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غليان شعبي فلسطيني واالحتالل يخشى االنفجار

الكرة الصومالية: ترّقب عودة الروح
الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب األهلية، في  الكرة الصومالية في السنوات  عاشت 

وقت يسعى فيه االتحاد الدولي لكرة القدم إلحياء اللعبة. ]28ـ29[
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في العدد

رام اهلل، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أم  الغربية  الضفة  أكــان في  الفلسطيني،  الشعبي  الغضب  يتزايد 
قطاع غزة، من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الذي بات يتحدث 
علنًا عــن مــخــاوف لــديــه مــن انفجار األوضـــاع بشكل تــخــرج عن 

سيطرته. 
فــي جنني  األحـــد،  أمــس  الشعبي،  الغضب  مشاهد  أبـــرز  وتجلت 
جثمان  الفلسطينيني  آالف  شــّيــع  حيث  الــغــربــيــة،  الضفة  شــمــال 
ــتــل بــرصــاص االحــتــالل 

ُ
ق الـــذي  أبـــو عبيد  الشهيد أحــمــد سمير 

بــنــار.. تحية الحمد  ونـــار  هــتــاف »طلقة بطلقة  وقــع  السبت على 
جــرار، حط املدفع ع الـــدوار.. بنحيي أحمد جــرار«، علمًا أن قوات 

االحتالل تتهم جرار بتنفيذ عملية نابلس قبل نحو ثالثة أسابيع، 
والتي أدت إلى مقتل حاخام صهيوني.

الفلسطينيني  املـــدارس  العديد مــن طلبة  فــي مـــوازاة ذلـــك، أصــيــب 
اندلعت في املنطقة الشرقية  أمــس، خالل مواجهات مع االحتالل 
القوى الوطنية  الــلــه.  كما دعــت  من قرية املغير شمال شــرق رام 
واإلسالمية في رام الله والبيرة، في بيان أمس، إلى اعتبار يومي 
الثالثاء والجمعة املقبلني يومني للتصعيد امليداني والشعبي على 

كل نقاط االحتكاك مع االحتالل ومستوطنيه.
وال يــبــدو الــغــضــب أقـــل فــي قــطــاع غـــزة الـــذي يشهد بشكل شبه 
يومي تحركات احتجاجًا على ترّدي األوضاع االقتصادية.  وفي 
أن  السبت،  مساء  الــعــاشــرة،  اإلسرائيلية  القناة  كشفت  السياق، 

الجيش اإلسرائيلي قّدم لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو »تقييمًا 
أمنيًا خطيرًا« للوضع الحالي في القطاع. وقال الجيش إن »الوضع 
في غزة يزيد كثيرًا من فرص املواجهة العسكرية« وقال التقرير 
ــزة تـــدهـــورت لــوضــع خــطــيــر مــن شــأنــه أن يضطر  إن أوضــــاع غـ
حكومة االحتالل ألول مرة لدراسة إمكانية تزويد القطاع بالغذاء 

والدواء بشكل مباشر.
أمام هذا الواقع، ال يزال خطاب القيادة الفلسطينية ضعيفًا، فقد 
أكدت اللجنة املركزية لحركة »فتح«، عقب اجتماع لها أمس األحد، 
أنه نتيجة قرار ترامب فإن الواليات املتحدة لم تعد قادرة على لعب 
دور راعي عملية السالم، وهو ما يتطلب من املجتمع الدولي بناء 
آلية جديدة قادرة على وضع األساس السليم ألي عملية سياسية.

Monday 5 February 2018
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شهدت سورية تطورات متسارعة خالل الساعات األخيرة، بدءًا بإسقاط 
لتدل  إدلب،  شرق  عملياته  توقف  النظام  إعالن  ثم  الروسية  الطائرة 

كل هذه المعطيات على أن الضغوط جّمدت معارك إدلب راهنًا

أصبحت مدينة 
كركوك أسيرة 

تنافس انتخابي كبير، 
انعكس في صراع 

على هوية المدينة 
وقوميتها. ومن 

شأن ذلك، أن 
يتصاعد تدريجيًا 

قبل موعد 
االنتخابات النيابية، 

المقررة في 12 
مايو/أيار المقبل
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سياسة

ــتـــحـــول األعــــمــــال  ــتـ ــلــــب، لـ ــنــــعــــمــــان-حــ مــــعــــرة الــ
العسكرية باتجاه آخر يتم اإلعالن عنه الحقًا«، 
في إشارة إلى إعادة التزام قوات النظام بتنفيذ 
والتي  أستانة  اتفاق  عن  املسربة  التفاهمات 
ل في املنطقة »ب« 

ّ
تمنع قوات النظام من التوغ

غربي سكة الحديد، وهي منطقة من املفترض 
التسريبات خالية من  أن تكون بموجب هذه 
وجود قوات النظام، وتحت سيطرة الفصائل. 
لت خــالل األيــام 

ّ
وكــانــت قــوات النظام قــد توغ

املاضية في عمق املنطقة »ب« عقب سيطرتها 
ــاتـــت عــلــى ُبــعــد  ــو الـــظـــهـــور، وبـ عــلــى مـــطـــار أبــ
كيلومترات قليلة فقط من مدينة سراقب في 
مــحــاولــة مــنــهــا لــلــوصــول إلــــى بــلــدتــي كــفــريــا 

والفوعة املواليتني للنظام.
بــأن ضغوطًا  اعتقادهم  عــن  وأعـــرب مراقبون 
ــد تـــكـــون وراء تــوقــف  ــيــــا، قـ تــركــيــة عــلــى روســ
عمليات قوات النظام في تلك املنطقة، ما دفع 
روسيا إلى الطلب من قوات النظام املدعومة 
من إيران وقف عملياتها في املنطقة وااللتزام 
 عن امتعاض أميركي 

ً
بتفاهمات أستانة، فضال

ــران والــنــظــام  ــ مـــن مــحــاولــة حــلــف روســـيـــا وإيــ
يعني  قــد  مــا  بالكامل،  إدلـــب  محافظة  التهام 
القوى على األرض.  تغييرًا كبيرًا في موازين 
فسقوط إدلب، على غرار سقوط حلب من قبل، 
بيد قوات النظام ينهي فعليًا وجود املعارضة 
في الشمال السوري برمته، باستثناء املناطق 
املــدعــومــة من  الــفــصــائــل  الــتــي تسيطر عليها 

تركيا في ريف حلب الشمالي.
اتـــصـــاالت مكثفة مــع موسكو  أنــقــرة  وأجــــرت 
ــا قـــبـــل أيــــــــام خـــالل  ــهــ ــواتــ عـــقـــب اســــتــــهــــداف قــ
مــحــاولــتــهــا تــثــبــيــت نــقــطــة مـــراقـــبـــة فـــي ريــف 
حــلــب الــجــنــوبــي، بــمــوجــب اتــفــاقــات أســتــانــة. 
أردوغـــان  التركي رجــب طيب  الرئيسان  وأكــد 
والــــروســــي فــالديــمــيــر بـــوتـــني االلــــتــــزام بتلك 
االتفاقات وعدم إعاقة انتشار القوات التركية 
في تلك املنطقة، وذلك عقب إطالق النار بشكل 
متكرر وتفجير سيارة مفخخة في تلك القوات 
التركية من قوات النظام السوري واملليشيات 
املــــوالــــيــــة لـــهـــا، األمــــــر الــــــذي فـــســـره مـــراقـــبـــون 
عسكريون بــأنــه حــركــة إيــرانــيــة إلربـــاك تركيا 

ــذه الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة، يغيب  وفـــي ظـــل هـ
كامل،  بشكل شبه  حــل سياسي  عــن  الحديث 
العمل  عــن  أمــس  الفرنسي  اإلعـــالن  باستثناء 
مع تركيا إلعداد »خريطة طريق دبلوماسية« 
من أجل وضع حد للنزاع في سورية. ويأتي 
اإلعالن بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التركي 
السبت تباحثا خاللها  ــان  أردوغـ رجــب طيب 
خــصــوصــًا فــي عملية عــفــريــن. وقـــال اإللــيــزيــه 
أمس إن »الرئيسني اتفقا على العمل من أجل 
إعداد خريطة طريق دبلوماسية حول سورية 
فــي األســابــيــع املــقــبــلــة«، مضيفًا: »بــنــاء عليه، 
وكالهما  وتركيا،  فرنسا  بني  املحادثات  فــإن 
تأمالن بحل سياسي بإشراف األمم املتحدة، 

ستتكثف في األيام املقبلة«.

هدوء في إدلب
وبــرز أمــس إعــالن مسؤول عسكري في قوات 
النظام السوري توقف عمليات تلك القوات في 
شرق محافظة إدلب وتوّجهها نحو »جبهات 
أخـــــرى«، وســـط حــديــث عـــن امــتــعــاض تــركــي-
أمــيــركــي مـــن تـــجـــاوز قــــوات الــنــظــام املــدعــومــة 
مــن روســيــا وإيــــران لــتــفــاهــمــات أســتــانــة التي 
غربي  »ب«  املنطقة  فــي  الــتــوغــل  مــن  تمنعها 
ســكــة الـــحـــديـــد فـــي ريــــف إدلـــــب الـــشـــرقـــي، مع 
تــكــهــنــات بــــأن إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة قد 
يكون أحد أشكال التعبير عن هذا االمتعاض.
وســـاد الــهــدوء النسبي أمــس األحـــد، جبهات 
ريف إدلب الشرقي بعد يوٍم واحد من إسقاط 
الروسية، وســط حديث عن  الحربية  الطائرة 
تـــوقـــف عــمــلــيــات قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي املــنــطــقــة، 
ــــالم تــابــعــة لــلــنــظــام، عن  إذ نــقــلــت وســـائـــل إعـ
الحمزة«  »مجموعات  قــائــد  شــاهــني  سليمان 
التابعة لقوات العقيد في قوات النظام سهيل 
ــــس( األحـــد  ــوم )أمــ ــه ابــــتــــداء مـــن يــ الـــحـــســـن، إنــ
»ســـوف يــتــم تسليم الــقــطــاعــات لــلــقــوات التي 
ســتــقــوم بــالــتــثــبــيــت وتـــتـــوقـــف كـــافـــة األعـــمـــال 
العسكرية لقوات النمر بريف إدلب عند الحد 
الذي وصلت إليه القوات«. وأوضح شاهني أنه 
ستتم »تثبيت نقاط مراقبة على أوتوستراد 

تقّدم  عن  الطرف  تغض  كي  عليها  والضغط 
قوات النظام باتجاه بلدتي كفريا والفوعة.

وقــالــت مــصــادر إعــالمــيــة إن مــبــاحــثــات جــرت 
ــبـــاط روس وأتــــــــراك داخــــل  ــام بــــني ضـ ــ قـــبـــل أيــ
إحـــــدى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، بحث 
خاللها الــطــرفــان أبــعــاد االعـــتـــداءات األخــيــرة 
على القوات التركية داخل األراضي السورية 
من قبل عناصر إيرانيني موجودين في ريف 
حــلــب الـــغـــربـــي، واتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى إعــــادة 
دخول القوات التركية إلى األراضي السورية. 
ــفـــاق عــلــى نــشــر مخافر  وأضـــافـــت أنـــه تـــم االتـ
للشرطة الشيشانية على أطراف سكة الحديد 
الــتــي تمتد مــن »أم حــارتــني« فــي ريـــف حماة 

الشرقي حتى حي الراشدين في حلب، حيث 
سيتم وضع املخافر على مسافة بني 20 و30 
وضع  سيتم  املقابل  الجانب  وفــي  كيلومترًا. 
بشكل  حماة-حلب  طريق  على  تركية  مخافر 
إلى  الــشــيــشــان. وأشــــارت  مــع مخافر  متناظر 
الثقيل واملتوسط من  أنــه سيتم نــزع السالح 
املنطقة »ب« الواقعة بني سكة الحديد وطريق 
»الشرطة  فيها  تنتشر  أن  على  األوتوستراد، 

الحرة« التابعة للجيش الحر.

تداعيات إسقاط الطائرة
وصــّبــت روســيــا جــام غضبها على محافظة 
ــقـــامـــًا إلســــقــــاط إحـــــــدى طـــائـــراتـــهـــا  ــتـ إدلـــــــب انـ

ــبـــت، إذ  الـــحـــربـــيـــة فــــي ســـمـــاء املـــحـــافـــظـــة الـــسـ
املدى  بعيدة  والصواريخ  بالطائرات  قصفت 
مـــن الــبــحــر أمــــس، بـــلـــدات عــــدة، مـــا أســفــر عن 
هم من املدنيني، 

ّ
مقتل نحو ثالثني شخصًا جل

فـــي حـــني نــفــت واشــنــطــن أن تــكــون زودت أيــًا 
الفصائل في سورية بصواريخ محمولة  من 
ــك عـــقـــب تــلــمــيــحــات  ــ ــ ــران، وذلـ ــيـ ــطـ ــلـ مــــضــــادة لـ
روســيــة بشأن مصدر الــصــاروخ الــذي أسقط 

تلك الطائرة.
وقــالــت مــصــادر محلية إن الــقــصــف الــروســي 
وقصف طيران النظام الذي تركز على بلدات 
فــي محيط  السبل  معصران وســراقــب وخـــان 
الروسية،  الطائرة  التي سقطت فيها  املنطقة 

أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من املدنيني، 
مشيرة إلى أن قصف البوارج الروسية تسبب 
ــدة عــلــى رؤوس  فـــي تــدمــيــر أحـــيـــاء ســكــنــيــة عـ
الــدفــاع  وزارة  زعــمــت  جهتها،  مــن  ساكنيها. 
الـــروســـيـــة إن قــواتــهــا قــصــفــت بــشــكــل مكثف 
مــنــطــقــة إســـقـــاط املــقــاتــلــة الـــروســـيـــة فـــي ريــف 
إدلب ما أدى إلى مقتل 30 مسلحًا من »جبهة 
النصرة« بحسب تعبيرها. وقالت الوزارة إن 
الجانب  مع  بالتعاون  يسعى  حميميم  مركز 
الذي  الروسي  الطيار  التركي الستعادة جثة 

أسقطت طائرته.
من  الروسية  الحربية  الطائرة  إسقاط  وكــان 
ــرة األولـــى  ــراز »ســـو 25« الفـــتـــًا، لــكــونــهــا املــ طــ
التي يتم فيها إسقاط طائرة حربية روسية 
مــن هــذا الــطــراز فــي ســوريــة بــصــاروخ مضاٍد 
للطائرات. وقالت مصادر إعالمية محلية إن 
الطائرة  ى املسؤولية عن إسقاط 

ّ
أول من تبن

هــو فصيل »جــيــش الــنــصــر« الــتــابــع للجيش 
الحر، والذي تشّكل عام 2015 من عدة فصائل 
للمعارضة املسلحة، وتشمل مناطق وجوده 
حاليًا محافظتي حماة وإدلب. ونشر »جيش 
النصر« مقطعًا مصورًا أظهر الطائرة الروسية 
وهــي تشتعل فــي سماء بلدة مــعــصــران، كما 
ظهر الــطــيــار الـــذي كــان يــقــود الــطــائــرة يهبط 
بمظلته قبل أن يتم نشر صور لجثته وحولها 
العشرات من أهالي املنطقة. من جهتها، أعلنت 
»هيئة تحرير الشام« مسؤوليتها عن إسقاط 
الطائرة، لكن مراقبني الحظوا أنها استخدمت 
فـــي إعــالنــهــا، مــقــاطــع الــفــيــديــو نــفــســهــا الــتــي 

صّورها عناصر »جيش النصر«.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أنه على الرغم 
من النفي األميركي لتزويد فصائل املعارضة 
بـــصـــواريـــخ حــــراريــــة مــحــمــولــة عـــلـــى الــكــتــف 
مضادة للطائرات، إال أن هذا االحتمال يبقى 
واردًا، وقــــد يــكــون أحــــد تــلــك الـــصـــواريـــخ هو 
الـــذي تــســّبــب فــي إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة، 
النصر« مدعوم  أن فصيل »جيش  خصوصًا 

من الواليات املتحدة.
وذكرت صحيفة »برافدا« األوكرانية أن الطيار 
الطائرة هو  كــان يقود  الــذي  رامـــان فيليباف 

ــرانــــي الــجــنــســيــة مـــن مــديــنــة ســيــمــفــروبــل  أوكــ
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم وانـــضـــم إلـــى الــقــوات 
الروسية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم 
التي  الفيديو  ملقاطع  الــروســي. ووفقًا  للحكم 
لتها »العربي الجديد«، فإنه في يوم أمس 

ّ
حل

تتناوبان  روسيتان  طائرتان  كانت  السبت، 
ــراقـــب فـــي ريــــف إدلـــب  عــلــى قــصــف مــديــنــة سـ
املعارضة  فصائل  وقامت  الشرقي،  الجنوبي 
أدى  ما  األرضية،  بالصواريخ  باستهدافهما 
ــائـــرة مــنــهــمــا، فــيــمــا تــراجــعــت  ــابـــة طـ إلــــى إصـ

الثانية من املكان.
ــهــدفــت وقــعــت فــي منطقة 

ُ
الــطــائــرة الــتــي اســت

ــيــــة عــلــى أطــــــراف مــديــنــة ســــراقــــب، وقـــام  زراعــ
ــًا ملــقــطــع فــيــديــو  ــقـ الـــطـــيـــار بــفــتــح املـــظـــلـــة. ووفـ
ق لحظة وقوع الطائرة، فإنه خالل هبوط 

ّ
وث

ــة، ُســمــعــت أصــــوات إطـــالق نــار 
ّ
الــطــيــار بــاملــظــل

كثيفة، ما ُيشير إلى وقوع اشتباك بني الطيار 
واملـــقـــاتـــلـــني الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــرصـــدونـــه عــلــى 
شرت 

ُ
األرض في مدينة سراقب. بعد ساعات ن

لسالحه  وصــــورة  مقتله،  بــعــد  للطيار  صـــور 
إنه  الفردي. وقالت مواقع وصفحات روسية 
على ما يبدو لم يتمّكن من استخدام سالحه، 
»فقوة سالحه كانت تمّكنه من قتل كل من كان 
معه في محور االشتباك«. لكن صــورًا أخرى 
نشرها ناشطون فــي ســوريــة، أظــهــرت نقصًا 
في الذخائر الخاصة بمسدس الطيار، ما يدل 
عــلــى حــصــول اشــتــبــاك بــني الــطــيــار وعناصر 
املـــعـــارضـــة، وهـــو األمــــر الــــذي أكـــدتـــه مــصــادر 

ميدانية من إدلب.

الحرب في عفرين
في غضون ذلك، تتواصل املعارك في منطقة 
عفرين بني الوحدات الكردية من جهة وفصائل 
مــن الجيش الــحــر والــقــوات التركية مــن جهة 
أخرى، وسيطرت األخيرة على قرية حاج بالل 
في ناحية شيخ الحديد غرب منطقة عفرين، 
فـــي حـــني أعــلــنــت الـــقـــوات الــتــركــيــة »تــحــيــيــد« 
أكـــثـــر مـــن 900 عــنــصــر مـــن »وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب« منذ انطالق العملية. وأعلنت فصائل 
املـــعـــارضـــة أنــهــا أحــبــطــت هــجــومــًا لــلــوحــدات 
بالقرب  السيرياتيل  تلة  محور  على  الكردية 
مــن ناحية شيخ الــحــديــد. ويــأتــي هــذا فــي ما 
تــقــول الــوحــدات الــكــرديــة، إنــهــا كــّبــدت الــقــوات 
املــهــاجــمــة خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني خسائر 
بشرية ومادية. من جهة أخرى، قالت مصادر 
الجيش   عسكريًا من فصائل 

ً
رتــال إن  محلية 

ــي الــتــركــيــة مـــن بــلــدة  ــ الــحــر دخـــل إلـــى األراضــ
كفرلوسني قــرب معبر بــاب الــهــوى قــادمــًا من 

إدلب للمشاركة في عملية »غصن الزيتون«.
ــرز تــحــذيــر تـــركـــي لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة من  ــ وبـ
املتحدث  وأعلن  منبج.  في  قواتها  استهداف 
باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، أنه »في 
حــال لــم يــخــرج هـــؤالء اإلرهــابــيــني )الــوحــدات 
الكردية( من منبج، فإننا سندخلها ونواصل 
طريقنا نحو شرق نهر الفرات«. وفي حديث 
التركية، وردًا على سؤال  إن«  إن  لقناة »ســي 
حــــول مـــا إذا أعـــطـــت تــركــيــا مــهــلــة لــلــواليــات 
ــل »انـــســـحـــاب اإلرهـــابـــيـــني«  ــ ــتـــحـــدة مــــن أجـ املـ
مــن مــديــنــة مــنــبــج، نــفــى بــــوزداغ إعــطــاء مهلة 
ذات تــاريــخ مــحــدد لــأمــيــركــيــني. وأعــــرب عن 
عــدم رغبة بــالده فــي االصــطــدام مــع الــواليــات 
املتحدة في سورية، لكنه أضــاف: »إذا ارتدى 
جــنــود أمــيــركــيــون زّي اإلرهـــابـــيـــني أو كــانــوا 
بينهم في حال وقوع هجوم ضد الجيش، فلن 
تكون هناك أي فرصة للتمييز« بينهم وبني 
املــقــاتــلــني األكــــــراد. وتـــابـــع »إذا وقـــفـــوا ضــدنــا 

بمثل هذا الزي فسنعتبرهم إرهابيني«.

سورية: ضغوط 
تجّمد معارك إدلب

كركوك... أسيرة التنافس عليـها

لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  قــالــت 
ــال  ــق ــت االع ــيــات  عــمــل إّن  اإلنـــســـان 
السوري  النظام  ِقبل  من  التعسفي 
ومجموعات أخرى ال تزال مستمرة.

الشبكة،  عن  صــادر  تقرير  وبحسب 
شخصًا   496 اعتقال  تم  فقد  أمس، 
يناير/كانون  خــالل  تعسفي  بشكل 
 389 أن  التقرير  وذكر  الماضي.  الثاني 
النظام،  من  اعتقالهم  تّم  شخصًا 
والباقين من ِقبل »داعش« والقوات 
مسلحة  ومــجــمــوعــات  ــة  ــكــردي ال
بين  مــن  أّن  التقرير  وأضـــاف  أخـــرى. 
 19 النظام  ِقبل  من  اعتقلوا  الذين 

طفًال و41 امرأة.

استمرار االعتقاالت 
التعسفية

الحدث

تحقيق

عدنان علي، عمار الحلبي

يــــطــــرح إســــقــــاط طــــائــــرة حــربــيــة 
ــي مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب،  ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ روســ
الـــســـبـــت،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  مــــســــاء 
على مجرى  تأثيره  كبيرة حــول  تــســاؤالت 
ــــك حــــول  ــذلــ ــ ــــي املــــحــــافــــظــــة، وكــ األحــــــــــــداث فــ
الطائرة،  استهدف  الــذي  الــصــاروخ  مصدر 
بــعــد مــســارعــة الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى نفي 
بتزويد جماعات  إليها  املوّجهة  االتهامات 
سورية بصواريخ أرض جو، في وقت برزت 
أمــس، تشير  النظام،  قــوات  مــن  تصريحات 
ــــب، ما  ـــف عــمــلــيــاتــهــا فـــي شـــرق إدلـ

ّ
إلـــى تـــوق

يعني عمليًا تجميد خطط النظام الجتياح 
املنطقة، لكن من دون أن يمنع ذلــك روسيا 
من مواصلة غاراتها املكثفة على ريف إدلب.

هدوء نسبي ساد 
إدلب أمس بعد إعالن 
النظام وقف عملياته

حّذر مسؤول تركي 
واشنطن من استهداف 

قواتها في منبج

مؤشرات على تفاهمات عسكرية وسياسية جديدة

الصراع على هوية المدينة وقوميتها 
يتصاعد قبل االنتخابات العراقية

»غصن  عملية  تتواصل  ذلــك،  مع  بالتوازي 
الــزيــتــون« الــتــركــيــة فــي منطقة عــفــريــن ضد 
ــحــرز فيها قــوات 

ُ
الــوحــدات الــكــرديــة، الــتــي ت

الجيش السوري الحر املدعومة من الجيش 
التركي تقدمًا بطيئًا، مع مواجهتها مقاومة 
بـــدت ضــاريــة خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني من 
املسلحني األكـــراد. وكــان الفتًا توجيه أنقرة 
ــن أنـــهـــا ســتــســتــهــدف  تـــحـــذيـــرًا لــواشــنــطــن مـ
القوات األميركية في منبج في حال حاربت 
بزي الوحدات الكردية أو كانت بينهم. هذه 
املــعــطــيــات كــلــهــا تــشــي بـــوجـــود مـــحـــاوالت 
ــمـــات الــعــســكــريــة  ــاهـ ــفـ ــتـ ــة الـ ــاغـ ــيـ إلعــــــــادة صـ
والــســيــاســيــة بـــشـــأن ســـوريـــة بــمــا قـــد يقلب 
صورة األوضاع، خصوصًا أن أول املؤشرات 
الــســوري في  الــنــظــام   على تجميد تــقــّدم 

ّ
دل

شرق إدلب الذي كان يخالف اتفاقات أستانة.

مع  مقابلة  في  )الصورة(،  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  شدد 
المسلحة  »القوات  أن  األحد، على  اإليطالية، أمس  صحيفة »ال ستامبا« 
لقتال  عفرين  في  ليست  التركية 
مسلحة،  كــرديــة  مــجــمــوعــات 
ــراد  األك مــع  مشاكل  لدينا  فليس 
اإلرهابيين«،  فقط  نقاتل  السوريين. 
مكررًا أن تركيا ال تسعى إلى احتالل 
بالده  أن  وأكــد  سورية.  في  أراٍض 
»تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة 
حزب  مثل  اإلرهــابــيــة  المنظمات 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي ووحـــدات 

حماية الشعب وتنظيم داعش«.

الكشف  رفض  بالعراق،  الحاكم  الوطني  التحالف  في  بارز  قيادي  ذكر 
من  متفقة  وواشنطن  طهران  من  كًال  أن  األحــد،  أمس  اسمه،  عن 
تولي  عــدم  على  الــمــبــدأ  حيث 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
خالل  تنفيذي  دور  أي  )الــصــورة( 
القيادي  وأشــار  المقبلة.  الفترة 
نفسه إلى أن »المالكي يحاول منذ 
األكــراد  مع  صفقات  ترتيب  أيــام 
الدعم  على  للحصول  والسنة، 
المرجع  لقاء  حاول  كما  منهم، 
الديني علي السيستاني لكنه فشل 

في ذلك«.

أردوغان يطمئن

فيتو أميركي إيراني على المالكي

قلق من تداعيات األوضاع غير المستقرة في كركوك )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أول مرة يتم إسقاط طائرة من نوع »سو 25« في سورية )عمر حج قدور/فرانس برس(

من جهته، اعتبر عضو تجمع عرب كركوك، 
عــلــي الــعــبــيــدي، أن »الـــقـــوى الــكــرديــة تعمل 
ــن خـــــالل اإلصــــــرار  ــركــــوك مــ ــام كــ ــهـ ــتـ عـــلـــى الـ
في موعدها  االنتخابات هناك  إجــراء  على 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــديـــث لــ ــًا فــــي حـ ــدد«، رافــــضــ ــ ــحـ ــ املـ
الـــجـــديـــد«، فـــكـــرة »إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات في 
ــــر، ألن املـــديـــنـــة  ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــد أربـ ــعـ ــــوك بـ ــــركـ كـ
خضعت إلى تغيير في تركيبتها السكانية، 
بعد قيام السلطات الكردية طيلة السنوات 
ــمــــان  ــتــــركــ املــــاضــــيــــة بـــتـــهـــجـــيـــر الـــــعـــــرب والــ
ــم بــأســر  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ مــــن بـــعـــض املـــنـــاطـــق واسـ
كــــرديــــة«. ولـــفـــت إلــــى أن »املـــرحـــلـــة املــاضــيــة 
الكردية  التصريحات  فــي  تصاعدًا  شهدت 
كركوك  على  السيطرة  بــاســتــعــادة  املــنــاديــة 
واملناطق املتنازع عليها«، مبينًا أن »رئيس 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
الــبــرزانــي، وقــادة أكـــرادا آخــريــن، يتقصدون 
إثــارة الصراع في هذا الوقت بالذات كجزء 
ــة االنــــتــــخــــابــــيــــة«. وأوضــــــــح أن  ــايــ ــدعــ مــــن الــ
»التدهور األمني الذي شهدته كركوك أخيرًا 
العراقية،  املحافظات  أمر يحدث في جميع 
ــنـــاك مــــن مــحــافــظــة عـــراقـــيـــة آمــنــة  ولـــيـــس هـ
رًا من السماح 

ّ
بنسبة مائة في املائة«، محذ

بغداد ـ براء الشمري

ــراق،  ــعـ ــدن ومـــنـــاطـــق الـ عــلــى عــكــس بـــاقـــي مــ
تــحــّولــت مــديــنــة كـــركـــوك إلــــى شــبــه جــزيــرة 
معزولة عن العراق، بسبب طبيعة التنافس 
السياسي داخلها. ففي الوقت الذي اتسعت 
فــيــه حــــدة الــتــنــافــس طــائــفــيــًا أو ديــنــيــًا في 
الـــعـــراق ضــمــن ســبــاق االنــتــخــابــات، ظهرت 
جــلــيــًا ســمــات الـــصـــراع الــقــومــي بــني الــعــرب 
والــتــركــمــان واألكــــــراد، ســــواء عــلــى مستوى 
الــتــحــالــفــات االنــتــخــابــيــة الــتــي ذابــــت فيها 
ــربــــي وكـــذلـــك  ــعــ ــّون الــ ــ ــكــ ــ املـــذهـــبـــيـــة لــــــدى املــ
الــتــركــمــانــي أو الـــخـــالفـــات الــحــزبــيــة الــتــي 
تـــالشـــت بـــني األكـــــــراد وتـــــوّحـــــدوا فـــي كتلة 

واحدة داخل كركوك أيضًا.
ــــدت حــــدة  ــاعـ ــ ــــصـ وفــــــــي األيـــــــــــام األخـــــــيـــــــرة تـ
الــتــصــريــحــات املــتــعــلــقــة بــكــركــوك واملــنــاطــق 
كانت  والــتــي  لها،  املــجــاورة  املتنازع عليها 
تحت سيطرة األحــزاب الكردية، قبل تنفيذ 
بــغــداد حــمــلــة عــســكــريــة مــضــادة اســتــعــادت 
تداعيات  ضمن  عليها  السيطرة  بموجبها 

ما وراء استفتاء االنفصال الكردي. 

