تبعاته. ولذلك، فإن مغني 
الفرقة، حامد سنو، صــرح في حفلة إطــاق ألبوم 
 MTV الفرقة األخير »ابن الليل«، والذي بثته قناة
، بــأنــه ســعــيــد بــنــقــل الحفلة 

ً
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة

، ليتمكن جمهوره في سورية 
ً
على الهواء مباشرة

بكلماته،  ليشير  الــحــفــلــة،  مــتــابــعــة  مــن  وفــلــســطــن 
األســد  يقاطع نظام  أنــه  إلــى  وبشكل غير مباشر، 
ــم احـــتـــرامـــه لــلــجــمــهــور  ــيـــل، رغــ كــمــا يــقــاطــع إســـرائـ

الفلسطيني والسوري.
ومــــن الـــغـــريـــب حــقــا فـــي دعـــــوة »الــحــمــلــة الــكــبــرى 
ممن  البعض  أن  ليلى«،  مــشــروع  لحفلة  للتجهيز 
شـــاركـــوا بــهــذه الـــدعـــوة، هـــم مـــن مــنــاصــري األســـد 
ومـــوالـــيـــه. مـــا يــشــيــر إلــــى اتـــبـــاع هـــــؤالء لــلــمــوجــة 
إدراكهم  وعــدم  واع،  غير  بشكل  السائدة  الثقافية 
ولكن  السياسية!  ومواقفها  الفرقة  أغاني  ملعاني 
يبقى السؤال: هل ستؤثر هذه الدعوة الغريبة من 
إلى  نوعها على فرقة »مشروع ليلى«، ويتجهون 
وخصوصا  فيها؟  الجمهور  نـــداء  ليلبوا  ســوريــة 
الفرقة أي مشاكل قانونية تمنعها  أنه ليس على 
مــن الــدخــول إلـــى ســوريــة، أم أن الــفــرقــة ستتمسك 
بمواقفها، وتمتنع عن تقديم حفاتها في سورية 
في ظل حكم بشار األسد للباد؟ حتى الساعة لم 
يــصــدر أي تــصــريــح عــن الــفــرقــة، وال تعليق حــول 
الجمهور  يبقى من حق  لكن  اإللكترونية،  الحملة 

االنتظار.

التصوير   
ّ
أن إال  األرضــّيــة.  الــكــرة  ومتابعن حــول 

وصــــل إلــــى هــــذه الـــحـــفـــات ألول مــــرة عــــام 1857، 
تحديدًا خال مراسم تنصيب جيمس بوشانان.

■ عام 1865، شهد حفل تنصيب أبراهام لينكولن 
لكن  للسود.  األّول  الحضور  ثانية  لوالية رئاسّية 
بن الحضور أيضا، كان جون وايكس بوث، وهو 
بشهر.  الــثــانــي  تنصيبه  بعد  لينكولن  اغــتــال  مــن 
ـــظـــهـــر صــــور تــنــصــيــب لــيــنــكــولــن حـــضـــور بــوث 

ُ
وت

بقربه وهو يتلو خطابه.
■ حظي كالفن كوليدج بأّول تغطية مباشرة عبر 

الراديو لحفل تنصيبه، إذ أذيع عام 1925.
■ أول رئــيــس أمــيــركــي ُيــنــّصــب فــي 20 يــنــايــر، كما 
ف التعديل الدستوري األميركي العشرين، كان 

ّ
كل

فرانكلن روزفيلت عام 1937.
 
ّ
■ حفل تنصيب هاري ترومان كان األول الذي ُيبث

 على التلفزيون عام 1949.
ً
مباشرة

■ شهد دوايت إيزنهاور أغرب مراسم تنصيب عام 
1953، عندما ألقي عليه حبل من رعاة البقر )كاو 

بوي( بينما كان على املنّصة.
■توماس جيفرسون وجيمي كارتر هما الرئيسان 
األميركيان الوحيدان اللذان سارا في العرض من 

مبنى »الكابيتول« إلى البيت األبيض.
األولـــى عام  للمرة  أوبــامــا  بـــاراك  ■ حفل تنصيب 
الــتــاريــخ األميركي،  أكــبــر حــضــور فــي  2009، شهد 

بأكثر من 1.8 مليون شخص.
■ دونالد ترامب )70 عاما( هو أكبر رئيس منتخب 

ُينّصب في أميركا .

نهاية العالم وسطوة الذكاء االصطناعي

)Getty( بن أفليك خالل العرض األوروبي األول للفيلم

يعرض حاليًا فيلم 
Passengers، كما 

سيعرض في وقت 
 Blade Runner الحق

2049، وهي أفالم 
تناقش المستقبل

صورة 
المستقبل 
في األفالم

مشروع ليلى... وسورية

فنون وكوكتيل

جدًا  املتقن  النوار  الجريمة/  )وفيلم  الحبكة 
الذي يقدمه(، ولكن أيضا في الشكل البصري 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وتــــــصــــــوره ملــــــســــــارات الـــــطـــــرق والـ
والتواصل واملحاكاة، تفاصيل ذكية جدًا قد 

 بعد 35 عاما من اآلن.
ً
تحدث فعا

V for Vendetta
إخراج: جيمس مكتيغي )2005(

الشيء املثير في هذا الفيلم هو موافقته )رغم 

ال تــبــدو بــعــيــدة أبـــدًا فــي ظــل حــركــة الــتــاريــخ 
الحالية.

Children of Men
إخراج: ألفونسو كوارون )2006(

فيه  ويتنبأ   ،2027 عــام  الفيلم  أحـــداث  تـــدور 
»ديـــســـتـــوبـــيـــا« يـــتـــوقـــف فــيــهــا الـــبـــشـــر عــن  ـــ بـ
اإلنــجــاب منذ 20 عــامــا، ونتيجة لضياع كل 
بسبب  واالستمرارية  »املستقبل«  احتماالت 

إنتاجه قبل 11 عاما( لاتجاه اليميني الذي 
يــتــجــه لـــه الــعــالــم فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، فهو 
يــــدور فـــي بــريــطــانــيــا خــــال مــســتــقــبــل قــريــب 
فاشيستية  حــكــومــة  تــتــولــى  حــيــث   ،)2038(
مقاليد األمــور، وتصبح الباد مجرد سجن 
واسع محكوم بالديكتاتورية، ويتتبع العمل 
)املقتبس من قصة مصورة آلالن مور( »في«، 
الثائر ذو القناع املبتسم الذي يسعى إلشعال 
الثورة يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. حكاية 

والدمار، ألن  الحروب  تندلع  املنتظر..  الفناء 
الحاكمة.  الوحيدة  الغريزة  يصبح  »البقاء« 
أبــهــر املــخــرج ألــفــونــســو كــــوران الــعــالــم بهذا 
الفيلم، فكرته من ناحية، وصورته وديكوراته 
أخــرى، وطريقة تصويره  الرائعة من ناحية 
الطويلة  الواحدة  اللقطة  )ومشاهد  املبتكرة 
واملعقدة جدًا( من ناحية ثالثة. سريعا تحول 
العمل لواحد من كاسيكيات الخيال العلمي 

في األلفية الجديدة.

Wall-e
إخراج: أندور ستانتون )2008(

واحـــد مــن أهــم أفـــام شــركــة بيكسار لألفام 
الرسومية، تدور أحداثه في املستقبل البعيد 
جدًا )2805(، حيث تتحول األرض إلى مركز 
لــلــنــفــايــات وتــنــعــدم فــيــهــا احــتــمــاالت الــحــيــاة 
ــــى ســـفـــن فــضــائــيــة  ويــنــتــقــل الـــبـــشـــر كــلــهــم إلـ

ضخمة في الفضاء. 
بـــطـــل الــفــيــلــم هــــو »إنــــســــان آلــــــي« )أقـــــــرب مــا 

يكون إلى »إي.تي«( ويخلق من خال العالم 
املستقبلي قــصــة حــب مــن أغــــرب وأجــمــل ما 
يمكن بينه وبن آلية أخرى هي »إيف« اآلتية 
احتماالت  املــتــطــور الستكشاف  الــفــضــاء  مــن 

الحياة على األرض. 
ورغـــم أنـــه عــمــل كــرتــونــي فــي الــنــهــايــة، إال أن 
فناء الكوكب واستحالة العيش عليه هي من 
املستقبل  في  املطروحة  العلمية  االحتماالت 

بالفعل.

Her
إخراج: سبايك جونز )2013(

الذكاء االصطناعي وعاقته بتطور وسائط 
 
ً
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــا هــمــا شــاغــا
لــكــتــاب ومــفــكــري الــخــيــال بــعــد الــطــفــرة التي 
ــنــــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة،  حــــدثــــت خـــــال الــــســ
 - شــخــصــيــة تــدعــى 

ً
ــا ــثـ ــاك ـ مـ ــنـ أصـــبـــحـــت هـ

ــزة اآليـــــفـــــون يـــمـــكـــن لــك  ــ ــهـ ــ ــــي أجـ »ســـــيـــــري« فـ
الــتــحــدث معها وتــتــطــور مــن خــال الحديث، 
وبـــدأت كــل تــصــورات اإلنــســان اآللــي املتطور 
ــذا الــفــيــلــم يــلــتــقــط  ــ ــلـــوح بــشــكــل مـــتـــزايـــد، هـ تـ
لكاتب في شركة  املنحى، قصة  تحديدًا هــذا 
ــاريــــخ ولــكــنــه  ــتــ مــســتــقــبــلــيــة )غــــيــــر مــــحــــدد الــ
لــيــس بــبــعــيــد( يــقــوم بــكــتــابــة رســائــل للناس 
عــن العائلة والــحــب والــعــاقــات، رغــم حياته 
املمتلئة بالوحدة والحزن، وهي الحياة التي 
تتغير بــشــكــل كــامــل مــع »ســامــانــثــا«.. نظام 
على  يضعه  الــذي  الذكي  الصوتي  التشغيل 
هــاتــفــه وحــاســبــه الــشــخــصــي، وتــصــبــح هي 

»الحب« الذي يبحث عنه. 
ســبــايــك جــونــز )عـــن ســيــنــاريــو كــتــبــه بنفسه 
وفاز عنه بأوسكار أفضل نص أصلي( يسأل 
فــي العمل عــن معنى الــحــب والــوجــود، وعن 
احــتــمــالــيــة اســتــغــنــاء الــبــشــريــة عـــن »اآلخــــر« 
إذا وجـــدت مــا تبحث عــنــه في  فــي املستقبل 
»نظام« يلبي لكل شخص ما يحتاجه، ورغم 
إال  العمل  نهاية  فــي  الفكرة  تلك  ثــورتــه على 
كل  في  بقوة وكابوسية  تبقى حاضره  أنها 

مراحل الفيلم.

تنبأت بعض هذه 
األفالم باتجاه السياسة 

العالمية نحو اليمين

)العربي الجديد(
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 V for Vendetta تأثير عالمي لفيلم

)Getty( ألفونسو كوارون )Getty( ستيفن سبيلبرغ

)Getty( أندرو ستانتون

)Getty(

)Getty( مشروع ليلى



بـــّد  الـــســـيـــاســـي ال  بـــاعـــتـــبـــار أن  تـــكـــامـــلـــيـــة، 
أن يـــكـــون مــثــقــفــا واملـــثـــقـــف ال بـــد أن يــكــون 
ـــف فــي 

ّ
ســـيـــاســـيـــا«. تـــضـــيـــف »مـــهـــّمـــة املـــثـــق

مهّمة  مــن  وأصــعــب  أكبر  مهّمة  املجتمعات 
السياسي، ألنها تدعو إلى إحداث التغيير 
السياسي  وجـــد  ولــهــذا  باملجتمع،  والــرقــي 
في هذه الدعوة ما يهّدد سلطاته، ما جعل 
األنــظــمــة االســتــبــداديــة األبـــويـــة تعمل على 
ــفــن بــكــل الــوســائــل، 

ّ
مــحــاربــة الــثــقــافــة واملــثــق

بينما قامت العادات والتقاليد، وخصوصا 
في الشمال اليمني، بدعم جهود السياسي 
في هذا الجانب من خالل النظرة املحفوفة 
بــثــقــافــة الــعــيــب تـــجـــاه الــســيــنــمــا واملـــســـرح 
ــام، مــا أّدى إلـــى تسهيل  والــكــلــمــة بــشــكــل عــ
السياسي على  النظام  أعلنها  التي  الحرب 

الثقافة«.
بعد تمادي السلطات السياسية في قمعها 
ثـــورة شــبــاط/  فن والــثــقــافــة، جـــاءت 

ّ
للمثق

متنفسا  ل 
ّ
لتمث الشعبية،  الشبابية  فبراير، 

ــســاع 
ّ
ــف الــيــمــنــي وتــعــطــيــه األمــــل بــات

ّ
لــلــمــثــق

ســقــف الــحــريــات وتــمــكــن الــعــمــل اإلبــداعــي، 
ــفــن 

ّ
ــــدى املــثــق ــذا الـــتـــأثـــيـــر جــلــيــا لـ ــ ــر هـ ــهـ وظـ

ــل الفعل الــثــوري مصدر 
ّ
الــشــبــاب الــذيــن مــث

إلهام لهم للنهوض بالحراك الثقافي توازيا 
مع الفعل الثوري الهادف إلحداث التغيير، 
وبالفعل فقد شهد الحراك الثقافي نشاطات 
وحراكات متسارعة من خالل إنتاج األعمال 
األدبــيــة، كما أن املــســرح بــدأ بالنهوض من 
جديد بما يوحي بمرحلة جديدة متحّررة 

من قيود املاضي.
غير أن االنقالب الذي قاده تحالف الحوثي 
وصالح ضّد السلطة التي قامت بعد 2011، 
أوقــــف عــجــلــة الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي فـــي اليمن 
ليصل الواقع الثقافي إلى ما يشبه مرحلة 
املوت السريري بعد قيام االنقالبين بإغالق 
ودور  إلكترونية  ومواقع  ومجالت  صحف 
نــشــر ومــكــاتــب قـــنـــوات إعـــالمـــيـــة، واعــتــقــال 
ــفــن، ومحاربة 

ّ
واملــثــق الصحافين  مــن  عــدد 

ف الذي ال يوالي جماعة االنقالب بكل 
ّ
املثق

الوسائل، ليكتمل هكذا املسلسل مع اشتعال 
ف 

ّ
توق الــبــالد، حيث  التي تشهدها  الــحــرب 

الكتب واملجالت والــدوريــات  تماما وصــول 
العربية إلى اليمن، ما تسّبب بعزلة ثقافية 

شبه تاّمة.
ــديــــد«، يــقــول  »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــثـــه لــــ
ــل 

ّ
الــشــاعــر فــخــر الـــعـــزب »إن االنـــقـــالب يــمــث

ف الذي 
ّ
بحّد ذاته حالة عداء للثقافة واملثق

ويعتبر  للتغيير«،  السلمية  بالطرق  يؤمن 
أقــدس وسائل  من  البندقية،  ال  »الكلمة،  أن 
تؤمن  ال  »االنــقــالبــات  أن  التغيير«، مضيفا 
بــثــقــافــة الــتــعــايــش واملــــســــاواة، وإنــمــا تأتي 
وهـــذا  مــقــيــتــة،  جــاهــلــيــة  لعصبية  لتنتصر 
لــــأســــف جــــعــــل بــــعــــض املــــحــــســــوبــــن عــلــى 
فــي وحــل مديح  الثقافي يسقطون  الــوســط 
بمختلف  حاربت  التي  االنقالبية  الجماعة 
وســـائـــل الــقــمــع كـــل مـــا لـــه عــالقــة بــالــثــقــافــة، 
جديدة،  تحّديات  أمــام  نفسه  ف 

ّ
املثق ليجد 

األخضر  أحرقت  التي  الحرب  مقّدمتها  في 
والــيــابــس، ويــجــد نفسه مرغما على رفض 
الـــحـــرب بــالــكــلــمــة املــتــاحــة الــتــي تــأتــي على 

تعز ـ وجدي السالمي

 االهــتــمــام 
ّ

ــل مــنــذ وقـــت طـــويـــل، ظـ
ــة مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات  ــافــ ــقــ ــثــ ــالــ بــ
الرسمية في اليمن يحمل طابعا 
ــا هــامــشــيــا، وحـــتـــى إنـــشـــاء وزارة  ــكـــوريـ ديـ
الثقافة جاء من باب تحصيل الحاصل، ولم 
الــهــيــئــات التابعة  يــنــهــض هـــذا املـــرفـــق، وال 
و»صــنــدوق  للكتاب«،  الــعــامــة  »الهيئة  كـ لــه 
الـــتـــراث«، و»بــيــت الــثــقــافــة« بــأّيــة أعــمــال من 
شأنها التأسيس لفعل ثقافي حقيقي، إنما 
اكــتــفــت فـــي أكــثــر حــاالتــهــا بــالــقــيــام بــمــهــاّم 
االحــتــفــال بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، ومـــؤخـــرًا تم 
ــائــــف أخــــــرى لــوظــيــفــتــهــا، مــثــل  ــاد وظــ ــنــ إســ
 حــرب 

ّ
االحـــتـــفـــال بــاملــولــد الـــنـــبـــوي، فـــي ظــــل

شــامــلــة قـــادتـــهـــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة على 
ــف عــلــى حـــّد ســــواء، وصـــواًل 

ّ
الــثــقــافــة واملــثــق

ــــرب حــقــيــقــيــة مــنــذ  ــــرق الــــبــــالد فــــي حـ ــــى غـ إلـ
بلد  الثقافة في  تكاد تخفي معالم  سنوات 
ُدمر جزء كبير من آثاره التي تعّبر عن أقدم 

الحضارات العربية.
تؤكد نجاح الشامي، رئيسة »نادي القصة« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  فـــي تــعــز، لـــ
صــراعــا مــســتــمــرًا بــن الــثــقــافــي والــســيــاســي 
 األصـــل أن تــكــون العالقة 

ّ
فــي الــيــمــن، مــع أن

وهران ـ عبدالحق ميفراني

ــربــــي« الــــذي  ــعــ ــهــــرجــــان املــــســــرح الــ كـــــــّرس »مــ
أقيمت دورته األخيرة في وهــران، واختتمت 
الخميس، جلسة استعادية لذكرى املسرحي 
ولة )1939 – 1994(، 

ّ
الجزائري عبد القادر عل

اد بحضور رفيقة 
ّ
شارك فيها مسرحيون ونق

ولة. 
ّ
حياته رجاء عل

افــتــتــح الــجــلــســة وأدارهــــــا الــنــاقــد الــجــزائــري 
ــوري، الـــــــذي تــــنــــاول تــجــربــة  ــنــــصــ لـــخـــضـــر مــ
الراحل في سعيه إلى تأسيس تجربة مسرح 
جــديــد يــولــد مـــن الـــتـــراث الـــجـــزائـــري دون أن 
يــمــنــع ذلــــك مـــن مــعــالــجــة مـــعـــاصـــرة لــواقــعــه 
ــان يــعــرف  ــ ــه كـ ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ بــــرؤيــــة نـــقـــديـــة. ولـ
الــتــجــارب الشعبية والــتــراثــيــة  كــيــف يــضــّمــن 
األخـــــــرى فــــي مـــســـرحـــه كـــمـــا ظـــهـــر فــــي عــمــلــه 
»الـــقـــّوال« واســتــلــهــامــه لــفــن »الــحــلــقــة«، حيث 
فــي برلن  ألقاها  فــي محاضرة  ولة 

ّ
شــرح عل

عام 1987 كيف اكتشف فن الحلقة بالصدفة 
في  املسرحية  عروضه  لتقديم  يتجّول  وهــو 
الريف، حيث يتغّير ترتيب املسرح وبالتالي 
»إعـــادة  يستوجب  مما  األداء،  فــضــاء  يتغّير 
الــنــظــر فــي كــل الــعــرض واإلخــــــراج املــســرحــي 
«. من هنا، عرف كيف يجعل 

ً
جملة وتفصيال

له بن 
ّ
الــنــاس بتنق مسرحه جـــزءًا مــن حــيــاة 

ــقـــروي ودور  ــاء الــجــامــعــيــة والــعــالــم الـ ــيـ األحـ
املـــســـرح. ومـــن خـــالل قــوالــبــه املــبــتــكــرة أحــدث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــتــجــربــة الــجــزائــريــة على 

الخشبة.
بــــدورهــــا، قـــّدمـــت الــكــاتــبــة املــســرحــيــة نــجــاة 
عند  فيه  فت 

ّ
توق وثائقيا،  شريطا  طيبوني 

وسيرته  ولة 
ّ
عل حياة  من  مفصلية  محطات 

وتــجــربــتــه املــســرحــيــة الـــتـــي اســتــمــرت ثــالثــة 
إلــى جانب تقديم بعض املشاهد من  عــقــود، 
مسرحياته وانتهاًء بجنازته في فرنسا حيث 
متشّددة،  دينية  جماعة  يد  على  اغتياله  ثم 
ــادت بــالــشــريــط مـــع عــــودة الــجــثــمــان إلــى  ــ وعـ
ولة 

ّ
وهران. يعرض الوثائقي أيضا شهادة عل

عن املسرح حن يعتبره مساهمة في التعبير 

عزلة في ظالل الحرب

استعاد »مهرجان 
المسرح العربي« تجربة 

المؤلّف والمخرج الراحل، 
أحد المجددين في 

تجربة المسرح الجزائري، 
والذي اغتيل في 

التسعينيات

مع الحرب الدائرة رحاها 
على أرض اليمن، يكتمل 
مسلسل محاربة الثقافة 

والمثّقفين، بداية من 
توّقف عجلة اإلبداع 

محليًا وصوًال إلى
انقطاع وصول الكتب 

والمجالت والدوريات 
العربية، ما تسبّب بعزلة 

ثقافية  شبه تاّمة

يقّدم الفنان اللبناني 
في معرضه الذي 

يفتتح غدًا في »غاليري 
البارح« في المنامة، 

شكًال من أشكال 
المهادنة بينه وبين 

الواقع في منطقة 
مزّقتها الحروب

عبد القادر علّولة أن تكون مسرحيًا في العشرية السوداء

عبد القادري التحرر من سطوة التراجيديا

الثقافة اليمنية هوامش فردية في مواجهة الموت

الواقع الثقافي
اليمني في حالة تشبه 

الموت السريري

ولد المسرح الجزائري 
من الثورة ووّسع علّولة 

من آفاقه الجمالية

بنى جدارًا مؤقتًا 
بينه وبين الحقيقة 

القاسية للعالم

في زمن الحرب ليس 
بالضرورة أن تدور 
اإلصدارات حولها

االنتفاضة  انطالق  قبل  فاعل  دور  اليمنيين  للمثّقفين  يكن  لم  مثلما 
الشعبية عام 2011 بسبب قمع النظام وتخاذل بعضهم إزاء انتهاكات 
ــإن  الــســلــطــة طــــوال عـــقـــود، ف
بعد  مربكًا  يبدو  اليوم  حضورهم 
فكرة  مع  مــرّة  ألول  تواجهوا  أن 
المنفى في أكثر من عاصمة عربية. 
وفي الداخل يُعتقل عشرات الكتّاب 
مؤسسات  وُتــدّمــر  والصحافيين، 
األطــراف  يد  على  ثقافية  ومراكز 
اليوم  المثّفف  يُغيّب  المتصارعة؛ 
ما لم يكن ملحقًا بالسياسي وصامتًا 

عن فشله.

الصمت والمنفى

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

معرض

فعاليات

هيئة قصيدة شعر أو قصة أو رواية وغير 
ذلك«.

ف حن تنعدم الخيارات 
ّ
أمــام املثق ال خيار 

 سالح الثقافة في مواجهة الحرب، فحن 
ّ

إال
غابت الفعاليات الثقافية لم يترّدد في إقامة 
أنشطة مرتجلة في املقهى وساحة الجامعة 
ــــن لــــم يــجــد  ــارع، وحــ ــ ــشــ ــ ــيــــف الــ ــلــــى رصــ وعــ

ــثــــوري والــــجــــذري لــلــمــجــتــمــع، الــــى جــانــب  الــ
شــهــادتــه املـــؤثـــرة حـــول عــمــلــه اإلنــســانــي مع 

األطفال املصابن بالسرطان. 
شــهــدت الــجــلــســة أيــضــا مـــداخـــالت مــن زوايـــا 
مختلفة للباحثن عبد الكريم غريبي، سمير 
مــفــتــاح، ملــيــس عــمــاري، بــوزيــان بــن عــاشــور، 
ــولــة 

ّ
ــزت عــلــى تــجــربــة عــل ــ ــ عـــزيـــز الـــغـــوتـــي، رّك

ضمن مسار تشّكل املسرح الجزائري.
ــزائــــري، وصـــاحـــب  ــــرك شــهــيــد املــــســــرح الــــجــ تـ
و»أرلكان   )1992( و»التفاح«  »اللثام«)1989( 
خادم السيدين« )1993(، إرثا مسرحيا كبيرًا 
ــل مــع ولـــد عبد 

ّ
ــراج. ومــث ــ مــا بــن تــألــيــف وإخـ

الرحمن كاكي وكاتب ياسن وأسماء أخرى 
مــنــظــومــة ثــقــافــيــة يــســاريــة تــقــّدمــيــة، دفــعــوا 

 بطريقة.
ٌ

ثمنها كل
ولة من النماذج الرائدة التي 

ّ
كانت تجربة عل

لم تنشأ في أحضان املسرح التجاري، فعلى 
ولد  العربية،  التجارب  من  كثير  من  العكس 
املسرح الجزائري من رحم الثورة الجزائرية، 
ولة ساهمت في انتقاله نحو آفاق 

ّ
وتجربة عل

جمالية جديدة. 
يــقــول الــراحــل »املــســرح ولــيــد الــشــعــر، الشعر 
إلــى »مسرحة  فــقــط«، وهــو مــا جعله يسعى 

العبارة« وتأسيس فن شعبي طالئعي.
ولة قد انطلقت عام 1972، من 

ّ
كانت تجربة عل

يتناول  لعمل مسرحي  إنتاج جماعي  خالل 
ــــدة«، وهــي  ــايـ ــ ــيـــة بــعــنــوان »املـ الـــثـــورة الـــزراعـ
التجربة التي طاف بها العالم القروي وأّكدت 
لـــه الــثــقــافــة الــســمــعــيــة والــشــفــهــيــة الــحــاضــرة 

بقوة في املجتمع.

صحيفة أو مجلة ينشر فيها إبداعاته، لجأ 
املختلفة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  إلــى 
س البديل الذي يبوح من خالله 

ّ
حيث املتنف

بــالــكــلــمــة واملــــوقــــف، وحــــن لـــم يــجــد كــتــابــا 
جديدًا أو صحيفة يقرأها، لجأ إلى الكتاب 
اإللكتروني كبديل متاح، وحن لم يجد دور 
نشر في بلده، لجأ إلى دور النشر العربية 
فتواصلت مسيرة اإلصدارات اليمنية، رغم 
ـــرت بــشــكــل أو 

ّ
أنــهــا فـــي الــغــالــب أعـــمـــال تـــأث

بآخر بالحرب التي حضرْت فيها من خالل 
القضايا التي يعالجها الكتاب.

ــد الـــشـــاعـــر والـــفـــنـــان  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وجـ
الــتــشــكــيــلــي ريــــــان الـــشـــيـــبـــانـــي فــــي الـــحـــرب 
فرصة القتحام عالم الرواية، وأصــدر أولى 
ــزهـــة الـــكـــلـــب«، عـــن »دار أروقــــة  روايــــاتــــه »نـ
ــف في 

ّ
لــــدور املــثــق لــلــنــشــر«، وحــــول تقييمه 

إنه  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  الحرب،  زمن 
أن »هــنــاك مــســؤولــيــة أخــالقــيــة تقع  يعتقد 
الــيــمــنــيــن، وبــمــا أن الكتابة  ــفــن 

ّ
عــلــى املــثــق

ــد تــكــون  ــقـ فــــي مــعــظــمــهــا نــــشــــاط فــــــــردي، فـ
الــحــرب شــّكــلــت فــرصــة للكثير مــن الشباب 
ــن بــوتــقــة األعــــمــــال الــعــضــلــيــة،  لــالنــعــتــاق مـ

 واالتجاه ملمارسة أنشطة إنسانية كانت في 
صميم اهــتــمــامــاتــهــم، ولـــم يــجــدوا األوقـــات 
الحرب كان  املناسبة ملمارستها، وفي زمن 
االمتالء في كل شيء، بما فيها املآسي، ولذا 
فــرصــة، حتى في  دائــمــا  أرّدد: هــنــاك  ظللت 

الحرب«.
يؤكد الشيباني أن »الواقع الثقافي اليمني 
يعيش على الهامش، رغم أن هناك تاريخا 
غــنــيــا، ومـــوروثـــا زاخــــرًا، لــكــن لــم يــتــم إرســـاء 
أســاســه،  الــبــنــاء على  يمكن  وتــراكــم  تقاليد 
وكـــل املـــحـــاوالت الــتــي تــقــوم هــي مــحــاوالت 
 جماعيا 

ً
املجمل فعال فــي  ل 

ّ
فــرديــة، وال تمث

يمكن من خالله إطالق حكم واضح باتجاه 
وجود ثقافة حقيقية«. 

كــمــا يــــرى أن اإلصــــــــدارات فـــي زمــــن الــحــرب 
أن تستجيب إلفـــرازات  الــضــروري  مــن غير 
الحرب، فهناك أعمال روائية واكبت مرحلة 
أخرى من الصراع وجّسدته، وليس ببعيد 
ا روايـــة »الــرهــيــنــة«، لـــ زيــد مطيع دمــاج، 

ّ
عن

ــن الـــجـــدل  ــي ال تــــــزال تــثــيــر الـــكـــثـــيـــر مــ ــتــ والــ
الــثــقــافــي، فــاملــشــكــلــة هـــي فـــي اتــصــالــنــا مع 

التاريخ، وليس في انقطاعه«.

االسم الجزائري الجريح

أركاديا بلوغ أرض الطمأنينة

»نادي  في  انتفاضة؟  إلى..  تذكرة  عروض  اليوم،  عصر  من  الثالثة  عند  تنطلق 
سينما تونس« في العاصمة التونسية. يجمع األعمال المنتقاة خيٌط مشترك، بدءًا 
مرورًا  والتسلطية،  الذكورية  المجتمعات  في  متغلغلة  محظورات  كسر  من 
بنضاالت الشعب الفلسطيني. من األفالم المعروضة دنيا لـجوسلين صعب وعرس 

الجليل لـ ميشال خليفة.

تنّظم مؤسسة »مجاورة« في القاهرة عند السادسة من مساء اليوم لقاًء مفتوحًا 
عبد  مي  والمخرجة  مصر  من  خالد  عالء  والكاتب  رشاد  سلوى  التشكيلية  يضم 
الساتر من لبنان، والتي سيُعرض فيلمها شاي باللبن )الصورة(، في إطار الحديث عن 
حكايات المدينة من خالل السينما واألدب، من خالل نموذجي بيروت واإلسكندرية.

الجميزة« في  السبت على »مسرح  اليوم  والنصف من مساء  الثامنة  يتواصل عند 
مارك قديح. العمل يتناول  دوالب مربّع من تأليف وإخراج  بيروت عرض مسرحية 
واقع معظم الشباب اللبناني، الذين درسوا المسرح والفنون وال يجدون عمًال، وفي 
رحلة البحث عن وظيفة يظهر الخلل في تركيبة المجتمع والنظام في لبنان بدءًا 

من أبسط مواقف الحياة اليومية وصوًال إلى مسألة الهوية والمشاعر الوطنية.

يقّدم الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي أمسية شعرية عند الخامسة من مساء 
البرغوثي من مواليد عام 1944، وله  الكبار في عّمان.  الرّواد  منتدى  اليوم في 
إصدارات عّدة؛ من بينها: طال الشتات )1987(، ورنة اإلبرة )1993(، ومنطق الكائنات 

)1996(، والناس في ليلهم )1999(.