3 كتل قومية
»تبلورت  فقد  املــديــنــة،  داخــل  ملراقبني  وفقًا 
ثالث كتل قومية ال يوجد من بينها ما هو 
ديــنــي أو طــائــفــي، وحــتــى املــكــون املسيحي 
ذاب مــع الــكــتــلــة الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــم عربًا 

مسيحيني«.
ــال عــضــو الــكــتــلــة الــعــربــيــة فـــي كـــركـــوك،  ــ وقـ
إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ الجبوري  محمد 
»قــــــــرروا الــــدخــــول ســـنـــة وشـــيـــعـــة مــســلــمــني 
ومــســيــحــيــني كــعــرب فـــي كــــركــــوك«، مضيفًا 
أنــه »لساننا واحــد وهــذا قــوة لنا وعودتنا 
لــلــطــائــفــيــة، تــعــنــي تـــشـــرذمـــنـــا واســـتـــفـــادة 
ذلــك«، في إشــارة  السياسيني من  الخصوم 

إلى املكونات القومية األخرى.
على الجانب اآلخـــر، فــإن املــكــّونــات األخــرى 
رغم  واحـــدة  بقائمة  دخــلــوا  التركمان،  مثل 

أفادت وسائل إعالم كردية بأن »قوات الجيش 
كركوك  جنوب  مناطق  من  انسحبت  العراقي 
نــيــنــوى، إلمساك  بــاتــجــاه محافظة  وشــرقــهــا، 

امللف األمني لقوات الشرطة هناك«.

دحض أنباء سيطرة »داعش«
أول من  الـــعـــراقـــيـــة،  الـــدفـــاع  نــفــت وزارة  كــمــا 
أمس السبت، مزاعم سيطرة تنظيم »داعش« 
ــوك. ونــفــى  ــ ــركـ ــ ــلـــى أجــــــــزاء مــــن مـــحـــافـــظـــة كـ عـ
ــرّدد عــن ســيــطــرة »داعــــش« على  الــبــيــان مــا تــ
املحافظة، ووجــود  من مساحة  املائة  في   40
ــدا الــســيــطــرة  800 مـــن عـــنـــاصـــره فــيــهــا، مـــؤكـ
إليها  للقوات األمنية. واألنباء املشار  التامة 
تناقلتها وسائل إعالم محلية، يوم الجمعة، 
 عــن الــنــائــب عــن حــزب االتــحــاد الوطني 

ً
نــقــال

الكردستاني محمد عثمان. 
ــة، راكــــــان  ــالــ ــوكــ ــالــ ــــوك بــ ــركـ ــ وأكــــــــد مـــحـــافـــظ كـ
وقوع خروقات  األناضول  لوكالة  الجبوري، 
أمــنــيــة عــديــدة خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، في 
أقضية ونواحي املحافظة، لكنه نفى وقوعها 
فــي املــركــز. وأوضـــح أن »الــخــاليــا النائمة أو 
ووجــود  املساحة  اتساع  تستغل  العصابات 
وعمليات  هجمات  لتنفيذ  للتخفي،  مــواقــع 
اختطاف«. وشــّدد أن »داعــش ال يمكنه بهذه 
الــهــجــمــات إعـــــادة الــســيــطــرة عــلــى املــحــافــظــة 
مقلق  أمــر  )الهجمات(  تكرارها  لكن  مــجــددًا، 

.»
ً
لنا فعال

ودعــــا املــحــافــظ الـــقـــوات األمــنــيــة إلـــى »إعــــادة 
فيها  تتكرر  التي  املناطق  وتمشيط  تفتيش 
يشترك  عسكرية  بعمليات  الــخــروقــات،  تلك 
فــيــهــا أهــالــي املــنــاطــق والــحــشــود العسكرية 

هناك«.
املــاضــي، حررت  األول  أكتوبر/ تشرين  وفــي 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة كـــامـــل مــحــافــظــة كـــركـــوك،  الــ
الغنية بالنفط، من »داعش« فيما أعلنت في 
ديسمبر/كانون األول املاضي، أعلنت بغداد 
الــتــي كان  املــنــاطــق  دحــر التنظيم مــن جميع 
يسيطر عليها، والتي كانت تقدر عام 2014 

بنحو ثلث مساحة البالد.

يعني  ذلــك  بالعودة ألن  الكردية  »الــقــوات  لـــ
اندالع صراع له أول وليس له آخر«.

حرب تصريحات أمنية
ــيــــه حــــرب  وجـــــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت انــــدلــــعــــت فــ
تــصــريــحــات أمــنــيــة بــني بــغــداد وأربــيــل بشأن 
االنتشار العسكري في كركوك وموقف قوات 
البشمركة الكردية منه. وكذبت قيادة العمليات 
التي  األنــبــاء  أســبــوع،  املشتركة، قبل  العراقية 
الكردية  البشمركة  قـــوات  تــحــرك  عــن  تحدثت 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــســيــطــرة عليها. وذكـــرت 
فــي بــيــان أن »بــعــض وســائــل اإلعــــالم تناقلت 
أنباء ملفقة تحدثت عن تقدم قوات البشمركة 
بــاتــجــاه مــنــاطــق شـــرق كــركــوك، مــؤكــدة »عــدم 
وجود أي تغيير في مسارات املوقف بالنسبة 
لقوات البشمركة والقوات العراقية االتحادية«. 
وتابع البيان »نستغرب هذه األخبار الكاذبة 
الــتــي يــســعــى مـــروجـــوهـــا إلــــى تــضــلــيــل الــــرأي 
رة وسائل اإلعالم التي رددت هذه 

ّ
العام«، محذ

األخبار من »الوقوع بفخ التضليل«. وأعلنت 
أنـــهـــا »تــحــتــفــظ بــحــقــهــا بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
الــقــانــونــيــة الــــالزمــــة مـــن خــــالل الــتــنــســيــق مع 
هيئة اإلعــالم واالتــصــاالت«. في غضون ذلك، 

لــأكــراد  نفسه  والــحــال  طائفيًا.  انقسامهم 
ــــدن إقــلــيــم  ــم تــفــرقــهــم فــــي مـ ــ فــــي كــــركــــوك رغـ
كـــردســـتـــان واتــــســــاع حـــــدة الـــخـــالفـــات بــني 

األحزاب الرئيسة الثالثة.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أحـــد أعــضــاء وجــهــاء 
»العنوان  إن  التركماني،  املكون  عن  كركوك 
القومي أكثر وحدة للعراقيني من الطائفي، 
فـــهـــو أشـــمـــل بـــالـــتـــأكـــيـــد. كـــمـــا أن الــتــعــصــب 
والـــتـــزمـــت الـــقـــومـــي مــهــمــا ارتــــفــــع ال يــكــون 
»العربي  مثل الطائفي«. وبــنّي، في حديث لـ
املقبلة ستكون  »االنتخابات  بأن  الجديد«، 
في كركوك قومية بحتة وعادلة كما نأمل، 
الرغم  وبــإشــراف من األمــم املتحدة«. وعلى 
أن  اعـــتـــبـــرت  كــــرديــــة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ أن  إال  ذلـــــــك، 
»الـــوضـــع فـــي كـــركـــوك غــيــر مــســتــقــر وهــنــاك 
عمليات إزاحة متعمدة تمارس على األكراد 

باملدينة«.
ــد الـــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــ وأكـ
الكردستاني« سربست قادر، أن »األوضاع 
فــي كــركــوك مقلقة وغــيــر مــســتــقــرة«، مبينًا 
»املدينة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
تعاني من نــزوح آالف األكـــراد الذين تركوا 
ديارهم بعد دخول القوات العراقية إليها«. 
وأشار إلى أن »القوات العراقية ومليشيات 
طائفية تضايق األكراد في كركوك واملناطق 
املــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا«، الفــــتــــًا خــــــالل مــقــابــلــة 
تلفزيونية إلى أن »القوى الكردية لن تعطي 
ــارة لــدخــول  ــ ــتـــالل«، فـــي إشــ الــشــرعــيــة لـــالحـ

الجيش العراقي إلى كركوك.
أيام  بعد  الكردية  املواقف  وتصاعدت حدة 
عــلــى قـــول رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان السابق 
مـــســـعـــود الــــبــــرزانــــي، إن »انـــســـحـــاب قــــوات 
الــبــشــمــركــة الــكــرديــة مــن كـــركـــوك، وســيــطــرة 
ــات الـــحـــشـــد  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــة ومـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــوات الــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الشعبي عليها، سيساعد في عودة مجرمي 
»استعادة كركوك  تنظيم »داعش«، ملوحًا بـ
وضمها إلقليم كردستان بالطرق السلمية«.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكـــــد عـــضـــو الـــبـــرملـــان 
الــعــراقــي الــســابــق الــقــيــادي الــكــردي، محمود 

ــراع فـــي كـــركـــوك وعــــدد من  عــثــمــان، أن »الـــصـ
املــنــاطــق املــتــنــازع عــلــيــهــا، مـــوجـــود كــمــا هو 
الـــحـــال فـــي بــقــيــة املــحــافــظــات الــعــراقــيــة لكنه 
قــومــي ال طــائــفــي«. وأضــــاف أن »الـــعـــراق كله 
صراعات، ال يوجد مكان من دون صراعات، 
والـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة والــــصــــراعــــات غير 
طــبــيــعــيــة«، مــوضــحــًا فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي 
كــانــت  الـــصـــراعـــات وإن  أن »هـــــذه  الـــجـــديـــد« 
ــة«. ولــفــت  ــيـ ــابـ واقــــــع حــــــال، لــكــنــهــا غـــيـــر إيـــجـ
إلــــى أن »األحـــــــزاب الـــكـــرديـــة تـــحـــاول تــجــاوز 
صراعاتها من أجل توحيد صفوفها لدخول 
واحـــد ال  املقبلة، ضمن تحالف  االنــتــخــابــات 
مؤكدًا  عليها«،  املــتــنــازع  املــنــاطــق  فــي  سيما 
دار بحسب املادة 

ُ
أن »هذه املناطق يجب أن ت

العراقي«. ورأى عثمان أن  140 من الدستور 
»الــدســتــور شـــّدد عــلــى ضــــرورة التطبيع في 
هـــذه املــنــاطــق، وعــلــى ضــــرورة إعــــادة جميع 
النازحني واملهجرين قبل إجراء االنتخابات«.
ــادي فــــي الــجــبــهــة  ــيـ ــقـ ــل، رفـــــض الـ ــابـ ــقـ فــــي املـ
ــوك، مـــحـــمـــد ســـمـــعـــان،  ــركــ ــكــ الـــتـــركـــمـــانـــيـــة بــ
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي أطــلــقــهــا رئـــيـــس إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الــــســــابــــق، مـــســـعـــود الــــبــــرزانــــي، 
بــشــأن احــتــمــال عـــودة تنظيم »داعــــش« إلى 
أن  فــي تصريح صحافي  كــركــوك، موضحًا 
في غير محلها وتعبر  التصريحات  »هــذه 
عــن إفــالســه السياسي الـــذي دفــعــه ملحاولة 
تــصــديــر األزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي اإلقـــلـــيـــم«. 
وأشـــار إلــى أن »الــشــارع السياسي الــكــردي 
مستاء بشكل كبير من سياسات البرزاني«، 
موضحًا أن »األوضــاع في كركوك مستقرة 

منذ دخول القوات العراقية إليها«.

االنتخابات المقبلة 
ستكون في كركوك 

قومية بحتة
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أكبر تدريبات لسالح المظليين منيب تحافظ على قيادة االشتراكي
تهديد إسرائيلي جديد للبنان

45
سياسة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

واصل وزراء في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
لألسبوع الثاني على التوالي توجيه تهديدات 
لــلــبــنــان فـــي حــــال انــــــدالع مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
السياق، هدد  الله. وفــي  بني إسرائيل وحــزب 
الكابينيت املصغر،  املواصالت، وعضو  وزير 
يسرائيل كاتس، أنه في حال انــدالع مواجهة 
عــســكــريــة جــــديــــدة، »ســـيـــعـــود لــبــنــان ســنــوات 
كــثــيــرة لـــلـــوراء«. وأضــــاف »هــنــاك مــن يقولون 
إنه  يقول  الحجري ومــن  للعصر  إنــه سيعود 
ســيــعــود لــعــصــر الــكــهــوف«. وقــــال كــاتــس، في 
مــقــابــلــة مــع مــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت، »لقد 
رسمت إسرائيل خطًا أحمر. لن تسمح للبنان 
بأن يتحول ملصنع إلنتاج الصواريخ الدقيقة 
ــران«. واعــتــرف كــاتــس بـــأن إســرائــيــل  ــ تــابــع إليـ
ــك عــبــر  ــ نــشــطــت فــــي املــــاضــــي ملـــنـــع حــــــدوث ذلـ
تهريب األسلحة من سورية لحزب الله، واآلن 
تــم الــتــوضــيــح أنــنــا لــن نسمح إليــــران بإقامة 
مــصــانــع إلنــتــاج صــواريــخ دقــيــقــة، أو تحويل 
لبنان لصواريخ  أرض  عــاديــة على  صــواريــخ 
دقيقة. وقد تم توضيح ذلك خالل املحادثات 
املتحدة  الــواليــات  مــع  مــع روســيــا وبالتأكيد 
باعتبارها  أخـــرى،  أوروبــيــة  ودول  األميركية 
رســـائـــل هــدفــهــا مــنــع حــــرب ومـــواجـــهـــة لسنا 
ــنــــا نــــوضــــح مــــا هــي  مــعــنــيــني بــــانــــدالعــــهــــا، أنــ
ــاتــــس مــن  ــعــــد كــ خـــطـــوطـــنـــا الـــــحـــــمـــــراء«.  وصــ
الــتــصــريــحــات اإلســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــفــيــد بــأن 
اندالعها ستشمل كل  املقبلة في حال  الحرب 

لبنان. وزعــم كاتس أن إسرائيل تحصل على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة بـــأن إيـــــران تسعى 
إلى  الشمالية  الجبهة  لتنفيذ خطوات تحول 
أكــثــر خــطــورة، وهـــي تــحــاول أيــضــًا التحصن 
في سورية وفي الوقت ذاتــه تسليح وتطوير 

الصواريخ في لبنان وجعلها أكثر دقة«.
ــتـــالل  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــســتــعــد جـــيـــش االحـ
ــســــالح املـــظـــلـــيـــني،  ــر تــــدريــــبــــات لــ ــبــ إلجـــــــــراء أكــ
الــعــدو،  إنـــزال خلف خــطــوط  تحاكي عمليات 
أول من أمس  بدأها  التي  التدريبات  بــمــوازاة 
لــتــعــزيــز جــاهــزيــة الــجــيــش لـــحـــاالت الـــطـــوارئ 
في  عسكرية  مواجهة  انــدالع  وسيناريوهات 
قطاع غزة. ومن املقرر أن تبدأ تدريبات سالح 
املظليني، بحسب صحيفة هآرتس، منتصف 
ــة جــنــود  ــافـ الــــعــــام الـــحـــالـــي، عـــلـــى أن تـــضـــم كـ
املــســاعــدة، ويتوقع  والــفــرق  املظليني  وحـــدات 
جنوب  في  ليلية  بتدريبات  الجنود  يقوم  أن 
إسرائيل حيث سيتدربون على عمليات إنزال 
التدريب  مع  مختلفة،  مناطق  على  للسيطرة 
عــلــى إنـــــزال الــعــتــاد الــثــقــيــل واملـــــؤن الــغــذائــيــة 
ملحاكاة سيناريو يضطر فيه جنود االحتالل 

إلى القتال وراء الحدود لوقت طويل. 
ونقل املوقع عن ضابط رفيع املستوى قوله 
إن الـــهـــدف مـــن هـــذه الــتــدريــبــات هـــو إبــعــاد 
القتال عن حدود إسرائيل الشمالية، حيث 
امليداني  القتال  فيه  يكون  لوضع  »نستعد 
للتعامل  الــبــيــت، بحيث نضطر  عــن  بــعــيــدًا 
لفترة طويلة مع ما سنواجهه في ميادين 

عمليات اإلنزال«.

الرباط ـ العربي الجديد

انتخبت نبيلة منيب لوالية ثانية على رأس الحزب االشتراكي املوحد املغربي، خالل 
أعمال املجلس الوطني للحزب، يوم السبت املاضي، في الدار البيضاء، بعد أسبوعني 
ــوات  ــع. وكـــانـــت مــنــيــب قـــد حــصــدت 80 فـــي املـــائـــة مـــن أصـ ــرابـ مـــن املــجــلــس الــوطــنــي الـ
الــتــي دعت  أطــروحــتــهــا،  أمامهم  قــدمــت  الــربــاط، بعدما  فــي  املؤتمرين قبل أسبوعني 
فيها اليسار املغربي إلى رّص صفوفه، لالستجابة إلى املطالب التي يخرج املغاربة 
التصدي لالستبداد، كذلك طالبت  للتعبير عنها، ومنها  اليوم في حراكات شعبية 
أمــام من وصفتهم  املكان  يتركوا  املجتمع حتى ال  باستعادة دورهــم في  اليساريني 

باليمينيني املتطرفني، الستغالل الدين من أجل الوصول إلى السلطة.
ويضّم املكتب السياسي الجديد 25 عضوًا، غابت فيه قيادات معروفة، أبرزها محمد 
الــســاســي ومــحــمــد مــجــاهــد. ولـــم يــنــافــس منيب عــلــى قــيــادة الــحــزب أي قــيــادي آخــر، 
التي  الــرابــع،  الوطني  املؤتمر  فــي  الــجــديــد«  »األفـــق  أرضــيــة  تقديمها  خصوصًا بعد 

تضمنت رؤية الحزب للعمل السياسي، وعالقته باإلسالميني والدولة.
ويسعى الحزب االشتراكي املوحد إلى توحيد الصف اليساري املعارض في املغرب، 
تــروم  صلبة  مرجعية  تأسيس  بــهــدف  املتفرقة،  اليسارية  األحـــزاب  شــتــات  بتجميع 
كما  االجتماعية،  والعدالة  بالحرية  واملطالبة  »املــخــزن«،  اليسار  ما يسميه  مواجهة 

يقطع مع إسالميي العدالة والتنمية وجماعة العدل واإلحسان.

غالبية الضربات 
ضد »والية سيناء« كانت 

بأيد إسرائيلية

»نيويورك تايمز«: 
الجاران سعيا إلخفاء 

دور إسرائيل

استباحة 
إسرائيلية لسيناء

العريش ـ محمود خليل

ــــوم بــه  ــقـ ــ ــد الــــــــــدور الـــــــــذي يـ ــ ــعـ ــ ال ُيـ
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فـــي سيناء 
ــيـــم »واليـــــــة  ــنـــظـ ــد تـ ــ املــــصــــريــــة ضــ
ــرًا خــفــيــًا، فــلــطــاملــا  ــ ــه، أمـ ــوالــــني لــ ســـيـــنـــاء« واملــ
»الــعــربــي  لـــ ومحلية  قبلية  مــصــادر  تــحــدثــت 
ــوات األخــــــيــــــرة عــن  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد« خـــــــالل الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ضــربــات جــويــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت قــادة 
الــتــنــظــيــم بــالــتــنــســيــق مـــع الـــنـــظـــام املـــصـــري، 
خــصــوصــًا بــعــد فــشــل الــجــيــش املـــصـــري في 
مــواجــهــة املــســلــحــني واســـتـــمـــرار هــجــمــاتــهــم. 
وفــــي هــــذا الــســيــاق أيـــضـــًا، تــأتــي املــعــلــومــات 
تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة  كشفتها  الــتــي 
األميركية، في تقرير لها أمس األول السبت، 
 عن مسؤولني أميركيني لم تسمهم، من 

ً
نقال

األرض  تستبيح  اإلســرائــيــلــيــة  الــطــائــرات  أن 
املصرية، وتستهدف ما تريد ووقتما شاءت، 
وهذا ما نتج عنه 100 طلعة جوية للطائرات 

اإلسرائيلية بأنواعها.

استهداف قادة التنظيم
»الـــعـــربـــي  ـــ تــــقــــول مــــصــــادر قــبــلــيــة مــطــلــعــة لـ
التي تعرض  الــضــربــات  إن غالبية  الــجــديــد« 
»داعش«  لها تنظيم »والية سيناء« املوالي لـ
في سيناء كانت بأيد إسرائيلية، خصوصًا 
قــــادة التنظيم  الــتــي طـــاولـــت  االســـتـــهـــدافـــات 
ــادة مــــن خــــارج  ــ املـــحـــلـــيـــني، لــيــحــل مــكــانــهــم قــ
ســيــنــاء ومــصــر، مــن املــهــاجــريــن إلـــى ســوريــة 

الجغرافيا«. وتشير املصادر إلى أن إسرائيل 
اســتــطــاعــت إحــبــاط عــمــلــيــات نــقــل مــــواد إلــى 
قطاع غزة، من خالل استهداف املواد نفسها، 
املــواد،  ستخدم في تهريب 

ُ
أو األنفاق التي ت

أو عن طريق قصف املهربني، وهذا ما جرى 
أكثر من مرة باستهداف سيارات تقل مهربني 
في مناطق رفــح والشيخ زويــد، كــان آخرها 
ــاول إســرائــيــل  ــحــ ــالـــي، وتــ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـ
بــطــيــرانــهــا الــــوصــــول إلــــى املـــنـــاطـــق الـــتـــي ال 
يتمكن الجيش املصري من دخولها بريًا في 
جنوب رفــح والشيخ زويــد. وتقول املصادر 
عـــدد من  بتنفيذ  تــقــوم  إســرائــيــل  إن  نفسها 
اإلجراءات في سيناء، أهمها التنصت الدائم 
على حد  واملهربني،  التنظيم  اتصاالت  على 
للطائرات  املستمر  التحليق  وكــذلــك  ســـواء، 
ــانـــة« الــتــي تــصــور كل  مـــن دون طــيــار »الـــزنـ
التحركات، خصوصًا في املناطق الحدودية 

مع قطاع غزة.

استباحة األجواء المصرية
ووفـــقـــًا ملـــا رصـــدتـــه »الــعــربــي الــجــديــد« على 
مدار سنوات الحرب في سيناء، فإن الطيران 
املجهول في ذلك الحني، والذي كانت روايات 
أهالي سيناء تؤكد أنه إسرائيلي، استهدف 
يكن  لم  التنظيم،  في  لناشطني  تعود  منازل 
لـــــدى األمــــــن املــــصــــري أي مـــعـــلـــومـــات عــنــهــم 
حــتــى بــانــضــمــامــهــم لــلــتــنــظــيــم، بــيــنــمــا كــانــت 
أجهزة  لــدى  الدقيقة  املعلومات  تلك  تتوافر 
االســـتـــخـــبـــارات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي لـــم تكن 
تتوانى عن استهداف أي خطر آٍت من سيناء. 
ــدة نـــقـــاط تــمــركــز للتنظيم  كــمــا تــعــرضــت عــ
الــبــرث جنوب  وحــواجــز ميدانية فــي منطقة 
مــديــنــة رفـــح إلـــى اســتــهــداف مــتــكــرر مـــن قبل 
طائرات من دون طيار، لم يتمكن التنظيم أو 
الطائرات  تلك  مــن هوية  التأكد  مــن  األهــالــي 
فـــي ذلـــك الـــحـــني، مــمــا أدى الخــتــفــاء حــواجــز 
مناطق  فــي  الــطــرقــات  عــن  وكمائنه  التنظيم 

 أن أهـــالـــي ســيــنــاء لطاملا 
ً
والــــعــــراق، مــضــيــفــة

أكـــــــدوا بـــالـــدالئـــل أن الـــطـــيـــران اإلســـرائـــيـــلـــي 
يستهدفهم.

وتــوضــح املــصــادر ذاتــهــا أن »طــيــران الــعــدو 
ل في أوقات حرجة تعرض 

ّ
الصهيوني، تدخ

من  دمــويــة  لهجمات  املــصــري  الجيش  فيها 
ِقبل تنظيم والية سيناء، كمحاولة السيطرة 
على مدينة الشيخ زويــد في رمضان 2015، 
وكذلك في هجوم البرث األخير الذي وقع قبل 
بأكملها،  أشهر وأدى إلبــادة كتيبة صاعقة 
إذ إن التعزيزات العسكرية والجوية املصرية 
تــأخــرت فــي الــوصــول إلــى مكان االستهداف 
لعدم وصول إشارة من املنطقة، بينما كانت 
إسرائيل تراقب املشهد عن كثب بحكم قرب 

مــتــفــرقــة مــن ســيــنــاء. يــشــار إلـــى أن إســرائــيــل 
اســتــهــدفــت مــجــمــوعــة تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم إثــر 
اطالقهم صواريخ على مدينة إيالت املحتلة 
على الحدود مع سيناء مطلع فبراير/شباط 
مــن الــعــام املــاضــي، مــا أدى إلـــى مقتل أربــعــة 
ــراد الــتــنــظــيــم، وهـــذا مــا أكـــده التنظيم  مــن أفــ
الــتــنــظــيــم  اتــــهــــامــــات  ــي حـــيـــنـــه. وردًا عـــلـــى  فــ
ــر  إلســـرائـــيـــل بـــالـــوقـــوف وراء ذلـــــك، قــــال وزيـ
ــن اإلســرائــيــلــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، في  األمــ
20 فبراير/شباط 2017، في معرض تعليقه 
ــهـــداف مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــش«  ــتـ عــلــى اسـ
ــأن الــجــيــش )اإلســرائــيــلــي( »ال  فــي ســيــنــاء، بـ
أمـــرًا مــن دون رد«، فــي تلميح ضمني  يــتــرك 
إلــى وقـــوف قــّواتــه خلف الــهــجــوم فــي سيناء 
ــادر قــبــلــيــة إلـــــى أن  املــــصــــريــــة. وتـــشـــيـــر مــــصــ
اختفاء بعض النشاطات العسكرية للتنظيم، 
كـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــنـــص واســـــتـــــهـــــداف اآللــــيــــات 
العسكرية بصواريخ موّجهة متطورة، يؤكد 
كفاءة  ذوي  نشطاء  استهدفت  إســرائــيــل  أن 

عالية خالل العامني املاضيني.
وفــي هــذا الــســيــاق، جــاء مــا كشفته صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« األمـــيـــركـــيـــة، فـــي تــقــريــر 

لــهــا الــســبــت، مــن أن طـــائـــرات مــن دون طيار 
وطــائــرات  هليكوبتر،  وطــائــرات  إسرائيلية، 
ــــدى أكـــثـــر مــــن عـــامـــني،  نـــفـــاثـــة، قـــامـــت عـــلـــى مـ
بحملة جــويــة ســريــة، ونــفــذت أكــثــر مــن 100 
ــي كـــثـــيـــر مــن  ــ غــــــــارة جــــويــــة داخــــــــل مــــصــــر، فـ
األحيان أكثر من مرة في األسبوع، وأن ذلك 
تـــم بــمــوافــقــة الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
تلك  األميركية،  الصحيفة  ونقلت  السيسي. 
املـــعـــلـــومـــات عـــن مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني ذوي 
ــات الــــشــــرق األوســــــــــط، فــيــمــا  ــاسـ ــيـ ــة بـــسـ ــلـ صـ
رفضت الخارجية املصرية وجيش االحتالل 

اإلسرائيلي التعليق على تلك املعلومات.
امللحوظ  »الــتــعــاون  أن  الصحيفة  واعــتــبــرت 
ل مرحلة جديدة في 

ّ
بني مصر وإسرائيل يمث

تطور عالقتهما، فبعد أن كانا أعداء في ثالث 
حـــروب، ثــم خصومًا فــي ســالم غير مستقر، 
ــبـــحـــت مـــصـــر وإســــرائــــيــــل اآلن حــلــيــفــني  أصـ
ســريــني فــي حــرب ســريــة ضــد عــدو مشترك«، 
ل 

ّ
مضيفة أنه بالنسبة إلى القاهرة فإن التدخ

اإلســـرائـــيـــلـــي ســـاعـــد الــجــيــش املـــصـــري على 
استعادة قدمه في معركته التي دامت خمس 
تــقــريــبــًا ضـــد املــســلــحــني. وبالنسبة  ســـنـــوات 

ــا  ــــن حـــدودهـ ــارات أمـ ــ ــغـ ــ ــززت الـ ــ إلســــرائــــيــــل، عــ
واستقرار جارتها.

»نـــيـــويـــورك  ــؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون لــــ ــسـ ــال مـ ــ وقــ
اإلسرائيلية  الــجــويــة  »الــحــمــالت  إن  تــايــمــز« 
أدت دورًا حاسمًا في تمكني القوات املسلحة 

ضد  العليا  الــيــد  صاحبة  وجعلها  املصرية 
املــــســــلــــحــــني«، فـــيـــمـــا أكــــــد ســـبـــعـــة مـــســـؤولـــني 
بــريــطــانــيــني وأمــيــركــيــني ســابــقــني لــهــم عالقة 
ــة الــــــشــــــرق األوســــــــــــــط، الـــهـــجـــمـــات  ــاســ ــيــ بــــســ
الصحيفة،  ووفـــق  مــصــر.  داخـــل  اإلسرائيلية 

فإن »الجارين« سعيا إلى إخفاء دور إسرائيل 
فــي الــضــربــات الــجــويــة خــوفــًا مــن حـــدوث رد 
الرقابة  أن  داخــل مصر، مضيفة  فعل عنيف 
الــغــارات  عــن  التقارير  نشر  تمنع  العسكرية 
الـــجـــويـــة، ومــــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا كــانــت 
الــخــاصــة قد  الــقــوات  أو  الــقــوات اإلسرائيلية 
أن  املصرية. وكشفت  الحدود  داخــل  ُوضعت 
السيسي، كما يقول املسؤولون األميركيون، 
أخــفــى الــضــربــات عــن كــل الــدوائــر، باستثناء 
دائــــــرة مــــحــــدودة مـــن الـــضـــبـــاط الــعــســكــريــني 

واالستخباراتيني.