المنامة ـ العربي الجديد

اللبناني  الفنان  معرض  عــنــوان  يحمل 
ــا«، الـــذي يفتتح  ــاديـ عبد الـــقـــادري، »أركـ
غدًا األحد في »غاليري البارح للفنون« 
داللة  املنامة،  البحرينية،  العاصمة  في 
ــســجــت حــولــهــا، عــلــى األرجــــــح، معظم 

ُ
ن

األفكار التي راودت الفنان أثناء اشتغاله 
عــلــى مـــا يــشــبــه الـــنـــّص فـــي مــوضــوعــات 

أعماله األخيرة.
تلك  فـــي  الــنــظــر   )1984( ــقــــادري  الــ أعــــاد 
األعــمــال، وتــحــديــدًا التي تــصــّور مأساة 
غــــرق املــهــاجــريــن فـــي الــبــحــر املــتــوســط، 
مــــحــــاواًل اســـتـــقـــراء املـــســـافـــة فـــي مــوقــفــه 
ميتافيزيقة  فـــي  والـــخـــوض  اإلنـــســـانـــي 
املـــــوت وتـــقـــديـــم وجــــه نــظــر إنــســانــيــة ال 
ترّكز على املأساة بقدر ما تفتح بابا ملا 
هو أبعد من حتمية الفناء: االنتقال إلى 

عالم آخر أكثر طمأنينة.
الصدفة حن  عــن طريق  البداية جــاءت 
وقعت بن يــدي الــقــادري لوحة بالفحم 
فـــنـــاٍن مــغــمــور، قبل  لحبيبن مـــن رســـم 
جهن 

ّ
مت اللبنانية  السواحل  يغادرا  أن 

إلــى اليونان بحثا عــن حياة أفــضــل. إال 
أن الزوجن/ الحبيبن لم ُيعَرف عنهما 
أي جديد. في قصة اختفاء الزوجن رأى 
الـــقـــادري صــــورة ملــفــهــوم الــبــقــاء مــحــّواًل 
ــْن فــانــَيــْن إلـــى كيان  إّيــاهــمــا مــن بــشــريَّ
أزلي اكتسب صفاته خالل عبوره العالم 
األرضي بماديته، والتوّحد مع الطبيعة 

املنشودة في ما ُيدعى أرض األحالم.
 اســُمــه من 

ٌ
فــاملــعــرض »أركـــاديـــا« مــأخــوذ

تاريخها  يعود  يونانية  محافظة  اســم 
إلــــى الــعــصــور الــقــديــمــة. فـــي األســاطــيــر 
إلـــه  ــا أرض  ــ ــاديـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة، كـــانـــت أركـ
ــنـــون عـــصـــر الــنــهــضــة  ــي فـ ــ الـــــبـــــراري، وفـ
ِفي بها باعتبارها أرض 

ُ
األوروبية، احت

األحالم أو األرض املوعودة.
ــد الــــــقــــــادري إلــــــى تــصــويــر  ــمـ ــد أن عـ ــعـ بـ
أنه  منه  ظنا  نــجــاة  ْي 

َ
بسترت الحبيبن 

يكمل ما بــدأه في معرضه األخــيــر، كان 
بــلــوغ  أراداه، وهــــو  مـــا  واملـــــــرأة  لــلــرجــل 
السواحل اآلمنة، حيث النعيم. وبداًل من 
على  العشب  نما  الــبــحــر،  يبتلعهما  أن 
واستحال  أكتافهما،  ق 

ّ
تسل جسديهما، 

البحر  إنــه  نعيما،  األزرق  الجحيم  ذلــك 
األخير  تناوله في معرضه  الــذي  نفسه 
»يا بحر« )2016(، والذي تضّمن أعمااًل 

خـــارج بـــالده، عــاد ليرّكز فــي عمله على 
الجوانب اإلنسانية املعاصرة واملرتبطة 
الــعــربــي )كما  الــبــصــري  الثقافي  بـــاإلرث 
فــي معرضه املــقــام فــي 2014( والــحــروب 
والهجرة واالنــتــمــاء. ومــع عــودتــه حــاول 
أن يبني جدارًا مؤقتا بينه وبن الحقيقة 
القاسية لهذا العالم؛ انقطع عن مشاهدة 
النظر  متجنبا  ســنــة،  مــن  ألكــثــر  التلفاز 
أو متابعة أي مــن األحــــداث املــرّوعــة عن 

الــــحــــرب والـــــدمـــــار فــــي املـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
تتناولها وسائل اإلعالم الدولية ومواقع 

التواصل االجتماعي دون توقف. 
ــقــــادري بــخــلــق حيز  ــدأ الــ لـــعـــدة أشـــهـــر بــ
فيزيائي حميم عبر زرع الباحة الخلفية 
ــار فــي قلب  ــ ملــحــتــرفــه بــاألشــجــار واألزهــ
بيروت، املدينة املزدحمة باالضطرابات 
واألجواء املشحونة. كان قد بدأ يمارس 
ــة واالهــتــمــام بــالــحــديــقــة، األمـــور  الـــزراعـ
التي أصبحت ممارسات مالزمة لطقس 
 
ّ
 بــبــث

ً
الـــرســـم والــتــلــويــن، وكـــانـــت كــفــيــلــة

ـــل فـــضـــائـــه الــفــكــري  ــ ــاة جــــديــــدة داخـ ــيـ حـ
ــام 2015، بــدأت  والــلــونــي. لــكــن ومــنــذ عـ
قـــســـوة الـــواقـــع تــخــتــرق الـــجـــدار املــؤقــت 
إليه، وتتحّول  الفنان لتصل  الــذي بناه 
إلـــى حــقــائــق فنية فــي أعــمــال معرضيه 

األخيرين.

ــوه  حــــــّول فــيــهــا الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي وجــ
ملؤها  تراجيدية  أيقونات  إلــى  الغرقى 

التعب واأللم والعذابات. 
لــكــنــه فــي مــعــرضــه الــجــديــد، يــقــتــرب من 
اء، ووعٍد 

ّ
عالم تخييلّي ألرٍض جديدٍة غن

بعيش آمن، ليحّرر شخوصه من سطوة 
بهما،  نفسه  حــّرر  وبـــدوره  التراجيديا، 
ربــمــا إليــصــال أولــئــك الـــذي قــضــوا على 
شــواطــئ الــغــرب، أو طمعا فــي الــوصــول 

وإن مجازيا، إلى »أركاديا«.
بــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن تــنــاول 
املـــواضـــيـــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة، 
يقّدم القادري هذا املعرض على اعتباره 
 مـــن أشـــكـــال املـــهـــادنـــة بــيــنــه وبــن 

ً
شـــكـــال

قــتــهــا الـــنـــزاعـــات 
ّ
الــــواقــــع فـــي مــنــطــقــة مــز

والحروب. الفنان الذي استقّر في لبنان 
عام 2015، بعد تسع سنوات من العيش 
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زيت على قماش، من أعمال المعرضحبر وفحم على فلّين

عبد القادري

من صنعاء، تصوير: محمد حّمود

عبد القادر علّولة



من  سلسلة  بعد  ألمانيا  في  سوءًا  العرب  الالجئين  وضعية  تزداد 
المجّن على  التي قلبت ظهر  الجديدة   الصارمة  والقوانين  األحداث 
في  االستقرار  عن  بحثًا  بلدانهم  أوضاع  من  الهاربين  هؤالء  تطلعات 

»الجنة األوروبية«

ألمانيا
القوانين الُمتشّددة ترعب الالجئين

سوريّو فرنسا يدعمون ثورتهم

فرانكفورت ـ ريتا باريش

شــكــل مــطــلــع الـــعـــام املـــنـــصـــرم، بعد 
ــة فــــارقــــة فــي  حــــادثــــة كــــولــــون، عـــامـ
تغير سياسة أملانيا تجاه الاجئني 
مــن خــال اإلجــــراءات الــتــي  اتخذتها وزارتـــا 
ــلــــيــــة والــــــعــــــدل، ووجـــــــد فـــيـــهـــا الــيــمــني  الــــداخــ
املتطرف ذريعة ملهاجمة سياسة املستشارة 
مـــيـــركـــل، اســـتـــنـــادا إلــــى أحــــــداث تـــــورط فيها 

مهاجرون والجئون من جنسيات عربية.

ماذا تقول أرقام العام المنصرم؟
الصادرة حديثا مع  الرسمية  للتقارير  وفقًا 
بــدايــة 2017، ال يــــزال الــقــادمــون مــن ســوريــة 
يمثلون الفئة العظمى من طالبي اللجوء في 
العام الفائت بنسبة 36% من مجمل الطلبات. 
وحلت أفغانستان في املرتبة الثانية بنسبة 
17% ثم العراق بنسبة 13%. وعلى الرغم من 
الــتــراجــع املــلــحــوظ فــي طلبات الــلــجــوء خال 
عام 2016، إال أن تلك التي تنتظر البت لدى 
مــكــتــب الــهــجــرة الــفــيــدرالــي ســجــلــت ارتــفــاعــا 
ألــف ملف،  لتبلغ 450  العام  كبيرًا في نهاية 
أي أكثر من حصيلة عام 2015، والرقم يشمل 

ملفات قديمة وجديدة على السواء.
أمـــا بــخــصــوص لـــم الــشــمــل، فــتــشــيــر مــصــادر 
في وزارة الخارجية إلى أن سفاراتها منحت 
حوالي 70 ألف تأشيرة لم شمل في األشهر 
ألفا   50 بـــ  مــن 2016، مقارنة  األولـــى  التسعة 
ــذي ســبــقــه. مــمــا ســيــشــكــل »تــحــديــًا  ــ لــلــعــام الـ
الستيعاب تلك األعــداد«، بحسب  املسؤولني 

عن تلك امللفات.
ألف  أملانيا طوعًا نحو 55  فــي 2016  وغـــادر 
مـــهـــاجـــر، أغــلــبــهــم مــــن دول الـــبـــلـــقـــان، حــيــث 
إقامات.  الحصول على  انعدمت فرصهم في 
ورّحلت أملانيا في 2016 نحو 25 ألفًا، وسط 
تصاعد اللغط بني األحزاب والكتل البرملانية 
واملنظمات اإلنسانية بشأن سياسة الترحيل 

الواجب اتباعها.
وفــــي إطـــــار االتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــاجــئــني 
ــــي في  املــبــرمــة بــني تــركــيــا واالتـــحـــاد األوروبــ
أبريل/نيسان مــن الــعــام املــنــصــرم، وصــل ما 
مجموعه 2672 الجئًا سوريًا إلى أوروبا من 
تــركــيــا منهم 1060 إلـــى أملــانــيــا والــبــقــيــة إلــى 
فرنسا وهولندا. في املقابل، تّمت إعادة 801 
آخــريــن مــن الــيــونــان إلــى تركيا اســتــنــادا إلى 

االتفاقية نفسها.

الحزمة الثانية 
في شهر مارس/آذار 2016، أصدرت الحكومة 
جديدة  قــوانــني  مــن  الثانية  الحزمة  األملانية 
املرتبطة  الــقــوانــني  على  تشديدها  مــن  زادت 
املساعدات  مبلغ  تقليص  وشملت  باللجوء، 

االجتماعية لدعم دورات االندماج.
وجرى تعليق لم شمل األسرة وحرية التنقل 

ــراءات  وغــيــرهــا. وفـــي املــقــابــل تــم تسهيل إجــ
ومن  الــجــرائــم  ملرتكبي  الــتــرحــيــل، خصوصا 

ليست لهم حظوظ في قبول لجوئهم.
الــســوريــون عــمــومــًا يحصلون  كـــان   فبعدما 
على حــق الــلــجــوء، الــذي يمنحهم إقــامــة ملدة 
ثــاث ســنــوات وحــق العمل كــامــًا، ويؤهلهم 
بـــعـــدهـــا لــطــلــب اإلقــــامــــة الــــدائــــمــــة، مــــع كــامــل 
الحق في لّم الشمل لألزواج واألبناء القصر، 
الثانوية  الحماية  على  يحصلون  أصبحوا 
املـــؤقـــتـــة، وهــــو نــــوع مـــن الــلــجــوء يــمــنــح حق 
ــدة قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد  ــ ــ ــــدة ســـنـــة واحـ ــة ملـ ــامــ اإلقــ
لسنة أخرى مرتني فقط. وبهذا تصل الفترة 
الزمنية للحماية الثانوية إلى ثاث سنوات 
دوافــع  بقيت  ولــو  حتى  للتمديد  قابلة  غير 
الحاصلون  قائمة. وقد يتمكن  اللجوء  طلب 
على الحماية املؤقتة من الحصول على حق 
اإلقامة الدائمة بعد خمس إلى سبع سنوات.
و يــمــكــن لــلــســلــطــات املــعــنــيــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
بــشــأن »الــحــمــايــة املــؤقــتــة« حينما يــثــبــت أن 
طلب اللجوء ال يتوافق تمامًا مع مقتضيات 
مـــعـــاهـــدة جــنــيــف الـــخـــاصـــة بـــالـــاجـــئـــني، أي 
عندما ال يستطيع الاجئ إثبات أنه ماحق 
ومضطهد بشكل شخصي، عاوة على وضع 
ــر كــالــســابــق  ــــن، فــلــم يــعــد األمــ بــــاده غــيــر اآلمـ
ــادم مــن ســوريــة تمنح حماية  بــمــجــرد أنـــك قـ
كــالــجــمــيــع، أصــبــحــت الــتــشــديــدات تــقــول بــأن 
الــلــجــوء فــــردي ويــتــعــلــق بــوضــع كــل شخص 

على حدة. 
الــقــرار بتعليق حق  أهــم تبعاته، فكانت  أمــا 
املؤقتة  الحماية  على  للحاصلني  الشمل  لــم 
ملدة سنتني من تاريخ صدور هذه القوانني. 
األمــــر الــــذي دفــــع بــطــالــبــي الــلــجــوء إلــــى رفــع 
دعاوى قضائية غصت بها املحاكم اإلدارية. 
ــة عــلــيــا في  ــ إلـــى أن  أقــــرت فـــي مــحــكــمــة إداريــ
مــقــاطــعــة شــلــيــزفــيــغ، شـــمـــال أملـــانـــيـــا، نــهــايــة 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، نظامًا 
للهجرة بطعنه في حكم  االتــحــادي  للمكتب 
لتلك املحكمة حصلت بموجبه سيدة سورية 
على حق اللجوء كامًا بعد أن رفعت دعوى 
ضد قرار املكتب االتحادي بمنحها الحماية 
ــا شــكــل ســابــقــة قــضــائــيــة تصلح  املـــؤقـــتـــة. مـ

للقياس عليها الحقًا.

قانون االندماج الجديد 
في شهر مايو/أيار من عام 2016 صدر أيضًا 
قانون االندماج الجديد، الذي يشمل خططًا 
خاصة. منها برنامج سوق العمل بالتنسيق 
دخول  لتسهيل  االتحادية،  العمل  وكالة  مع 
الاجئني إلى سوق العمل، والدعم في مجال 
ــــف تــرحــيــل مـــن يـــقـــوم بتلقي  الـــتـــدريـــب، ووقـ
تـــدريـــب مــهــنــي، ومــنــحــه إقـــامـــة لــســتــة أشــهــر 
للبحث عن عمل بعد إنهاء التدريب، وسنتني 
ــال تــوظــيــفــه لـــدى الــشــركــة الــتــي تــدرب  فــي حـ

لديها.  
ومــنــحــت األولــــويــــة فـــي الـــوظـــائـــف لــاجــئــني، 
االتحاد  ومواطني  األملـــان  باملواطنني  إســوة 
األوروبـــــــــي. وجــــــاءت أيـــضـــا خـــطـــوة تكثيف 
ساعاتها  وزيـــــادة  واالنـــدمـــاج  الــلــغــة  دورات 
وفرض استقطاع من املساعدات االجتماعية 

املالية على من ال يلتزم.
ــة أخــــــــرى، تــــم الــــتــــشــــدد فــــي مــنــح  ــهـ ــن جـ ــ  ومــ
إقامات دائمة للحاصلني على إقامة اللجوء 
لثاث ســنــوات، حيث يصبح الحصول على 
ــإتـــمـــام خــمــس  ــًا بـ اإلقــــامــــة الـــدائـــمـــة مـــشـــروطـ
ســـنـــوات. إال فـــي حــــال أتــــم الـــاجـــئ مــســتــوى 
متقدما من اللغة، وشرط الحصول على عمل 
معيشته  مصاريف  تغطية  من  يمّكنه  ثابت 

وتأميناته االجتماعية.
إقامة  مــكــان  تــحــدد  السلطات  كما أصبحت   
الاجئ في مقاطعة محددة ال يمكنه االنتقال 
منها إال في حال وجد عمًا أو قبواًل جامعيًا، 

أو تدريبًا مهنيًا في مقاطعة أخرى.

ما بعد االستحقاق االنتخابي
بالرغم من أن أملانيا ال تنوي إعادة السوريني 
إلى بلد مزقته الحرب في املدى القريب، ولو 
القانون، كما  في حــال وقوعهم تحت طائلة 
شدد وزير الداخلية توماس دي ميزيير في 
تصريح له في سبتمبر/أيلول املاضي، إال أن 
السوريني  الاجئني  أوســاط  التخوف يسود 
وغيرهم، وخصوصًا بعد األحداث اإلرهابية 
واألمنية األخيرة في أملانيا، والتي قد تؤثر 
يشكل  مــا  لــهــم،  املضيف  املجتمع  تقبل  على 
ضــغــطــا بــســن قـــوانـــني جـــديـــدة ال تــصــب في 
أو  أقــــل،  حــقــوقــا  منحهم  لــجــهــة  مصلحتهم، 

تقييد أعدادهم، وغير ذلك من األمور.
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مع إعالن وزير الداخلية األملاني توماس دي ميزير، األربعاء املاضي أن بالده تلقت عام 2016، 
حوالي 280 ألف طلب لجوء، أي بنسبة الثلث مقارنة مع  890 ألفًا لعام 2015 ، ُتختتم حصيلة 
عاٍم لم يكن سهاًل على الالجئني. عام 2015 اتسم بسياسة الترحيب واألبــواب املفتوحة، لكن 
اختتامه بحادثة »التحرش في كولونيا« أدى إلى إصدار حزمة من القوانني والتدابير املتزايدة 
مع حوادث  اإلرهابيتني  وبرلني  إنسباخوفورتسبروغ  بعدها هجمات  جــاءت  ثم  تشددها.  في 
األملــان  عــالقــة  العظمى منهم، وتغير  النسبة  أوضـــاع  مــا عقد  قــلــة،  بها  قــام  أخـــرى،  ومخالفات 
بالالجئني. ليصبحوا أكثر حذرًا بعد موجة من املساعدة في البداية. بالرغم من دخول مرتكبي 
أنيس  فيهم  بمن  فــي سبتمبر 2015،  الــحــدود  فتح  مــن  طــويــل  وقــت  قبل  أملانيا  إلــى  الهجمات 
ُيتمكن من ترحيله بسبب عــدم حيازته ألوراق ثبوتية  الــذي رفــض طلب لجوئه ولــم  العامري، 

صالحة.

نكوص مفاجئ

ابتسام عازم

الرئيس  لــتــولــي  األول  الــيــوم  فــي 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب ملـــــهـــــامـــــه، 21 
ــانـــون الـــثـــانـــي، يــتــوقــع  يـــنـــايـــر/ كـ
مــن  اآلالف  مـــــئـــــات  ــم  ــنــــضــ يــ أن 
األمــيــركــيــني ملــســيــرات فــي جميع 
لإلعان  املتحدة  الواليات  أنحاء 
عــــن اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى تــنــصــيــبــه 
ورئــــاســــتــــه بــســبــب تــصــريــحــاتــه 
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــــذكـــــوريـــــة خـــال 
ــدة من  ــ حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة. واحـ
أهــــــم تـــلـــك املــــســــيــــرات ســتــنــطــلــق 
باسم »مسيرة النساء« وتقودها 
منظمات وجمعيات أميركية غير 
حكومية. ومــن بني قــادة املسيرة 
ومــنــظــمــيــهــا رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة 
األميركية في نيويورك،  العربية 
ــيــــنــــدا صـــــــرصـــــــور.  صــــرصــــور،  لــ
املولودة في نيويورك، من أصول 
فلسطينية، اشتهرت في السنوات 
في  ونــشــاطــهــا  بعملها  األخـــيـــرة 
مــجــال حــقــوق الــعــرب واملسلمني 
املتحدة، وكرئيسة  الــواليــات  فــي 
السياسي  ونــشــاطــهــا  للجمعية 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وحـــــضـــــورهـــــا 
الــــقــــوي عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، ناهيك عــن حضور 
ــارز. وكــانــت صــرصــور  إعــامــي بــ
قد قــادت حملة تكللت بالنجاح، 
العام املاضي، من أجل ضم أعياد 
إلى  الفطر واألضــحــى،  املسلمني، 
األعياد الرسمية ملدينة نيويورك 

بما فيها املدارس. 
ــاء«، الــتــي  ــســ ــنــ ــرة الــ ــيـ وأمــــــا »مـــسـ
تــقــودهــا صـــرصـــور مـــع عــــدد من 
املتوقع  النساء األميركيات، فمن 
أن يحضرها عشرات اآلالف، وإن 
كــانــت الــقــائــمــات عــلــيــهــا حــــذرات 
فـــي الــتــخــمــيــنــات. وانــضــمــت إلــى 
الــحــمــلــة مــنــظــمــات أمــيــركــيــة من 
جميع أطياف املجتمع األميركي، 
بــشــؤون  تعنى  منظمات  ومــنــهــا 
ــــني، وحــــقــــوق  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــــعــــــرب واملـ
األمــيــركــيــني مــن أصـــول أفريقية، 
والسكان األصليني، والاتينيني، 
ونــــاشــــطــــني فـــــي مــــجــــال الــبــيــئــة 
ــــط األســــــــــــــري وحـــــق  ــيـ ــ ــطـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ

اإلجهاض، وغيرها الكثير. 

مسيرة نسائية 
ضد ترامب

لبنى سالم

تــنــشــط الــجــالــيــة الـــســـوريـــة فـــي مــديــنــة لــيــون 
املنفى  فــي  الــســوريــة  القضية  لدعم  الفرنسية 
والتعريف بها. ومن بني هؤالء تبرز األستاذة 
كــأحــد مؤسسي  نــجــوى ســحــلــول،  الجامعية، 
ــة حـــرة  ــوريــ ــن أجـــــل ســ »الـــهـــيـــئـــة اإلعــــامــــيــــة مــ
وديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي لـــيـــون. وهــــي واحــــــدة من 
عام   أسست  املدينة،  فــي  السورية  الجمعيات 
2013 مــن فرنسيني مــن أصــل ســـوري، وتضم 
الــيــوم ســـوريـــني، بينهم الجــئــون إضــافــة إلــى 
ــــورة، وتـــأخـــذ  ــثـ ــ فــرنــســيــني مــتــضــامــنــني مــــع الـ
القضية  لــدعــم  نشاطات  تنظيم  عاتقها  على 
أن   إلــى  املنفى. وتشير سحلول  فــي  الــســوريــة 
الهدف األول من تأسيس الهيئة »هو مواجهة 
آلة إعام النظام املمنهج في فرنسا، والتنديد 
بالجرائم التي تحصل كائنًا من كان فاعلها، 

الثورة في الداخل السوري، كما فعلنا حينما 
استخدم النظام الساح الكيماوي عام 2013، 
وانتخابات الــدم فــي حــزيــران 2014، وعــدد ال 
قصف  تستنكر  التي  التجمعات  من  يحصى 
ومحاصرة املدنيني، آخرها كان من أجل حلب 
ووادي بــردى، إضافة إلى املناسبات الكبرى، 

كذكرى انطاق الثورة«.
وتــضــيــف »كــمــا ننظم مــحــاضــرات وأمــســيــات 
لشرح  باحثني  فيها  بشكل دوري نستضيف 
الــحــالــة الـــســـوريـــة وتــقــديــم مــعــلــومــات دقــيــقــة 
حول تاريخ النظام السوري، وأسباب انطاق 
الثورة، وتفسير مسارها، نقدمها للفرنسيني 
وغير املطلعني على واقع الحال الذي يعيشه 
صحافيني  استضافة  إلى  إضافة  السوريون. 
املناطق  أوضــاع  فرنسيني عاشوا  وإعاميني 
التي تقصف يوميًا، وأحيانًا نسلط األضواء 
عــلــى مــعــانــاة الـــســـوريـــني ومــآســيــهــم بــتــقــديــم 

ونـــشـــر مــعــلــومــات صـــادقـــة ومــوضــوعــيــة عن 
الــســوريــة وإظــهــار وجهها وصورتها  الــثــورة 
النظام  وحقيقة  بتاريخ  والتذكير  الحقيقية، 
الديكتاتوري والشمولي السوري منذ 45 سنة 
والــــذي أدى لــثــورة الــشــعــب الــســوري مــن أجــل 
التخلص منه«.  وفي ساحة »بيل كور« وسط 
مدينة ليون الفرنسية، يتوزع شباب وشابات 
ســـوريـــون يــلــفــون عــلــى أكــتــفــاهــم عــلــم الــثــورة 
الـــســـوريـــة، ويــــوزعــــون مـــنـــشـــورات عــلــى املــــارة 
تعرف بمعاناة السوريني وتدعو للوقوف في 
الحديث  أطــراف  صفهم، كما يتبادلون معهم 
حول القضية السورية. الساحة نفسها، كانت 
قــد شــهــدت، مــنــذ أســابــيــع، وقــفــة احتجاجية 
آلالف املــتــضــامــنــني مـــن ســـوريـــني وفــرنــســيــني 

وجنسيات أخرى مع أهالي حلب. 
بتنظيم وقفات  »نقوم  تقول نجوى سحلول: 
ومــــظــــاهــــرات، كــلــمــا اقـــتـــضـــت الـــحـــاجـــة لــدعــم 

ــهـــادات حــيــة ألشـــخـــاص عـــاشـــوهـــا«. مهند  شـ
شـــاب ســــوري الجـــئ فـــي فــرنــســا وصـــل إليها 
قــبــل ســنــتــني، يـــشـــارك فـــي مــعــظــم الــفــعــالــيــات 
أجل  مــن  االحتجاجية  والــوقــفــات  التضامنية 
سورية، يقول: »رسالتنا األولى هي للمجتمع 
الــفــرنــســي عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، كــمــنــظــمــات 
السياسية، كونها  املدني والتكتات  املجتمع 
تساهم بشكل حقيقي بصنع القرار السياسي 
في فرنسا. نتواصل معهم، لنحقق املناصرة 
وكــســب الــتــأيــيــد الشعبي لــلــثــورة الــســوريــة«، 
الــشــارع نجد تفاوتًا كبيرًا في  ويضيف »فــي 
الناس. هناك من يبدون تعاطفًا  أفعال  ردود 
كــبــيــرًا لـــدرجـــة أنــهــم يــحــتــضــنــونــنــا ويــبــكــون، 
هناك  املقابل  في  إلينا.  ينضمون  من  وهناك 
الــثــورة، ملسنا تقصيرًا من  يــعــرف علم  مــن ال 
العمل اإلعــامــي املوجه  الــثــورة في  مناصري 

للمجتمع الغربي ومن ضمنهم الفرنسي.

يواجه الالجئون 
العرب مصاعب 

قانونية جديدة 
لالستقرار في ألمانيا 

)Getty(

جاليات
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لحق روما بركب املتأهلني لربع نهائي كأس 
إيطاليا لكرة القدم بفوزه في دور الستة عشر 

برباعية نظيفة على سامبدوريا في ملعب 
األوليمبيكو. وافتتح البلجيكي راجا ناينغوالن 

باب التسجيل في الدقيقة 39 وضاعف إدين 
دجيكو الغلة في الدقيقة 47. وقطع اإليطالي 

ستيفن شعراوي الطريق على سامبدوريا في 
العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 قبل 

أن يختتم ناينغوالن الرباعية في الدقيقة 90.

أكد الجناح اإلسباني لفيورنتينا اإليطالي، 
كريستيان تيو، الذي تأهل في صفوف برشلونة 
وخاض مباراته األولى مع الفريق األول له تحت 

قيادة بيب غوارديوال، أنه سيظل طوال حياته 
»ممتنًا« له، ملساعدته في تحقيق حلمه. وفي 

مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية )إفي(، أبدى 
تيو اقتناعه بأن برشلونة هو »أفضل فريق في 

العالم«، وأن الفريق الذي يقوده املدرب لويس 
إنريكي قادر على الصراع حتى النهاية.

بفضل هدفني من العبيه كايل توريس ورايان 
غينغل فاز أوتاوا سناتورز خارج ملعبه 2- صفر 

على كولومبوس بلو غاكتس في دوري هوكي 
الجليد بأميركا الشمالية. وهذه هي أول هزيمة 

لبلو غاكتس في الوقت األصلي خال آخر 21 
مباراة. ولعب مايك كوندون حارس سناتورز دورًا 

هائًا في فوز فريقه بعد أن نجح في إنقاذ 42 
فرصة. وفي مباراة أخرى، فاز واشنطن كابيتالز 

على مضيفه سانت لويس بلوز 3-7.

روما يقصي سامبدوريا
من كأس إيطاليا بفضل 

راجا ناينغوالن

كريستيان تيو: 
سأبقى ممتنًا طوال 

حياتي لغوارديوال

سناتورز يفوز 
بلو غاكتس في دوري 

هوكي الجليد

يتطلع الجميع 
إلى قمة 
الدوري اإليطالي 
في الجولة 
العشرين حين 
يستضيف نادي 
ميالن نظيره 
نابولي في 
مباراة ال تحمل 
القسمة على 
اثنين، في ظل 
الصراع الدائر 
بين عدة أندية 
على المركز 
الثالث المؤهل 
إلى دوري أبطال 
أوروبا. من جانب 
آخر ينتظر عشاق 
الكرة اإلنكليزية 
المباراة الكبيرة 
بين مانشستر 
سيتي المتعثر 
مع اإلسباني 
بيب غوارديوال 
والذي يستقبل 
نادي توتنهام 
هوتسبر المتألق 
مؤخرًا.

)Getty/نابولي انتصر ذهابًا بنتيجة 4-2 )فرانسيسكو بيكورارو

صراع المقاعد األوروبية
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نوفاك ديوكوفيتش: 
أرفع القبعة لدينيس 

لعب بشكل رائع

برشلونة ينهي عقدة »األنويتا«
ريــال سوسييداد  فريق  معقل  أنويتا،  ملعب  عقدة  كسر  في  برشلونة  نجح 
منافسه في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ووضع قدمًا في نصف النهائي 

بعد فوزه بهدف نظيف.
وعلى أرضية ملعب أنويتا، الذي لم يشهد أي فوز للبرسا منذ 2007 ، وخالل 
نيمار  البرازيلي  أعلن  أحيانًا،  والخشونة  الندية  من  تخل  لم  متكافئة  مباراة 
فك العقدة بهدفه الذي جاء في )د.21( من ركلة جزاء سددها قوية على يمني 

الحارس األرجنتيني جيرونيمو رولي.
بهذه النتيجة داعب الفريق الكتالوني بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس امللك 
حيث إن مباراة اإلياب ستقام في 26 من الشهر الجاري وستكون على أرضه 
يتمكنوا  للفوز هناك كي  الباسك  إقليم  أبناء  يحتاج  بينما  نو،  كامب  بملعب 

من التأهل.
امللك بعد فوزه  أتلتيكو مدريد قد وضع قدمًا في نصف نهائي كأس  وكــان 
فيسنتي  بملعب  أقيمت  التي  الذهاب  مباراة  إيبار خــالل  على  نظيفة  بثالثية 
كالديرون. بينما خسر ألكوركون على ملعبه من ديبورتيفو أالفيس بثنائية 
مدوية  مفاجأة  سلتافيغو  فجر  وكــذلــك  البطولة،  تــوديــع  مــن  ليقترب  بيضاء 

بفوزه على ريال مدريد بهدفني لواحد أيضًا قبلها بيوم.