خروقات بعلم السيسي
»العربي  وكانت مصادر خاصة، قد كشفت لـ
أن  فــبــرايــر/شــبــاط 2017،  فـــي 13  الـــجـــديـــد«، 
الطائرات من دون طيار اإلسرائيلية تخترق 
منذ  يومية،  بــصــورة شبه  املصرية  األجـــواء 
مــا يــزيــد عــن ثـــالث ســـنـــوات، مــشــيــرة إلـــى أن 
هــــذا األمـــــر يــتــم بــكــل تــأكــيــد بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــانــب املـــصـــري. وأضـــافـــت أن هــــذا الــنــوع 
من الطائرات ال يقصف فقط، ولكن يضطلع 
بمهام استطالعية لرصد تحركات املسلحني 

ــي مــهــمــاتــه  ــري فــ ومــــســــاعــــدة الـــجـــيـــش املــــصــ
ــارت إلــى أن أهــالــي سيناء  على األرض. وأشـ
ضاقوا من القصف املتكرر من قبل الطائرات 
 عن 

ً
اإلســرائــيــلــيــة والــجــيــش املـــصـــري، فــضــال

ــاكـــات األخـــــــرى مــــن اعـــتـــقـــاالت  ــهـ ــتـ جــمــلــة االنـ
وتصفيات جسدية. وأوضحت املصادر ذاتها 
أن عملية إطــــالق صـــواريـــخ تــجــاه األراضــــي 
املحتلة ليست بالسهلة على اإلطالق، ال سيما 
فــي ظــل تشديد دولـــة االحــتــالل الــرقــابــة على 
الحدود مع مصر، ورصد تحركات العناصر 
املسلحة على طول الشريط الحدودي. وأكدت 
ــد بــعــض مـــن وصــفــتــهــم 

ّ
ــــاد« يــجــن ــــوسـ أن »املـ

»العمالء« لإلبالغ عن أي تحركات ملسلحني  بـ
الـــدوريـــات العسكرية  الـــحـــدود، لــرصــد  قـــرب 
مسلح  هــجــوم  لتنفيذ  تمهيدًا  اإلســرائــيــلــيــة 

عليها أو إطالق صواريخ.
ــديـــد« قـــد كــشــفــت في  ــربـــي الـــجـ ــعـ وكـــانـــت »الـ
مــشــاهــد  ثــــالثــــة  ــن  ــ عـ  ،2016 ــــس/آب  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
لــســيــنــاء، أواًل اخـــتـــراق  ــيـــل  ــرائـ ــراق إسـ ــتــ الخــ
ــرات مـــن دون طــيــار إســرائــيــلــيــة املــجــال  ــائـ طـ
الجوي املصري وتنفيذ عمليات قصف ضد 
أهداف هناك، وثانيًا االعتماد على شبكة من 
»املوساد«  مع  يتعاملون  الذين  الجواسيس 
اإلسرائيلي لنقل تحركات املسلحني، وأخيرًا 
بأهالي  باالتصال  إسرائيليني  ضباط  قيام 
املسلحني  تحركات  نقل  على  هم 

ّ
لحث سيناء 

 عن 
ً
وتـــحـــذيـــرات مـــن الــتــعــامــل مــعــهــم، فــضــال

تشهد  التي  املناطق  من  الرحيل  على  حثهم 
عمليات مسلحة.

بقصف  إسرائيل  فيها  توّرطت  واقعة  وأول 
أهداف في سيناء، كانت من خالل طائرة من 
دون طــيــار، حــني تــم استهداف أحــد عناصر 
الجماعات املسلحة ويدعى إبراهيم عويضة 
مــن دون طيار  نــفــذت طــائــرة  إذ  عـــام 2012، 
قصفًا لدراجة نارية كان يستقلها عويضة. 
عــقــب ذلـــك تــوالــت عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
من قبل طائرات من دون طيار، ُيعتقد بأنها 
إســرائــيــلــيــة، لــعــدم امــتــالك مــصــر هـــذا الــنــوع 
التي يمكنها حمل صواريخ  الــطــائــرات،  مــن 
قــتــالــيــة، بحسب ما  فــي عمليات  واملــشــاركــة 
»العربي  لـ مصرية  عسكرية  مــصــادر  أكـــدت 
يــقــول باحث  ذلـــك،  الــجــديــد«. وتعليقًا عــلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  فــي شـــؤون ســيــنــاء لـــ
ما كشفته الصحيفة األميركية ليس جديدًا 
على املتابعني للمشهد في سيناء، فالجيش 
املصري لطاملا عجز عن مواجهة املسلحني، 
فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة،  الـــذيـــن ازداد عـــددهـــم 
بالقلق على حــدودهــا  إســرائــيــل  أشــعــر  مما 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــوجـــه الــتــنــظــيــم 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــضــر بــأمــن إســرائــيــل في 

مرحلة الحقة.
ــل عــدم الكشف 

ّ
ويضيف الــبــاحــث، الـــذي فــض

الجوية اإلسرائيلية  العمليات  أن  عن اسمه، 
في سماء سيناء أوجدت حالة من التقاعس 
ــة عـــلـــى األرض،  ــريــ املــــصــ ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال قـــبـــل  ــن  ــ مـ
اإلسرائيلي،  الجيش  على  الكلي  واالعــتــمــاد 
الــخــطــيــرة للتنظيم،  الــخــاليــا  لــلــقــضــاء عــلــى 
خــصــوصــًا بــعــد »الــنــجــاحــات« الــتــي حققها 
في األعــوام املاضية، مشيرًا في الوقت نفسه 
إلــــى أن الــنــظــام املـــصـــري هـــو أكـــثـــر الــجــهــات 
مــعــرفــة بــمــا حققته إســرائــيــل مــن »إنــجــازات 
إسرائيل  أن  إلــى  ويشير  سيناء.  فــي  أمنية« 
من  أكــثــر  تــضــرب  سيناء  فــي  باستهدافاتها 
عصفور بحجر، فهي من جهة تؤكد للنظام 
املـــصـــري أنــهــا تــقــف إلـــى جـــــواره فـــي الــحــرب 
على اإلرهــاب، ومن جهة أخرى تخلصت من 
ون 

ّ
يكن الذين  املحليني  التنظيم  قادة  غالبية 

قــتــال الجيش  فــي  لــهــا، وإن انشغلوا  الــعــداء 
املصري في املرحلة الحالية.

ــرد  ال جـــاء  متوقعًا  كـــان  كــمــا 
تقرير  على  الــرســمــي  الــمــصــري 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
المتحدث  نفى  إذ  األميركية، 
المسلحة  القوات  باسم  الرسمي 
الرفاعي،  تامر  العقيد  المصرية 
ما ورد في التقرير بشأن مشاركة 
عسكرية  عمليات  في  إسرائيلية 
بموافقة  سيناء  منطقة  داخل 
ــة. وقـــال  ــري ــص ــم ــســلــطــات ال ال
لوكالة  تصريحات  في  الرفاعي، 
الروسية أمس األحد،  »سبوتنيك« 
وعار  صحيح  غير  التقرير  هذا  إن 
تمامًا من الصحة، مشددًا على 
هو  وحده  المصري  »الجيش  أن 
بعمليات  يقوم  والذي  المخول 
الشرطة  مع  بالتعاون  عسكرية 
محددة  مناطق  في  المدنية، 

في شمال سيناء«.

نفي متوقع

األهداف تتجاوز 
مالحقة عناصر داعش

)Getty/يراقب االحتالل األوضاع في سيناء بشكل دائم )ديفيد سيلفرمان

دعت منيب اليسار المغربي إلى رص صفوفه )فرانس برس(

إسرائيل  أن  )الصورة(، أمس،  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  أكد 
»ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها«، في ما بدا كرد على 
تقرير »نيويورك تايمز«. من جهته، 
اإلسرائيلي  المواصالت  وزير  رفض 
جاء  مــا  تأكيد  كــاتــس،  يسرائيل 
»هناك  إن  قال  لكنه  التقرير،  في 
بين  وعميقة  مشتركة  مصلحة 
إسرائيل ومصر لمنع وجود داعش 
»بطبيعة  مضيفًا:  سيناء«،  في 
استخباراتي  تعاون  هناك  الحال 
أشكال  هناك  تكون  أن  ومنطقي 

تعاون أخرى لضرب داعش«.

نتنياهو ال ينكر

لم يعد خفيًا الدور العسكري الذي تقوم به 
توجيهها  عبر  المصرية،  سيناء  في  إسرائيل 
بطائرات  وخصوصًا  الجوية  الضربات  عشرات 

سيناء«  ــة  ــ »والي لتنظيم  ــار،  ــي ط دون  ــن  م
والموالين له، وذلك بعد ظهور عجز الجيش 
المسلحين.  عــلــى  الــقــضــاء  ــن  ع الــمــصــري 

المنطقة  تلك  في  العمليات  عشرات  وتثبت 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  استباحة  ســنــوات،  منذ 
نظام  مع  بالتنسيق  وذلك  المصرية،  لألجواء 

عبدالفتاح السيسي، الذي سعى إلخفاء هذا 
الدور اإلسرائيلي، حتى بات يعتمد بشكل كبير 

على االحتالل في حربه هناك 
الغالف

طائرات االحتالل تخوض 
حرب السيسي

رصدمتابعة

يعاني 
أهالي 

سيناء من 
انتهاكات 

عديدة 
بحقهم 

)Getty(
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االحتالل يبدأ الحرب العلنية على كنائس القدس وأديرتها
القدس المحتلة ـ محمد محسن

سادت أجواء من السخط والصدمة صفوف 
املــقــدســيــني، تــحــديــدًا لــــدى بــعــض الــهــيــئــات 
الدينية والوطنية، بعد الرسالة التي وجهها 
االحتالل في  بلدية  باسم  الرسمي  املتحدث 
االحتالل  وزراء  رئيس  إلــى  املحتلة،  الــقــدس 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر مــالــيــتــه مــوشــي 
ــحــّصــل 

ُ
كــحــلــون، ذكـــر فــيــهــا أن »بــلــديــتــه ســت

مــن 190 مليون  أكــثــر  ديــونــًا متراكمة بلغت 
وعـــقـــارات  كــنــســيــًا،  عـــقـــارًا   887 عــلــى  دوالر 
الدولية«، بادعاء أن تلك  تابعة للمؤسسات 
ــــراض غــيــر ديــنــيــة،  ــقـــارات تــســتــخــدم ألغــ الـــعـ

وبــعــضــهــا لــهــا أنــشــطــة ذات طـــابـــع تــجــاري 
وليس تقديم خدمة.

سياسيون  محللون  رأى  الــســيــاق،  هـــذا  فــي 
التي  وإعــالمــيــون، أن »تــوقــيــت هــذه الحملة 
تــســتــهــدف كــنــائــس الــقــدس ومــصــالــح أبــنــاء 
عمليات  مع  تزامنت  الكنائس،  لهذه  الرعية 
طائفة  ألبــنــاء  مملوكة  وأراض  عــقــارات  بيع 
الــروم األرثوذكس في عموم أنحاء فلسطني 
ــة مـــــن قــبــل  ــلـ ــتـ ــدًا فـــــي الـــــقـــــدس املـــحـ ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
البطريرك ثيوفيلوس، واملتهم من قبل أبناء 
رعيته بالتواطؤ في عقد مزيد من صفقات 
استيطانية  لجمعيات  وأراض  عقارات  بيع 
يهودية ولدوائر وهيئات رسمية إسرائيلية، 

ر 
ّ
ــــاص«. وحـــذ الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس بــنــوع خـ

حنا من »تداعيات هذا اإلجراء على الوجود 
املــســيــحــي، وعـــلـــى مــســتــقــبــل دور الـــعـــبـــادة، 
خصوصًا الكنائس وما يتبع لها من أديرة 
ومــؤســســات«، مشيرًا إلــى أن »هـــذه األمــاكــن 
فإن  بالتالي  الــضــرائــب.  مــن  تاريخيًا  معفاة 
التوّجه االحتاللي الجديد الستهدافها على 
هذا النحو، يندرج في محاوالتها للسيطرة 
عــلــى املــديــنــة املــقــدســة، وتهميش وإضــعــاف 
الحضور املسيحي بشكل خاص والحضور 
الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل عــــام، وهــــو ما 
ومسيحيني  مسلمني  املقدسيون  سيقاومه 
بــــشــــدة«. مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر عــضــو الــلــجــنــة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
الكنائس،  لــشــؤون  الرئاسية  اللجنة  رئيس 
الجديدة  اإلسرائيلية  الخطوة  عميرة،  حنا 
ضد الكنائس ودور العبادة، بأنها »تصعيد 
في االستهداف اإلسرائيلي بحق املقدسيات 

اإلسالمية واملسيحية«. 
»العربي الجديد«،  وأكد عميرة، في حديث لـ
ــه، ومـــــا يــمــكــن  ــتــــوجــ ــورة هـــــذا الــ ــ ــطـ ــ عـــلـــى »خـ
ــداعـــيـــات تــمــس على  ــن آثـــــار وتـ أن يــتــركــه مـ
نــحــو كــبــيــر بــحــقــوق املــســيــحــيــني املقدسيني 
وتفرض عليهم مزيدًا من إجــراءات الضغط 
ــًا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــي«، داعـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــادي واالجـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
»الـــتـــصـــّدي لــهــذه اإلجـــــــراءات الـــهـــادفـــة الــتــي 
العرقي  التطهير  سياسة  سياق  في  تندرج 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا ســـلـــطـــات االحــــتــــالل بــحــق 

املقدسيني عمومًا«.
كــمــا ربـــط مــحــلــلــون إعــالمــيــون وســيــاســيــون 
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ً
متجاهال

تفريطًا  يعتبرونه  ما  الصفقات، وضد  هذه 
ملشاريع  وتسريعًا  الرعية،  أبناء  بممتلكات 

السيطرة وتهويد املدينة املقدسة«.
فـــــي هــــــذا اإلطـــــــــــار، وصــــــف رئــــيــــس أســـاقـــفـــة 
املــطــران عطا  لــلــروم األرثـــوذكـــس،  سبسطية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــلــه حــنــا، فـــي حـــديـــٍث لـــ
اإلجراء اإلسرائيلي بأنه »إمعان في التعدي 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــائــــس املـــســـيـــحـــيـــة واسـ ــنــ ــكــ ــى الــ ــلــ عــ
املؤسسات التابعة لها في املدينة املقدسة«. 
وقــــال »نــرفــض وبــشــكــل قــاطــع مــا اعــلــنــتــه ما 
لفرض  تسعى  الــتــي  الــقــدس،  ببلدية  يسمى 
ضرائب باهظة على املؤسسات الكنسية في 
القدس وعلى غيرها من املؤسسات األممية«.

ستهدف فيه 
ُ
وأضــاف أنه »في الوقت الذي ت

ـــســـرق مــنــا بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة 
ُ
أوقــافــنــا وت

االحتاللية  السلطات  تخطط  وغير شرعية، 
فــي هــذه األيـــام لفرض ضــرائــب باهظة على 
القدس  الكنائس واألديــرة ومؤسساتها في 
في محاولة هادفة إلفراغ البلدة القديمة من 
وإضعاف  وتهميش  املسيحية،  املــؤســســات 
الـــحـــضـــور املـــســـيـــحـــي الـــوطـــنـــي فــــي الــبــلــدة 

بــني إجــــراء بــلــديــة االحـــتـــالل هــــذا، والــتــحــول 
األمـــيـــركـــي الــكــبــيــر والــخــطــيــر مـــن مــوضــوع 
االحــتــالل.  لــدولــة  الــقــدس، بإعالنها عاصمة 
كما كشف املحلل السياسي راسم عبيدات في 
الطرح  »هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث 
األميركي  )الرئيس  املتصهني  بقرار  مرتبط 
دونالد ترامب( اعتبار القدس عاصمة لدولة 
االحــــتــــالل، وقـــــــراره أيـــضـــًا تــصــفــيــة وشــطــب 
وكالة الغوث والالجئني )أونــروا(، بالتزامن 
أيضًا مع إجراءات تهويد القدس وتفريغها 
من مؤسساتها، ومحاولة السيطرة على تلك 
األمالك من خالل ما قام به بطاركة الكنيسة 
وتأجير  ببيع  ثيوفيلوس  وآخرهم  اليونان 
طـــويـــل األمــــــد، وتـــســـريـــب الــكــثــيــر مـــن أمـــالك 
القدس  فــي  األرثــوذكــســيــة  العربية  الكنيسة 
بــشــطــريــهــا الــشــرقــي والــغــربــي وفـــي الــداخــل 

الفلسطيني املحتل عام 1948«.
وأضــــــــاف أن »هـــــــذا األمـــــــر ســيــصــبــح مــبــرر 
الــتــســريــب والــبــيــع والــتــأجــيــر لــعــدم الــقــدرة 
على دفع الضرائب املفروضة على العقارات 
الكنسية فــي الــقــدس، فــي حــني املــطــلــوب هو 
تصفية املؤسسات الدولية في مدينة القدس، 
ودفع نشاطها وخدماتها إلى خارج حدود 
ما يسمى ببلدية االحتالل، ليضاف كل هذا 
باملؤسسات  املتعلق  االستهداف  إلــى  أيضًا 
الفلسطينيني  لالجئني  خــدمــات  تــقــدم  الــتــي 
ــالــــة الـــغـــوث  وســــكــــان الــــقــــدس، مـــثـــل مـــقـــر وكــ
فــي الــشــيــخ جــــراح، وغــيــرهــا مــن املــؤســســات 
هذه  عمل  تجفيف  أخــرى  وبعبارة  الدولية، 

املؤسسات ودفعها إلى خارج القدس«. يعمل االحتالل على محاصرة كنائس القدس )عصام ريماوي/األناضول(

تقرير

يخطط االحتالل لفرض 
ضرائب باهظة على 

الكنائس واألديرة

وائل قنديل

صبيحة يوم موقعة الجمل، الثاني 
من فبراير/شباط 2011، وّجهت 

رسالة إلى ميدان التحرير، ملخصها: 
أسقطوا املعارضة املزيفة.

كانت االتصاالت وخدمة اإلنترنت 
مقطوعة عن كل مصر، بقرار 

من نظام الرئيس املخلوع حسني 
مبارك، وبتواطؤ مفضوح من 

شركات االتصاالت، التي تحول 
بعض أصحابها إلى حكماء ثورة 

مزيفني، ورؤساء أحزاب ثورية، فيما 
بعد خلع مبارك،  قلت في رسالتي: 

»ال أحد يريد إنهاء الحريق، كل 
ما يعتبرونه جهود إطفاء هو في 

الحقيقة كميات إضافية من السوالر 
والكيروسني والزيت تلقى بكثافة 

على النيران املشتعلة«. ال يريدون أن 
يفهموا. أتحدث هنا عن النظام كله. 
أولئك املتشبثون بالسلطة، وهؤالء 

املعارضون املزيفون ممن تثبت األيام 
أنهم أدوات في يد السلطة الحاكمة، 

جوا 
ّ
حتى وإن هتفوا وصاحوا وتشن

 نهارًا.
ً
ولعنوا الحكومة ليال

هذه الخاليا النائمة من املتشحني 
بأردية املعارضة أخطر على مصر 

وعلى ثورة شباب مصر من السلطة 
ذاتها، هم أشرس في معاداة التغيير 
من وزير الداخلية املخلوع، ومن كل 

رجل أمن ألقى قنبلة أو أطلق بلطجيًا 
أو ضرب متظاهرًا بهراوة غليظة.
هؤالء الذين يتسللون ويسممون 

املشهد الجليل وينثرون بذور 
الفتنة واالنشقاق واالنقسام بني 

الجموع الثائرة ويشكلون االئتالفات 
ويقطعون الطريق أمام كل محاولة 

لالصطفاف حول شخصية وطنية 
تتمتع بالحد الالزم من املصداقية، 

هؤالء هم أعداء ثورة الشباب 
الحقيقيون. يريدون أن يسرقوا 

اإلنجاز، فإن لم ينجحوا بذلك فهم 
يشوهونه. اآلن، وبعد سبع سنوات 
من التخلص من رأس النظام تلعب 
معارضته العميقة، التي التفت على 

الثورة، وارتدت أقنعتها، الدور األخطر 
في اإلجهاز على ما تبقى من نبض 

ومالمح فيها، داخل مطبخ ما تسمى 
انتخابات السيسي الرئاسية، فتهرع 
إلى طالء واجهات مسرح العبث بما 
يضفي جدية مصطنعة على مشهد 

غارق في الهزل السياسي.
من تلك املعارضة القديمة، املزيفة، من 

تجري دحرجته من األرفف العليا 
لثالجة النظام، للعب دور الكومبارس، 
أو الدوبلير، في عرض بائس ومبتذل 

دراميًا، ومنها ما ال يبخل على 
السلطة ببعض األلعاب اللطيفة، التي 

تضيف بعض التوابل على طبخة 
سياسية باردة وفاسدة، كأن يعلن 

بعضهم الحرب على كومبارس 
االنتخابات املسرحية، مفتشًا 

في تاريخه الشخصي، ومؤهالته 
العلمية، أو عدد توكيالت ترشحه، 

والكيفية التي وفرتها أجهزة النظام 
له، وكأنهم يقولون إن االنتخابات 

مهزلة عبثية، ألن الكومبارس غير 
جدير باملنافسة، وليس ألن العملية 

فاسدة برمتها، من األساس.
 هي فاسدة من جذورها، 

ابتداء بالبطل األوحد، وانتهاء 
بالكومبارسات، مرورًا بكل ما 

يتعلق باملناخ السياسي، من قواعد 
وإجراءات، بحيث يستوي الكومبارس 

الحزبي، املطعون في مؤهله العلمي، 
وشرفه السياسي، مع أي شخص 

آخر يقبل على نفسه املشاركة في 
رقصة على الدم، وفوق الحق والعدل، 
حتى وإن كان يحمل نوبل في العلوم.

تدهشك هذه املعارضة اللطيفة 
بقدرتها، وتفانيها، في إسباغ 

جدية على كل الهراء املنسكب من 
فم السيسي، فحني يتحدث بكل 

 للمعارضة: 
ً
الغطرسة والصلف قائال

أنتم ال شيء. أنتم ال أحد، يأتي 
: موسى 

ً
الرد من بعضهم مجلجال

 
ً
مصطفى موسى ال يحمل مؤهال

دراسيًا جامعيًا، كما أنه مدان 
بأحكام قضائية سابقة، وال يفهم 

في أمور الرئاسة. إذا قررت أن 
تذهب إلى حفلة تنكرية، فال يجب 
أن تعترض على مالبس الحضور 
الغريبة، كما أنك حني تدخل عالم 
السيرك، فمن العبث أن تستدعي 
املنطق لتقييم حركات العارضني 

العجيبة. باختصار ليس أكثر بؤسًا 
من معارضة تجعل معركتها هي 
مواصفات الكومبارس، هربًا من 

التصدي الجاد للبطل الشرير.

ليس دفاعًا عن 
كومبارس السيسي

مرور
الكرام



الدين  عماد  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مؤسسة  رئيس  يؤكد 
الجنائية ووزارة  للمحكمة  التي قّدمها  القضية  أنه سيتابع  المنتصر، 
العدل األميركية ضد خليفة حفتر حتى صدور مذكرة للقبض عليه

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

عـــادت الــحــيــاة إلـــى عـــدن جــنــوبــي الــيــمــن، إلــى 
حـــّد كــبــيــر، بــعــد نــحــو أســبــوعــن مـــن الــتــوتــر، 
لكن عوامل انفجار األزمــة، ال تــزال كامنة، في 
وقٍت باشرت فيه كل من السعودية واإلمارات، 
إجــراء تفاهمات مع األطــراف اليمنية الفاعلة 
 على حـــدة، فــي شكل ال يختلف 

ٌ
فــي عـــدن، كــل

في  االنفصالين،  تصعيد  إليه  آل  عما  كثيرًا 
مايو/أيار العام املاضي.

ــادر قــريــبــة مما  ــدت مـــصـ ــ ــار، أكـ ــ ــ ــذا اإلطـ فـــي هــ
»املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«،  ُيــســمــى بــــ
الزبيدي،  »عــيــدروس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
رئــيــس املــجــلــس، غــــادر عــــدن، إلــــى الــعــاصــمــة 

ــداث  ــام مــن األحـ اإلمــاراتــيــة أبــوظــبــي، عــقــب أيـ
الـــدامـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة املــؤقــتــة، 
ــوء تــــفــــاهــــمــــات غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة بــن  ــ ــ وعــــلــــى ضـ
االنتقالي ووفد التحالف العسكري واألمني، 
الــــذي زار املــديــنــة، أواخــــر األســـبـــوع املــاضــي، 
الحــتــواء األزمــــة«. وحـــول مــا تـــردد عــن توجه 
»اللجنة  مــن  بــدعــوة  السعودية  إلــى  الزبيدي 
ظت 

ّ
تحف اليمني،  بالشأن  املعنية  الــخــاصــة« 

املصادر، عن تأكيد ذلك أو نفيه، لكنها أكدت 
مغادرته عدن، مشيرة إلى أن »زيارة الرياض، 
قد تكون من ضمن أجندة جولته غير املعلنة 
التي غــادرت فيها إلــى جانبه، قيادات أخرى 
في املجلس الذي يترأسه، وتأسس في مايو 
املــاضــي، بــدعــم وثــيــق مــن أبــوظــبــي«. وجــاءت 
مــــغــــادرة الـــزبـــيـــدي لـــعـــدن، وســــط تــكــتــم على 
تفاصيل التهدئة التي جرى االتفاق بشأنها 
ــيــــادات  ــريـــن مــــن قــ ــبـــاشـ بــــرعــــايــــة وإشــــــــــراف مـ
عسكرية وأمنية سعودية وإماراتية، حضرت 
إلــى عــدن، أواخــر األســبــوع املــاضــي. وأشرفت 
»املـــجـــلـــس  ــة لــــ ــيــ ــوالــ ــوات املــ ــ ــقـ ــ ــلـــى تــســلــيــم الـ عـ
االنــتــقــالــي«، واملــدعــومــة مــن اإلمــــــارات، لعدد 
مـــن املـــواقـــع والــنــقــاط الــتــي ســيــطــرت عليها، 
»العمالقة«، التي قِدمت  إلى قوات ما ُيعرف بـ
من »باب املندب«، إلى عدن، لتتولى اإلشراف 

على التهدئة.
وأعـــــادت مـــغـــادرة الـــزبـــيـــدي، لـــعـــدن، بــعــد أيـــام 
من األزمـــة، إلــى األذهـــان، حدثًا مشابهًا جرى 
العام املاضي، فقد غادر الزبيدي ومعه نائبه 
السلفي املثير للجدل، هاني بن بريك، مدينة 

عـــدن، فــي مــايــو/أيــار مــن الــعــام املــاضــي، بعد 
»املجلس  يوم واحــد، من إعالنهما ما ُسمي بـ
ــالــــي الــــجــــنــــوبــــي«، صــــــوب الـــعـــاصـــمـــة  ــقــ ــتــ االنــ
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، ثـــم إلــــى أبـــوظـــبـــي، في 
لــم تكن دوافــعــهــا مختلفة عما حصل  خــطــوة 
أخـــيـــرًا، لــنــاحــيــة حــصــولــهــا فــي إطـــار محاولة 
الــوضــع املتفجر فــي عــدن.  السعودية احــتــواء 
وقــد دخــل نــشــاط »االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، في 
جمود، بعد مغادرة قيادته العام املاضي، من 
دون استبعاد تكرار األمر ذاته، في تفسير أن 
مــغــادرتــه أقــرب لخطوة »تحفظ مــاء الــوجــه«، 

بوقف التصعيد ضد الحكومة.
الجدير بالذكر، أنه وبعد أسبوع من التطورات 
الــتــي شهدتها عـــدن، وكــانــت بمثابة  الــدامــيــة 
انــقــالب اقــتــرب مــن إســقــاط الــقــصــر الــرئــاســي 
التحالف،  عــدن، نجح  على  السيطرة  وإكــمــال 
والــســعــوديــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، فــي إيــجــاد 
ــواء للتصعيد في  ــتـ الــتــهــدئــة واالحـ حــالــة مــن 
عــدن. بالتالي عــادت األوضـــاع إلــى طبيعتها 
فــي عـــدن، عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة الــعــامــة، إلــى 
ــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة،  حـــد كــبــيــر، إال أن وضــ
مــا زال غــامــضــًا إلـــى حــد كــبــيــر، ومـــن املــتــوقــع 
ــدار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــدربـــه مــنــصــور  ــ ــ إصـ
هادي، قرارات بتعيينات، كجزء من التزامات 
التهدئة في عــدن. وكــان »املجلس االنتقالي«، 
قد أعلن خالل األيام املاضية، التزامه التهدئة 
السعودية،  بقيادة  التحالف  إليها  دعــا  التي 
كانت  التي  التصعيد،  مظاهر  تقريبًا  وأنهى 
قبل أسبوع من اليوم. وبعد أن بلغ التصعيد 

ذروتــه األسبوع املاضي، وسّبب حرجًا كبيرًا 
أن  لــو  كما  بــدا  اللتن  واإلمـــــارات،  للسعودية 
أن  يــرام، كما  ما  بينهما توترت على  العالقة 
التصعيد،  أعــقــبــت  الــتــي  الــتــطــورات  مختلف 
أوحـــت كــمــا لــو أنـــه كـــان مــوجــهــًا مــن أبوظبي 
الــريــاض، إال أن حضور  بدرجة أساسية ضد 
األخــيــرة بشكل مباشر إلــى عــدن، كــان العامل 
ــرز فـــي الــتــهــدئــة و»إنـــهـــاء الـــتـــمـــرد«، وفــقــًا  ــ األبـ

لوصف »الحكومة اليمنية«.
»االنــتــقــالــي«،  ــــرى، وبــالــنــســبــة لـــ ــة أخـ ــ مـــن زاويـ
رافع خيار »االنفصال«، فقد تبخرت خطاباته 
ــتــــي بـــــــدأت األحـــــــد املــــاضــــي،  الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، الــ
بــخــطــوات قـــال إنــهــا »لـــن تنتهي إال بــإســقــاط 
حــكــومــة أحــمــد عــبــيــد بــن دغــــر«، لــكــنــه اضطر 
ــعــــد تــدخــل  تـــحـــت الــــضــــغــــوط الـــســـعـــوديـــة وبــ
تسريبات  في ظل  التصعيد،  لوقف  التحالف 
عــن وعــود قدمتها الــريــاض وأبــوظــبــي، بدعم 
 مـــســـؤولـــي 

ّ
ــق ــحــ إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة بــ

وتعيينات  وزاريـــة  كحقائب  ســواء  الشرعية، 
ورأى  جــديــدة.  بتشكيل حكومة  أو  محافظن 
الجديد«،  »العربي  لـ مسؤول محلي في عــدن، 

إن »الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا الــتــحــالــف حتى 
ــدن، ال تــحــل املشكلة  ــة عــ الـــيـــوم، الحـــتـــواء أزمــ
يـــــــزال يــحــتــفــظ  ــرف ال  ــ ــة ألن كــــل طــ ــيــ ــاســ األســ
بــقــوتــه، فــي حــن أن هــنــاك حــاجــة إلـــى حلول 
شــامــلــة تــســاهــم فـــي إعــــــادة تــرتــيــب وتــفــكــيــك 
القوى العسكرية واملليشيات التي نشأت بعد 
الــحــرب، بـــوالءات مــتــعــددة«. فــي غــضــون ذلــك، 
لــإصــالح،  اليمني  التجمع  إعـــالن حــزب  أثـــار 
أول من أمس السبت، تجميد عضوية الحائزة 
على جائزة نوبل للسالم، توكل كرمان، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة انـــتـــقـــادات وجــهــتــهــا لــلــتــحــالــف 
ــداًل في  ــ ــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، جـ ــــذي تـ الــعــربــي الـ
اليمن، فيما اعتبرت كرمان أن الخطوة صدرت 

عن »رهائن لدى الرياض وشيوخ أبوظبي«. 
وكانت كرمان قد شنت هجومًا على التحالف 
الــعــربــي الــــذي تــتــزعــمــه الــســعــوديــة ووصــفــتــه 
ــغـــريـــدة عــلــى  »الـــــعـــــدوان«. واعـــتـــبـــرت فــــي تـ بــــــ
الــعــدوان  أن »تحالف  الجمعة،  يــوم  »تــويــتــر«، 
الــســعــودي اإلمــــاراتــــي اســتــغــل االنـــقـــالب على 
أنصار  جماعة  )نفذته  صنعاء  فــي  الشرعية 
احتالل  ملمارسة   )2014 عــام  )الحوثين(  الله 

بشع ونفوذ أبشع على اليمن العظيم«. 
قــرار تجميد عضويتها،  ولــدى تعليقها على 
اعــتــبــرت تــوكــل كــرمــان األمــانــة الــعــامــة لحزب 
ــــدى الــــريــــاض،  اإلصـــــــالح »مــــجــــرد مــعــتــقــلــن لـ
وعــبــيــدًا لــحــكــام الـــريـــاض وشـــيـــوخ أبــوظــبــي، 
الـــذيـــن ذهـــبـــوا بــعــيــدًا فـــي االنـــحـــراف بــأجــنــدة 
إلى  الشرعية  مــســانــدة  مــن  الــعــربــي  التحالف 
مقوض لها، ومحتل للبالد«، حسب تعبيرها. 

■ كــيــف جــــاءت فــكــرة تــقــديــم شــكــوى 
ضد خليفة حفتر إلى املحكمة الجنائية 

الدولية؟
بـــــــدأُت فــــي تــجــمــيــع املـــعـــلـــومـــات عــــن خــلــيــفــة 
املنتخبة  الحكومة  على  انــقــالبــه  منذ  حفتر 
فــي 2014. وفــي شهر مــــارس/آذار مــن السنة 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  تقدمُت  املاضية 
ــرة مـــتـــكـــامـــلـــة فـــيـــهـــا تـــحـــلـــيـــل مــفــصــل  ــذكــ ــمــ بــ
ــة  ــ لــلــســوابــق الــقــانــونــيــة ذات الــصــلــة ودراسـ
مفصلة للقوانن الدولية التي انتهكها حفتر 
وكمية ضخمة من األدلة املكتوبة واملصورة 
واملــرئــيــة عـــن هـــذه االنــتــهــاكــات وتــواريــخــهــا 
أسماء عسكرين  املذكرة  وأماكنها، وشملت 
وسياسين موالن لحفتر الذين هم جزء من 

املنظومة »اإلرهابية« التي يديرها.

■ وعلى ماذا اعتمدت في هذه الشكوى؟
قانونيًا، اعتمدت على نظام روما األساسي 
جنيف  مؤتمر  ولــوائــح  الجنائية  للمحكمة 
مــوثــقــة الرتـــكـــاب حفتر  ــة  ــ أدلـ 1949، وعـــلـــى 
ــد اإلنـــســـانـــيـــة.  ــ ــم ضـ ــ ــرائــ ــ ــم حــــــرب وجــ ــ ــرائـ ــ جـ
فبحسب املــادة 25 من ميثاق رومــا املعتمد 
حفتر  فــإن  الدولية،  الجنائية  املحكمة  لــدى 
مسؤول مسؤولية جنائية فردية وشخصية 
ألنــه قــام »بــاألمــر والتحريض على ارتــكــاب 
جريمة« و»قــّدم العون لتيسيرها« و»أسهم 
فـــي قــيــام جــمــاعــة مـــن األشـــخـــاص يعملون 
بقصد مشترك بارتكاب الجريمة«. وال ُيعتد 
املــادة  لــه ألن  الرسمية وال حصانة  بصفته 
القانون نفسه تؤكد »عــدم االعــتــداد  27 مــن 
بالصفة الرسمية«، واملادة 28 تجّرمه كقائد 
جنائية  مسؤولية  »مــســؤول  فهو  عسكري، 
عـــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــدخـــل فـــي اخــتــصــاص 
قــوات تخضع  املحكمة واملرتكبة من جانب 
إلمرته وسيطرته الفعليتن«، وهو »قد علم، 
بــســبــب الـــظـــروف الــســائــدة فـــي ذلـــك الــحــن، 
ــقــــوات تــرتــكــب أو تـــكـــون عــلــى وشــك  بــــأن الــ
ارتـــكـــاب هـــذه الـــجـــرائـــم«، وكــذلــك »لـــم يتخذ 
جميع التدابير الالزمة واملعقولة في حدود 
الجرائم«.  ارتكاب هذه  أو قمع  سلطته ملنع 
التي  الجرائم  الرئيس جنائيًا عن  و»ُيــســأل 
تــدخــل فـــي اخــتــصــاص املــحــكــمــة واملــرتــكــبــة 
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وأقــربــاء الضحايا والــشــهــود بــالــتــعــاون مع 
ــيـــة، وتــقــديــم  ــيـــركـ ــيـــة األمـ ــفـــدرالـ الـــســـلـــطـــات الـ
الــشــهــادة واملــعــلــومــات واألدلــــة حتى نضمن 
تحقيق العدالة وإنــزال القصاص. وستعمل 
مـــؤســـســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق اإلنـــســـان 
املتضررين  تنظيم تحرك  أرأسها على  التي 
وتــقــديــم الــنــصــح واملــــشــــورة لــتــمــكــيــنــهــم من 
مــالحــقــة املـــجـــرمـــن فـــي املـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة 
واملـــدنـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأن 
ــركـــي يــمــلــك مـــن الـــســـطـــوة ما  ــيـ الـــقـــضـــاء األمـ
ينزل  وأن  للعدالة،  الُجناة  تقديم  من  يمّكنه 
بتعويض  للحكم  باإلضافة  القصاص،  بهم 

الضحايا واملتضررين ماديًا ومعنويًا.

■ ما فائدة مثل هذه الشكاوى؟
ــدة، ومـــنـــهـــا:  ـــ ــكــــاوى لـــهـــا فــــوائــــد عــ هـــــذه الــــشــ
املحاكم  في  والبيروقراطين  املحققن  ز 

ّ
تحف

بـــاإلســـراع فـــي اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات املــنــاســبــة، 
ولتدرك املحكمة أن هناك رقابة ومتابعة من 
التوصل  التحقيق وضــرورة  املهتمن بسير 
لــقــرارات صــارمــة، وكــذلــك تشجيع الضحايا 
واألهــم  املحققن،  مع  التعاون  على  وأسرهم 
أن هذه الشكاوى ستؤدي إلى مثول املتهمن 

مــن جــانــب مـــرؤوســـن يــخــضــعــون لسلطته 
قـــد علم  الــرئــيــس  كــــان  وســيــطــرتــه« أو »إذا 
ــة مــعــلــومــات تــبــّن  ــي أيــ أو تــجــاهــل عـــن وعــ
بـــوضـــوح أن مــرؤوســيــه يــرتــكــبــون أو على 

وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم«.

■ ما األدلة الصريحة التي قّدمتها ضد حفتر؟
ــة الــصــريــحــة الــدامــغــة، فقد  مــن نــاحــيــة األدلــ
قّدمنا للمحكمة الجنائية الدولية ولوزارة 
الــعــدل األمــيــركــيــة جملة مــن األدلــــة الــوافــيــة 
مــنــهــا: شـــريـــط مــســجــل لخليفة  ـــحـــكـــمـــة، 

ُ
امل

ُيبقوا أحدًا  بــأال  حفتر يأمر فيه مرؤوسيه 
على قيد الحياة، وفي ذلك مخالفة صريحة 
ــــي، وقـــّدمـــنـــا كــذلــك  ــاسـ ــ ــا األسـ ــ لـــقـــانـــون رومــ
شــريــطــًا مــرئــيــًا يــأمــر فــيــه حفتر مــرؤوســيــه 
بــمــنــع املــــــاء والـــــــــدواء والـــــهـــــواء عــــن ســكــان 
مــديــنــة درنـــــة، وفــــي ذلــــك مــخــالــفــة صــريــحــة 
53 و54 و56 التفاقية جنيف  رقــم  للقانون 

البروتوكول اإلضافي رقم 2.
وعــلــيــه فــــإن الـــجـــانـــي الــحــقــيــقــي هـــو خليفة 
واملشرف  املــدبــر  والعقل  الــعــام  القائد  حفتر، 
»الكرامة«  ملنظومة  الرئيس  واملمّول  املباشر 
اإلرهابية. ولتوفر كل الشروط اآلنف ذكرها، 

ولـــقـــيـــامـــه تــــكــــرارًا وعـــلـــنـــا بــــإصــــدار األوامــــــر 
ــادة  ــ ــ ــرام حـــــرب وإبـ ــ ــ ــتــــراف جـ ــاقــ ــيــــه بــ ملــــرؤوســ

وجرائم ضد اإلنسانية.

■ وما عالقة وزارة العدل األميركية باألمر؟
ــوزارة الـــعـــدل األمــيــركــيــة  ــ الــشــكــوى املــقــّدمــة لــ
ــــرب  ــام بـــــجـــــرائـــــم حـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــًا بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــــوي ت ــحــ ــ تــ

األميركي  املحلي  للقانون  أخرى  وانتهاكات 
على يد كل من خليفة حفتر وأبنائه الثالثة: 
الشكوى  واحتوت  والصديق،  وصــدام  خالد 
ــثــــر مــن  ــلـــى ثــــالثــــة مـــجـــلـــدات مــتــضــمــنــة أكــ عـ
ثالثمائة صفحة تحدد االنتهاكات للقوانن 
يوضح  قانونيًا   

ً
تحليال وتــقــّدم  األمــيــركــيــة، 

تحقق أركان الجريمة وخلفية عن املتهمن، 
 لكمٍّ ضخم من األدلة والقرائن 

ً
وتبويبًا كامال

على القيام بهذه الجرائم.

إطــار  فــي  تتوقعونها  الــتــي  املقبلة  الــخــطــوات  مــا   ■
املالحقة القانونية؟

ــل الــخــطــوة األولــــى لعمل 
ّ
هـــذه الــشــكــوى تــمــث

قانوني متعدد املحاور نقوم به في الساحة 
ــحـــرب،  ــم الـ ــرائــ األمـــيـــركـــيـــة ضــــد مــرتــكــبــي جــ
ــتــــضــــرريــــن وذويــــهــــم  وهــــنــــا نـــهـــيـــب بـــكـــل املــ

أمام املحكمة وتحقيق القصاص، وتحّد من 
ظاهرة اإلفالت من العقاب التي تسود الشرق 

األوسط خصوصًا.

أنك  البريطاني،  أنتليجنس«  »أفريكا  موقع  ذكر   ■
الضابط  بحق  االعتقال  مذكرة  إصــدار  وراء  كنت 
الليبي في قوات حفتر، محمود الورفلي. ما صحة 

ذلك؟
ــنــــتــــاج هـــــــذا املـــــوقـــــع حــســب  ــتــ هـــــــذا كـــــــان اســ
مـــصـــادرهـــم الـــخـــاصـــة، ومــــا يــمــكــنــنــي قــولــه 
مــذكــرة مهنية متكاملة تشتمل  قــدمــت  أنــي 
وتــبــويــب  مستفيض  قــانــونــي  تحليل  عــلــى 
ــة والـــبـــراهـــن، ومــعــلــومــات عن  كـــامـــل لـــأدلـ
أو  العام  املتهمن ســواء من ُيسمى بالقائد 
الخلية »اإلرهابية« التي تنفذ أوامره وتقتل 
بالنيابة عنه. وبعد تسليم مذكرة الشكوى 
هــذه تابعت إرســال مــذكــرات إضافية وأدلــة 
بالتحقيق  أي جرائم جديدة ومطالب  على 
وإصـــدار مــذكــرات القبض، وكانت آخــر هذه 
الرسائل لرئيسة املحكمة الجنائية الدولية 
واملدعية العامة، مطالبًا مجددًا بإصدار أمر 
قبض على خليفة حفتر وفاء لوعد قطعته 
عـــلـــى نــفــســهــا فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الــثــانــي املـــاضـــي حـــن أعــلــنــت أمــــام مجلس 
األمن ما يلي: »لن أتردد في إصدار بطاقات 
 اســتــمــرت جــرائــم 

ْ
ضــبــط وقــبــض جــديــدة إن

الحرب في ليبيا«.

■ وهل ترى مجرد شكوى من باحث ليبي يمكنها 
تحريك هذه املؤسسات بقرارات ضد حفتر؟

نــعــم ومـــن دون شـــك، طــاملــا كــانــت الــشــكــاوى 
مــعــتــمــدة عــلــى الــقــانــون والــحــجــة، واملحكمة 
األميركية  الــعــدل  ووزارة  الــدولــيــة  الجنائية 
ــن األفــــــــراد  ــ كـــلـــتـــاهـــمـــا تـــقـــبـــالن الــــشــــكــــاوى مـ
يمكنهما  وال  الــحــكــومــيــة،  غــيــر  واملــنــظــمــات 
تجاهل األدلة والتحليل القانوني املرفق في 
قضايا  وهــنــاك  لهم،  قدمتها  التي  الشكاوى 
ــــرى تـــمـــّس نــافــذيــن فـــي بــــالد مــخــتــلــفــة لم  أخـ
يكن وراءها إال النشطاء ومنظمات املجتمع 
القضية حتى تصدر  نتابع  املدني، وسنظل 
ــــي لــهــذه  ــــروحـ ــرة الـــقـــبـــض عـــلـــى األب الـ ــذكــ مــ

الجرائم واالنتهاكات، أال وهو خليفة حفتر.

■ وكيف تنجح مثل هذه الشكاوى؟
تنجح عبر التعامل الناجح معها، ويتضمن 
الــعــمــل اإلعــالمــي والــدبــلــومــاســي والشعبي، 
فــأنــا عــلــى اتـــصـــال بــمــســؤولــن فـــي االتــحــاد 
األوروبي وواشنطن، وكذلك بوسائل اإلعالم 
حـــتـــى نــــكــــّون املــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي واإلعــــالمــــي 
املـــنـــاســـب ملــالحــقــة خــلــيــفــة حــفــتــر الـــــذي كــان 
ــر بمكافحة اإلرهـــــاب، ويـــحـــاول خــداع 

ّ
يــتــســت

الوحيد  لهدفه  يصل  حتى  الــدولــي  املجتمع 
عائلية  عسكرية  إمبراطورية  تأسيس  وهــو 
على غــرار تلك التي حكم بها معمر القذافي 

ليبيا على مدى نصف قرن.

■ وملــــاذا االكــتــفــاء بحفتر فــقــط. أال تــوجــد قــيــادات 
أخرى متورطة؟

وعسكرية  سياسية  قــيــادات  تــوجــد  بالطبع 
متورطة مع حفتر، والقانون الدولي ال يفّرق 
بـــن مـــن يـــقـــوم بـــالـــجـــرم أو مـــن يـــقـــّدم الــدعــم 
درجت 

ُ
املادي أو املعنوي، وكل أسماء هؤالء أ

في مذكرات الشكوى، لكن هناك سببًا مهمًا 
الــرأس  أنــه  للتركيز على خليفة حفتر، وهــو 
االنـــتـــهـــاكـــات،  ــكـــل  لـ الـــــروحـــــي  واألب  املــــدبــــر 
باجتثاث  إال  تنتهي  ال  املــنــظــمــة  والــجــريــمــة 

الرأس املدبر واألب الروحي.

تقرير

متابعة

رصد

المجلس االنتقالي 
أعلن خالل األيام الماضية 

التزامه التهدئة

عماد الدين 
المنتصر

مالحقة حفتر قضائيًا انطلقت 
وصدور مذكرة اعتقال ممكن

الشكوى أمام الجنائية الدولية 
تعتمد على أدلة موثقة 

الرتكابه جرائم حرب في ليبيا

توّجه لمقاضاة المجرمين أمام 
المحاكم  األميركية

¶ ناشط حقوقي ليبي مقيم 
في والية بوسطن األميركية، 

درس الهندسة الكهربائية 
ثم الماجستير في الذكاء 

االصطناعي وحاصل على 
أربع براءات اختراع

¶ رئيس مؤسسة 
الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان، وعضو مؤسس 
في منظمة »ستاند ويذ 

ليبيا«، وعضو مؤسس في 
المجلس الليبي األميركي 

للعالقات العامة
¶ قّدم شكاوى دولية عدة، 

منها شكوى لدى المحكمة 
الجنائية الدولية ضد 

إبراهيم الجضران، وشكوى 
لدى األمم المتحدة ضد 

المبعوث األممي السابق إلى 
ليبيا، برناردينو ليون

سيرة

أجراهامقابلة
عالء فاروق

هدأ الوضع الميداني قليًال في عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

رسائل عسكرية للبشير

عين إسرائيل على تفكك ليبيا

البشير، أمس األحــد، »بضرب كل فاسد وكل متآمر،  الرئيس السوداني عمر  تعهد 
ــداء«، خـــالل كلمة  ــ وبــنــاء جــيــش قـــوي يــدافــع عــن حـــدود الـــبـــالد، والــتــصــدي لــكــل األعــ
ألقاها في الخرطوم، أمام املؤتمر السنوي لتقويم أداء قوات الدفاع الشعبي )تابعة 

للجيش(، التي تأسست في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989.
وقال الرئيس السوداني، في كلمته أمس، إن هذه »املرحلة هي مرحلة تعدد كتائب 
إلى  الــتــي تسعى  النفسية  الــحــرب  اإللــكــتــرونــيــة، ملواجهة  اإلنــتــاج، والكتائب  زيـــادة 

هزيمة الشعب نفسيًا«. وشدد على أن »السالم يحتاج إلى قوة تحميه«.
أصحاب  ألننا   ،2020 بــ  ولست مشغواًل  كبيرة،  إخــوانــي  في  »ثقتي  البشير:  وتابع 
منهج، وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب«، في إشارة إلى االنتخابات الرئاسية 
املــقــررة فــي الــســودان فــي عــام 2020 والــتــي ال يحق للبشير الترشح فيها، إال إذا تم 
: »االستهداف كان كبيرًا، وأعداؤنا لن يتركونا، 

ً
تعديل الدستور. ومضى البشير قائال

رغم أننا هزمناهم بتوجهنا إلى الله وتمسكنا به«.  وشدد على أن »أساليب األعداء 
تتغير كل مرة واآلن بالحرب االقتصادية، وذلك لكسر إرادة الشعب... لكن محاوالتهم 

لن تزيدنا إال قوة ومنعة«.
»الفاسدين واملتآمرين واألعداء«، لكن تعهدات  ولم يحدد البشير، أمس، من يقصد بـ
البشير تأتي في وقت يخيم  التوتر على عالقات السودان مع جارتيه مصر وإريتريا 
بسبب ملفات خالفية، بلغت حد إغالق املعابر الحدودية مع إريتريا وإرسال تعزيزات 
 عن استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة عبد املحمود 

ً
عسكرية إلى الحدود فضال

عبد الحليم، وإن كانت حدة الخالفات مع مصر قد هدأت بعد اللقاء الذي جمع البشير 
بالرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، أخيرًا على هامش القمة األفريقية.

 كما تأتي كلمة البشير بعد االحتجاجات املتقطعة التي تشهدها الخرطوم ومدن 
سودانية أخرى تنديدًا بالغالء، عقب إقرار الحكومة إجراءات اقتصادية في موازنة 

العام الحالي، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار سلع عديدة، منها الخبز.
كذلك يواجه السودان حركات مسلحة متمردة على القوات الحكومية السودانية في 
إقليم دارفـــور )غــرب( منذ عــام 2003، وفــي واليتي جنوب كــردفــان )جــنــوب( والنيل 

األزرق )جنوب شرق(، منذ 2011.
قت الوساطة األفريقية، أمس األحد، مفاوضات الحكومة السودانية 

ّ
وفي السياق عل

والــحــركــة الشعبية )قــطــاع الــشــمــال(، حـــول جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل األزرق، والــتــي 
تستضيفها العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، منذ الخميس املاضي. وأكد األمن العام 
للحركة الشعبية )قطاع الشمال(، رئيس وفدها التفاوضي، عمار أمون، أن الخالف 
التفاوض بخصوص واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق دار  الرئيسي في مسار 

حول إيصال املساعدات اإلنسانية إلى الواليتن.
وأوضح، في تصريح لوكالة األناضول، أن »الحركة الشعبية قبلت إيصال جزء من 
أن  على  بموقفها  السودانية  الحكومة  تمسكت  فيما  الــجــوار،  دول  عبر  املــســاعــدات 

يكون إيصال املساعدات عبر أراضيها«.
وقال أمون، إنهم يرفضون مقترح الحكومة الداعي إليصال املساعدات عبر الخرطوم، 
مؤكدًا أن »إيصال املساعدات مسألة إنسانية ال تقتضي هذا التعنت من الحكومة«. 
السودانية  الحكومة  مع  التفاوض  ملواصلة  الشعبية  الحركة  استعداد  إلــى  وأشــار 

متى ما دعيت إليها.
ووقع الطرفان )الحكومة والحركة( على بيان مشترك أكدا فيه التزامهما باملحافظة 

على وقف العدائيات ومواصلة التفاوض إليجاد حل القضايا املعلقة بينهما.
من  العدائيات،  وقــف  »تمديد  املــاضــي  األســبــوع  أعلنت  الشعبية«،  »الحركة  وكــانــت 
جانب واحـــد، فــي واليــتــي جنوب كــردفــان، والنيل األزرق ألربــعــة أشــهــر. كما أصــدر 
الرئيس السوداني، عمر البشير، الشهر املاضي، مرسومًا جمهوريًا »بتمديد وقف 

إطالق النار، في كافة مناطق العمليات ملدة 3 أشهر إضافية«.
 )األناضول(

صالح النعامي

رت دراســـة صـــادرة عــن مــركــز أبــحــاث األمـــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، مــن تداعيات 
ّ
حـــذ

التطورات في ليبيا وانعكاساتها الخطيرة على األمن اإلسرائيلي، داعية إلى »توثيق 
الــتــعــاون والتنسيق بــن تــل أبــيــب ونــظــام الــرئــيــس املــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
ملواجهتها«. وفي دراسة بعنوان »الدولة الليبية تتفكك: توقعات وتداعيات«، نشرت 
ر 

ّ
في مجلة »اإليجاز االستراتيجي«، الصادرة عنه ونشرها موقعه أمس األحد، حذ

املركز من أن »التحوالت التي تشهدها ليبيا تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية 
كبيرة وخطيرة، على رأسها إمكانية أن تسفر عن وقوع ليبيا تحت سيطرة )املحور 
اإلسالمي اإلقليمي(، الذي يحظى بدعم كل من تركيا وقطر«، مشددة على أن »تعاظم 

تأثير هذا املحور ال يخدم مصالح إسرائيل ونظام السيسي«.
في هذا السياق، ذكــرت الدراسة التي أعدها كل من ســارة بويير، وأوفير فنتور، 
ــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا يــمــكــن أن تــفــضــي إلــى  ــه هــيــســتــن، وبــــار لـــوفـــو، أن »الـ ــيـ وآريـ
القومية  باملصالح  مباشرًا  مسًا  يمثل  مــا  وهــو  السيسي،  نظام  استقرار  تهديد 
الــحــدود  الــتــي تتم عبر  الــســالح  اإلســرائــيــلــيــة«. وحـــذرت مــن أن »عمليات تهريب 
ل 

ّ
تمث غــزة،  فــي قطاع  إلــى حركة حماس  مـــرورا بسيناء، ومنها  الليبية  املصرية 

مصدر تهديد مباشر لأمن اإلسرائيلي«. وأشارت الدراسة إلى أن »كل سيناريو 
يسفر عن تعاظم حركات اإلسالم الجهادي يمثل تحديًا إلسرائيل ومصر واملنطقة 
بأسرها«. وحسب الدراسة، فإن »هناك ما يؤشر إلى أن التحوالت في ليبيا سمحت 
الــذي يتناقض مع املصالح األميركية  البالد، األمــر  التدخل الروسي في  بتعاظم 

واإلسرائيلية على حد سواء«.
ليبيا تتطلب مــن صناع  التي باتت تمثلها  »التحديات  أن  إلــى  الــدراســة  وأشـــارت 
الـــقـــرار فــي تــل أبــيــب، الــتــواصــل مــع نــظــام الــســيــســي مــن أجـــل الــتــوافــق عــلــى قــواعــد 
 من تل أبيب والقاهرة يتوجب 

ً
للتنسيق والتعاون ملواجهتها«، منوهة إلى أن »كال

أن يتعاونا من أجل عدم السماح بوقوع ليبيا في يد املحور السني اإلقليمي املدعوم 
من تركيا وقطر، إلــى جانب العمل على القضاء على فــرص تمدد حركات اإلســالم 
أن »مواجهة هذا  الــدراســة  ليبيا«، على حد وصفها. ورأى معّدو  الجهادي خــارج 
التحدي تتطلب أن تبادر القيادة اإلسرائيلية إلى إجــراء حوار استراتيجي عاجل 
ذلك  وضمن  التحديات،  هــذه  مواجهة  سبل  ملناقشة  املصرية  القيادة  مع  ومباشر 
السيسي  أبيب لنظام  أن تقدمها تل  التي يمكن  أنماط املساعدة  مناقشة منظومة 

لتحسن قدرته على صد املخاطر املنبثقة عن الساحة الليبية«.
التعاون األمني والسياسي مع نظام السيسي بشأن ما  إلــى أن »تعزيز   وأشــارت 
يــجــري فــي ليبيا، يجب أن يــكــون مركبًا آخـــرًا مــن مــركــبــات الــتــعــاون األمــنــي الثري 

والنافع الذي يتواصل حاليًا في سيناء«.
وحــســب الـــورقـــة، فــإنــه »يــتــوجــب عــلــى الــقــيــادة اإلســرائــيــلــيــة اســتــغــالل نــفــوذهــا في 
واشنطن إلقناع الواليات املتحدة بزيادة مستوى تدخلها في ليبيا، وذلك ملواجهة 
تبعات زيادة التدخل الروسي في البالد«. ورأت أن »زيادة التدخل األميركي ال يعني 
بالضرورة الدفع نحو تدخل عسكري«، مشيرة إلى أنه »يكفي أن تسعى إدارة ترامب 
إلقناع حلفائها األوروبين بعرض جبهة موحدة ضد الروس في ليبيا وإقناعهم 
أنــه »يتوجب استغالل  الــدراســة  قــوة مضادة لتدخلهم هــنــاك«. ورأى معدو  ببروز 
املادية  العوائد  للرئيس األميركي دونالد ترامب، وتركيزه على  العامة  التوجهات 
للسياسة الخارجية، وإقناعه بأن التدخل األميركي في ليبيا يمكن أن يفضي إلى 

استفادة واشنطن من سوق النفط والطاقة الليبي«.

مع هدوء الجبهة قليًال 
في عدن، جنوبي اليمن، 

انتقل رئيس »المجلس 
االنتقالي الجنوبي« 

عيدروس الزبيدي، إلى 
العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي، وسط توتر بين 
السعودية واإلمارات على 

خلفية وضع عدن

المنتصر: حفتر يريد 
تأسيس إمبراطورية 

عسكرية عائلية 
)العربي الجديد(

على  المنتصر  الدين  عماد  يعلق 
وجود  عن  بعضهم  حديث  مسألة 
غطاء دولي قوي سيمنع أي تحرك 
»خاطبنا  قااائااًال  حفتر  خليفة  ضااد 
االتاااحااااد األوروبااااااي والااحااكااومااة 
األماايااركاايااة بااخااصااوص الااتاابااعااات 
حرب،  مجرم  مع  للتعاون  القانونية 
والحظنا أن هناك فتورًا في التعامل 
إدانااة  تمت  باال  أخااياارًا،  حفتر  مااع 
عصاباته  بها  قامت  التي  الجرائم 
أي  يضحي  لن  الماضية.  األشهر  في 
بنفسه  أميركي  أو  أوروبااي  سياسي 
لم  عسكري  أجل  من  بحكومته  أو 

يحقق شيئًا إال القتل والتخريب«.