السنغال تهزم بوركينا فاسو
اكتفى املنتخب السنغالي بالفوز بثنائية نظيفة على بوركينا فاسو في ثاني 

جوالت املجموعة الثانية.
وأصبح »أسود تيرانغا« أول املتأهلني للدور ربع النهائي للبطولة، بعدما تصدر 
مجموعته برصيد ست نقاط من فوزين على تونس وبوركينا فاسو بنفس 
النتيجة )2-0(. وأحرز املنتخب السنغالي هدفّي الفوز قبل مرور ربع ساعة 
للمنتخب  الهدف األول  اللقاء، حيث سجل مهاجم ليفربول ساديو ماني  من 
السنغالي في الدقيقة التاسعة من متابعة لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى. 
أمــام املنطقة بعدها  الثاني من كــرة ثابتة من  الهدف  وأضــاف هنري سايفت 
بأربع دقائق. وكان بوسع »أسود تيرانغا« زيادة الغلة بعدما سنحت له العديد 
من الفرص أمام مرمى الخصم، لكن العبيه افتقدوا الدقة في اللمسات األخيرة. 
الجزائري  املنتخب  املجموعات  بــدور  األخيرة  املباراة  في  السنغال  وستواجه 
الذي خسر 1-2 أمام نظيره التونسي. وتحتل تونس املركز الثاني بثالث نقاط 

وخلفها زيمبابوي والجزائر بنقطة واحدة لكل منهما.

موراي يواجه زفيريف في أستراليا المفتوحة

تغلب النجم البريطاني آندي موراي املصنف األول عامليًا على األميركي سام 
كويري، ليتأهل إلى رابع أدوار بطولة أستراليا املفتوحة ملواجهة األملاني ميشا 

زفيريف الذي تمكن من اإلطاحة بالتونسي مالك الجزيري.
ـــ32 عامليا،  ال للفوز باللقب على كــويــري، املصنف  وفــاز مــوراي املرشح األول 
الـــ24  املصنف  زفيريف،  أمــا  دقيقة.  6-4 و6-2 و6-4 في ساعة و59  بنتيجة 
مقابل  بثالث مجموعات  عامليًا،  الـــ56  املصنف  الجزيري،  فتغلب على  عامليًا، 
واحدة بواقع 6-1 و4-6 و6-3 و6-0 في ساعتني و21 دقيقة. وسبق أن تواجه 

موراي وزفيريف في مباراة واحدة حسمها الالعب البريطاني لصالحه.

... وفافرينكا يقصي ترويسكي
فاز السويسري ستانيسالس فافرينكا، املصنف الرابع عامليًا على منافسه 
اآلخر  ليتأهل هو  للتنس  املفتوحة  الصربي فيكتور ترويسكي في أستراليا 

للدور الرابع من البطولة.
وعقب ساعتني و32 دقيقة، تمكن فافرينكا من الفوز على املرشح الـ29 للقب، 

بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 و6-7 )7-9(.
وبهذا الفوز، يتأهل الالعب السويسري لثمن النهائي إستراليا، حيث سيواجه 
اإليطالي أندرياس سيبي، املصنف 89 عامليًا، الذي تغلب بدوره على البلجيكي 

ستيف دارسيس بواقع 4-6 و6-4 و7-6 )7-1( و6-7 )1-7(. 

فاز اإلسباني رافائيل نادال، املصنف التاسع 
عــاملــيــًا عــلــى مــنــافــســه الــقــبــرصــي مـــاركـــوس 
بغداتيس في ثاني أدوار أستراليا املفتوحة 
للتنس، ليحجز بذلك مقعده في ثالث أدوار 

البطولة. 
وفي ساعتني و13 دقيقة، تمكن نادال، املرشح 
الــتــاســع لــلــقــب مـــن الــتــغــلــب عــلــى بــغــداتــيــس، 
املصنف الـ 36 عامليا، بنتيجة 6-3 و6-1 و3-6.

لثالث  اإلسباني  الالعب  تأهل  الفوز،  وبهذا 
أدوار بطولة أستراليا املفتوحة، حيث يواجه 
فاز  الـــذي  ألكسندر زفيريف  الــشــاب  األملــانــي 
بـــــدوره عــلــى األمــيــركــي فــرانــســيــس تــيــافــوي 

بواقع 6-2 و6-3 و6-4 في ساعة و57 دقيقة.
وواصــــل نــــادال تــألــقــه فــي الــبــطــولــة، حــيــث لم 
يخسر إرساله سوى مرة واحدة في مباراتيه 
بـــالـــبـــطـــولـــة. وتـــخـــلـــص نـــــــادال بـــهـــذا الــشــكــل 
مـــن عــقــبــة مــواجــهــة مــحــتــمــلــة حـــال مــواصــلــة 
ــواره إلــــى نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام حــامــل  ــشــ مــ
الــلــقــب، الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، بعد 
خروج األخير من الدور الثاني بشكل مفاجئ 

استفاد فريق الجزيرة من خسارة العني أمام 
اإلمارات ليوسع الفارق في الصدارة بينهما 
ألربــــع نــقــاط بــفــضــل فــــوزه الــكــبــيــر 5-1 على 
الـــوحـــدة الــــذي لــعــب بــثــمــانــيــة العــبــني معظم 
فترات املباراة في دوري املحترفني لكرة القدم 
وفي لقاء مثير للغاية شهد العديد من حاالت 
ــذا املــوســم.  ــرة فـــي املــســابــقــة هـ الـــطـــرد ألول مـ
وشهد الــشــوط األول مــن املــبــاراة طــرد راشــد 
الــســويــدي حـــارس الــوحــدة بعد أربـــع دقائق 
من البداية عندما خرج من مرماه ليمنع علي 
مبخوت مهاجم الجزيرة من االنفراد وأمسك 

الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.
وانــتــظــر مــبــخــوت حــتــى الــدقــيــقــة 14 ليفتتح 
الــتــســجــيــل لــكــن األرجــنــتــيــنــي ســيــبــاســتــيــان 
بعدها  للوحدة  تعادل  )تيجالي(  تاليابوي 
بــثــالث دقـــائـــق فــقــط قــبــل أن يــتــم طــــرده قبل 
بــأربــع دقــائــق ببطاقة  الــشــوط األول  نــهــايــة 
على  عنيف  بشكل  لتدخله  مــبــاشــرة  حــمــراء 

محمد فوزي مدافع الجزيرة.
وســجــل الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو بــيــريــرا الــوافــد 
لفريقه  الثاني  الهدف  الجزيرة  على  الجديد 

األوزبــكــي دينيس إستومني بثالث  يــد  على 
مــجــمــوعــات الثــنــتــني فـــي مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة 

وفي مباراة اعتبرت مفاجأة املوسم األولى. 
وسبق البن »املاناكور« أن فاز ولكن بصعوبة 
الــذي جمع  الوحيد  اللقاء  فــي  زفيريف  على 
بينهما الــعــام املــاضــي فــي أنــديــان ويــلــز، 7-6 

)8-10( و6-0 و5-7.
ــاز الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك  ــر، فــ ــ ــي لـــقـــاء آخـ وفــ
تــيــم، املــرشــح الــثــامــن لــلــقــب، عــلــى األســتــرالــي 
 )8-6( و7-6  و1-6   2-6 ثــومــبــســون،  جــــوردان 
و6-4 لــيــواجــه الــفــرنــســي بــيــنــوا بــيــيــر، الـــذي 
 )3-7(  6-7 فونيني  فابيو  بــاإليــطــالــي  أطـــاح 

و4-6 و6-3 و3-6 و3-6. 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف  وقــال 
لدينيس«  قبعته  »يــرفــع  إنـــه  عــاملــيــا  الــثــانــي 
إستومني بعدما ودع أمامه بطولة أستراليا 

املفتوحة حامل لقبها، من الدور الثاني.
وصـــرح ديــوكــوفــيــتــش »يستحق الــفــوز ألنــه 
ــع. رفـــع مـــن مــســتــواه عندما  ــ لــعــب بــشــكــل رائـ
كان األمر يتطلب ذلك ولعب بشكل هجومي. 
ــالـــه كـــان رائـــعـــا ودقــيــقــا. كـــان رائـــعـــا من  إرسـ

فــــي الـــدقـــيـــقـــة 21 وســـــط غـــضـــب مــــن العــبــي 
الــوحــدة الــذيــن طــالــبــوا بخطأ ضــد مبخوت 
داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يعقوب قاسم 
ذاته  الالعب  أن يضيف  قبل  الهدف  احتسب 
الـــهـــدف الــثــالــث لــفــريــقــه قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
ــرد قــاســم كــذلــك املــجــري  األول مــبــاشــرة. وطــ
ــــاالج جـــوجـــاك العــــب الـــوحـــدة بـــني شــوطــي  بـ
املباراة ليخوض الفريق الشوط الثاني كامال 

بثمانية العبني فقط.
وأضاف البرازيلي اآلخر إيلتون امليدا الهدف 
الـــرابـــع لــلــجــزيــرة فـــي الــدقــيــقــة 72 بــتــســديــدة 
مباشرة من داخل منطقة الجزاء وبالطريقة 
ذاتها أضاف سلطان برغش الهدف الخامس 
ــل الــوحــدة  لــكــن قــبــل الــنــهــايــة بــدقــيــقــتــني. وظـ
في املركز الخامس برصيد 24 نقطة من 15 
مباراة. وألحق اإلمــارات أول خسارة بالعني 
ــــدوري بــالــفــوز عليه 3-2 فــي املــشــاركــة  فــي الـ
األولى للسعودي ناصر الشمراني مع فريقه 

الجديد.
ــقــــى اإلمــــــــارات لــلــمــركــز 12 بــعــدمــا رفــع  وارتــ
ــاراة. وبـــدأ  ــبــ رصـــيـــده لــتــســع نـــقـــاط مـــن 15 مــ
لكنه  الــعــني  تشكيلة  فــي  أساسيا  الشمراني 
لـــم يــســجــل بـــل افــتــتــح املـــغـــربـــي مـــــراد بــاتــنــة 
الدقيقة 22 من ركلة  لــإمــارات في  التسجيل 
ــرة لــكــن الـــبـــرازيـــلـــي كـــايـــو لـــوكـــاس تــعــادل  حــ
للعني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء 
فشل علي صقر حارس اإلمارات في التصدي 
لها. ونجح البديل إبراهيم دياكيه في وضع 
الــعــني فـــي املــقــدمــة عــنــدمــا أحــســن اســتــقــبــال 

ــان األفــــضــــل«. وأضــــاف  ــ جــمــيــع الـــنـــواحـــي وكـ
ديــوكــوفــيــتــش )29 عــامــا( الـــذي يــتــقــاســم مع 
األسترالي املعتزل روي إيمرسون لقب األكثر 
تتويجا بالبطولة بواقع ستة ألقاب »بالطبع 
لست راضيا عن أدائي ولكن أعتقد أنه يجب 

تهنئة خصمي«.
وتـــابـــع »بـــــدأت املـــوســـم بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة. 
يمكن الخسارة فــي أي يــوم فــال يوجد شيء 
مستحيل. أعتقد أن اداء الالعبني يتحسن كل 
ما  أقصى  قدمت  لقد  يتحسن.  الجميع  عــام. 
لدي اليوم ولكن لم تسر األمور على ما يرام«.

باروني تطيح برادفانسكا وتفجر مفاجأة 
فــــجــــرت الــــكــــرواتــــيــــة املــــخــــضــــرمــــة مـــيـــريـــانـــا 
ــارونـــي ثــانــي مــفــاجــأة ببطولة  لــوســتــيــش بـ
أســتــرالــيــا بــإطــاحــتــهــا بــالــبــولــنــديــة أنييسكا 

رادفانسكا املرشحة الثالثة للقب.
الـ  واملصنفة  عــامــا(   34( لوستيش  وتغلبت 
الثالثة  املصنفة  رادفــانــســكــا  على  عامليا   79
لتفوز  دقيقة،   63 6-3 و6-2 في  بواقع  عامليا 
بــأول مباراة لها في أستراليا املفتوحة منذ 
ريناي  األسترالية  على  تغلبت  عندما   1998
ســتــابــس قــبــل أن تـــودع الــبــطــولــة ســبــع نسخ 

الحقة من الدور األول.
املرشحات  من  ثاني العبة  رادفانسكا  وتعد 
للقب تودع البطولة بعد الرومانية سيمونا 
سقطت  التي  عامليا  الرابعة  املصنفة  هاليب 
فــي الــــدور األول عــلــى يــد األمــيــركــيــة شيلبي 

روجرز بنتيجة 6-3 و1-6.
)إفي(

الرحمن على صدره  تمريرة من محمد عبد 
وسدد مباشرة في الشباك في الدقيقة 71.

ــادل لــــــإمــــــارات بــعــدهــا  ــ ــعــ ــ وعــــــــاد بـــاتـــنـــة وتــ
بــدقــيــقــتــني فــقــط بــتــســديــدة رائـــعـــة مـــن داخـــل 
املنطقة بعدما راوغ اثنني من مدافعي العني 
ووضع الكرة في شباك خالد عيسى. وحسم 
الفرنسي عثمان سو الوافد الجديد لإمارات 

قبل  الــفــوز  هــدف  بتسجيل  لفريقه  النتيجة 
من  أرضــيــة  بتسديدة  دقــائــق  بسبع  النهاية 

داخل منطقة الجزاء.
وقال الشمراني عقب املباراة ملحطة أبو ظبي 
املــبــاراة صعبة  تكون  أن  »توقعت  الرياضية 
ــفـــرق الــصــغــيــرة هـــي الــتــي تــحــرج الــكــبــار  والـ
الخسارة  دائما. هفوات بسيطة كانت سبب 

واملنافس استغلها وفــاز. »أنــا جاهز في أي 
وقت وشاركت اساسيا ألني جاهز وتعاقدت 

مع العني حتى أشارك«.

كأس ملك السعودية 
ودع الشباب منافسات كأس ملك السعودية 
ــقـــدم مــبــكــرا مـــن دور 32 بــالــخــســارة  لـــكـــرة الـ
ــام وج املــغــمــور املــنــتــمــي لــلــدرجــة  1-صـــفـــر أمــ
الجابر  املــدرب سامي  يتقدم  أن  قبل  الثانية 

باالعتذار للمشجعني.
وسجل الروماني بتريسور فوينا هدف وج 
بعد تسع دقائق من البداية قبل أن يفشل في 
النتيجة بعد مرور ساعة بإهداره  مضاعفة 
ــــدر عــبــد الــلــه األســـطـــا العــب  ــزاء. وأهـ ــ ركــلــة جـ
الشباب فرصة التعادل في الدقيقة 14 عندما 

أهدر ركلة جزاء أيضا.
وسيلتقي وج في دور الستة عشر مع هجر 
ــاز 2-1 عــلــى الــعــروبــة. ونــقــل حساب  الــــذي فـ
الشباب على تويتر عن الجابر قوله »أعتذر 
لــلــجــمــاهــيــر وأتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة الــخــســارة 
والــخــروج من البطولة ألنــي مــدرب الفريق«. 
وأضــــاف أنـــه اضــطــر لــلــدفــع بــالعــبــني صغار 
عشرة  عــن  تزيد  التي  الغيابات  لكثرة  نظرا 

العبني.
ولحق النهضة باملتأهلني لدور الستة عشر 
بــفــضــل هــــدف مــتــأخــر مـــن فــهــد املـــالـــكـــي في 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــدل 

الضائع في مباراة دور 32 أمام نجران. 
)رويترز(

الجزيرة يهزم الوحدة في قمة إماراتية تأهل نادال ومفاجآت كبيرة في بطولة أستراليا للتنس
بعد خروج ديكوفيتش 

تواصلت المفاجآت 
بخروج البولندية أنييسكا 
رادفانسكا في منافسة 

السيدات

حسم الجزيرة قمة 
اإلمارات فيما ودع الشباب 
السعودي مسابقة الكأس 

على يد فريق مغمور

رادفانسكا ثاني العبة تودع البطولة بعد الرومانية هاليب )سعيد خان/فرانس برس(

كوبر مطالب بتعديل أوراقه )خالد دسوقي/ فرانس برس(

صالح يطالب زمالءه بضرورة الفوز )جاستن تاليس/ فرانس برس(

العين تعرض لخسارة في الدوري اإلماراتي )نذار بلوط/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

لكرة  املــصــري  املنتخب  يــخــوض 
ــــوم، اخــــتــــبــــارًا صــعــبــًا  ــيـ ــ ــــدم، الـ ــقـ ــ الـ
األوغــنــدي  نظيره  يــواجــه  عندما 
الجولة  إطـــار  فــي  بـــورت غنتيل  على ملعب 
ــة  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــمــــوعــ ــة ملـــــبـــــاريـــــات املــــجــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
بنهائيات كأس األمم األفريقية املقامة حاليًا 
في الغابون، فيما تلتقي غانا مع مالي في 