ال غطاء دوليًا
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  شرق
      غرب

»أمير« بحريني 
في تل أبيب

بــعــد شــهــريــن عــلــى الـــزيـــارة العلنية 
الــــــتــــــي قــــــــــام بـــــهـــــا وفــــــــــد بـــحـــريـــنـــي 
ــر االتـــصـــاالت  ــ إلســـرائـــيـــل، أعـــلـــن وزيـ
اإلســرائــيــلــي أيـــوب قـــرا، أمــس األحــد، 
أنه »التقى السبت في تل أبيب بأمير 
من العائلة املالكة في البحرين، وهو 
مــبــارك الــخــلــيــفــة«. ونــشــر قــــرا، الــذي 
ــوزراء الــلــيــكــوديــن  ــ يــعــد مــن أقــــرب الــ
لرئيس الحكومة بنيامن نتنياهو، 
على »تويتر« صورة تجمعه بمبارك 
الــخــلــيــفــة، وكــتــب قــــرا فـــي الــتــغــريــدة 
املـــرافـــقـــة لـــلـــصـــورة: »الـــتـــقـــيـــت عــلــنــًا 
بمبارك الخليفة، وهو أمير بحريني، 
وذلــــك فـــي إطــــار الــعــمــل عــلــى تقوية 
الــدولــتــن وسألتقيه  بــن  الــعــالقــات 

في الكنيست )اليوم االثنن(«.
)العربي الجديد(

إيران: مستشار روحاني
يتهم الداخل ونجاد 

باالحتجاجات

وّجـــــه مــســتــشــار الـــرئـــيـــس اإليـــرانـــي 
ــات، عـــلـــي يــونــســي،  ــيــ ــلــ لــــشــــؤون األقــ
أمس األحــد، أصابع االتهام لجهات 
على  بالتحريض  ســاهــمــت  داخــلــيــة 
ــروج االحـــتـــجـــاجـــات األخــــيــــرة في  ــ خـ
ــــارات  ــعـ ــ ــلـــت شـ ــمـ الــــــبــــــالد، والـــــتـــــي حـ
مــــنــــاوئــــة لـــلـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
 إن »بعض أئمة صالة الجمعة 

ً
قائال

 عن هيئة اإلذاعة والتلفزيون، 
ً
فضال

إلى منابر إعالمية ورسمية  إضافة 
ــات«.  ــركــ ــحــ ــتــ ــلــــك الــ ــلــــى تــ حــــرضــــت عــ
وفــــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صحيفة 
»آرمان«، أضاف يونسي أن »للدائرة 
الرئيس األسبق محمود  املقربة من 
أحمدي نجاد )الصورة( دورًا كذلك«.
)العربي الجديد(

هيومن رايتس ووتش: 
المنامة تنفي مواطنيها

ــيـــومـــن رايـــتـــس  أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة »هـ
ووتـــــش«، أمـــس األحــــد، أن »املــنــامــة 
رحلت ثمانية بحرينين إلى العراق 
بــعــدمــا جــردتــهــم مـــن جــنــســيــتــهــم«، 
مــتــهــمــة الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة بــنــفــي 
الثمانية  ترحيل  وتــم  معارضيها. 
إلى مدينة النجف في جنوب العراق 
الثاني  يناير/كانون   30 بتاريخي 
الحالي  فبراير/شباط  و1  املــاضــي 
ُجـــــّردوا مــن جنسيتهم عــام  بــعــدمــا 
الــحــقــوقــيــة  لــلــمــنــظــمــة  وفـــقـــًا   ،2012

التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها. 
)فرانس برس(

مباحثات بين قابوس 
والسيسي

أجـــــرى ســلــطــان عـــمـــان قـــابـــوس بن 
ســـعـــيـــد، أمــــــس األحـــــــــد، مـــبـــاحـــثـــات 
مـــع الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
التي  الــزيــارة األولـــى  فــي  السيسي، 
أجــراهــا األخــيــر إلــى سلطنة عمان. 
ــر بـــيـــان لــلــرئــاســة املــصــريــة أن  ــ وذكـ
مباحثات  عقدا  وقــابــوس  السيسي 
ــمـــت وفـــــــدي الـــبـــلـــديـــن،  ــعـــة ضـ مـــوسـ
املصرية  الــعــالقــات  »تميز  مؤكدين 
ــيـــة ومــــــا يـــجـــمـــع الــشــعــبــن  الـــعـــمـــانـ
والبلدين الشقيقن من تاريخ طويل 

من املودة والتعاون املشترك«.
)العربي الجديد(

الجزائر: قائد الجيش
يهاجم أطرافًا 
»بدون ضمير«

هاجم قائد أركان الجيش الجزائري، 
الفريق أحمد قايد صالح )الصورة(، 
ــم يــســمــهــا  ــ أمــــــس األحـــــــــد، أطـــــرافـــــًا لـ
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »بـــــــــدون ضــمــيــر« 
ــورة  ة إلـــــى صــ تــعــمــل عـــلـــى اإلســـــــــاء
ــــال خــالل  الــجــيــش فـــي الـــجـــزائـــر. وقـ
للمنطقة  العسكرية  القيادات  لقائه 
الــجــنــوبــيــة فـــي الـــصـــحـــراء، وتــفــقــده 
الـــقـــوات املــرابــطــة قـــرب الـــحـــدود مع 
مــــن مــصــلــحــة  الـــســـاحـــل »هـــــل  دول 
الــجــزائــر أن تــعــمــل بــعــض األطــــراف 
من  املتقاعدين  بعض  تــوريــط  على 
العسكرين، وتوظيفهم ألغراض ال 

تخدم مصلحة وطنهم«.
)العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

البشير خالل زيارته دارفور العام الماضي )أشرف شاذلي/فرانس برس(
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الحوثيون يفرضون قيودًا على الواردات
صنعاء ـ فاروق الكمالي

أقـــــــرت ســـلـــطـــات الـــحـــوثـــيـــن فــي 
ــن قـــــــيـــــــودًا جـــــــديـــــــدة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــــــــــــــــواردات، ابــــــتــــــداء مـــــن مــطــلــع 
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، فــي مسعى لدعم 
العملة املحلية التي تواصل التراجع في ظل 
الــحــرب املستمرة  االقــتــصــاد بسبب  انــهــيــار 

منذ ما يزيد عن ثالث سنوات.
ــة ومـــصـــرفـــيـــة فــي  ــاريـ ــجـ ــادر تـ وأكـــــــدت مــــصــ
سلطات  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
الحوثين ألزمت تجار الواردات بدفع قيمة 
السلع املستوردة مقدما عبر أي من البنوك 
وأن  اليمنية،  وبالعملة  املحلية  الــتــجــاريــة 
التجار رفــضــوا ذلــك، مــا دفــع السلطات إلى 
إصـــــدار تــوجــيــهــات إلــــى املــنــافــذ الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرتــهــا بــعــدم الــســمــاح بـــدخـــول السلع 
الـــــــواردة إال بــعــد إشـــعـــار مـــن الــبــنــوك يفيد 
ــع قــيــمــة الـــشـــحـــنـــة. وتـــســـارعـــت  ــ ــه تــــم دفـ ــأنـ بـ

وتـــيـــرة تـــهـــاوي الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، مـــن 390 
ــااًل لــلــدوالر الــواحــد فــي أكــتــوبــر/ تشرين  ريـ
األول املاضي إلــى 419 ريــااًل مقابل الــدوالر 
خالل نوفمبر/تشرين الثاني، ثم انخفضت 
أكثر إلــى 450 ريــاال فــي النصف الثاني من 
ديسمبر/كانون األول 2017، قبل أن تستقر 
نهاية  مــنــذ  لـــلـــدوالر،  ــااًل  ــ ريـ بـــن 470 و490 

يناير/كانون الثاني املاضي.
ورأى مسؤول مصرفي في صنعاء أن سحب 
املستوردين، الدوالر من السوق لسداد قيمة 
الشحنات املستوردة، كان أحد األسباب التي 
في  وتسبب  الصعبة  العملة  شــح  إلــى  أدت 
 %90 نحو  اليمن  ويستورد  الــريــال.  انهيار 
الغذائية  املــواد  من  اليومية  احتياجاته  من 
األساسية، مثل القمح واألرز، والوقود الذي 
وصـــل مــخــزونــه إلـــى مــســتــوى حـــرج بحلول 
ديـــســـمـــبـــر املـــــاضـــــي، حـــســـب تــــقــــاريــــر األمــــم 
املتحدة. ومنذ تعطل البنك املركزي اليمني 
بــعــد قـــرار نقله إلـــى الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــدن 

البالد(، تجري  حيث مقر الحكومة )جنوب 
تــعــامــالت الــتــجــار خـــارج الــقــطــاع املــصــرفــي، 
ــرافــــن  ــــن مـــــع صــ ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــد املـ ــاقــ ــعــ ــر تــ ــبــ عــ
يــتــولــون تــحــويــل قيمة الــبــضــائــع بــالــدوالر. 
وال تـــزال جــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــون( 
تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات 
الـــدولـــة مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، 
كــمــا تــحــتــل مــحــافــظــة الـــُحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
ومــيــنــاءهــا املــطــل عــلــى الــبــحــر األحــمــر، رغــم 
تــلــقــيــهــا ضـــربـــات جـــويـــة عــلــى مــــدى عــامــن 
ونصف العام من قبل تحالف عربي بقيادة 

السعودية واإلمارات.
ويــشــكــو تــجــار صــنــعــاء مــن قــيــام الحوثين 
بــــفــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة إضــــافــــيــــة عــلــى 
شــحــنــاتــهــم الـــقـــادمـــة مـــن مــنــاطــق الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، والــتــي يــتــم دفـــع رســـوم جمركية 
بـــعـــد اســـتـــقـــطـــاع  إلــــــى %52  عـــلـــيـــهـــا تـــصـــل 
نسبة اإلعــفــاء، مــا مهد الطريق أمــام موجة 
تـــزداد حدتها مــع هبوط قيمة العملة  غــالء 

يعيش  بلد  فــي  قياسية  ملستويات  املحلية 
تــجــار صنعاء  يعاني  كما  االســتــيــراد.  على 
من الجباية التي تمارسها قوات الحوثين 
ــــط وشــــمــــال الــــبــــالد، حــيــث  فــــي مـــنـــاطـــق وسـ
تنتشر عشرات النقاط التي تفرض رسومًا 
 عن 

ً
ــراد كـــل نــقــطــة، فــضــال ــ غــيــر قــانــونــيــة ألفـ

اســـتـــحـــداث مـــنـــافـــذ جــمــركــيــة تـــفـــرض عــلــى 
التجار دفع رسوم إضافية على بضائع تم 

دفع رسومها في مناطق الحكومة.
ونــددت الغرفة التجارية في صنعاء، خالل 
الــعــام املــاضــي، بــاإلجــراءات التعسفية التي 
وبضائعهم  الــتــجــار  شحنات  لها  تتعرض 
من قبل سلطة الجمارك في مداخل املحافظة.

ويعيش حوالي نصف سكان اليمن، البالغ 
عـــددهـــم 26.8 مــلــيــون نــســمــة، فـــي مــنــاطــق 
ــــذي أدى إلــى  ــنـــزاع، الـ ــالـ مــتــأثــرة مــبــاشــرة بـ
انــهــيــار املــؤســســات االقــتــصــاديــة، وصــعــود 
قياسي في أسعار املواد الغذائية والوقود، 

وفق بيانات األمم املتحدة.

عمان ـ العربي الجديد

ــارا مــــن فـــبـــرايـــر/  ــبــ ــتــ رفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة األردنـــــيـــــة اعــ
يزيد  التي  للشرائح  الكهرباء  الجاري، رســوم  شباط 
وهي  شهريا،  ساعة/  كيلوواط   300 عن  استهالكها 

الزيادة الثانية في غضون شهرين.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
واملــعــادن، في وقــت متأخر من مساء السبت، تم رفع 
الفواتير  على  املثبت  الــوقــود  أســعــار  فــرق  بند  قيمة 

بمقدار 8 فلسات )1.2 سنت( لكل كيلوواط.
 0.6( فلسات   4 الــواحــد، من  الكيلوواط  وصعد سعر 

سنت( إلــى 12 فلسا )1.7 ســنــت(، مــع االســتــمــرار في 
إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.

وكانت الحكومة، قد رفعت قبل ذلك التعرفة بمقدار 4 
فلسات )0.6 سنت( اعتبارا من ديسمبر/ كانون األول 
الوطنية  الــكــهــربــاء  أســعــار  بتعديل  والــتــزمــت   .2017
من  كــجــزء  دوالرًا،   55 النفط  برميل  بــلــوغ سعر  عند 
البرنامج اإلصالحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك 
بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير 
العام  بــدايــة  مــن  اعــتــبــارا  الحكومة  وقـــررت  الشهرية. 
املاضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال 
النفط،  لبرميل  دوالرا   55 التأشيري  السعر  تــجــاوز 

بــحــيــث تــقــوم هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع الــطــاقــة واملـــعـــادن 
وفقا  أشهر،  ثالثة  كل  الكهربائية  التعرفة  بمراجعة 
لكلف النظام الكهربائي. وأغلق خام برنت تعامالت 
بــمــا يزيد  املــاضــي عــنــد ســعــر 68.6 دوالرًا،  الــجــمــعــة 
بنحو 13.6 دوالرًا عن السقف املتفق عليه بن اململكة 

وصندوق النقد الدولي.
ويــأتــي قــرار الهيئة األخــيــر بــزيــادة أســعــار الكهرباء، 
بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار 
املحروقات، كالبنزين بأنواعه والسوالر )الديزل(، مع 

اإلبقاء على أسعار الغاز املنزلي والكاز.
فلسا،   15 بمقدار  أوكتان   90 البنزين  لتر  وزاد سعر 

أوكــتــان   95 والــبــنــزيــن  دوالر(،   1.07( فلسا   765 إلـــى 
دوالر(،   1.3( للتر  فلسا   982 إلـــى  فــلــســا،   25 بــمــقــدار 
والسوالر بـ 15 فلسا إلى 565 فلسا للتر )0.8 دوالر(.

ويــشــهــد الــشــارع األردنــــي حــالــة مــن الــســخــط، تزامنا 
مع تنفيذ الحكومة زيــادة في ضرائب قائمة وفرض 
رســوم جديدة، ورفــع الدعم عن الخبز، الــذي ارتفعت 
املاضي.  األسبوع  إلى %100  أسعاره بنسب وصلت 
وتقول الحكومة إن هذه اإلجراءات تهدف إلى تحقيق 
إيــراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دوالر، لسد 
جــزء مــن عجز مــوازنــة الــعــام الــجــاري، املــقــدرة بنحو 

1.75 مليار دوالر.

األردن يرفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية في شهرين

إيران تشكو باكستان بسبب 
الغاز

قال وزير النفط اإليراني، بیجن 
زنغنه، إن بالده مدت أنبوب نقل 

الغاز إلی الحدود الباكستانیة، 
فیما لم تقم باكستان بأي إجراء 
فی هذا املجال، مضیفا أن وزارة 

النفط تعتبر ذلك قصورًا يستدعی 
رفع شكوی ضدها. وبدأت إيران 

في مد أنبوب الغاز إلى باكستان 
في مارس/ آذار 2013، ويبلغ طوله 

2700 كیلومتر. ونقلت وكالة 
»إرنا« لألنباء عن زنغنه قوله، أمس 
األحد، فی تصريحات للصحافینی، 

إن حجم إنتاج الغاز من حقل 
بارس الجنوبي بلغ 258 ملیون 
متر مكعب قبل خمس سنوات، 
فیما ارتفع إلى 470 ملیون متر 

مكعب خالل العام املاضي 2017، 
واستمرت وتیرة زيادة اإلنتاج 

إلى 553 ملیون متر مكعب العام 
الحالي. وأضاف أن حجم إنتاج 
النفط في العام اإليراني الجاري 
)بدأ 21 مارس/ آذار 2017( نما 
بنسبة 165 ألف برمیل يومیا، 

مقارنة بالعام املاضي، فیما زادت 
صادرات النفط فی هذه الفترة نحو 

60 ألف برمیل يومیًا.

تدني اقتصاد غزة
قال علي الحايك، رئیس جمعیة 
رجال األعمال في قطاع غزة، إن 

املؤشرات االقتصادية وصلت 
ملستوى غیر مسبوق من التدني، 

محذرًا من كارثة اقتصادية 
وإنسانیة تلوح باألفق مع تواصل 

حالة االنعدام في النشاطات 
االقتصادية والتجارية، بفعل 

الحصار االسرائیلي الذي دخل 
عامه الحادي عشر. وأضاف 

الحايك، في بیان، تلقت »العربي 
الجديد« نسخة منه، أمس األحد، أن 

مالمح حالة االنهیار الكامل بدأت 
تظهر جلیًا في األسواق املحلیة 

واملعامالت املالیة والبنكیة وحركة 
الصادرات والواردات من وإلى قطاع 
غزة، مشیرًا إلى أن عدد الشاحنات 

الواردة من معبر كرم أبوسالم 
انخفضت من حوالي 800 شاحنة 

يومیًا إلى 340 شاحنة تقريبًا 
يومیًا. وأوضح أن حوالي 60% من 
الشاحنات الواردة عبر معبر كرم 
أبوسالم، هي مواد غذائیة و%40 

منها تحمل مواد بناء خاصة 
باملشاريع الدولیة والوقود وغاز 

طهو.

ثالثة أشهر لمصر من السكر 
قال على املصیلحي وزير التموين 

املصري، إن احتیاطي البالد 
االستراتیجي من السكر يكفي 
حتى منتصف مايو/ أيار املقبل.

وأضاف املصیلحي في بیان، أمس، 
أن مصر رفعت سعر شراء قصب 

السكر من الفالحنی إلى 720 
جنیها )40.61 دوالرا( من 620 

جنیها سابقا. تتوقع مصر إنتاج 
نحو ملیون طن من السكر من 

القصب في املوسم الحالي الذي يبدأ 
في يناير/ كانون الثاني، وينتهي 

في مايو/ أيار. كما تنتج 1.3 ملیون 
طن من بنجر السكر سنويًا، ويبلغ 

استهالكها حوالي 3 مالينی طن 
في السنة.

أخبار

السودان يشدد 
قبضته على 

الذهب

أصدرت الحكومة السودانية، مساء السبت، قرارًا بحصر تجارة الذهب شراًء وبيعًا وتصديرًا عبر بنك السودان املركزي، لتشدد بذلك إجراءات التحكم في 
موارد املعدن النفيس. جاء القرار عقب لقاء محافظ البنك املركزي حازم عبد القادر، الرئيس عمر البشير، مساء السبت بالقصر الرئاسي في الخرطوم، 
وفق وكالة األنباء السودانية. وقال املحافظ إن »البنك املركزي سيشتري الذهب من مناطق اإلنتاج ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها 
شراؤه مباشرة من بنك السودان ممثال في مصفاة الذهب«. وبلغت صادرات السودان من الذهب العام املاضي نحو 28.9 طنا، فيما بلغ اإلنتاج 93.4 

طنا، وفقًا إلحصائيات وزارة املعادن. 

اقتصاد
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

استغالل سيارات اإلسعاف والمصاحف

أفغانستان: كل األساليب 
مباحة لتنفيذ االعتداءات

رفض »العقيدة النووية« األميركية

جولة أخيرة من مفاوضات الحكومة

تّم تفخيخ العديد 
من الحمير بالمتفجرات 

أو بالعبوات الناسفة

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــا ال تـــحـــتـــرم أحــــــدًا فــي  »الــــحــــرب فــــي بــــالدنــ
الوقت الراهن، وال تحترم الشعائر الدينية 
ق 

ّ
واألعــراف اإلجتماعية«، بهذه العبارة عل

األفــغــانــي مــحــمــد عــظــيــم، الــــذي عـــاش فترة 
الـــحـــرب األفــغــانــيــة مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي حتى اآلن في بــالده. ولفت إلــى أنه 
الــحــرب مشاهد تعجز  »شــهــدت طيلة فترة 
الكلمات عن وصفها ولكن ما رأيــت الطرق 
من  النيل  ألجــل  حاليًا  ستخدمة 

ُ
امل الغريبة 

الــــعــــدو، إذ كـــانـــت أطــــــراف الـــحـــرب تــحــتــرم، 
ولــــو نــســبــيــًا، الــشــعــائــر الــديــنــيــة واألعـــــراف 
االجــتــمــاعــيــة، غــيــر أنــهــا اآلن صــــارت كلها 
مــنــتــهــكــة. ألن كـــل طــــرف يــســعــى لــلــتــربــص 
بخصمه والنيل منه بأي حيلة أو وسيلة«.

ــان عــظــيــم يــشــيــر إلـــى  ــ ــذا الـــســـيـــاق، كـ ــ فــــي هـ
االعــتــداء املــأســاوي الـــذي وقــع قبالة وزارة 
الداخلية نهاية الشهر املاضي، والذي أودى 
ــذت العملية من 

ّ
ــف

ُ
بحياة 103 أشــخــاص، ون

خالل سيارة إسعاف مفخخة، ما جعل كل 
سيارة إسعاف معّرضة للبحث والتفتيش، 
وبـــدء اتــخــاذ املــواطــنــن حــذرهــم منها ومن 
ــيــــارات  ــاتــــت كــــل ســ ــالـــي بــ ــتـ ــالـ أصــــواتــــهــــا. بـ
اإلســـــعـــــاف فــــي كــــابــــول أســــيــــرة الــتــفــتــيــش 
األمني، مع تداول أقاويل وأنباء، غير أكيدة، 
أوردتها وسائل إعالم أفغانية حول »دخول 
سيارات إسعاف مفخخة إلى كابول لتنفيذ 

ــا بــــل حـــتـــى الــعــمــائــم  لـــيـــس املـــنـــابـــر وحــــدهــ
لـــم تــنــأ عـــن الــعــمــلــيــات الــتــفــجــيــريــة، إذ نقل 
االنــتــحــاريــة  العمليات  وتنفيذ  املــتــفــجــرات 
مــن خــالل املــتــفــجــرات داخـــل العمامة »عمل 
رائـــــج« فـــي أفــغــانــســتــان. وأبـــــرز الــعــمــلــيــات 

االنــتــحــاريــة كــانــت مــن خـــالل عــبــوة ناسفة 
رعت في عمامة قيادي في طالبان، ما أدى 

ُ
ز

السابق  العليا  اللجنة  رئــيــس  اغــتــيــال  إلــى 
ورئــيــس حــكــومــة املــجــاهــديــن بــرهــان الــديــن 

رباني في عام 2011.
كما برزت أحداث عدة مرتبطة بنقل األحزمة 
الناسفة داخل املصاحف. وفي هذا السياق، 
نــشــرت االســتــخــبــارات األفــغــانــيــة اعــتــرافــات 
أخــيــرًا، ومنهم  بــاإلعــدام،  بعض املحكومن 
داخـــل صناديق  الناسفة  األحــزمــة  نقل  مــن 
الباكستانية  املصاحف من مدينة بيشاور 
إلــــى الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة كـــابـــول. وكــشــف 
املـــدان محمد ذاكـــر أنــه »كـــان ينقل حزامن 

نــاســفــن فــي كــل صــنــدوق لــلــمــصــاحــف، في 
مقابل أمــوال يدفعها له قيادي في طالبان 

في بيشاور«.
التفجيرات،  فــي  الحمير  اســتــخــدام  تــّم  كما 
إذ حدث أنه تّم تحميل العديد من الحمير 
بــاملــتــفــجــرات أو بــالــعــبــوات الــنــاســفــة، وتـــّم 
إدارة  أو  ــنـــي  أمـ ــز  ــــوب حـــاجـ تــوجــيــهــهــا صـ
حـــكـــومـــيـــة، وعـــنـــد الــــوصــــول إلـــيـــه تــحــصــل 
بعد.  عــن  التحكم  آلــة  عبر  التفجير  عملية 
وتكررت األحــداث املماثلة في إقليم هلمند 
وقــنــدهــار وفــي الــشــرق فــي إقليم ننجرهار 

ولغمان.

8
سياسة

دخلت أساليب جديدة 
ساحة المعركة في 

أفغانستان، خصوصًا برقع 
النساء ومالبسهن، ثم 

المصاحف وصناديقها 
والعمامات وسيارات 

اإلسعاف وغيرها

التطّور األميركي العسكري يهدف إلى مواجهة الصين وروسيا )جون ثيس/ فرانس برس(

)Getty/ميركل تمّر بأصعب أيامها السياسية )كارستن كوال

الحذر األمني اشتّد في األسابيع األخيرة )وكيل كوهسار/فرانس برس(

تقاطعت املواقف الصادرة في كل من إيران 
ــا والـــصـــن عــنــد انـــتـــقـــاد الـــواليـــات  ــيــ وروســ
شاملة  مراجعة  عن  إعالنها  عقب  املتحدة، 
املاضي،  الجمعة  يــوم  الــنــوويــة  لسياستها 
التي تضّمنت كشف وزارة الدفاع األميركية 
أنــهــا »تــريــد حــيــازة أســلــحــة نــوويــة جــديــدة 
ــادة تسليح  ــ إعــ عــلــى  رّدًا  ــقــــوة«،  الــ ضــعــيــفــة 
ــن الــتــشــكــيــك فــــي نـــوايـــا   عــ

ً
روســــيــــا، فـــضـــال
الصن النووية.

ــــس األحـــــــد، الــتــقــريــر  وانـــتـــقـــدت الــــصــــن، أمـ
األمــيــركــي، معلنة »مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة« 
لــوثــيــقــة قـــالـــت إنـــهـــا تــتــضــّمــن »تــخــمــيــنــات 
التقرير  عشوائية« حول نوايا بكن. وذكــر 
األميركي أن »الصن امتلكت قدرات نووية 
جــــديــــدة، بــــــدءًا بــــصــــاروخ بــالــســتــي جــديــد 
متحّرك عابر للقارات، وصــواًل إلى غواصة 
جديدة قاذفة«، مشيرًا إلى »ضآلة الشفافية 

حول نواياها، إن لم تكن معدومة«. 
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، 
بشدة  تــعــارض  »الــصــن  إن  غيوكيانغ،  رن 
ــدوام قــوتــهــا  ــ ــ ــقـــت عــلــى الـ ــذا الــتــقــريــر. وأبـ هــ
به 

ّ
ــذي يتطل ــــى الــ الــنــوويــة عــنــد الــحــد األدنـ

األمــــن الــقــومــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الـــواليـــات 
املــتــحــدة تــمــتــلــك أكـــبـــر تــرســانــة نـــوويـــة في 
العالم«. وأضاف أن »الصن ما زالت ملتزمة 
بمبدأ )عدم املبادرة إلى استخدام( األسلحة 

النووية أيًا تكن الظروف«.
مــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس لــجــنــة الــعــالقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــــدومــــا الـــروســـي 
لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي، الــوثــيــقــة األمــيــركــيــة 

بــأنــهــا »خـــطـــيـــرة جــــــدًا«، مـــؤكـــدًا عــلــى أنــهــا 
التسلح«. وذكــر في  »تزيد من خطر سباق 
أنباء  وكــالــة  نقلتها  صحافية  تصريحات 
»تاس« أمس، أن »الوثيقة الجديدة خطيرة 

ــــووي«.  ــنـ ــ ــادئ الـــــــردع الـ ــبــ جــــــدًا، وتـــنـــتـــهـــك مــ
وأضــــاف أن »اســتــخــدام األســلــحــة الــنــوويــة 
اعتبارها  من  بــداًل  العدو  ملحاربة  كوسيلة 
وسيلة للدمار الشامل، يمكن أن يثير دوامة 
إلى  مشيرًا  العالم«،  في  التسلح  سباق  في 
أن »الدول األخرى يمكنها أيضًا أن تبدأ في 
وأكــد سلوتسكي  الــنــووي«.  تعديل نهجها 
لــتــطــويــر  ــة  ــيـ ــيـــركـ ــيـــة األمـ أن »االســـتـــراتـــيـــجـ
االســتــخــدام تقلل من  نــوويــة سهلة  رؤوس 
عـــقـــبـــات اســتــخــدمــهــا وبـــالـــتـــالـــي تـــزيـــد مــن 
خطر نشوب حرب نووية«، معتبرًا الوثيقة 

بمثابة »نتاج آخر للهيمنة األميركية«.
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو قـــــد انــــتــــقــــدت »الــــطــــابــــع 
الحربي« و»املعادي لروسيا« الذي يتسم به 
التقرير، محذرة من أنها ستتخذ »التدابير 
الـــضـــروريـــة« لــضــمــان أمــنــهــا فـــي مــواجــهــة 

الواليات املتحدة. 
بدوره، رأى الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
مــســاء الــســبــت، فـــي خــطــاب تــلــفــزيــونــي، أن 
»األميركين يهددون الروس من دون خجل 
بسالح نــووي جــديــد«. وقــال »انــظــروا كيف 
تــهــدد الـــواليـــات املــتــحــدة روســيــا، بــوقــاحــة، 
الظروف،  بأسلحة نووية جــديــدة. في هــذه 
هــل يمكن لــدولــة أن تــقــول إنــنــا فــي مرحلة 
ســالم وإننا ال نحتاج إلــى قــدرة دفاعية؟«. 
وأضـــــاف أن »نــفــس األشـــخـــاص الـــذيـــن من 
املـــفـــتـــرض أنــــهــــم يـــعـــتـــقـــدون أن اســـتـــخـــدام 
ــة ضــد  ــمــ ــريــ ــــل جــ ــامـ ــ ــــشـ ــة الـــــــدمـــــــار الـ ــحــ ــلــ أســ
اإلنــســانــيــة، يــتــحــدثــون عــن أســلــحــة جــديــدة 
لــتــهــديــد مــنــافــســيــهــم بــهــا أو الســتــخــدامــهــا 
ضدهم«. كذلك أكد وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف أن »السياسة األميركية 
النووية العسكرية تجعل البشرية أقرب إلى 
الفناء«، حسبما ذكر في رسالة نشرها على 

موقع »تويتر« ليل السبت ـ األحد.
وأضاف ظريف أن »هذه السياسة األميركية 
تــعــكــس االعــــتــــمــــاد املــــتــــزايــــد عـــلـــى الـــســـالح 
النووي في انتهاك ملعاهدة حظر االنتشار 
الــبــشــريــة«. ورأى  الــنــووي، مــا يعّجل بفناء 
أن »إصــــــرار )الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد( 
إيران  النووي بن  االتفاق  ترامب على قتل 
والــقــوى الــعــظــمــى، املــبــرم فــي صــيــف 2015، 
ينبع من التهور الخطير نفسه«، في إشارة 
ــــع فــي يــولــيــو/ تموز 

ّ
إلـــى االتـــفـــاق الــــذي وق

2015 بـــن املــجــتــمــع الـــدولـــي والــجــمــهــوريــة 
اإلسالمية حول البرنامج النووي لطهران. 