املباراة الثانية باملجموعة.
ويــــــــؤدي الـــفـــريـــق املــــصــــري صــــاحــــب الـــرقـــم 
املــبــاراة في ظل  الفوز باللقب،  القياسي في 
ضغوط فنية ومعنوية كبيرة بعد التعادل 
السلبي مع مالي في الجولة األولى وتوقف 

الفراعنة 
يالحقون الفوز

مصر تتحدى أوغندا

تتجه أنظار الجماهير المصرية، اليوم، إلى الغابون 
لمتابعة المباراة الحاسمة لمنتخب الفراعنة أمام 
على  تجبرهم  مواجهة  في  األوغندي،  نظيره 
وقبل  األخيرة  الجولة  لمفاجآت  تجنبا  الفوز 

مواجهة غانا

تقرير

رصيدهما عند نقطة واحدة، فيما تصدرت 
غـــانـــا بــرصــيــد ثــــالث نـــقـــاط مـــن الـــفـــوز على 

الفريق األوغندي بهدف دون رد.
وتـــأتـــي أهــمــيــة املـــواجـــهـــة لــيــس فــقــط لــكــون 
الــتــي  املــنــتــخــبــني لتجميع أوراقـــهـــمـــا  ســعــي 
تبعثرت في الجولة األولى، ولكن أيضًا من 

لجولتني  تحضيرية  مواجهة  أنها  منطلق 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــني بــــــني الــــفــــريــــقــــني فــــــي شـــهـــري 
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول املقبلني في 
الثالثة والرابعة بتصفيات كأس  الجولتني 
املــنــتــخــب  بـــروســـيـــا 2018. ويــبــحــث  الـــعـــالـــم 
املصري عن الفوز، ألن ذلك سيكون الخطوة 
األولـــــى والــرئــيــســيــة فـــي طـــريـــق تــأهــلــه إلــى 
ــع الــنــهــائــي، وفـــي حــالــة الــخــســارة  ــــدور ربـ الـ
أو الــتــعــادل ســتــكــون األمــــور قــد خــرجــت من 
يـــده، وســتــحــدد نــتــائــج اآلخــريــن مــوقــفــه من 

البطولة.
ــنـــي لـــلـــفـــراعـــنـــة عــلــى  ــفـ وحـــــــرص الــــجــــهــــاز الـ
الــخــروج بالالعبني مــن أجـــواء الــتــعــادل مع 
مالي، مؤكدًا لهم أن الفرصة ما زالت كبيرة 
النهائي  إلــى ربــع  املــريــح  أمــامــهــم للصعود 
أوغندا  مباراتي  في  والفوز  التركيز  بشرط 
ــلـــى أن املــــوقــــف صــعــب،  وغـــــانـــــا، مــــشــــددًا عـ
باستبعاد  ومــهــددًا   ،

ً
مستحيال ليس  ولكنه 

أداء دوره. وبعد ساعات من  من يقّصر في 
األرجنتيني  الفني  املدير  بــدأ  مالي،  مــبــاراة 
هــيــكــتــور كـــوبـــر االســـتـــعـــداد لــلــقــاء أوغـــنـــدا 
ــة املـــنـــافـــس وكـــشـــف نــقــاط  ــ عـــن طـــريـــق دراســ
قــوتــه وضــعــفــه، إضــافــة إلـــى عـــالج األخــطــاء 
األولــى  املــبــاراة  فــي  التي وقعت  والسلبيات 
وأدت إلى خسارة أول نقطتني في منافسات 

الدور األول.
ــة ملـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــره  ــنـ ــراعـ ــفـ ويـــســـعـــى الـ
مالي  مع  التعادل  بعد  أبــدت غضبها  التي 
ــع الــــذي  ــوقـ ــتـ ــعـــــرض املــــتــــواضــــع غـــيـــر املـ ــ والـ
الــفــنــي األرجنتيني  املــديــر  دفــعــهــا النــتــقــاد 
ــاد الـــالعـــبـــني  ــقــ ــتــ ــه الـــدفـــاعـــيـــة وافــ ــتـ ــقـ ــريـ وطـ
إلى  إضافة  الهجومية،  والدفعة  للتجانس 
رقابة  بعد  امللعب  داخـــل  القائد  دور  غــيــاب 

محمد صالح.
املنتخب املصري،  وقــال أسامه نبيه، مــدرب 
ــع الــنــهــائــي ليس  ــدور ربــ ــ ــى الــ إن الـــتـــأهـــل إلــ
صـــعـــبـــًا عـــلـــى مـــصـــر فــــقــــط، وإنــــمــــا عـــلـــى كــل 
مشددًا  البطولة،  لــقــوة  املــشــاركــة  املنتخبات 
أن فريقه يضع نصب عينيه استعادة  على 
الــهــيــبــة والــســمــعــة األفــريــقــيــة اعـــتـــمـــادًا على 
نضج الالعبني واستيعابهم لدرس التعادل 
مــع مالي فــي املــبــاراة األولـــى بالرغم مــن أنه 
البطولة،  فــي  قوية  دوافـــع  لديه  فريق منظم 
وأمــام مصر على وجه الخصوص، ويتولى 
مسؤوليته مدرب كبير صاحب فكر ويجيد 
التعامل مع الكبار باألداء الدفاعي وسيكون 
نــدًا قويًا في مباراتي غانا وأوغــنــدا، مؤكدا 
أنه بالرغم من رضا كوبر عن أداء الالعبني 

يسعى الفراعنة 
لمصالحة جماهيره التي 

أبدت غضبها بعد التعادل

الحضري صاحب الخبرة األفريقية الكبيرة )فريد قطلب/ األناضول(

أنــه قد يجري تغييرًا في التشكيل ولكن  إال 
بحدود. وأضاف نبيه: »ال أبحث عن مبررات 
الالعبون  بالفعل  ولكن  مالي،  أمــام  للتعادل 
تــأثــروا بــالــحــرارة العالية والــرطــوبــة وســوء 
أرضـــيـــة املــلــعــب الــتــي تــســبــبــت فـــي إصــابــات 
مما  أتعجب  لــذا  املنتخبات،  كل  في  لالعبني 
ــبـــاراة  ــــردد حــــول إصـــابـــة الـــشـــنـــاوي قــبــل املـ تـ

وإشراكه مصابًا«.
ورفـــض حملة الــهــجــوم عــلــى الــالعــب محمد 
النني، نجم أرسنال اإلنكليزي، وقال إنه أدى 
املطلوب منه على  مــبــاراة جيدة وأدى دوره 
أكمل وجه، وهو يفوق دوره في أرسنال ألن 
لــه شــقــان أحــدهــمــا دفــاعــي واآلخـــر هجومي، 

ومن جانبه، أبــدى املــدرب الصربي ميلوتني 
ســريــدويــفــيــتــش ثــقــتــه فـــي تــأهــل فــريــقــه إلــى 
الــدور ربع النهائي بالرغم من الهزيمة أمام 
الــدور األول، وقــال: »مواجهة مصر  غانا في 
ســتــكــون الـــبـــوابـــة األولــــــى لــلــصــعــود، تليها 
بوابة مالي. مطلوب منا الفوز في املباراتني 
وســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا مــن أجـــل تحقيق 
هــذا الهدف لنثبت أننا لم نــأت إلــى الغابون 

صدفة أو بضربة حظ«.
وأضـــــاف أن فــريــقــه كــــان األفـــضـــل أمــــام غــانــا 
وخــســر مـــن خــطــأ وحــيــد دفــــع الــفــريــق ثمنه 
ــرة بــني  ــبـ ــًا، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى فــــــارق الـــخـ ــيـ ــالـ غـ

الفريقني، والذي أدى إلى هذه النتيجة.

مــا  أدوا  ــبـــني  الـــالعـ جــمــيــع  أن  عـــلـــى  مــــشــــددًا 
عــلــيــهــم، وعــلــى رأســـهـــم مــحــمــد صــــالح الـــذي 
تم تبديله حرصًا على عدم إجهاده، وكذلك 

مروان محسن. 
اإلعالمية  تصريحاته  نبيه  أســامــه  وواصـــل 
الحسابات  خــارج  أصبح  الشناوي  إن   

ً
قائال

فــي الــبــطــولــة، ولــيــس هــنــاك اســتــبــدال، ولكن 
األمر ليس مقلقًا، ألن إصابة شريف إكرامي 
ــالــــة إصــــابــــة عــصــام  ــي حــ ــ لـــيـــســـت قــــويــــة، وفــ
الحضري، الحارس األساسي، سيلعب األقل 
إصابة، وأضاف: »نحن كجهاز فني لن ندرب 
العبًا عل حراسة املرمى، ولكن إذا أراد أحدهم 

ذلك كإجراء احتياطي سيحدث«. 

ــال لــهــذه  ــتـــش: »ال مــــجــ ــيـ ــفـ ــريـــدويـ وتــــابــــع سـ
ــــرى، ال وقـــت وال  ــرة أخـ األخـــطـــاء الــســاذجــة مـ
فرصة في الغابون إال بالتخلص أمام مصر 
ومالي من حالة الخوف التي كنا عليها في 
الــشــوط األول مــن مــبــاراة غــانــا. نحن بالفعل 

جاهزون، فليس أمامنا إال الفوز«.
فــي نهائيات  املــصــري  املــنــتــخــب  ولـــم يخسر 
كأس أمم أفريقيا في عشرين مباراة متتالية، 
 1/2 الجزائر  أمــام  الهزيمة  منذ  وبالتحديد 
في نسخة عام 2004. والتقى الفريق املصري 
مــع أوغــنــدا فــي بــطــوالت أفريقيا ثــالث مــرات 
أعوام 1962 و1974 و1976 وفاز فيها بنتيجة 
واحــــــدة هـــي 1/2، كــمــا لــعــبــا فـــي تــصــفــيــات 

نسخة 1968 وفازت مصر ذهابًا بهدف دون 
لــقــاء اإليــــاب بسبب حـــرب 1967،  رد، وألــغــي 
كما لعبا في تصفيات نسخة جنوب أفريقيا 
إيــابــًا 6/صــفــر بعدما  الــفــراعــنــة  ــاز  1996 وفــ
ــداف، وحــقــق الفريق  تــعــادال ذهــابــًا بـــدون أهــ
األوغــنــدي فـــوزًا وحــيــدًا على املصريني وهو 

1/5 في دورة األلعاب األفريقية عام 1965.
ويزين الحارس دينيس أونيانغو )29 عامًا(، 
نجم صن داونز بطل جنوب أفريقيا، تشكيلة 
منتخب أوغـــنـــدا بــعــد حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
أفــضــل العــب داخـــل الــقــارة ودخــولــه منتخب 
أفــريــقــيــا لــعــام 2016، كــمــا نـــال أيــضــًا جــائــزة 

أفضل العب في أوغندا.
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رياض الترك

التونسي  املنتخب  مــشــوار  انتهى 
اليد  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  فــي 
2017 املقامة في فرنسا، وذلك بعد 
أن خـــرج مــن دور املــجــمــوعــات بــشــكــل رسمي 
رغــم أنــه حقق فــوزه األول فــي املــونــديــال، لكن 
هذا االنتصار لم يسعفه من أجل حصد بطاقة 
األيــســلــنــدي في  املنتخب  فـــوز  مــؤهــلــة بسبب 

املباراة األخرى من نفس املجموعة.
وخسر املنتخب التونسي في مباراته األخيرة 
من دور املجموعات بفوز على منتخب أنغوال 
انــتــهــى   

ُ
حـــيـــث  ،)34  –  43( عــريــضــة  بــنــتــيــجــة 

 23( التونسي  املنتخب  بتقدم  األول  الــشــوط 
الــذي يشارك  – 16(. وكــان املنتخب التونسي 
في فرنسا 2017 بعد أن حل وصيفًا لبطولة 
ــى الــفــوز  ــام املــــاضــــي، بــحــاجــة إلــ ــعـ أفــريــقــيــا الـ
بمباراته األخــيــرة مــن أجــل اإلبــقــاء على آمــال 
التأهل إلى الدور الثاني، شرط فوز مقدونيا 
على أيسلندا في املــبــاراة األخــرى للمجموعة 

الثانية.
لـــكـــن املـــنـــتـــخـــب األيـــســـلـــنـــدي أفــــشــــل املــخــطــط 
ــام  الــتــونــســي وخـــطـــف نــقــطــة الـــتـــعـــادل مـــن أمـ
 –  27( املــبــاراة  انــتــهــاء  بعد  مقدونيا  منتخب 
 ،)12  –  15( األول  الــشــوط  انتهى  أن  بعد   )27

مونديال
كرة اليد

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الـ 16 لبطولة العالم في كرة اليد، حيُث 
فشل المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني بسبب فوز أيسلندا في 
والمنتخب  القطري  المنتخب  العرب  من  تأهل  وقت  في  األخيرة،  المباراة 

المصري، في وقت ودعت البطولة السعودية، تونس، البحرين

3031
رياضة

تقرير

البطاقة  عــلــى  األيــســلــنــدي  املنتخب  ليحصل 
الرابعة املؤهلة من هذه املجموعة، التي تعني 
خروج تونس من البطولة بشكل رسمي، وذلك 
ــارق األهـــــداف الــــذي مــنــح األفــضــلــيــة  بــســبــب فــ
أيسلندا وتونس  أن مواجهة  ُيذكر  أليسلندا، 
انتهت بالتعادل )22 – 22(. ولحقت أيسلندا 
بــمــنــتــخــبــات إســـبـــانـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا الــلــتــني 
تـــتـــواجـــهـــان الحـــقـــا عــلــى صــــــدارة املــجــمــوعــة، 
نقاط   5 إلــى  رفعت رصيدها  التي  ومقدونيا 
في املركز الثالث بفارق نقطة أمام منافستها.

أمــــا تـــونـــس الـــتـــي تـــألـــق فـــي صــفــوفــهــا خــالل 
بنور بتسجيله عشرة  أمــني  أنغوال  لقاء ضد 
أهداف، فأنهت البطولة في املركز الرابع بأربع 
نـــقـــاط مـــن فــــوز وتـــعـــادلـــني مــقــابــل هــزيــمــتــني، 
وتــبــقــى أفــضــل نــتــيــجــة لــتــونــس فـــي الــبــطــولــة 

حلولها رابعة عام 2005.
ــي مــــدرب  ــ ــزوابــ ــ ــافــــظ الــ ــال حــ ــ ــاراة قــ ــ ــبــ ــ ــن املــ ــ وعــ

املنتخب التونسي »تأخر االنتصار، املنتخب 
الــوطــنــي كــــان بــوســعــه الـــفـــوز فـــي أي مـــبـــاراة 
مــن األربــــع الــســابــقــة بــعــد أن قـــدم أداء ممتازًا 
ورائعًا وأظهر مستويات عاملية لكن لألسف«. 
يــكــون في  أن  املــنــتــخــب  وأضــــاف »ال يستحق 
الوضع وينتظر هدية من مقدونيا. كان  هذا 
بــوســعــنــا حــســم الــتــأهــل لـــوال بــعــض األخــطــاء 

والتسرع في املباريات السابقة«.
في املقابل أنهت أنغوال، ثالثة بطولة أفريقيا 
لعام 2016، مشاركتها في املركز األخير دون 
 بتأهلها 

ً
نــقــاط، وقــد ال تنعم أيسلندا طــويــال

ألنها ستواجه فرنسا حاملة اللقب واملضيفة 
التي حققت فوزها الخامس على التوالي في 
بولندا  األولـــى، وجــاء على حساب  املجموعة 
 )13-13 األول  )الــشــوط   ،)25  –  26( بصعوبة 
بــفــضــل جـــهـــود أولــيــفــيــيــه نـــيـــوكـــاس )ســبــعــة 

أهداف(.
وكانت املباراة تجريبية ملدربي فرنسا ديدييه 
ديــنــار وغــيــوم جــيــل ألنــهــمــا أشــركــا الــالعــبــني 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى فــرصــتــهــم الــكــامــلــة 
ــة  فـــي املـــبـــاريـــات األربـــــع األولــــــى، بـــهـــدف إراحــ
النجوم وعلى رأسهم نيكوال كارابيتش. وفي 
ــيـــا تــأهــلــهــا  املــجــمــوعــة األولــــــى، ضــمــنــت روسـ
بــفــوزهــا على  الــثــالــث  املــركــز  وحصولها على 
البرازيل )28 – 24(، )الشوط األول 15 – 14(. 
ورفــعــت روســيــا رصيدها إلــى ســت نــقــاط في 
املــركــز الــثــالــث بــفــارق نقطتني أمـــام الــبــرازيــل 
صاحبة املركز الرابع األخير املؤهل إلى الدور 

الثاني. 