»الواليات  أن  أميركيون  واعتبر مسؤولون 
املـــتـــحـــدة ســــتــــردع روســــيــــا عــــن اســـتـــخـــدام 
النووية، من خالل تعزيز قدرتها  األسلحة 
املنخفضة«.  التدميرية  القوة  ذات  النووية 
وتـــقـــل قــــوة األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة ذات الــقــوة 
التدميرية املنخفضة عن 20 كيلوطنًا لكنها 
النووية  للقنبلة  أيضًا. وكــان  تسبب دمــارًا 
لقيت على مدينة هيروشيما اليابانية 

ُ
التي أ

)1945( نفس هذه القوة التدميرية.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

تــأمــل املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة أنــجــيــال مــيــركــل، 
ائتالفية  عــن تشكيل حكومة  االتــفــاق  إعـــالن 
يوم  بحلول  الديمقراطين  االشتراكين  مــع 
غد الثالثاء، إلخراج البالد من املأزق الناشئ 
عــن االنــتــخــابــات الــتــي جـــرت  فــي سبتمبر/
إلـــى  نـــتـــائـــجـــهـــا  أدت  والــــتــــي   ،2017 أيــــلــــول 
ــا. فبعد  إضعافها فــي أملــانــيــا كما فــي أوروبــ
أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر مــن االنــتــخــابــات التي 
لــم ينجح فيها أي حــزب فــي الــحــصــول على 
الذي  البلد  في  املحافظون،  يسعى  األغلبية، 
يمتلك أقــــوى اقــتــصــاد أوروبـــــي، إلـــى إيــجــاد 
والبيت  العمل  وحــق  الصحة  ملسائل  حــلــول 
األوروبــــــي أو الــتــقــاعــد إلقـــنـــاع االشــتــراكــيــن 
االئــتــالف  بتجديد  املــتــردديــن  الديمقراطين 

الكبير الذي يعرف باسم »غروكو«.
ــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي  ويــشــهــد الـــحـــزب االشـ
انــقــســامــات فـــي صــفــوفــه مــنــذ االنــتــخــابــات، 
ــصــت األصــــوات الــتــي حــصــل عليها 

ّ
الــتــي قــل

ــد مــن  ــديـ ــعـ ــوم الـ ــلــ ــة. ويــ ــ ــائـ ــ إلـــــى 20.5 فــــي املـ
مــســؤولــيــه زعــيــمــه مـــارتـــن شــولــتــز، بسبب 
الــعــودة عــن وعــــوده بــالــتــوجــه نــحــو اليسار 
وعدم التفاوض مع ميركل. غير أن منتسبي 
الـــحـــزب هـــم الـــذيـــن ســيــقــررون بــشــأن اتــفــاق 
االئتالف مع ميركل من خالل تصويت عبر 
الــبــريــد يــمــتــد ألســابــيــع فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 

الحالي أو مارس/آذار املقبل.
وليست ميركل في وضع تحسد عليه، فهي 
ــن املــحــافــظــن املــطــالــبــن  ــه ضــغــوطــًا مـ تـــواجـ
ــود الــيــمــن  ــعــ ــوقــــف صــ بـــالـــتـــوجـــه يـــمـــيـــنـــًا، لــ
املــتــطــرف، وبـــضـــرورة الــتــوصــل تــحــت ضغط 
الجناح اليساري في حزبها إلى تسوية مع 

االشتراكين الديمقراطين.
 كـــمـــا يــــوّجــــه قـــســـم مــــن الـــصـــحـــافـــة األملـــانـــيـــة 
أملانيا  اللذين حكما  الحزبن  إلــى  انــتــقــادات 
السياق،  وفــي   .1949 منذ  بــالــتــنــاوب  أو  معًا 
تسايتونغ«  »سودويتشي  صحيفة  انتقدت 

ســعــيــهــمــا لــلــتــوصــل إلـــــى »الــــقــــاســــم األدنـــــى 
مركزي  توجه  بــال  ائــتــالف  لتشكيل  املشترك 
نــحــو املــســتــقــبــل«. كـــذلـــك هـــنـــاك اســـتـــيـــاء من 
الطرفن،  بــن  املــأ  الــحــســابــات على  تصفية 
عــلــى هــامــش املــفــاوضــات فــي بــلــد ُبــنــي على 
فــكــرة الـــحـــوار الــســيــاســي الــتــوافــقــي. وكتبت 
ــم مـــــتـــــرددون ومـــضـــجـــرون  ــهــ الــصــحــيــفــة »إنــ
فارغة  جعبتهم  أن  األهــم  ولكن  ويتعاركون. 
ميركل وشولتز  داعية  املبدعة«،  األفــكــار  من 
أمــام قادة  إلــى »العمل معًا أو إفساح املجال 

آخرين أو تنظيم انتخابات جديدة«.
ــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــشــبــيــبــة  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ مـ
االشتراكية الديمقراطية، أحد أبرز معارضي 
تــشــكــيــل ائـــتـــالف كــبــيــر مـــع املــحــافــطــن، كيفن 
ــــي خـــوض  كــــوهــــنــــرت، إن »هـــــــذه الـــطـــريـــقـــة فـ
في  نقطة   14 كلفتها خسارة  كانت  السياسة 
واملحافظن«.  االشتراكين  لكال  االنتخابات 
انـــتـــخـــابـــات  تــنــظــيــم  ــي  فــ ــن رأوا  ــريــ ولـــكـــن آخــ
جــديــدة مــجــازفــة نــظــرًا لــضــعــف االشــتــراكــيــن 
الــــذي سيستفيد  هـــو  املــتــطــرف  الــيــمــن  وألن 
مــن األمـــر، ال سيما أن حصول حــزب »البديل 
ألجل أملانيا« على 13 في املائة في االنتخابات 
 رفض أي 

ّ
املاضية هو الذي عقّد األمور، في ظل

فريق التحالف معه في أي ائتالف حكومي. 
أملــانــيــا وضــعــًا كــالــذي تواجهه  ولـــم تشهد 
اليوم في حن تواجه ميركل حالة استنزاف 
الــحــكــم. وال شك  فــي  سياسي بعد 12 سنة 
أن لفقدانها نفوذها تأثيرًا على أوروبا مع 
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  سعي 
إلجراء إصالحات وتعديالت عميقة بهدف 
إعـــادة كسب ثقة املــواطــنــن. وقــد استقبلت 
برلن مقترحات ماكرون بالنسبة لالتحاد 
األوروبــي بفتور، كما أنها املرة األولى منذ 
سنوات طويلة، لم تكن فيها املستشارة هي 

صاحبة املبادرة. 
)فرانس برس(

ــا الــشــمــالــيــة، أمــس  ــوري ــت ك دانـ
االتحاد«  »حالة  خطاب  ــد،  األح
ــذي وصــفــهــا فــيــه الــرئــيــس  ــ ال
بأنها  ترامب  دونــالــد  األميركي 
أن  معتبرة  قاسية«،  »دكتاتورية 
»هذه التصريحات تشكل صرخة 
أميركي  رئــيــس  أطلقها  ذعـــر 
التي  يــانــغ  بيونغ  ــوة  ق يخشى 
الكبير  التاريخي  هدفها  حققت 
وأكد  نووية«.  دولة  تصبح  بأن 
الكورية  الخارجية  باسم  متحدث 
األنباء  وكالة  بيان  في  الشمالية 
»خطاب  أن  الشمالية،  الكورية 

ترامب يشّكل ذروة الغطرسة«.

كوريا الشمالية: 
ترامب مذعور

اعتداءات«. حتى أن شهودًا عيان كشفوا أن 
انتحاري  اعتقلت  األفغانية  »االستخبارات 
كان يقود سيارة إسعاف في منطقة كوتي 
سنكي«. ورغم عدم تأكيد االستخبارات نبأ 
اعتقال االنتحاري وسيارته املفخخة، إال أن 

 املواطنن.
ّ
مجرد نشر النبأ هز

ولـــم يــوفــر املــســلــحــون الــحــجــاب الــتــقــلــيــدي 
فــي أفــغــانــســتــان املــســمــى بــالــبــرقــع. ونــشــرت 
االستخبارات وقوات األمن األفغانية صورًا 
وننجرهار  وهلمند  قــنــدهــار  فــي  ملسلحن 
وكـــونـــر، نــقــل فــيــهــا املــســلــحــون املــتــفــجــرات 
واألحزمة الناسفة مرتدين البرقع ومالبس 

النساء.
بدوره، كشف أحد سكان مهمند دره بإقليم 
أحد  في  أنه »جلس  الله،  ننجرهار، مجيد 
األيام مع زوجته في سيارة عامة للمجيء 
إلى مدينة جالل أباد، وقبيل الوصول إلى 
املدينة أوقفت السيارة من قبل األمن. وبعد 
الــشــد والـــجـــذب أجــبــر رجــــال األمــــن جميع 
ــع الـــســـتـــار مـــن وجــوهــهــن  الـــنـــســـاء عــلــى رفــ
الــفــرار ولكن  وفــي حينها حاولت إحــداهــن 
شف 

ُ
واكت عليها  القبض  ألقت  األمــن  قــوات 

ــان يــنــقــل األســلــحــة  ـــ  وكـ
ً
ــال ــ ــهـــا كـــانـــت رجــ أنـ

بهذه الذريعة«. وأضاف أن »جميع النساء 
خــصــوصــًا فـــي الـــقـــرى واألريـــــــاف، حــيــث ال 
ــال الــشــرطــة واألمـــن  طــاقــم نــســائــيــًا فـــي رجــ
مــعــرضــات لــلــبــحــث مـــن قــبــل الـــرجـــال، بعد 
أن اتـــخـــذ املــســلــحــون مـــن لــبــاســهــن ذريــعــة 

للوصول إلى الهدف«.
وفي وقت أصبح استهداف املساجد وأماكن 
لكن  أفغانستان،  اعتياديًا في  أمــرًا  العبادة 
زرع املتفجرات داخل منابر املساجد ظاهرة 
جـــديـــدة وفـــي تـــزايـــد. أولـــهـــا اغــتــيــال رئــيــس 
االســتــخــبــارات الــســابــق أســد الــلــه خــالــد في 
إقليم لوجر، من خالل زرع متفجرات داخل 
منها  مماثلة  أحــداث  وتلتها  منبر مسجد. 
مــا حــدث قبل أيــام مــن اغتيال إمــام مسجد 
من خالل لغم مزروع داخل منبر في مديرية 
آخر  وحـــادث  ننجرهار،  بإقليم  خوجياني 
مثله الشهر املاضي في مديرية شنواري من 

اإلقليم نفسه، أدى إلى مقتل إمام املسجد.

ألمانيامتابعة
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القاهرة ـ جيهان عبد الغني

إلى »حكاية  من »مصر تستيقظ« 
وطــن« شــعــارات كــبــرى، مــأت آذان 
املــصــريــن على مـــدار مــا يــقــرب من 
ــول الــرئــيــس الــحــالــي  ــع ســـنـــوات مــنــذ وصــ أربــ
عــبــد الــفــتــاح السيسي إلـــى الــحــكــم فــي الــرابــع 
املــؤشــرات  أن  إال  يــونــيــو/حــزيــران 2014،  مــن 
ــي تـــفـــصـــح عـــنـــهـــا الـــبـــيـــانـــات  ــتــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــ

الرسمية تفتح األعن على واقع مغاير.
ــن داخــــــل بـــزتـــه الـــعـــســـكـــريـــة، بـــــدأ الــســيــســي  مــ
ــــام املـــصـــريـــن بــــدولــــة لــــم يـــروهـــا  يــــداعــــب أحــ
مـــن قـــبـــل، فــهــم لـــم يـــجـــدوا مـــن يــحــنــو عــلــيــهــم، 
تــردي مستوى املعيشة  ويخرجهم من دائــرة 

والغاء والبطالة والفقر . وعقب أشهر قليلة 
تــحــولــت وعـــود »بــكــرا تــشــوفــوا مــصــر« إلـــى » 
نــحــن فــي شــبــه دولــــة« و» احــنــا )نــحــن( فــقــراء 
ــكـــرت أزمــــات  أوي )بــشــكــل كـــبـــيـــر(، بــيــنــمــا أسـ
معيشية متاحقة عشرات املاين من الفقراء 
الدخل، فا يكادون يخرجون من  ومحدودي 
لتتأجل  األخـــرى،  تداهمهم  غــاء حتى  موجة 
أحامهم إلى أجل غير مسمى. وبينما رفعت 
الــحــكــومــة شـــعـــار اإلصــــــاح االقـــتـــصـــادي، إال 
أن املـــؤشـــرات الــرســمــيــة تــؤكــد اســتــمــرار عجز 
املحلية  العملة  وانهيار  التراجع  في  املــوازنــة 
مسبوقة  غــيــر  ملــســتــويــات  متضخمة  وديــــون 

تلتهم أي مردود لإلنتاج.
ربـــمـــا كـــانـــت صـــرخـــات الـــشـــاب املــثــيــر لــلــجــدل 
ــة بـــثـــاث عـــجـــات(،  ــربـ ــتـــوك تــــوك )عـ ســـائـــق الـ
الليثي ضمن  الــذي استوقفه اإلعامي عمرو 
إحدى حلقاته من الشارع في أكتوبر/ تشرين 
األول 2016، معبرة عن واقع يراه الكثيرون، ال 
سيما أن كلماته وجدت صدى واسعًا بعد أن 
لخصها في مقولته : »نتفرج على التلفزيون 
ننزل  النمسا(..  )عاصمة  فيينا  مصر  ناقي 

للشارع ناقيها بنت عم الصومال«.
ــربــــي الــــجــــديــــد« وفـــــق األرقـــــــام  ــعــ وتــــرصــــد »الــ
الرسمية أبرز مؤشرات االقتصاد في السنوات 

األربع لحكم السيسي:

تضخم
كشفت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
التضخم  أن معدل  عــن  واإلحــصــاء )حكومي( 
املــاضــي 2017 نحو %30.7،  الــعــام  بلغ خــال 

هــشــام الــشــريــف، فــي تــصــريــحــات صحافية 
في فبراير/ شباط 2017 إن نسبة املصرين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر الــشــديــد 
ــاوزت حـــاجـــز الـــــ 40%، وعـــــزا ذلــــك إلــى  تــــجــ

تعويم الجنيه.
وتـــقـــّدر الــحــكــومــة املــصــريــة خــط الــفــقــر بمن 
يــحــصــلــون عــلــى دخــــل شـــهـــري بــنــحــو 482 
الــفــقــر  خـــط  بــيــنــمــا  دوالرا(،   27.3( جــنــيــهــًا 
إلــى 57 دوالرًا شــهــريــًا، وهو  الــعــاملــي يصل 
مــا يــعــادل أكــثــر مــن ألـــف جــنــيــه، وفـــق سعر 

الصرف الرسمي حاليًا.

بطالة
ــة عـــمـــل كــريــمــة  يـــظـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـ
الــشــبــاب، فبينما تشير  ــراود املــايــن مــن  يــ
البطالة  انخفاض  إلــى  الحكومية  البيانات 
من 13.4% إلى 11.9% خال السنوات األربع 
األخيرة، إال أن هذه املؤشرات ال تجد قبواًل 
مــن كثير مــن الباحثن وخــبــراء االقــتــصــاد، 
الذين يقدرون نسبة البطالة بأكثر من %25 
الحكومة، ال سيما في ظل  خافا ملا تعلنه 
عدم تعافي السياحة ومحدودية الصادرات 

وتعثر الكثير من املشروعات في ظل ارتفاع 
كلف اإلنــتــاج وتــزايــد أعباء االقــتــراض، بعد 
ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8% منذ 2104 
لــتــامــس 20% حــالــيــًا. وقـــال هــانــى توفيق، 
ــــي، إن قــــــرار تـــعـــويـــم الــجــنــيــه،  ــالـ ــ املـــحـــلـــل املـ
ــاح الــشــركــات،  ــ أثـــر بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى أربـ
وبالتالي تخفيض االستثمارات املستهدفة، 
فضا عن حاجة االستثمار األجنبي لبيئة 
مواتية لتعويض الفارق، مضيفا : »نحتاج 
إلى معدل نمو حقيقي ال يقل عن 7% حتى 

يحيا املواطن فى اقتصاد جيد نسبيا«.
ــا لــلــنــمــو  ــهــ ــاتــ ــعــ ــوقــ ورفــــــعــــــت الــــحــــكــــومــــة تــ
االقــتــصــادي املــســتــهــدف خـــال الــعــام املــالــي 
يونيو/حزيران(  بنهاية  )ينقضي  الحالي 

إلى 6%، مدفوعة بمعدالت االستثمار.
ــانــــات الـــبـــنـــك املــــــركــــــزي، تـــظـــهـــر أن  ــيــ لـــكـــن بــ
االستثمار األجنبي املباشر بلغ خال العام 
بينما  دوالر،  مــلــيــارات   4.3 املــاضــي  املــالــي 
هو رقم ضئيل مقارنة بمشتريات األجانب 
التي اقتربت من 21 مليار دوالر في الديون 
الحكومية منذ تعويم الجنيه ورفع أسعار 
ــانــــب مــهــتــمــون  الـــفـــائـــدة، مـــا يــعــنــي أن األجــ

من  لاستفادة  الــديــون  في  باملضاربة  أكثر 
فوائدها املرتفعة وتحقيق مكاسب سريعة 
الحقيقي،  اإلنتاج  في  االستثمار  بعيدا عن 

وفق أحمد إبراهيم، املحلل املالي.
  

عجز مالي
عنها  أعــلــن  الــتــي  الرسمية  البيانات  أظــهــرت 
السيسي خال مؤتمره األخير »حكاية وطن« 
عجز  تراجع   ،2018 الثاني  يناير/كانون  في 
املوازنة من 16.7% إلى 10.9%، إال أن النسبة 
ــتـــي أشــــــار إلـــيـــهـــا قـــبـــل تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم غــيــر  الـ
صحيحة وفـــق املــحــلــل االقــتــصــادي، مــمــدوح 
ــه عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى  ــنـــة لــ الــــولــــي، فــــي تـــدويـ
فيسبوك، مشيرا إلى أنها بلغت وفق بيانات 
فإن  محللن  وبحسب   .%12.9 املــالــيــة  وزارة 
ــام، حــيــث بــلــغــت قيمة  ــ ــاألرقـ ــ هـــنـــاك تــاعــبــًا بـ
العجز في آخر موازنة قبل وصول السيسي، 
وهــــي الــســنــة الـــتـــي قــضــاهــا الــرئــيــس محمد 
مــرســي فـــي الــحــكــم، نــحــو 240 مــلــيــار جنيه، 
بينما قفز إلى 380 مليار جنيه بالعام املالي 
املاضي ويتوقع وصوله إلى 400 مليار جنيه 

بنهاية العام املالي الحالي.

السيسي في أربع سنـوات... مصر تغرق

)Getty( السيسي يترشح لفترة رئاسية ثانية

»مصر تستيقظ« و»حكاية وطن« شعارات 
الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس  رفعها  براقة، 
السيسي، الذي ترشح لفترة رئاسية ثانية بعد 

أربع سنوات تدنو من االنتهاء، لكن العديد 
غير  مستويات  إلى  تشير  المؤشرات  من 

مسبوقة من الديون تغرق أجياال قادمة.

فقد قفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، 
مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزًا ضعف ما 
استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عاًما، كما 

الحقت موجات الغالء المصريين بال هدنة، 
بواقع  باألسعار،  زيادة   14 نحو  ليشهدوا 

زيادة كل شهرين.

محور

ارتفاع عجز الموازنة 
إلى 380 مليار جنيه في 

العام المالي الماضي

القاهرة ـ العربي الجديد

القروض  حجم  أن  رسمية  بيانات  أظــهــرت 
ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــصـــر مـــنـــذ وصــــول  الـ
إلى  السيسي  الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس 
الــحــكــم فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2014 تــجــاوز 
ضــعــف الــديــون الــتــراكــمــيــة ملــصــر مــنــذ نحو 
ــط مــــؤشــــرات عــلــى تــفــاقــمــهــا  ــًا، وســ ــامـ 50 عـ
خــال الــفــتــرة املقبلة فــي ظــل الــهــرولــة نحو 
ــم مــــن الـــتـــحـــذيـــرات  ــرغــ االســــتــــدانــــة، عـــلـــى الــ
املتصاعدة من مغبة إغراق الباد في ديون 

تعصف بالعديد من األجيال.
ووفـــق بــيــانــات وزارة املــالــيــة، الــتــي فندتها 
»العربي الجديد«، فإن إجمالي الدين العام 
املــحــلــي والــخــارجــي تــجــاوز 4 تــريــلــيــونــات 
جنيه )226 مليار دوالر( نهاية العام املالي 
نصيب  كــــان   ،2017/  2016 فــقــط  املـــاضـــي 
ــــاث لـــلـــســـيـــســـي مـــنـــهـــا 2.3  ــثـ ــ الــــســــنــــوات الـ

القاهرة ـ العربي الجديد

الحالي  املــصــري  للرئيس  مناسبة  تخلو  ال 
ــيـــســـي، مــــن إطـــــــاق وعــــود  ــتـــاح الـــسـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ
وتنفيذ  الــديــون  وتقليص  األســعــار  بخفض 
مشروعات وبناء مدن صناعية واستصاح 
مــايــن األفـــدنـــة لــلــزراعــة وتــقــلــيــص مــعــدالت 

تريليون جنيه )129.9 مليار دوالر(، حيث 
 1.7 تبلغ  ديــون مصر  الحكم وكانت  تسلم 

تريليون جنيه.
ومــن املــتــوقــع وصـــول الــديــن الــعــام إلــى 4.8 
الخاصة  البيانات  وفــق  جنيه  تريليونات 
والخارجية  املحلية  الــديــن  أدوات  بــإصــدار 
ــــذي يــنــقــضــي في  ــاري، الـ لــلــعــام املـــالـــي الــــجــ
نهاية يونيو/ حزيران، وهو الشهر األخير 
ــة األولــــــــى لــلــســيــســي  ــيـ ــاسـ ــرئـ فــــي الـــفـــتـــرة الـ
الـــذي تــرشــح لــفــتــرة ثــانــيــة. وبــلــغــت الــديــون 
الــخــارجــيــة فــقــط مـــن إجــمــالــي الـــديـــن الــعــام 
نحو 81 مليار دوالر، وفق تصريحات وزير 
يناير/ كانون  فــي  الــجــارحــي  عــمــرو  املالية 

الثاني 2018.
لتاريخ مصر  الزمني  التسلسل  إطار  وفي 
فـــي الـــديـــون الــخــارجــيــة، فــقــد بــــدأت الــبــاد 
فــي االســتــدانــة مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 
جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 

البطالة. لكن اإلفصاحات الرسمية عن تنفيذ 
هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه 
الواقع، وال سيما في املشروعات  على أرض 
التشغيل  فــي  املــصــريــون  يــعــول عليها  الــتــي 
وخفض األسعار وتحسن مستوى املعيشة.

وفي املقابل خاضت الحكومة في مشروعات 
املــالــيــة، على رأسها  الــبــاد  استنزفت مـــوارد 
الــســويــس، وبناء  شــق تفريعة جــديــدة لقناة 
إداريـــة جــديــدة تضم قصرًا رئاسيا  عاصمة 
ومباني وزارية وسفارات، ينظر إليها الكثير 

من املواطنن واملحللن بعن الريبة.
ــا تــم  وتــــرصــــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نــســبــة مــ
أعــلــن عنه السيسي  تنفيذه مــن كــل مــشــروع 

منذ 2014.
 وعـــد الــســيــســي عــقــب تــرشــحــه لــانــتــخــابــات 
الرئاسية للفترة الحالية، باستصاح أربعة 
ماين فدان منها نحو 1.5 مليون فدان خال 
عامن، لكن ما تم اإلعان عنه رسميا، تمثل 

1.7 مليار دوالر، تزايدت في عهد الرئيس 
الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دوالر، 
قــبــل أن تــقــفــز فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
دوالر،  مـــلـــيـــار   34.9 ــــى  إلـ ــبــــارك  مــ حــســنــي 
مليار   962.2 بقيمة  داخلية  ديــون  بخاف 
جنيه. وخال فترة حكم املجلس العسكري 
منتصف  حتى   ،2011 شباط  فبراير/  منذ 
2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 
دوالر،  مليار   34.7  

ً
مسجا دوالر،  مليون 

مليار   1.23 إلـــى  زاد  الــداخــلــي  الــديــن  لــكــن 
جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد 
مرسي حتى 30 يونيو/ حزيران 2013 إلى 
1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 
43.2 مليار دوالر خارجية، بينما واصلت 
الــصــعــود فــي عــهــد الــرئــيــس املــؤقــت عدلي 
داخليًا  جنيه  تريليون   1.7 إلــى  مــنــصــور، 

و46 مليار دوالر خارجيًا.
لـــكـــن الــــديــــون املـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة مــنــذ 

فـــي اســتــصــاح 10 آالف فــــدان فـــي الــفــرافــرة 
)غـــــرب مـــصـــر( فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار 
األول 2016،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  املــزارعــن 
وطــرح 233 فــدانــا فــي يناير كــانــون/ الثاني 

2017 غرب محافظة املنيا )جنوب(.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة ما تم 
استصاحه من أراض ال يتجاوز 12.7% مما 
وعــد به السيسي في أحسن الــظــروف، وذلك 
فـــي حــــال قــيــام الــشــبــاب وصـــغـــار املـــزارعـــن، 

ــــول الــســيــســي قـــفـــزت إلــــى مــســتــويــات  وصـ
ــة، وغـــيـــر  ــيـ ــنـــونـ ــالـــجـ ــلـــون بـ ــلـ وصـــفـــهـــا مـــحـ
ــلـــة، فــــي حــن  املـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ عـــقـــود طـــويـ
بــبــرر الــرئــيــس الــحــالــي زيـــادة الــديــون في 
كـــلـــمـــة لــــه خـــــال مـــؤتـــمـــر »حـــكـــايـــة وطــــن« 
نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
الـــتـــي زادت بــعــد  ــــب املـــوظـــفـــن  بـــدفـــع رواتــ
ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. وبينما 
ــون مـــصـــر خـــال  ــ ــادة فــــي ديــ ــ ــزيـ ــ وصـــلـــت الـ
عــهــد الــســيــســي إلـــى 2.3 تــريــلــيــون جــنــيــه، 

ــــف فــــــدان لــهــم  ــم تــخــصــيــص 500 ألـ الــــذيــــن تــ
بينما  لهم،  املمنوحة  األراضـــي  باستصاح 
إلى تعرضهم ملشاكل  تشير تقارير إعامية 
تتعلق بتوفير املياه والتمويل ما يحول دون 

تنفيذ األعمال.
 تــعــهــد الــرئــيــس الــحــالــي بــإنــشــاء 22 مدينة 
صناعية جــديــدة، بينما مــا تــم اإلعـــان عنه 
ــدن، هـــي مــديــنــة الــروبــيــكــي لــدبــاغــة  ــ ثــــاث مـ
الــجــلــود فــي مــديــنــة بـــدر شـــرق الــقــاهــرة التي 
الــرئــيــس املــخــلــوع حسني مبارك  عمل نــظــام 
على إنشائها قبل نحو 10 سنوات، ومدينة 
األثاث في دمياط )شمال( ومدينة الباستيك 
بمرغم في اإلسكندرية )شمال(. وال تتجاوز 
نسبة تحقيق ما تعهد به السيسي في بناء 

املدن الصناعية الجديدة إلى %11.5.
 شـــدد الــســيــســي فـــي الــكــثــيــر مـــن املــنــاســبــات 
عــلــى خــفــض األســعــار وتــدخــل الــجــيــش لحل 
آلــيــات لضبط  بــوضــع  وتعهد  املشكلة،  هــذه 

تشير بيانات وزارة املالية إلى أن الزيادة 
الدولة  موظفي  أجــور  قيمة  في  التراكمية 
جنيه،  مليار   144 نحو  الثورة  منذ  بلغت 
التي  الديون  إجمالي  من   %6.2 يعادل  ما 

السيسي. عليها  حصل 
ــور فــي مــوازنــة  وبــلــغــت مــخــصــصــات األجــ
مليار   96 نحو   2011/  2010 املالي  العام 
ــالـــي الــحــالــي  ــام املـ ــعـ جــنــيــه، لــتــصــل فـــي الـ
ت عــمــلــيــات  ــاء إلـــى 240 مــلــيــار جــنــيــه. وجــ
من  الــرغــم  على  املسبوقة،  غير  االقــتــراض 
مــســاعــدات خليجية،  عــلــى  مــصــر  حــصــول 
ــار 2014،  قـــدرهـــا الــســيــســي فـــي مـــايـــو/ أيــ
جنيه  مليار   354( دوالر  مليار   20 بنحو 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف حـــالـــيـــًا(. وقــــال وائـــل 
»العربي  لـ االقــتــصــادي  الخبير  الــنــحــاس، 
الجديد«: »وضع الديون في مصر كارثي، 
تابعناه  الذي  األسود  للمصير  يقود  هذا 

في اليونان وعدد من الدول األخرى«.

السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصوال 
لــســيــاســات ســعــريــة مــنــضــبــطــة، لــكــن مـــا تم 
يناير/  في  التموين  وزارة  قيام  هو  تنفيذه 
كانون الثاني 2018 بإلزام املنتجن والتجار 
بــوضــع األســـعـــار عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة، في 
األسعار ملستويات جنونية، وال  قفزت  حن 
 ،2016 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  منذ  سيما 
حــيــث وصـــل تــضــخــم األســـعـــار إلـــى أكــثــر من 
مــقــابــل %10.7  املــــاضــــي،  الـــعـــام  خــــال   %30
خال يونيو/حزيران 2014 وهو الشهر الذي 
إلــى أن  الحكم، ما يشير  السيسي  تسلم فيه 

التضخم قفز بنحو ثاثة أضعافه.
 أكد السيسي لدى ترشحه للفترة الرئاسية 
الــحــالــيــة الــتــي تــدنــو مـــن االنـــتـــهـــاء عــلــى أنــه 
الــقــادمــة ديــونــًا  »ال ينبغي أن تـــرث األجــيــال 
خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه«، 
لــكــن الـــديـــون قــفــزت ألكــثــر مــن 4 تريليونات 

جنيه، بما يتجاوز الضعف بكثير.