المنتخبات المتأهلة
تأهل عن املجموعة األولى املتصدر وصاحب 
األرض املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــذي جــمــع عشر 
ــاء  نـــقـــاط كــامــلــة مـــن خــمــســة انـــتـــصـــارات، وجـ
الــذي جمع  النرويجي  املنتخب  الوصافة  في 
ثماني نقاط مــن أربــعــة انــتــصــارات وخــســارة، 
ــكــــان املــنــتــخــب  ــذه املـــجـــمـــوعـــة فــ ــ ــالــــث هــ ــا ثــ ــ أمــ
الــذي حقق ثالثة انتصارات وخسر  الــروســي 
مــرتــني ليجمع ســت نــقــاط، أمــا آخــر املتأهلني 
مــن هـــذه املــجــمــوعــة فــهــو املنتخب الــبــرازيــلــي 
الــــذي جــمــع أربــــع نــقــاط فــقــط مـــن انــتــصــاريــن 
وثـــالث خــســارات. وفــشــل فــي الــتــأهــل عــن هذه 
املجموعة منتخبي بولندا الخامس بنقطتني 

واليابان في املركز األخير بدون نقاط.
وتـــــأهـــــل مـــــن املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة املــنــتــخــب 
نقاط  أن جمع عشر  اإلسباني كمتصدر بعد 
من خمسة انتصارات بعد أن فاز في املباراة 
وتــأهــل   ،)26  –  36( سلوفينيا  عــلــى  األخــيــرة 
الــثــانــي كثالث  الــــدور  إلـــى  املنتخب املــقــدونــي 
في هــذه املجموعة بعد أن جمع خمس نقاط 
وخسارتني،  وتــعــادل  انتصارين  مــن  جمعها 
البطاقة  األيسلندي  املنتخب  في وقــت خطف 
الرابعة في هذه املجموعة بعد أن جمع أربع 
نـــقـــاط حـــصـــدهـــا مــــن فـــــوز وحـــيـــد وتـــعـــادلـــني 
وخــســارتــني. ولـــم يــتــأهــل عــن هـــذه املجموعة 

المنتخب التونسي فشل 
في خطف بطاقة التأهل 

بعد حظ عاثر

فينغر يستبعد إمكانية ضم باييه
فريق  مـــدرب  فينغر  آرســـني  الــفــرنــســي  استبعد 
أرسنال اإلنكليزي ضم مواطنه ديميتري باييه، 
الــــذي أعــلــن صـــراحـــة أنــــه لـــن يــســتــمــر فـــي نــاديــه 

الحالي ويست هام.
وقال فينغر ردًا على سؤال حول اهتمام أرسنال 
الفرنسي: »ال أحتاج إلى باييه ألن لدي  بالجناح 

العديد من الالعبني املبدعني«.
وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مباراة برنلي 
بالتأكيد  أنه العب كبير،  »أعتقد  ليغ  بالبريميير 
هو كذلك، ولكن نحن ال نبحث عن العبني في هذا 
اللعب  يمكنهم  هجوميون  العبون  لدينا  املــركــز. 

بشكل جيد في هذا املركز«.
وأبلغ باييه في 12 من الشهر الجاري ناديه بأنه 
ال يرغب في االستمرار مع الفريق الذي وقع معه 
قبل أقل من عام على تجديد عقده لخمسة مواسم. وانضم باييه لويست هام في صيف 
2015 قادمًا من أوليمبيك مارسيليا مقابل 10.7 ماليني إسترليني وأحرز في موسمه 

األول مع الفريق 12 هدفًا.
وتوقف باييه عن التدرب مع الفريق األول لويست هام، ويتدرب حاليًا مع الفريق تحت 23 

سنة حتى يطلب العفو من زمالئه والجهاز الفني واملشجعني.

كومان يعطي الضوء األخضر لرحيل ديولوفيو
اإلسباني  أن  الــقــدم،  لكرة  اإلنكليزي  إيفرتون  لفريق  الفني  املــديــر  كــومــان،  رونــالــد  أكــد 

جيرارد ديولوفيو العب الفريق لديه الحرية في الرحيل خالل موسم االنتقاالت الحالي.
وخاض ديولوفيو )22 عامًا( 13 مباراة مع »التوفيز« في جميع املسابقات منذ انضمامه 
للفريق هذا الصيف، قبل أن يخرج من حسابات كومان خالل املواجهات األخيرة. وقال 
املدرب الهولندي في مؤتمر صحافي: »تحدثت مع جيرارد وأعرف أن وضعه صعب«، 
مضيفًا »إذا أتيحت له فرصة للرحيل من أجل املشاركة، سيكون جيدا«. لكن املدير الفني 
أكد »رغم ذلك، فإن القرار النهائي يعتمد على مجلس اإلدارة«. وكان إيفرتون قد رفض في 
وقت سابق عرضًا من ميالن اإليطالي للتعاقد مع الجناح اإلسباني على سبيل اإلعارة 
النادي اإلنكليزي  البريطانية )بي بي سي( إن  حتى نهاية املوسم. وقالت هيئة اإلذاعــة 
ينتظر إمكانية تقديم النادي »اللومباردي« لعرض جديد لالعب الدولي في منتخب دون 
21 عامًا، ال سيما مع اهتمام أندية أخرى به مثل أياكس الهولندي وميدلزبره اإلنكليزي، 
الــذي نشأ في صفوف برشلونة  الالعب  وانضم  كارانكا.  أيتور  اإلسباني  يدربه  الــذي 
اإلسباني إلى إيفرتون للمرة األولى على سبيل اإلعارة في موسم )2013-14(، قبل أن 
يتعاقد النادي معه بصفة نهائية في صيف 2015 مقابل 4.3 ماليني جنيه إسترليني. 

جيمس وإيرفينغ يقودان كافالييز للفوز
بــفــضــل تــألــق نجميه لــيــبــرون جــيــمــس وكــايــري 
اللقب  حــامــل  كافالييرز  كليفالند  فــاز  إيرفينغ 
على ضيفه فينكس صنز 118-103 في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني. وأحرز جيمس 
21 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة لزمالئه وسيطر 
على تسع كرات مرتدة في حني أضاف إيرفينغ 
الثاني في خمس  الفوز  ليحقق فريقه  نقطة   26

مباريات.
جــــــــدارة  عــــــن  األرض  أصــــــحــــــاب  فــــــــوز  وجــــــــــاء 
واستحقاق، إذ أنهم تقدموا في أواخر الربع األول 
بفارق 21 نقطة وحافظوا على تفوقهم الواضح 
حــتــى الــنــهــايــة. وبــعــد غــيــابــه عـــن مـــبـــاراة بسبب 
مشكالت في املعدة أحرز تايسون تشاندلر العب فينكس 22 نقطة، وسيطر على 16 
كرة مرتدة، لكن فريقه خسر للمرة الرابعة في خمس مباريات. وفي مباريات أخرى فاز 
سان أنطونيو سبيرز على ضيفه دنفر ناغتس 118-104 وفاز واشنطن ويزاردز على 

مضيفه نيويورك نيكس 110-113.

مصرع متزلجين في مقر إقامة أولمبياد 2022 بالصين
لقي متزلجان اثنان، أحدهما قاصر، مصرعهما خالل األسبوع الجاري في تشانجياكو، 
إحدى املدن الصينية الثالث التي ستستضيف دورة األلعاب األوملبية الشتوية عام 2022. 
وذكرت الصحافة املحلية أن شابة جامعية وطفالً يبلغ من العمر 10 سنوات لقيا حتفهما 
باملدينة  تشونجلي  منطقة  مدرجات  على  يتزلجان  كانا  بينما  منفصلني،  في حادثني 
الواقعة على بعد نحو 200 كلم عن بكني. وتجري السلطات املحلية تحقيقا حاليًا في 
الواقعتني من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث أخرى في هذه املنطقة ذات التعداد السكاني 
الثلوج في أوملبياد 2022 في تشونجلي  املتوقع أن تقام أغلب منافسات  املتزايد. ومن 

حيث تنتشر العديد من محطات التزلج التي تعمل باستخدام ثلوج اصطناعية.

للفريق  الغني مشواره مع ناشئي األهلي وصــوال  بــدأ عبد 
األول، وتشير املصادر الصحافية السعودية إلى أن حسني 
كان مهاجما هدافا لألهلي مع الناشئني ولكن فضل املدرب 
الظهير وبالفعل أصبح حسني في  )أمــني دابــو( نقله ملركز 
هذا املركز األفضل على اإلطالق، ويصبح من خالل مسيرة 

طويلة أفضل ظهير أيسر أنجبته املالعب السعودية.
لــعــب عــبــد الــغــنــي مــع نــجــوم كــبــار عــلــى غـــرار خــالــد مسعد 
ألقابا  األخضر  الفريق  مع  ونــال  وغيرهم  وشليه  والسويد 
األمــيــر فيصل مرتني  العهد وكـــأس  ولــي  كثيرة مثل كــأس 
وكأس الصداقة الدولية وكأس األندية العربية وكأس الخليج 
لألندية ثم انتقل إلى نيوشاتل السويسري في رحلة احتراف 
خارجية ناجحة. وانتقل عبد الغني لنادي النصر السعودي 
منذ موسم 2010/2009 قادما من نيوشاتل رغم أن األخبار 
أفـــادت قــرب عــودتــه لناديه األصــلــي، لكن لــم يتم ذلــك وسط 

النصر مع السنني،  أيقونة  غضب جماهيري كبير وأصبح 
وأهم العبي الفريق في الخط الخلفي ثم القائد الكبير الذي 
طغت على تصرفاته الدائرة وتعرض لالنتقادات بني الفترة 
نــال حسني عبد  فــقــدانــه تمالك أعــصــابــه.  واألخــــرى بسبب 
بني  بطولة  غــرار  على  والبطوالت  األلقاب  العديد من  الغني 
الــدوري  العهد ولقب  الدولية مرتني 2011 وكــأس ولي  ياس 
السعودي مرتني ومنه تألق أيضا مع املنتخب السعودي في 
مسيرة مميزة للغاية وأسطورية إن صح التعبير فقد توج 
مع األخضر السعودي بلقب كأس آسيا 1996 باإلمارات ثم 
كأس العرب 1998 بقطر والتأهل ألوملبياد أتالنتا 96 واللعب 
بكوريا   2002 العالم  وكـــأس  بفرنسا   98 العالم  كــأس  فــي 
الجنوبية واليابان وكأس العالم 2006 في أملانيا. أصبح اآلن 
النصر بعد الخالفات  رهن اإليقاف بقرار إداري من نادي 

مع املدرب زوران ماميتش فبات على أبواب االعتزال.

محمد السعو

حسني عبد الغني العب فريق النصر السعودي يكمل اليوم 
الثاني 1977 في  الـ 40 فهو ولد في 21 يناير/كانون  عامه 
مدينة جدة، ويلعب كظهير، وسبق أن لعب مع النادي األهلي 
السعودي ثم انتقل إلى نيوشاتل السويسري في عام 2008 
النصر وظل  نــادي  إلى  انتقل  في تجربة احترافية، وبعدها 
هناك حتى أصبح قائدة وأحد أهم العبي الفريق وقد شارك 
في ثالث بطوالت لكأس العالم مع منتخب بالده. ويعد عبد 
لكنه  السعودية  الكرة  تاريخ  الهامني في  الالعبني  الغني من 
في ذات الوقت يخرج عن النص وتتعدد مشاكله مرارا داخل 
على مسيرته  التأثير  فــي  تسببت  وربــمــا  وخــارجــه،  امللعب 
كالعب مخضرم عاش مع النجوم السابقني والحاليني معا، 

وقد اختير كأفضل العب عربي عام 1997.

حسين عبد الغني

على هامش الحدث

توصف مسيرة 
الالعب السعودي 

حسين عبد 
الغني بأنها مليئة 
باألحداث المثيرة 
للجدل وكذلك 

اإلنجازات المميزة، 
وهو موقوف 

حاليًا

عصام تاج فشل 
في منع بالده  
تونس من توديع 
المسابقة

 )باتريك هيرتزوغ/ 
)Getty

يتصدر ترتيب الهدافين في بطولة العالم لكرة اليد، كيريل الزاروف العب 
الثاني أوي غينشينمير  المركز  منتخب مقدونيا برصيد 37 هدفًا، وفي 
العب منتخب ألمانيا الذي سجل 28 هدفًا، وفي المركز الثالث البيالروسي 
أرتسيم كاراليك الذي سجل 27 هدفًا، وفي المركز الرابع العب منتخب 
الخامس  المركز  ويحتل  هدفًا،   26 سجل  الــذي  لوبيز  سيرجيو  أنغوال 
ثالثة العبين سجلوا 24 هدفًا هم )التونسي عبد نور، السويدي نيكالس 

إيكبيرغ، اإلسباني ريفيرا(.

ترتيب الهدافين

وجه رياضي

منتخب تونس الذي جمع أربع نقاط من فوز 
وتــعــادلــني، وإلــــى جــانــبــه املــنــتــخــب األنــغــولــي 
الذي لم ينجح في حصد أي نقطة في البطولة.
الــثــالــثــة ضــمــنــت منتخبات  ومــــن املــجــمــوعــة 
أملــانــيــا وكــرواتــيــا الــتــأهــل إلـــى الــــدور املــقــبــل، 
ــك بــفــضــل الـــعـــروض الــهــجــومــيــة الــقــويــة  ــ وذلـ
والــكــرواتــي،  األملــانــي  املنتخبان  قدمها  الــتــي 

األول من البطولة العاملية، واستحقت التأهل 
عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق. وخـــــرج مـــن الــــدور 
السعودي  املنتخب  املجموعة  هــذه  من  األول 
لــم ينجح فــي جمع أي نقطة ومنتخب  الــذي 

بيالروسيا.
أمـــا عــن املــجــمــوعــة الــرابــعــة واألخـــيـــرة فتأهل 
املجموعة،  متصدر  الــدنــمــارك  منتخب  منها 

إذ ســجــل مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« 131 هــدفــًا 
وهــو ثــانــي أفــضــل خــط هــجــوم بعد املنتخب 
ــــذي ســجــل 154 هـــدفـــًا، فـــي حني  الــفــرنــســي الـ
ســجــل منتخب كــرواتــيــا 127 هــدفــًا فــي أربــع 
مباريات لعبها. وإلى جانب أملانيا وكرواتيا، 
املــجــمــوعــة منتخبات املجر  تــأهــلــت عــن هـــذه 
وتشيلي التي قدمت عروضا جيدة في الدور 

في وقت جاء في الوصافة املنتخب السويدي 
الذي يقدم بطولة عاملية ُمميزة وفرض نفسه 
مونديال  لقب  على  للمنافسة  مرشحًا  بــقــوة 
الــيــد لــهــذا الـــعـــام. فـــي املــقــابــل تــأهــل املنتخب 
ــدارة واســتــحــقــاق بــعــد أن حل  املــصــري عــن جــ
ــا صــاحــب  ثــالــثــًا فـــي املــجــمــوعــة الــصــعــبــة، أمــ

البطاقة الرابعة فكان املنتخب القطري.

البرازيلي دانيلو، األداء املنتظر في صفوف ريال مدريد، ولكن الجهاز  ال يقدم الظهير 
أكــثــر مــن مــبــاراة، خــاصــة بعد إصــابــة دانــي  الفني أصــبــح مضطرًا لالعتماد عليه فــي 
كاربخال، وغيابه عن املالعب ملدة ال تقل عن ثالثة أسابيع، ولكن بعد األداء املتواضع 
الذي قدمه أمام سلتا فيغو، تسبب الالعب في مشكلة جديدة بسبب سلوكه. وأشارت 
الفرنسي  الفني  املدير  البرازيلي، رفض تحية  الالعب  أن  إلى  وسائل اإلعــالم اإلسبانية 
للريال، زين الدين زيدان، بعد استبداله في الدقيقة 80، من أجل الدفع بالفرنسي كريم 

بنزيمة، بحثًا عن هدف التعادل.

صورة في خبر

دانيلو يثير أزمة
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ثلوج الجزائر
الضيف األبيض يفاقم المعاناة

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــن  اآلالف  ــاة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ ــمــــر  ــتــ تــــســ
املناطق  في  الجزائرية  العائالت 
ــراء نـــدرة  ــ الــنــائــيــة والــجــبــلــيــة، جـ
قــواريــر غــاز الــبــوتــان، فــي مقابل عــدم مّد 
الـــغـــاز الطبيعي،  بــأنــابــيــب  املــنــاطــق  هـــذه 
الــجــويــة والتساقط  بسبب ســوء األحــــوال 
املناطق  مــن  الــعــديــد  فــي  للثلوج  الكثيف 

والواليات الجزائرية.
طــوابــيــر طــويــلــة تــعــرفــهــا نــقــاط بــيــع غــاز 
ــات الــجــلــفــة  ــ الـــبـــوتـــان خــصــوصــا فـــي واليــ
وجيجل وتيزي وزو واملسيلة، إذ تضطر 

)Getty( غياب مخطط حكومي والمواطن ضحية

ــرا مــــن أجـــل  ــاكــ ــى االســـتـــيـــقـــاظ بــ ــ األســــــر إلـ
ــــول شــاحــنــة الــتــمــويــن بــغــاز  انــتــظــار وصـ
الـــبـــوتـــان، وهــــو مـــا وصـــفـــه الــســيــد جــمــال 
كيحلي من منطقة سيدي لعجال التابعة 
»محنة الشتاء«  إداريا إلى والية الجلفة، بـ
لــدى ســكــان املنطقة، وفــي غــالــب األحــيــان 
يتحكم البعض في شراء عدد من القوارير 
ليصل سعر الواحدة منها إلى 900 دينار 
مــع مــوجــة الــبــرد والــثــلــوج الــتــي تعرفها 

املنطقة.
وفي ظل ندرة غاز البوتان، ينتقل أهالي 
الصحاري  وحــد  لعجال  سيدي  منطقتي 
ــاورة لــــلــــواليــــة مــثــل  ــ ــجــ ــ نـــحـــو املــــنــــاطــــق املــ

ــيــــارت مـــن أجــــل الــظــفــر  قــصــر الـــشـــاللـــة وتــ
بقارورة غاز، بحسب السيد عمار لكحل، 
فــي حــديــثــه مــع » الــعــربــي الــجــديــد » بــأن 
الــكــثــيــريــن يـــضـــطـــرون إلــــى قــطــع عــشــرات 

الكيلومترات من أجل ذلك.
ــبـــرد  وتــــأســــف الـــكـــثـــيـــرون لــــكــــون أزمـــــــة الـ
إلى  املــضــاربــن  ببعض  دفــعــت  والصقيع 
رفــــع أســـعـــار قــــــارورة الـــغـــاز، إذ تـــراوحـــت 
فـــي مــنــطــقــة ســـيـــدي خــلــيــفــة بـــواليـــة ميلة 
إلــى ألــف دينار أي ما يعادل 8 يوروهات 
ــر رضـــخ له  لــلــقــارورة الـــواحـــدة، »وهــــو أمـ
املناخية  الظروف  املواطنون في ظل هذه 
الــصــعــبــة والـــــبـــــاردة جـــــــدا«. مــــن جــهــتــهــا، 

الغاز  لخدمات  الوطنية  املؤسسة  وفـــرت 
»نـــفـــطـــال« الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــة الـــجـــزائـــريـــة 
للكهرباء والغاز أكثر من 700 ألف قارورة 
غاز منذ بداية فصل الشتاء الحالي، فيما 
اتهم سكان القرى واملداشر املسؤولن في 
بمسؤولياتهم  التزامهم  بعدم  البلديات 
تجاه احتياجات السكان، وأكد سعيد بن 
»العربي الجديد«،  عبد الله في تصريح لـ
البلديات »يعلمون بأن بعض   رؤســاء 

ّ
أن

الــقــرى واملــنــاطــق تــحــتــاج إلـــى هـــذه املـــادة 
الشتاء،  في فصل  األساسية، وخصوصا 
انتخبهم من  مــرة يخذلون من  لكنهم كل 

املواطنن«.
واشتكى الكثيرون من الثغرات املوجودة 
ــتــــي تـــعـــانـــي مــــن نــقــص  فــــي الـــبـــلـــديـــات الــ
الخدمات في فصل الشتاء، الفتن إلى أن 
هناك مناطق انقطعت فيها الكهرباء منذ 
أسبوع بسبب موجة البرد والثلوج التي 

عزلتها عن كل شيء.
ــــر  ــــداشـ ــر الــــســــكــــان فـــــي قـــــــرى ومـ ويــــضــــطــ
منطقة الــقــبــائــل الــكــبــرى وســـط الــجــزائــر، 
والطهو  للتدفئة  الــحــطــب  اســتــعــمــال  إلـــى 
فــي ظــل قــســاوة الطبيعة وتــواجــد املــئــات 
وارتباطهم  الجبال  قمم  في  العائالت  من 
ناث  »األربـــعـــاء  منطقة  بــــاألرض، وتشهد 
ثــيــراثــن » بــأعــالــي واليــــة تــيــزي وزو 110 
كــيــلــومــتــرات شـــرق الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
عــزلــة تــامــة خــالل األيـــام الــثــالثــة األخــيــرة، 
ــو عــــن مـــتـــريـــن مــن  ــربـ ــا يـ بــســبــب تــــراكــــم مــ
الــثــلــوج الــتــي قــطــعــت الــطــرقــات مـــن وإلـــى 

قرى هذه البلدية.
كما أن العشرات من األسر لم تبرح بيوتها 
مـــنـــذ 72 ســــاعــــة، وذلــــــك بــفــعــل الــعــاصــفــة 
القبائل،  منطقة  تشهدها  الــتــي  الثلجية 
ــا دفــــــع بـــتـــدخـــل عـــنـــاصـــر الــــــدرك  ــ وهــــــو مـ
الخبز  الوطني والجيش من أجل إيصال 
واملــؤونــة إلــى البيوت وإنــقــاذ السكان في 

قمم الجبال.
مــن جــهــتــهــم، تــســاءل الــكــثــيــرون عــن غياب 
تــام ملخطط حكومي في ظل هــذه الظروف 
واليــة جزائرية   19 التي تشهدها  الصعبة 
منذ بدء تساقط الثلوج، وقال أستاذ العلوم 
»الــعــربــي  االقــتــصــاديــة نـــور الــديــن بــــروان لـــ
ــذه الـــنـــدرة الـــحـــادة فـــي غــاز  الــجــديــد« إن هـ
ــع مخطط  ــدم وضــ ــى عــ ــة إلــ ــعـ الـــبـــوتـــان راجـ
الكهرباء  أزمــة  من طرف الحكومة الحتواء 
ــا الــحــكــومــة  ــيـ ــا، داعـ والــــغــــاز والــــغــــذاء أيـــضـ
إلــــى وضــــع »مــخــطــط اســتــعــجــالــي إلغــاثــة 
املـــواطـــنـــن«، الفــتــا إلـــى أن »الــجــيــش دومـــا 

يتدخل في مثل هذه الظروف السيئة«.
وأضــــــــــــاف بــــــــــــروان بــــــــأن غـــــيـــــاب مــخــطــط 
في  يساهم  الشتاء  فصل  فــي  استعجالي 
ــة، مــتــســائــال عــن ســبــب غياب  ــ تــفــاقــم األزمـ
ــم أن الـــجـــزائـــر تــعــد كـــل سنة  املــخــطــط رغــ
مخططا خاصا بفصل الصيف، الفتا إلى 
املضاربن  هــو ضحية جشع  املــواطــن  أن 
الـــذيـــن يــنــتــهــزون الـــفـــرصـــة لـــرفـــع أســعــار 

قارورة الغاز.

طوابير طويلة تعرفها 
نقاط بيع غاز البوتان 
خصوصا في واليات 
الجلفة وجيجل وتيزي 

وزو واملسيلة.

■ ■ ■
وفرت املؤسسة الوطنية 
لخدمات الغاز »نفطال« 

التابعة للشركة 
الجزائرية للكهرباء 

والغاز أكثر من 700 
ألف قارورة غاز.

■ ■ ■
تساءل الكثيرون عن 

غياب تام ملخطط 
حكومي في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي 

تشهدها 19 والية 
جزائرية منذ بدء 

تساقط الثلوج.

باختصار

كان من الممكن لثلوج الجزائر أن تكون نعمة، لكن في ظل النقص في الغاز الذي تعيشه المناطق الجبلية والنائية، تحول الضيف 
األبيض إلى مصدر معاناة

هوامش

رشا عمران

يهجرنا حبيٌب ما، ويتركنا ونحن في أمّس حاجتنا 
األرض  خسفت  كأنما  التالي:  الشعور  فينتابنا  إليه، 
لنا لنتشبث  بنا، وسقطنا في هوٍة كبيرة، وال أظافر 
 الــهــوة ونــصــعــد، نــصــبــح غــيــر قـــادريـــن على 

ّ
بـــحـــواف

مــقــاومــة فــكــرة االســتــســام للسقوط والــبــقــاء هــنــاك، 
حــيــث أشـــد حــــاالت الــضــعــف والـــبـــؤس الـــروحـــي، ذلــك 
البؤس الذي يجذب التعاطف من اآلخرين، كما لو كان 
أن  بيد  اللحظة،  تلك  في  كل شــيء  نفقد  مغناطيسًا، 
هذا الخسران الذي نراه كبيرًا عندما يهجرنا حبيٌب 
مــا، عــاجــه هــو الــزمــن والــوقــت، والــتــعــّرف إلــى حبيٍب 
 
ٌ
آخر، ولو على سبيل تسكني األلم، ثّمة عاقاٌت عابرة
تظهر عادة بعد الهجران العاطفي، تعمل على تسكني 
الــروح، تركيبتها ال تنفع عاجًا دائمًا، تنفع فقط  ألم 
مسكنًا مؤقتًا. العاج الدائم لحاالت هجراننا موجوٌد 
في دواخلنا فقط، ال أحد يساعدنا غير أنفسنا على 
تجاوز مرارة الهجر، وال شيء يمكننا االستناد إليه 

سوى أنفسنا.
ــة نتيجة 

ّ
ــم مــمــض ــــررت، خـــال حــيــاتــي، بــتــجــارب ألـ مـ

الــهــجــران والــفــقــد الــعــاطــفــي، ومــكــابــداٍت كـــادت تــودي 
الـــذي أصـــاب قلبي.  بــي، آخــرهــا ســاهــم فعا بالتلف 

ومع ذلك، ال يموت أحٌد من الحب، أو من فقدان الحب، 
خسارات الحب على قدر ما هي مؤملة في وقتها، على 
ــرهــا بعد مــرور 

ّ
نــتــذك  حــني 

ً
قــدر مــا تصبح مضحكة

الــقــدرة  تــلــك  اكتشافنا  أكــثــر  واملــضــحــك  زمـــن عليها. 
على التحّول في حالة الحب إرضــاًء للحبيب، نصبح 
كما يريدنا أن نكون، نصبح على غير ما نحن عليه، 
على غير حقيقتنا. ببساطٍة، نحن نكذب على أنفسنا، 
وعلى اآلخر في حالة الحب. ليس كذبًا شريرًا حتمًا، 
لكنه في النهاية كذب. ربما هذا هو السبب الذي يحّول 
الحب إلى حالة نكٍد، حني تطول العاقة، أو تتحول إلى 

حياة مشتركة.
 مــــن الـــــكـــــذب، فــنــســتــعــيــد حــقــيــقــتــنــا، فــتــظــهــر 

ّ
ــل ــمــ نــ

االخــتــافــات والــخــافــات حــولــهــا. وربــمــا لــهــذا أيضًا 
يهجرنا  حــني  هــوٍة سحيقٍة،  فــي  أننا سقطنا  نشعر 
ذلــك  مــا فعلناه ألجــلــه، ومـــع  كــل  الـــذي فعلنا  الحبيب 
رحــل. أيضًا، ال يموت أحد من الحب، وسنسخر من 
ذلـــك كــلــه بــعــد حـــني. لــكــن سيختلف األمـــر كــثــيــرًا، لو 
نختار   ال حبيب. نحن 

ٌ
هــذا صــديــق بنا  فعل  مــن  أن 

ملن  نحتاج  ألننا  نختارهم  فائقة،  بعنايٍة  أصــدقــاءنــا 
يمكننا االستناد إليهم لحظات ضعفنا، كما يمكنهم 
ــواع  ــو أنــ ــك مــعــنــا. حــيــنــمــا صــنــف أرســـطـ ــ ــم فــعــل ذل هـ
قال  الطيبني،  والناس  واملتعة  املنفعة  الثاثة،  الصداقة 

إن الصداقة املكتملة هي التي تجمع األنواع الثاثة. من 
الصداقة  إن  القول  أستطيع  الصداقات،  في  تجربتي 
هــي الــشــكــل األرقــــى لــلــعــاقــات اإلنــســانــيــة. الــصــداقــة 
أنت مكشوف  الصديق،  مع  أرسطو،  املكتملة، حسب 
على  أنــت  والــتــجــّمــل،  للكذب  مضطرًا  لست  بالكامل. 
حقيقتك، وأنتما تعيشان معا لحظات الفرح والحزن، 
قد  فــي حياته.  منكما   

ً
كــا ينقص  مــا  معا  وتكمان 

تغيب عــن صــديــق ســنــوات، ومــع ذلــك ال تــنــســاه، وإن 
رأيته بعد انقطاع، ستبدوان وكأنكما كنتما معا في 
الحبيب. سيجعلك غياب  مــع  يــحــدث  ال  هــذا  األمـــس. 

الحبيب عنك تنساه حتمًا، مهما آملك غيابه. لهذا، ربما 
تكون خيبتنا باألصدقاء كبيرة. 

باأللم  ، ال نشعر 
ٌ

بنا صــديــق يــغــدر  أو  يهجرنا،  حــني 
الحبيب. سنشعر ببعض  الذي يخلفه هجران  نفسه 
املـــرارة. ولــكــن، بــدون ألــم، غير أن الــزمــن هنا ال يفعل 
ــهـــجـــران، على  فــعــلــتــه نــفــســهــا فـــي نــســيــان الـــغـــدر والـ
الــعــكــس تــمــامــًا. الـــزمـــن هــنــا يــزيــد فـــي تــكــريــس حــالــة 
بالخذالن  الصديق، ُيشعرك  الخيبة واملــرارة من غدر 
على  ملقيني  ليسوا  الحقيقيون  فــاألصــدقــاء  الــدائــم، 
قـــارعـــة الـــطـــريـــق، وال تــجــدهــم بــســهــولــة. وحــــني تجد 
الكثير،  نــفــســك وروحــــك ووقــتــك  مــن  أحــدهــم تعطيه 
مــن دون أي حــســاب. مــع الــصــديــق، تنسى حسابات 
الزمن، فالصديق هو الحسبة بذاته، غدره لك يظهر لك 
سوء تقديرك في اختياراتك. مع الحبيب، ثّمة كيمياء 
تحدث فجأة. مع الصديق، أنت تبحث عن الكيمياء، أو 

تصنعها، لتحظى بالصداقة املكتملة.
إن كان ثمة حظ في حياتي فهو في أصدقائي. قلت 
هذا مرارًا، ومرارًا أثبتت لي الحياة صدق ما أقول. ومع 
أعتبرهم  كنت  بها، ممن  ثمة خــذالنــات شعرت  ذلــك، 
أصدقاء كاملني على قلتهم. صداقات هؤالء موسمية 
أو ســيــاحــيــة »فـــالـــصـــداقـــة الــحــقــيــقــيــة ال تــتــجــمــد في 

الشتاء«.

عن الحب والصداقة والزمن

وأخيرًا

من تجربتي في 
الصداقات، أستطيع القول 

إن الصداقة هي الشكل األرقى 
للعالقات اإلنسانية
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