وعود كبرى ومحصلة التنفيذ ضئيلةالقروض تتجاوز ضعف ديون مصر في 50 عامًا

إنفاق 8 مليارات 
دوالر على تفريعة 

قناة السويس

 بدأت البالد في االستدانة 
منذ عهد الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر

مـــن أهــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــى تـــواجـــه الــحــكــومــة 
حاليًا، حيث أن ارتفاع األسعار أصبح شكوى 
ــراجـــع قــيــمــة الــجــنــيــه  جــمــاعــيــة، خـــاصـــة مـــع تـ
ارتــفــاع معدل  العمات، واستمرار  باقي  أمــام 
االســتــيــراد بسبب عـــدم وجـــود بــدائــل محلية 
جــيــدة لــكــافــة الــســلــع. وقــفــز الــــدوالر األمــيــركــي 
إلى  حاليا  سعره  ليصل  الضعف،  مــن  بأكثر 
نحو 17.73 جنيهًا، مقابل 8.8 جنيهات قبيل 

ساعات من تعويم العملة املصرية.

فقر
الجهاز  بيانات  وفــق  الفقراء  نسبة  انتقلت 
املركزي لإلحصاء من 27.8% في عام 2015، 
 ، السابق  املحلية  التنمية  وزيــر  قــال  بينما 

الغالء يالحق األسر... 
وبطالة وفقر ال يفارقان الماليين

بــيــنــمــا ســجــل خـــال يــولــيــو/تــمــوز 2014 في 
الشهر األول لحكم السيسي %10.7.

ــدأ الــتــضــخــم فـــي الــصــعــود تــدريــجــيــا منذ  وبــ
قـــفـــز بــشــكــل  لـــكـــنـــه  لــلــســيــســي،  الـــشـــهـــر األول 
متسارع منذ تعويم سعر صرف الجنيه أمام 
نوفمبر/ مــن  الثالث  فــي  األجنبية،  العمات 
مــطــالــب  عـــلـــى  بـــنـــاء  ــانـــي 2016،  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
صــنــدوق النقد الــدولــي، مقابل إقـــراض مصر 

12 مليار دوالر تصرف على ثاث سنوات.
ــم مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــًا، فــي  ــتـــضـــخـ وســــجــــل الـ
يوليو/تموز 2017، عند 34.2%، لكنه تراجع 
تدريجيًا اعــتــبــارًا مــن أغــســطــس/آب املــاضــي، 
ــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وقــــــال الــجــهــاز  ــبـ وفـــــق الـ
ــاء، فـــي بــيــان في  ــزي لــلــتــعــبــئــة واإلحــــصــ ــركـ املـ
ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، إن املـــعـــدل  ــايـــر/كـ ــنـ يـ
تراجع إلى 22.3%، في ديسمبر/كانون األول 
له،  الــســابــق  الشهر  فــي   %26.7 مقابل   ،2017
اقتصاد في شفافية هذه  بينما شكك خبراء 
الحقيقية  النسبة  أن  إلى  املؤشرات، مشيرين 
ــالــــت بــســنــت  إلـــــى 50%. وقــ لــلــتــضــخــم تـــصـــل 
ــبــــرملــــان(  ــواب )الــ ــ ــنـ ــ فـــهـــمـــي، عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
التضخم  مواجهة  إن  االقتصادية،  والخبيرة 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت مــصــر مــنــذ وصــــول الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي إلـــى الــحــكــم، نــحــو 14 زيــــادة مــبــاشــرة فــي أســعــار 
ــر مــــتــــرو األنــــفــــاق  ــ ــذاكـ ــ ــر وتـ ــائـ ــجـ ــــود والــــكــــهــــربــــاء والـــسـ ــوقـ ــ الـ
والـــقـــطـــارات، بــخــاف 8 قــــرارات تسببت فــي إشــعــال أســعــار 
ــرارات زيــادة  مختلف السلع والــخــدمــات، مــا يشير إلــى أن قـ
األســـعـــار بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة كــانــت تــصــدر 
بمعدل قـــرار كــل نحو شــهــريــن. وفــي رصــد أجــرتــه »العربي 
 ،2014 يــونــيــو/حــزيــران  منذ  الحكومية  لــلــقــرارات  الــجــديــد« 
فإن العدد األكبر في قرارات زيادة األسعار، جاء خال العام 
2017، وكانت الزيادات أكثر إياما للفقراء ومحدودي الدخل 
ــادة األســعــار  ــ ــرارات زيـ ــ ــاءت قــ ــ مـــن الــطــبــقــات املــتــوســطــة. وجـ

بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:
ــررت  بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد مــــن وصــــــول الـــســـيـــســـي لـــلـــحـــكـــم، قــ
أسعار  زيـــادة   ،2014 يوليو/تموز  مــن  األول  فــي  الحكومة 
2008 بنسب بن  عــام  منذ  األولـــى  للمرة  البترولية  املـــواد 
40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع 

أسعار مختلف السلع والخدمات.
في يوليو /تموز 2014 أيضًا، تقررت زيادة أسعار السجائر 
والــتــبــغ بــن 175-275 قــرشــا لــلــعــبــوة، وهـــو مــا أثـــر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى دخــــول شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــعــمــال أصــحــاب 

الدخول األقل في املجتمع املصري.
بنسب  الكهرباء  أســعــار  زيـــادة  تمت   ،2014 آب  أغسطس/ 

تصل إلى %20.
بن  السجائر  أسعار  زيــادة  تقررت   ،2015 شباط  فبراير/ 

225 - 425 قرشا للعبوة.
الــكــهــربــاء لاستهاك  أغــســطــس/ آب 2015، زيـــادة أســعــار 

املنزلي املتوسط واملرتفع بنسبة 19% في املتوسط.
يوليو/ تموز 2016، تقررت زيــادة أسعار الكهرباء بنسب 

بن 17% و%46.
سبتمبر/ أيلول 2016، زيــادة جديدة في أسعار السجائر 

بن 17% و%20.
الوقود بنسب  الثاني 2016، رفع أسعار  نوفمبر/ تشرين 

بن 30%و%47.
فبراير/ شباط 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر 

الشعبية بن 50 و150 قرشا للعبوة.
مـــارس/ آذار 2017، رفــع سعر تــذكــرة مــتــرو األنــفــاق الــذي 
يستقله يوميا قرابة 4 ماين مواطن من متوسطي الدخل 

والفقراء  بنسبة %100.

يونيو/ حزيران 2017، زيــادة أسعار الوقود بنسب تصل 
إلى %100.

 يــولــيــو/ تــمــوز 2017، زيـــادة أســعــار الــكــهــربــاء بنسب بن 
18% و%42.

الـــضـــرائـــب على  ــادة  ــ الـــثـــانـــي 2017، زيــ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
بــن 75 و125 قرشا  الــعــبــوات  أســعــار  يــرفــع  السجائر بما 

للعبوة.
تذاكر  أســعــار  زيـــادة  تــقــررت   ،2017 األول  ديسمبر/كانون 
الــبــالــغــة جنيهن،  ثــاثــة أضـــعـــاف قيمتها  األنـــفـــاق  مــتــرو 
لــكــن  و%200،   %60 بـــــن  تـــــتـــــراوح  بـــنـــســـبـــة  والـــــقـــــطـــــارات 
إلى تطبيق هذه  تصريحات املسؤولن الحكومين تشير 

الزيادات بحلول يوليو/تموز 2018.
وبــاإلضــافــة إلـــى زيــــادة أســعــار الــســلــع والــخــدمــات بشكل 
مباشر، اتخذ نظام السيسي 8 قــرارات اقتصادية تسببت 
ــان أكــثــرهــا حــدة  فـــي مـــوجـــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن الـــغـــاء، كـ
بناء  األجنبية،  العمات  أمــام  الجنيه  تعويم سعر صــرف 

على اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

 في مارس/ آذار 2016، خفض البنك املركزي سعر العملة 
في عهد  أول تخفيض رسمي  في   ،%14.5 بنسبة  املحلية 

السيسي.
يونيو/ حزيران 2016، البنك املركزي يرفع أسعار الفائدة 

بنسبة %1.
سبتمبر/ أيلول 2016، يقر مجلس النواب )البرملان( قانون 

ضريبة القيمة املضافة وبدء تطبيقها بنسبة %13.
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2016، تــعــويــم الــجــنــيــه، ليهوي 
من 8.8 جنيهات مقابل الــدوالر األميركي إلى نحو 17.75 
السلع والــخــدمــات  جنيها حــالــيــا، ويــدفــع أســعــار مختلف 

لصعود غير مسبوق منذ أكثر من 80 عامًا.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يرفع البنك املركزي أسعار 

الفائدة األساسية بنسبة %3.

14 زيادة مباشرة لألسعار حكاية وطن
في أقل من 4 سنوات

لم يشعر المصريون منذ 
وصول السيسي بهدنة من قرارات 
زيادة األسعار، التي جاءت بمعدل 

قرار كل نحو شهرين، ليغرق 
الفقراء ومحدودو الدخل في 

موجات غالء ال تتوقف

إعالمية  تصريحات  في  الجارحي،  عمرو  المصري،  المالية  وزير  توقع 
في يناير/كانون الثاني الماضي، وصول حجم الفجوة التمويلية لبالده، 
إلى ما بين 12 و14 مليار دوالر، خالل العام المالي القادم، الذي يحل في 
األول من يوليو/ تموز المقبل. وأضاف الجارحي أن الفجوة التمويلية 
في الموازنة الجديدة ستتم تغطيتها من خالل صندوق النقد الدولي 
والسندات الدولية )أدوات دين(. وتعتزم مصر طرح سندات بقيمة 10 

مليارات دوالر في السوق الدولية خالل 2018.

فجوة تمويلية بـ 14 مليار دوالر

رفع الرئيس المصري الحالي 
عدة شعارات تحمل 

وعود الرغد للمصريين 
لدى ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية في 2014، لكن 
المؤشرات الحقيقية تشير 

إلى تبدل هذه الوعود إلى 
غالء غير مسبوق وفقر 

متفاقم وبطالة مستمرة

خاض الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في 

مشروعات استنزفت موارد 
البالد المالية، دون مردود 

ظل المصريون ينتظرونه 
لتحسين االقتصاد

قرارات الحكومة جاءت أكثر إيالمًا للفقراء )فرانس برس(
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

كبيرة  آمــااًل  بغداد  تعلق حكومة 
على جمع مليارات الــدوالرات من 
مؤتمر إعادة اإلعمار في الكويت 
بعد حربه املكلفة ضد تنظيم داعش والدمار 

الذي لحق باملدن العراقية املحررة.
الــدول للمشاركة في  ومنذ أن دعــت الكويت 
أعــمــال هــذا املــؤتــمــر الــدولــي تــزايــدت طلبات 
املشاركة، وبحسب مصادر حكومية قالت لـ 
 1250 أكثر من  فــإن هناك  الجديد«  »العربي 
في  للمشاركة  رسميًا  تقدمت  عاملية  شركة 
املؤتمر تمهيدًا ملساهمتها في إعمار العراق.

وأوضحت املصادر أن الشركات التي أعلنت 
مساهمتها تعمل في قطاع البنية التحتية، 
حيث مــن املــقــرر أن تساهم فــي إعـــادة إعمار 
واملاء  والكهرباء  والتشييد  البناء  قطاعات: 
واملوانئ  والجسور  واملــطــارات  واالتــصــاالت 

والقطاع الصحي والتعليمي. 
وأكــــــدت املــــصــــادر أنــــه عــلــى مــســتــوى رجـــال 
األعمال العرب واألجانب تقدم نحو أكثر من 
60 شخصية اقتصادية لدعم املؤتمر سواء 
مــاديــًا أو مــن خــال الــشــركــات الــخــاصــة بهم 

لدعم املؤتمر.
وكــان العراق قد أعلن في أكثر من مناسبة، 
عن احتياجه لنحو 100 مليار دوالر، إلعادة 
إعــمــار املــــدن املـــدمـــرة، بــفــعــل احــتــال تنظيم 
العسكرية،  التحرير  وعمليات  لــهــا،  داعـــش 
ــع فــــي الــبــنــى  ــ ــار واســ ــ ــتـــي تــســبــبــت فــــي دمــ الـ

التحتية وممتلكات املواطنني.
وتــســعــى الــكــويــت لجمع أكــثــر مــن 20 مليار 
ــار من  ــمــ دوالر مـــن احـــتـــيـــاجـــات إعــــــادة اإلعــ
الدول واملؤسسات املشاركة بحسب مصادر 
وزارية أكدت لـ »العربي الجديد« أنه قد يزيد 
املبلغ إلى 25 مليار دوالر بعد إعان مشاركة 
العديد من الشركات العاملية ورجال األعمال، 
وهــو مبلغ كفيل بــإعــادة 70% من الخدمات 
لــلــمــدن املـــحـــررة كـــاملـــاء والــكــهــربــاء وتــأهــيــل 

املستشفيات وجزء من املدارس املدمرة.
ــادة إعمار  إعـ أن ينعقد مؤتمر  املــقــرر  ومــن 
ــــدول املــانــحــة  الـــعـــراق بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الـ
وسيكون  واإلقليمية،  الــدولــيــة  واملنظمات 
بــرئــاســة 5 جــهــات هـــي: االتـــحـــاد األوروبــــي 
والــعــراق والــكــويــت واألمـــم املــتــحــدة والبنك 

الدولي. 
وذكـــــرت املـــصـــادر أن هــنــاك نــحــو 40 دولـــة 
ــي املــؤتــمــر  عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة ســـتـــشـــارك فــ
أميركا وتركيا وبريطانيا وفرنسا  أبرزها 
ــيــــا والــــســــويــــد والــنــمــســا  ــانــ ــا وأملــ ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
ــيــــابــــان  ــا والــ ــيــ ــرالــ ــتــ ــــدا وأســ ــنـ ــ وهــــولــــنــــدا وكـ
والصني وفنزويا، وعربيا تشارك الكويت 

وقطر والسعودية واإلمارات.
»يأتي هذا  وحسب مصادر كويتية رسمية 
املــؤتــمــر تــأكــيــدا الســتــمــرار الـــدعـــم الــكــويــتــي 
واســتــقــراره،  أمــنــه  لتثبيت  الشقيق،  لــلــعــراق 
وإعـــادة إعمار املناطق املــحــررة من اإلرهــاب 
بمساعدة املجتمع الدولي، وامتدادا لوقوف 
الكويت إلى جانبه عبر السنني، الذي تجسد 
ــانـــحـــني لــدعــم  فــــي تـــعـــهـــدهـــا، فــــي مـــؤتـــمـــر املـ
العراق الذي عقد في 2016، بتقديم مساعدات 

إنسانية للعراق بقيمة 176 مليون دوالر«.
ومـــنـــذ أعـــلـــن أمـــيـــر الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح 
األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح اســـتـــعـــداد بـــاده 
ــر، بـــعـــد دحـــــر الــــعــــراق  ــمــ الســـتـــضـــافـــة املــــؤتــ
األمير  لقيت مبادرة  االرهابية،  التنظيمات 
ــًا، وأكـــــد مــســؤولــون  ــيـــًا واســــعــ تــرحــيــبــًا دولـ
عــراقــيــون أن الــكــويــت أفــضــل مــضــيــف لهذا 
املؤتمر، كما أكدت الحكومة العراقية ثقتها 
بدولة الكويت، وبنجاحها في مجال تنظيم 
»الكويت تحظى  أن  إلى  املؤتمرات، مشيرة 
باحترام كبير من الدول العربية وأشقائها 
الخليج، وهــذا عامل مهم وحاسم  في دول 
فــي ضــمــان مــشــاركــة فاعلة لتلك الـــدول في 
املتميزة  الكويتية  الــعــاقــات  وأن  املــؤتــمــر، 
ــزز فــــــرص نـــجـــاح  ــعــ بـــــالـــــدول األوروبـــــــيـــــــة تــ

املؤتمر«.
تـــجـــارة  غـــرفـــة  إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس  وقــــــال 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــويـــت عــلــي الـــغـــانـــم إن نــجــاح 
مؤتمر إعادة إعمار العراق سيكون له نتائج 

الدوحة ـ العربي الجديد

زار وفـــد مــن قــطــاع الــتــســويــق والــتــرويــج في 
العامة للسياحة الصني قبل  القطرية  الهيئة 
أيــام، وذلــك ضمن جولة قــام بها واستهدفت 
تــعــريــف الـــســـوق الــصــيــنــي بــفــرص الــســيــاحــة 
بأكثر  الــزيــارة  الــوفــد خــال  القطرية، والتقى 

 عن وسائل اإلعام الصينية. 
ً
من 65 ممثا

التسويقية  األنــشــطــة  أولـــى  الــجــولــة  وتعتبر 
لتنفيذها  الهيئة  تخطط  التي  والترويجية 
خـــــال عـــــام 2018 لـــتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة قـــطـــر فــي 

أن  مبينا  كــافــة،  الخليج  دول  على  إيجابية 
املشاريع املليارية التي ستطرحها الشركات 
للمساهمة في اعــادة إعمار العراق ستحرك 

العجلة االقتصادية الخليجية.
ويــضــيــف الــغــانــم لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
غرفة التجارة وجهت دعوات رسمية لغرف 
الــتــجــارة الــخــلــيــجــيــة لــبــحــث آلــيــة الــتــعــاون 
املشترك لنجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق، 
وكــيــفــيــة وضـــع اســتــراتــيــجــيــات اقــتــصــاديــة 
ملشاركة الشركات الخليجية في دعم إعمار 

العراق.
وتــــقــــدر تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عـــراقـــيـــة مــجــمــوع 
غــرب وشمال  مــدن  تكبدتها  الــتــي  الخسائر 
بــأكــثــر مــن 100 مــلــيــار دوالر تشمل  الـــعـــراق 
الطرق  كشبكات  املــدن،  لتلك  التحتية  البنى 

ــدود ومـــحـــطـــات الــكــهــربــاء  ــســ والـــجـــســـور والــ
ــاالت  ــ ــــصــ ــرف الــــصــــحــــي واالتــ ــ ــــصــ واملــــــــــاء والــ
ــات واملـــــــــــــــــــدارس واملـــــعـــــاهـــــد  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ واملـ
والحيواني،  الــزراعــي  والقطاع  والجامعات 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــانــــي ومـــــؤســـــســـــات الـ ــبــ ــن مــ ــ فــــضــــا عــ
التدمير  الخدمية األخــرى التي طاولتها يد 
الجوي  والقصف  اإلرهابية  العمليات  بفعل 
للتحالف الدولي خال معارك إخراج تنظيم 

»داعش« من املدن.
ووفــقــًا لــتــقــديــرات ســابــقــة أصــدرتــهــا اللجنة 
ــي، فـــــإن حــجــم  ــراقــ ــعــ ــي الــــبــــرملــــان الــ ــة فــ ــيـ ــالـ املـ
الـ  خسائر الباد جــراء الفساد في السنوات 
12 املاضية بلغت نحو 450 مليار دوالر، من 
بينها 360 مليار دوالر خال فترة حكومتي 
املالكي األولى والثانية )2006 ـ 2014(، فيما 

الصينية. وحسب بيان صــادر أمس  الــســوق 
ــة لــلــســيــاحــة »مـــن  ــامـ ــعـ ــن الــهــيــئــة الـ األحــــــد عــ
الفعاليات  من  باملزيد  الهيئة  تقوم  أن  املقرر 
مكانة  لــتــعــزيــز   2018 عـــام  خـــال  التسويقية 
قــطــر كــوجــهــة ســيــاحــيــة مــعــتــمــدة، وتــعــريــف 
الــســائــح الصيني إلــى مــا تتمتع بــه قطر من 
إمـــكـــانـــيـــات وعـــــــروض ومـــنـــتـــجـــات ســيــاحــيــة 
جـــذابـــة، خــاصــة مــع ســهــولــة الــســفــر إلـــى قطر 
تأشيرة  من  الصينيني  املسافرين  إعفاء  بعد 
الــدخــول، وتوافر رحــات الطيران من الصني 
ــى قـــطـــر حـــيـــث تـــســـافـــر الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــ إلـ

القطرية من وإلى سّت مدن صينية«. وكانت 
الهيئة القطرية العامة للسياحة قد افتتحت 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي ثــاثــة مــكــاتــب 
تمثيلية لــهــا فـــي كـــل مـــن بــكــني، وشــنــغــهــاي، 
بعد حصولها على صفة »وجهة  وغــوانــزو، 
سياحية معتمدة« للسائحني الصينيني، من 
الهيئة مع اإلدارة  الذي أبرمته  خال االتفاق 

الوطنية للسياحة في الصني. 
وتعتبر السوق الصينية أكبر سوق مصدرة 
للسياحة في العالم، فقد بلغ عدد املسافرين 
أنفقوا حوالي  الصينيني 135 مليون مسافر 

261 مليار دوالر في 2016.
وقال راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق 
أمس  للسياحة،  العامة  الهيئة  في  والترويج 
األحــــد: »تــعــمــل الهيئة عــلــى تــنــويــع األســـواق 
املصدرة للسياحة، من خال تعزيز وجودنا 
فـــي آســيــا وأوروبــــــــا، ومــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
عـــدة خــطــوات  بتنفيذ  الهيئة  قــامــت  املــاضــي 
املــؤشــرات  وتـــدل  الصينية،  السياحة  لــجــذب 
على أن هناك نموا ملحوظا في أعداد الزوار 
الوافدين من الجنسية الصينية مما يدل على 
فــي االتــجــاه الصحيح«. وأضــاف:  أننا نسير 
ــقــــاء مـــمـــثـــلـــي وســـــائـــــل اإلعـــــــام  ــلــ »ســـــعـــــدت بــ
الصينية، وملست مدى شغفهم بالتعرف أكثر 
إلى قطر وهذا ما نخطط لتحقيقه خال العام 
للسياحة  الــعــامــة  للهيئة  وســبــق  الـــجـــاري«. 
نظمت  أن   ،2016 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 
عـــدة دورات تــدريــبــيــة لــلــعــامــلــني فــي الــقــطــاع 
الــســيــاحــي الــقــطــري، بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
»مرحبًا بالصينيني«، حيث تم تعريفهم إلى 
الصيني،  الــزائــر  يحتاجها  الــتــي  املتطلبات 
وكذلك معايير اعتمادهم لدى اإلدارة الوطنية 
للسياحة في الصني، وخطوات الحصول على 

شهادة االعتماد. 

إن هناك مبادرات عدة ستعلن خال مؤتمر 
الــعــراق سيكون لها دور مميز  اعــادة إعمار 
فــي نــجــاح املــؤتــمــر خــاصــة بــعــد أن تــزايــدت 

طلبات املشاركني خال األيام األخيرة.
ويــضــيــف الـــــــوزان لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
املـــؤتـــمـــر ســيــكــون مــخــتــلــفــًا عـــن مــشــروعــات 
ــادة االســتــقــرار واإلعـــمـــار الــســابــقــة، حيث  إعــ

كــــل شــركــة  ــامـــا ويــــحــــدد أدوار  ســـيـــكـــون شـ
ودولة وكيفية إسهاماتها وفق جدول زمني 
ــــداف  مـــحـــدد حـــتـــى نـــتـــأكـــد مــــن تــحــقــيــق األهــ

املرجوة من املؤتمر.
وضمن فعاليات املؤتمر املقبل، يعقد يوم 13 
فبراير/شباط مؤتمر »استثمر في العراق« 
الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــاســتــثــمــار فــي الــعــراق، 
والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، ويحضره مستثمرون 
من مختلف دول العالم، ويعرض فيه العراق 
ــة الــجــدوى، والترخيص الــجــاهــز لـــ60  دراسـ
قيمة  أساسيًا تتجاوز  استثماريًا  مشروعًا 
ويــدعــمــهــا  دوالر،  مــلــيــار   85 اســتــثــمــاراتــهــا 
ــان، والـــتـــعـــويـــض،  ــمـ ــالـــضـ ــــي بـ ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ

ــذا أول مــؤتــمــر  ــ والــبــحــث عـــن األســـــــواق، وهـ
لــإعــمــار يــقــدم لــه الــبــنــك الــدولــي هـــذا الــدعــم 

املوجه إلى القطاع الخاص.
وحــــثــــت بــــغــــداد املـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــعــــرب عــلــى 
أنها سهلت  العراقية، مؤكدة  دخــول السوق 
إجــــــــراءات مــنــح الـــرخـــص االســـتـــثـــمـــاريـــة، ال 
الــكــبــيــرة، مشيرة  الــعــربــيــة  لــلــشــركــات  سيما 
إلى أن تركيا زجت بالعديد من شركاتها في 
االستثمارات العراقية في معظم املحافظات 
وكان حضورها مباشرًا بمواطنيها األتراك 

من دون وسطاء.
وكانت اللجنة العليا لاستثمار في العراق 
التي يرأسها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
قـــد مــنــحــت فـــي جــلــســتــهــا األولـــــى قــبــل نحو 
ثـــاثـــة أشـــهـــر فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة لــشــركــات 

ــة. وتـــمـــهـــيـــدا الســتــضــافــة  ــروفـ ــعـ إمــــاراتــــيــــة مـ
املــؤتــمــر نــظــم الــصــنــدوق الــكــويــتــي للتنمية 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــحــكــومــة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  املـــــاضـــــي،  األول 
العراقية والبنك الدولي، ورشة عمل لتقييم 
العراق،  إعمار  إعادة  الخسائر، واحتياجات 
بـــهـــدف مـــعـــرفـــة وتـــحـــديـــد حـــجـــم الــخــســائــر 
واألضرار في املناطق املتضررة من اإلرهاب، 

إلعداد دراسة شاملة ستقدم للمؤتمر. 
وقــال رئيس صــنــدوق اعـــادة إعــمــار املناطق 
املــتــضــررة فــي الـــعـــراق د.مــصــطــفــى الهيتي، 
الــذي شــارك في الــورشــة، إن مبادرة الكويت 
إقــامــة املؤتمر الــدولــي إلعـــادة إعــمــار العراق 
الــتــي تمثل »وقــفــة تــاريــخــيــة لــدولــة الكويت 

ستحسب لها على مدى األجيال القادمة«.

إعادة إعمار 
العراق

الترويج للسياحة القطرية في الصين

)Getty( العراق بحاجة لـ100 مليار دوالر إلعادة اإلعمار

)Getty(أسعار العقارات حاليا مغرية للشراء)محاوالت قطرية لجذب السياحة الصينية )العربي الجديد

تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك )فرانس برس(

1250 شركة عالمية 
و60 مستثمرا و40 دولة 

بين المشاركين

أعــلــنــت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة مـــؤخـــرا أن 
األمــــوال الــتــي تــم رصــدهــا وإعــادتــهــا للدولة 
مليار   938 بلغت  املاضي 2017  العام  خــال 
أن  مــلــيــون دوالر(، دون   800( عــراقــي  ديــنــار 
تذكر ما لم يتم كشفه وخسره العراق بفعل 

جرائم الفساد املالي واإلضرار باملال العام.
وحسب مصادر كويتية »من املقرر أن تطرح 
على املشاركني في املؤتمر املقبل مشروعات 
استثمارية تكون دعمًا مهمًا لنجاح املبادرة 
ــادة  الــكــويــتــيــة، وســيــعــرض ضــمــن خــطــة إعــ
في  املستثمرين  على  130 مشروعًا  اإلعــمــار 
تعد  جــدًا  10 مشاريع مهمة  بينها  الكويت، 

من محركات االقتصاد العراقي«.
الــســيــاق، يقول نائب رئيس غرفة  وفــي هــذا 
تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، 

الكويت تحشد إلنجاح المؤتمر 
و20 مليار دوالر حصيلة متوقعة

أدرجــــت الــبــحــريــن، أمـــس األحــــد، ديــونــًا 
مـــايـــني  بـــقـــيـــمـــة 406  األجــــــــل  قــــصــــيــــرة 
في  للتداول  دوالر(  مليار   1.08( دينار 
الـــبـــورصـــة. وقـــالـــت بـــورصـــة الــبــحــريــن، 
على موقعها اإللكتروني، إنه تم إدراج 
6 أذونـــــــات خــزيــنــة وصـــكـــوك الــتــأجــيــر 
اإلســامــيــة قــصــيــرة األجــــل صــــادرة عن 
 عن 

ً
مـــصـــرف الــبــحــريــن املـــركـــزي نــيــابــة

الحكومة ابتداًء من األحد.
ــة في  وبــلــغــت ديـــــون الــحــكــومــة املــــدرجــ
املستثمرين  لــتــداول  البحرين  بــورصــة 
)بــيــع وشــــراء( نــحــو 2.95 مــلــيــار ديــنــار 
نوفمبر/  بنهاية  دوالر(  مليارات   7.8(

تشرين الثاني املاضي.
وطبقًا ألحدث بيانات منشورة ملصرف 
البحرين املركزي، بلغ الدين العام 8.68 
مليارات دينار )23 مليار دوالر( بنهاية 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.

ــادل الـــديـــن الـــعـــام فـــي الـــبـــاد نحو  ــعـ ويـ
املـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  إجــــمــــالــــي  ــن  ــ مــ  %74
دينار  مليار   11.70 والــبــالــغ  اإلجــمــالــي 

)31 مليار دوالر(. 
ــإن »إدراج  وحــســب وكــالــة األنـــاضـــول فـ
الديون الحكومية في بورصة البحرين، 
ــلـــق وتــفــعــيــل  يــــأتــــي ضــــمــــن خــــطــــط لـــخـ
العام، وجعله  الدين  سوق لشراء وبيع 
الباحثني  للمستثمرين  جــاذبــيــة  أكــثــر 
عـــن تــحــقــيــق الـــعـــوائـــد عــلــى مــدخــراتــهــم 
وأموالهم، وتعزيز السيولة لدى البنوك 

واملصارف املحلية واألجنبية.
ــبـــحـــريـــن خــــطــــوات عــمــلــيــة  واتـــــخـــــذت الـ
ــداول الــــديــــن الــــعــــام،  ــ ــتـ ــ إلنــــشــــاء ســـــوق لـ
ــيــــرة األجـــــــل،  ــًا الــــــديــــــون قــــصــ خــــصــــوصــ
وأطلقت ســوق أذونــات الخزينة في 31 

يناير/ كانون الثاني 2016.
)األناضول(

ــقــــارات  ــاع الــــعــ ــطــ ــــي قــ ــلــــون فـ تــــوقــــع عــــامــ
الــكــويــتــي أن يــســاهــم اســتــمــرار اإلنــفــاق 
الــحــكــومــي عــلــى املــشــاريــع، ال سيما في 
ــاع  ــفـ ــنــــاء، فــــي ارتـ ــبــ ــال اإلســــكــــان والــ مـــجـ
الطلب في ذلك السوق خال الربع األول 
مــن 2018. وحــســب »كــونــا« شهد قطاع 
ــــودا واضـــحـــا لــزيــادة  الــعــقــار مـــؤخـــرا ركـ
املــعــروض مــع ارتــفــاع أســعــار الكهرباء 
املجموعة  رئيس  والبنزين.وقال  واملـــاء 
العقارية عبدالعزيز الدغيشيم إن سوق 
العقار يشهد منذ منتصف 2017 بعض 
الـــتـــخـــارجـــات مـــن الــصــفــقــات الــعــقــاريــة 
أن األســعــار  وتــراجــع األســـعـــار، معتبرا 
أبــرز  لــلــشــراء. وأضـــاف أن  حاليا مغرية 
ــرة إيـــجـــابـــا عــلــى حــركــة  ــؤثــ ــل املــ ــعـــوامـ الـ
الــســوق تتمثل فــي إقــامــة املــــزادات التي 
إلى  الفــتــا  الــحــركــة،  تنشيط  على  تعمل 
تأثير  لــهــا  الجيوسياسية  الــعــوامــل  أن 

سلبي على تعامات السوق. وتوقع أن 
املسايل  مثل  الــجــديــدة  املــنــاطــق  تحظى 
طلبا  تشهد  التي  والعقيلة  وأبوفطيرة 
بنمو في حجم  الشاب  فئة  متزايدا من 
الطلب وكذلك املناطق القديمة في شرق 
لــن يشهد حالة  أن 2018  الــقــريــن. ورأى 
عــام 2017 مشيرا  التي شهدها  الــركــود 
إلــى وجــود زخــم على بعض القطاعات 
ــقـــاريـــة، ال ســيــمــا الـــقـــطـــاع الــســكــنــي  الـــعـ
مقابل قلة املعروض، مما سيساهم في 
الربع  البيع والــشــراء في  تنشيط حركة 

األول من العام الحالي.
وقال مدير شركة عقارية ميثم الشخص 
إن مؤشرات القطاع العقاري خال 2018 
متفائلة، ال سيما مع توقعات صندوق 
الكويتي  االقتصاد  بنمو  املعنية  النقد 

خال 2018.
)العربي الجديد(

البحرين ُتدرج ديونًا بمليار 
دوالر في البورصة

توقعات بانتعاش سوق 
العقارات الكويتي

مال وسياسة

بدأ العدد التنازلي للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار وتنمية العراق، الذي 
يعقد بالكويت في الفترة من 12 الى 14 فبراير/شباط الجاري ويحظى 
إمكاناتهما  كل  والعراق  الكويت،  وتحشد  ودولي،  إقليمي  بدعم 

إلنجاح المؤتمر

ألف  عن  يقل  ال  ما  إن  الجاراهلل  خالد  الكويت  خارجية  وزيــر  نائب  قال 
الذي  العراق  شركة ورجل أعمال سيشاركون في مؤتمر إعادة إعمار 
ــاف  وأضـ ــت.  ــوي ــك ال تستضيفه 
سيتمخض  المؤتمر  أن  الــجــاراهلل 
عنه »مشروعات عديدة سيتوالها 
ستتوالها  وأخرى  الخاص  القطاع 
هــذه  وستسهم  ــحــكــومــات.  ال
ما  بناء  ــادة  إع في  المشروعات 
وقبل  الــعــراق«.  في  تدميره  تم 
عن  المتحدة  الواليات  أعلنت  أيام 
أميركية  شركة   100 من  أكثر  عزم 

االستثمار في العراق.

مشاركة عالمية واسعة

رؤية

محمد طيفوري

الثاني  يــنــايــر/كــانــون  بــدايــة مــن 15  املــغــرب، وبشكل مفاجئ؛  قــرر 
الـــجـــاري، خـــوض غــمــار تــجــربــة تــحــريــر عــمــلــتــه الــوطــنــيــة، فعمدت 
الحكومة بعد استطالع رأي بنك املغرب املركزي إلى اعتماد نظام 
الصرف.  للدرهم، يقضي بتوسيع نطاق تقلب سعر  صرف مرن 
فبعدما كانت نسبة هذا النطاق محدودة في 0.3% في ظل سعر 
العمالت املرجعية، تضم  صرف شبه ثابت؛ على أســاس سلة من 
انتقلت  )بنسبة %40(،  والـــدوالر  )بنسبة %60(،  الــيــورو  من  كال 
الحكومة عنصر  يــراوح بني 2.5%. تعّمدت  إلى مجال تقلب  اليوم 
املــفــاجــأة لـــدى اتــخــاذهــا هـــذا الـــقـــرار، مــبــررة ذلـــك بسعيها لتجنب 
املضاربة في العملة، كما حدث في شهر يونيو/حزيران املنصرم، 
املغرب املركزي عن موعد فاتح  عندما أعلن والــي ) محافظ( بنك 
يوليو العتماد سعر صرف مــرن. فلجأت البنوك إلى شــراء مبالغ 
ضخمة من العملة، فاقت 42 مليار درهم، في ظرف وجيز، بهدف 

تحقيق أرباح سريعة تحسبًا النخفاض الدرهم.
اختارت السلطة املالية باملغرب التدريج في تنزيلها ملشروع تحرير 

سعر الصرف، وذلك وفق خطة تمتد على مرحلتني: 
املركزي  البنك  من خاللها  يعمل  املحكوم؛  التعويم  مرحلة  األولـــى: 
على تحرير تدريجي للسعر، بوضع حدود عليا ودنيا )2.5%(، مع 
االحتفاظ بحق التدخل في حال تجاوزها. إضافة إلى تبني سياسة 
التي  األســعــار  بهدف ضبط  للتضخم،  محددا  تستهدف مستوى 
الكلي؛  التعويم  الثانية: مرحلة  للعملة.  التدريجي  بالتعويم  ستتأثر 
سيصبح فيها سعر صرف العملة محررا بشكل كامل، بحيث ال 
تتدخل الحكومة أو البنك املركزي في تحديده. وإنما يفرز تلقائيا 
فــي ســوق الــعــمــالت؛ وفــق قــانــون الــعــرض والــطــلــب، الـــذي سيسمح 
بتحديد سعر صرف الدرهم مقابل العمالت األجنبية. وبذلك تتقلب 
السوق، لدرجة  العملة املحررة، باستمرار مع كل تغير في  أسعار 

يمكنها أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
الهدف من وراء هذا االنتقال، بالسعي  البنك املركزي  برر محافظ 
نحو تحسني قــدرة االقتصاد املغربي على الصمود أمــام األزمــات 

الخارجية، والعمل على منح إشارة ثقة للشركاء الخارجيني.
أكــثــر مــن ذلـــك، دافـــع املــحــافــظ عــن صـــواب هــذا الــتــوجــه، معتبرًا أن 
املــغــرب؛ إلــى جانب بــلــدان قليلة فــي العالم، اخــتــار تبني هــذا النهج 
بقرار إرادي، وليس تحت تأثير أزمة ضاغطة على نظام الصرف. 

ــرع في 
ُ

كالم املحافظ هذا يؤخذ منه وُيــرد، ألن قــرار التعويم ش
النقد  من خبراء صندوق  فنية  لجنة  مع  بتنسيق  له  التحضير 
الــدولــي، منذ أواخــر عــام 2015. وتمت دعــوة املغرب رسميا إلى 
نــدوة عقدت عقب منح الصندوق  تبني نظام صــرف مــرن، فــي 
املغرب خطا ائتمانيا ثالثا للوقاية والسيولة، بقيمة 3.47 مليارات 
دوالر. وأيضا ألن ادعــاء اختيار املغرب للفرصة املواتية، قصد 
التحول إلى نظام صرف مرن، عكس مصر التي كانت مضطرة، 

أمر نسبي إلى حد كبير.
مستوى  على  الحديثة  التجارب  ملختلف  بسيط  استقراء  يكشف 
العالم لتعويم العملة الوطنية، أن الدول الناجحة أقلية )الصني والهند( 
ضــمــن ثــلــة مــن الــبــلــدان الــتــي عــانــى اقــتــصــادهــا، وبــشــدة مــن قــرار 
ماليزيا،  روســيــا،  نيجيريا،  )فينزويال،  مــرن  نظام صــرف  اعتماد 

كازاخستان...(. 
نــجــاح تلك الـــدول يــعــزى إلــى مــا أتــاحــه نــظــام الــصــرف الــجــديــد، من 
املرتفعة،  الــصــادرات  البلدان، بفضل  اقتصاديات هــذه  أمــام  فــرص 
وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز اإلقبال عليها خارجيا ومحليا، 
وجذب االستثمارات األجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة املحلية.

وبالعودة إلى السياق املغربي، نجد أن العوامل املساعدة على نجاح 
دة فيه، ما يجعل 

َ
تحرير سعر الصرف في التجارب املقارنة مفتق

ــقــرار مــغــامــرة غــيــر محسوبة الــعــواقــب، فــي بــلــد يــتــزايــد فيه  هـــذا ال
التقارير  آخــر، وتــدق فيه  منسوب االحتقان االجتماعي يوما بعد 

الرسمية نواقيس الخطر بخصوص املسألة االجتماعية.
فكيف تقدم السلطات املالية باملغرب على مثل هذا اإلجراء في وقت:

الــقــدرة  وعـــدم  بالضعف،  املالية  واملــؤســســات  األجــهــزة  فيه  -تتسم 
على املغامرة، فالبنك املركزي دائما يخطئ في تحديد نسبة النمو 
االقتصادي، بهامش كبير جدا. ما حدث مؤخرا يزكي هذا القول، 
املاضية،  السنة  التحرير؛ منتصف  األولــى قصد  املحاولة  ونقصد 
قبل التراجع عنها في اللحظة األخيرة، بدون تقديم توضيحات وال 

مبررات مقنعة لقرار التراجع. 
-ما تزال السلطات املالية باملغرب تفتقد إلى آليات الضبط والتحكم 
في املجال املالي باملغرب، مما سيزيد من خطر املضاربات، خاصة 
للبنوك؛ وقد كان ذلك سببا وراء  العملة ستصبح مصدر ربح  أن 
تسعير  يخضع  وبــذلــك،  األول،  موعده  في  التحرير  مشروع  إلغاء 
الدرهم ملتطلبات االقتصاد، فتصبح العملة سلعة، ينخفض ثمنها 

متى توفرت، ويرتفع متى قلت.
الداخلية والخارجية، وبلغ االقتصاد  -ارتفعت فيه مديونية املغرب 
مرحلة هشاشة حقيقية؛ بعدما لم يعد يتجاوز 2% من النمو. فيما 
إلــى عجز بنيوي مع  املــيــزان )189 مليار درهـــم( ينتقل  بــدأ عجز 
زيــادة 2.6% تقريبا كل سنة؛ بسبب ارتفاع الــواردات )434 مليار 

درهم(، وتراجع الصادرات )244 مليار درهم(.
-لم تجد فيه الحكومة أي حل سوى اللجوء إلى رفع قيمة الضرائب، 
بنسبة 90% على الواردات التركية من منتوجات النسيج واأللبسة، 
على  والــحــفــاظ  املحلية،  واأللــبــســة  النسيج  بــدعــوى حماية صناعة 

القدرة التنافسية لقطاع النسيج املغربي. 
-يفتقد العالم حتى اللحظة لتجربة دولة نامية، قررت خوض غمار 

تجربة تحرير العملة، ونجحت في ذلك. 
االقتصاد املغربي في وضع شديد الصعوبة؛ سمته تدهور قطاعات 
التعليم والصحة والتشغيل... فإلى أي مرتكز يستند  حيوية مثل 

من يتوقعون أن يصبح الدرهم املغربي قويًا؟
تبني سعر صرف  اقــتــصــاديــا  الضعيفة  الـــدول  تختار  تــاريــخــيــًا، 
ثــابــت لــلــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار املـــالـــي، ملــا يتيحه ذلـــك مــن فــرص 
يعلمون  األجانب حني  املستثمرون  ويرتاح  التضخم.  في  للتحكم 
أن استثماراتهم لن تتغير فجأة بتغير قيمة العملة أو انهيارها. وال 
تنتقل هذه الدول إلى تحرير عملتها، حتى تكون قد بنت اقتصادا 
قويا يؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي، وبالتالي فك االرتباط 

والتبعية االقتصادية للخارج.
إن مشروع تعويم الدرهم ال يعدو أن يكون مسألة تقنية، أضرارها 
أكــثــر مــن منافعها فــي الــســيــاق املــغــربــي الــراهــن، مــا لــم يتم تغيير 
الــنــمــوذج االقــتــصــادي الــهــرم بــنــمــوذج اقــتــصــادي حــديــث، يؤسس 

لقواعد جديدة تمكنه من مسايرة تحديات مغرب اليوم.

الدرهم المغربي: 
تعويم أم تأزيم؟
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محمد سي بشير

كــل شــيء فــي الجزائر هــو نفسه، التسيير 
نفسه باملكانيزمات نفسها لتوليد األزمات 
ــة االســتــعــصــاء.  ــ نــفــســهــا، وصــــوال إلـــى إدامـ
فــجــواٌت بعضها فــوق بــعــض، فــجــواٌت في 
الــشــفــافــيــة في  الــتــغــيــيــر،  املـــواطـــنـــة،  إدراك 
التسيير، الحرية، الكرامة، حقوق اإلنسان. 
إلى  بها  فــجــوات. وصلنا  رنا تصنعه 

ّ
تأخ

حــــدود »الـــجـــنـــون« فـــي املـــحـــاّجـــة بــالــعــبــث. 
الجزائر أفضل من السويد. الجزائر أفضل 
ــويـــورك. مــســتــشــفــيــاتــنــا أفـــضـــل من  ــيـ ــن نـ مـ
تحريم  وأمــيــركــا.  بــل  ــا  أوروبــ مستشفيات 
الــحــرقــة )الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة بــقــوارب 
إنه  املــغــاربــيــة(،  املحلية  اللهجة  فــي  املـــوت 

العبث في درجاته القصوى.
في الوقت نفسه، هناك الحقيقة في تقرير 
ــي بــمــعــايــيــر ال يــمــكــن الـــتـــاعـــب بــهــا،  ــ دولــ
خسارة الجزائر مركزين في ترتيب أفضل 
الـــدول الـــذي نــشــره مــوقــع  »us news« يوم 
لتحتل   ،2018 الــثــانــي  كــانــون  يــنــايــر/   23
بــذلــك املــرتــبــة 80 واألخـــيـــرة، اعــتــمــادا على 
معايير عديدة، منها ريادة األعمال ونسبة 
املخاطر، املواطنية في املجتمع، باإلضافة 
والتقاليد  والــعــادات  الثقافي  التأثير  إلــى 
ــاءت الــجــزائــر  ــ فـــي املــجــتــمــع وغـــيـــرهـــا. وجــ
 عـــن عــشــر دول 

ً
ــل الــتــرتــيــب بـــعـــيـــدة فـــي ذيــ

ــارات )23(، وقــطــر )35(،  ــ اإلمــ بــعــد  عــربــيــة، 

رضوان زيادة

ــة تـــمـــامـــا  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ غــــــابــــــت الـــــســـــيـــــاســـــة األمــ
ــة عــســكــريــة  ــمـ فـــــي ســــــوريــــــة، فـــــي ظـــــل هـــجـ
ــة، عـــبـــر ســيــطــرتــهــا  ــ ــيـ ــ ــيـــة روسـ ــلـــومـــاسـ ودبـ
التامة على مــســار أســتــانــة، وبــنــاء تحالف 
ســيــاســي – عــســكــري مـــع تـــركـــيـــا، لــضــمــان 
املسلحة  السورية  املعارضة  على  تأثيرها 
فــي الــشــمــال الــســوري. ولــذلــك، حـــاول وزيــر 
الخارجية األميركية، ريكس تيلرسون، في 
كانون  يناير/   17 يــوم  ستانفورد  جامعة 
تــقــديــم مــا أســمــاهــا سياسة  الــثــانــي 2018 
الــواليــات املــتــحــدة الــجــديــدة تــجــاه ســوريــة. 
في خــطــاٍب، مثل عــودة مــحــدودة للسياسة 
تبدو  لكنها  الــســوري،  امللف  فــي  األميركية 
مـــحـــدودة وجــزئــيــة، إذ لـــم يــتــطــرق الــوزيــر 
أنه تحدث عن ضرورة  ملسار أستانة، ولو 
مناطق  فــي  العنف  تخفيض  على  الحفاظ 
مفاوضات  أقــرتــهــا  كما  التصعيد،  خفض 
أســتــانــة. ولـــم يــشــر مــن قــريــب أو بعيد إلــى 
مؤتمر سوتشي، في موقف يعكس تحفظا 
أميركيا مــن خــطــوات روســيــا األحــاديــة في 
فــــرض أجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة عــلــى املــســار 
ــيـــث عـــمـــلـــت روســـــيـــــا، بــشــكــل  الــــــســــــوري. حـ
مــنــهــجــي، عـــلـــى إفــــشــــال املــــفــــاوضــــات الــتــي 
تــعــقــدهــا األمـــــم املـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف، عبر 
دفع وفد النظام السوري إلى إثارة قضايا 
ــــدم الـــدخـــول بــجــديــة فـــي أيــة  هــامــشــيــة، وعـ
مفاوضات سياسية حقيقية بشأن املرحلة 
االنتقالية، أو الدستور أو االنتخابات، كما 

أقرها مجلس األمن في القرار 2254.
فــي املــقــابــل، وكــمــا أن الخطاب حــدد أهــدافــا 
ســيــاســيــة واضـــحـــة، مــثــل الــعــمــل عــلــى بناء 
ســـوريـــة مـــوحـــدة ومــســتــقــلــة وديــمــقــراطــيــة، 
وضـــمـــان عــــودة الــاجــئــن، وتــنــفــيــذ الــقــرار 
2254، لـــم يــشــر تــيــلــرســون إلــــى الــخــطــوات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــبــعــهــا وزارتــــــــه، لــضــمــان 
تــحــقــيــق هـــــذه األهـــــــــداف، فــــي ظــــل ســيــطــرة 
الجانب الروسي على املسار السياسي في 
أســتــانــة، وال جـــدوى املــحــادثــات أو عقمها 
تــمــامــا فــي جــنــيــف، أظــهــر تــيــلــرســون دعمه 
املــبــعــوث األمـــمـــي، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، 
اإليــجــاب،  أو  بالسلب  ال  يــتــحــدث،  لــم  لكنه 
ــذي لـــم يــصــبــح لـــه أي  ــ عـــن مـــســـار جــنــيــف الـ

سيّار الجميل

اخــتــصــر اإلخــــــوة املـــصـــريـــون مــثــا عــربــيــا  
قــديــمــا بــقــولــهــم: »مــــوت يــا حـــمـــار«، وأبــقــاه 
ــل فــي املــوصــل بجملته الــكــامــلــة، وهــو   األهـ
جـــواب الــيــائــس الــبــائــس مــن قضية مهمة، 
أو الذي لم يعد يأمل الخير قريبا. والعراق 
 أهــلــه مــن إصــــاح األوضـــــاع، أو من 

ّ
قــد مـــل

على  تهيمن  التي  الحاكمة  الوجوه  تغيير 
مقّدراته اليوم، إذ مضت 15 سنة على حكم 
ــابـــه مــن الــعــمــاء واألغــبــيــاء  االحـــتـــال وأذنـ
والطارئن واملفسدين في األرض، ولم تزل 
لتطحن  رحاها  تــدور  السياسّية  عمليتهم 
ق شــعــبــه تـــمـــزيـــقـــا. وعــلــى 

ّ
ــز ــ ــمـ ــ الـــــعـــــراق، وتـ

الـــرغـــم مـــن إيـــمـــان الــنــخــب الــعــراقــيــة الحية 
بالديمقراطية والتمّدن والوحدة والعدالة، 
إال أن الــعــراقــيــن مـــا زالـــــوا مــنــقــســمــن بن  
ــــن مــؤيــديــن  مـــخـــدوعـــن ومـــتـــخـــنـــدقـــن، وبـ
ــــن، وبــــــن مـــتـــشـــبـــثـــن بــالــحــكــم  ــارضـ ــ ــعـ ــ ومـ
وكــارهــن لــه كـــره املــــوت. ولـــم تـــزل العملية 
السياسية  الحالية تدور عجلتها املكسرة، 
وتمضي في إطار مزّيف من »الديمقراطية 
» بالتزوير واالنــتــهــاكــات، وهــو إطــار ثبت 
فشله مــن خـــال نــظــام حــكــم فــاشــل، ودولـــة 
شكلية  »ديمقراطية«  باسم  وكلها  فاشلة، 
تدميرا  املجتمع  دمــرت  بمضامن طائفية، 
فرضها  تــّم  التي  العوامل  أن  ذلــك  حقيقيا، 
بإصدار دستور كسيح،   ،2005 العام   منذ 

 .
ً
 وتفصيا

ً
كانت خاطئة جملة

 الــفــشــل الـــذريـــع الـــذي 
ّ

وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل
بـــإيـــجـــاد نــظــام  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  الزَم 
حـــكـــم طـــائـــفـــي ومـــحـــاصـــصـــي بـــغـــيـــض، مــع 
صــنــاعــة  طبقة ســيــاســيــة فــاســدة مهيمنة 
ــور، فــــإن الــحــالــة تنتقل،  عــلــى مــقــالــيــد األمــــ
سنة بعد أخـــرى، مــن سيئ إلــى أســـوأ، في 
ــعــــراق أبـــــدًا من  مـــخـــاٍض ال يــمــكــن إنـــقـــاذ الــ
خاله. واالنتخابات التشريعية املقبلة في 
العراق ستمّر عبر نفق مظلم آخر، إذ تقف 
التاريخي  ثقلها   

ّ
بــكــل ــران   إيــ مدخله  على 

واأليديولوجي، وتقف عند مخرجه أميركا 
الــتــي لـــم تـــزل تـــبـــارك مـــا يــحــصــل، مـــن دون 
أّي  شعور بالذنب، ومن دون أية إجراءات 
مــن ورطــتــهــا.  الــبــاد  بــإنــقــاذ  عملية كفيلة 
ثبت أن الشعب العراقي منقسم على نفسه 
انقساما بنيويا حادًا منذ العام 2003، وال 
مــا دام  أبـــدًا،  أن ينقذ نفسه بيده  يستطيع 
أن السلطة الحالية أسّست نفسها من خال 
املحاصصات، ورّوجت املكونات، وأشاعت 
مبدأ األغلبية واألقليات، وعملت من خال 
نظام حكم له أجندة طائفية، وأحــزاب غير 
يعج  دســتــورًا   2005 منذ  وأنتجت  وطنية، 
بالتناقضات، وتوالدت طبقة  أوليغارشية 
أعمالها  وتــبــارك  دينية،  مرجعية  تؤيدها 
قوى خارجية، كانت لها القدرة على احتواء 
الـــعـــراق، مـــن خـــال مــرتــزقــتــهــا ومــوظــفــيــهــا 
 الــــشــــرائــــح الـــتـــي قـــّدمـــت 

ّ
ــا، وكــــــل ــهـ ــمـــائـ وعـ

األجندة الطائفّية على العقيدة الوطنية.

خليل العناني

املصرية  املــعــارضــة  قـــوى  بـــؤس  ال يختلف 
وحركاتها عن بؤس النظام الذي تعارضه، 
أو الــتــي يــّدعــي رمــوزهــا أنــهــم يــعــارضــونــه. 
ــان لــعــمــلــة واحـــــــدة، اســمــهــا  ــهـ فــكــاهــمــا وجـ
االســـتـــبـــداد والــســلــطــويــة. قــبــل أيــــام قليلة، 
شكل بعض هذه القوى تكتا أطلقوا عليها 
اســـم »الــحــركــة املــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة«، ومــا 

هي بحركة، وال مدنية، وال ديمقراطية.
ــار إلــيــهــا ســوى  أواًل، لــيــســت الـــحـــركـــة املـــشـ
ــزاٍب وتـــيـــارات منتهية  ــ تــجــمــع خــجــول ألحــ
ال  وهي  بأفكارها وشخوصها.  الصاحية 
في  التحرك  أو  الحركة  على  الــقــدرة  تمتلك 
وإنما  أجــل تحقيق مطالبها،  مــن  الــشــارع، 
إلعــان  صحافي  مؤتمر  بعقد  فقط  اكتفت 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  مــهــزلــة  مــن  موقفها 
املــصــريــة، مــن دون الــحــديــث عــن أيـــة خطط 

عملية للتحرك من أجل وقف هذه املهزلة. 
ثــانــيــا، ال يمكن بــحــال وصـــف هـــذا التجمع 
مّهد  التي  وهــي  »مــدنــيــة«،  باعتباره حركة 
كثيرون من أعضائها، إن لم يكن جميعهم، 
يوليو 2013، من خال  الثالث من  النقاب 
وتحريضهم  العسكر،  مع  املقيت  تحالفهم 
الـــصـــريـــح عـــلـــى قـــمـــع خــصــومــهــم وقــتــلــهــم، 
خــصــوصــا مـــن اإلســـامـــيـــن. فـــي حـــن كــان 
بعضهم أعضاء في وزارة االنقاب برئاسة 
حازم البباوي، ومنهم أحمد البرعي الذي 

تولى حقيبة التضامن االجتماعي. 
ديمقراطية،  حركة  ليست  قطعا  هي  ثالثا، 
ــا مـــع نــظــام »3  لــيــس فــقــط لــتــواطــؤ رمـــوزهـ
يوليو«، قبل أن يركلهم بعيدًا، وإنما أيضا 
لــســلــوكــهــا الـــســـلـــطـــوي واإلقــــصــــائــــي تــجــاه 
غــيــرهــا مـــن الـــقـــوى واألحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
فــقــد اســتــبــعــدت »الــحــركــة« مــن عضويتها، 
أحزابا  املــذكــور،  الصحافي  مؤتمرها  ومــن 
وحركاٍت مثل حزب »مصر القوية« وحركة 
6 إبــريــل وتــيــار »االشــتــراكــيــن الــثــوريــن«، 
ــبـــوا أنــفــســهــم أوصــــيــــاء عــلــى  وكـــأنـــمـــا نـــّصـ
من  على  صكوكها  يــوزعــون  الديمقراطية، 

يشاؤون، ويرفضون من يشاؤون.
ال يــتــوقــف مـــّدعـــو املـــدنـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــن مـــمـــارســـة نـــرجـــســـيـــة ســيــاســيــة  هــــــؤالء عــ
الواقع  القدرة على تغيير  غارقة في أوهــام 
املـــأســـاوي الـــذي شــاركــوا فــي صناعته قبل 
أعـــوام، ليس من خــال عمل جبهوي يجمع 
من  وإنما  املشرذمة،  املعارضة  قــوى  شتات 
خال زيادة مساحات االنقسام والفرقة بن 

القوى السياسية، وتصنيفها وفق رغباتهم 
وأهــوائــهــم. وهــم ال يختلفون، فــي سلوكهم 
الـــذي يقمعهم ويقصيهم،  النظام  عــن  هـــذا، 
لدى  أن  ولــو  منهم.  غــرضــه  استنفد  بعدما 
هــؤالء قــدرًا من املــروءة والشرف السياسي، 
ــتـــذار واضـــح  ــنـــوا مــؤتــمــرهــم ذاك بـــاعـ لـــّدشـ
وصـــريـــح لــكــل ضــحــايــا انـــقـــاب الــثــالــث من 
يوليو، وما اقترفوه في حقهم من جرائم منذ 
ذاك الــوقــت. ولــو أن لديهم قـــدرا مــن الحياء 
والخجل، العتزلوا العمل العام، ولبكوا على 
خطيئتهم السياسية، فلعل ضحايا الثورة 
يــغــفــرون لــهــم مــا اقــتــرفــوه بحقها وحــقــهــم. 

ولتركوا الساحة نهائيا طوعا ال كرها.
يتعاطى هــؤالء معنا وكأننا مجموعة من 
الحمقى الــذيــن نــســوا الــتــاريــخ الــقــريــب، أو 
كما لو أننا نسينا تآمرهم وتواطؤهم على 
بعد  ونسائها،  ورجالها  وشبابها  الــثــورة 
العسكر نكاية  بــأيــدي  أيــديــهــم  أن وضــعــوا 
ــريــــدون غسل  يــ فـــي خــصــومــهــم. وهــــم اآلن 
االنــقــاب، من خال  امللوثة بسوءة  أيديهم 
اّدعــــاٍء جــديــد بــاملــعــارضــة والــرفــض للنظام 
الــحــالــي. ومـــن بــؤســهــم اعــتــقــادهــم الــســاذج 
الفتاح السيسي ونظامه  الجنرال عبد  بأن 
ســوف يسمحان لهم، ولــو بقدر ضئيل من 
الــحــركــة، ومــعــارضــتــه بــجــّديــة، مــا قــد يهّدد 
ــن قــبــل مع  ــا فــعــلــوا مـ ــه، عــلــى غـــــرار مـ عـــرشـ
ســلــفــيــه، حــســنــي مـــبـــارك ومــحــمــد مــرســي. 
الجنرال كثيرًا، فقد باغتهم  لم يمهلهم  لذا 
بخطاٍب قوي، يتوعدهم ويهددهم فيه بأال 
يسمح بحدوث انتفاضة جديدة، على غرار 
مــا حــدث فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011، 
كــمــا انــهــالــت عــلــى هـــؤالء اتــهــامــات العمالة 
مقاطعة  إعانهم  ملجرد  والــغــدر،  والخيانة 
االنتخابات الرئاسية. بل اعتبر بعضهم أن 
بمثابة جريمة  يعد  املقاطعة  إعــان  مجرد 
ما  نحو  على  والــســجــن،  العقاب  تستوجب 
املصرية.  االستعامات  صــّرح رئيس هيئة 
بــل هــّدد أحــد ضباط األمــن أحــد املتحدثن 
التأثير  وحــاول  تليفونيا،  »الحركة«  باسم 
ــة، إلــى  ــركـ عــلــيــه وثــنــيــه عــمــا تـــقـــوم بـــه الـــحـ
الدرجة التي اضطر فيها الرجل لاستغاثة 

بمنشور عما حدث معه على »فيسبوك«.
اآلن فــقــط اكــتــشــف أعــضــاء تــلــك الــحــركــة ما 
نقوله منذ خمس سنوات عن عملية مأسسة 
القمع واإلقصاء التي تجري على قدم وساق 
في مصر، وما قلناه عن الفاشية السياسية 

التي أمّمت املجال العام، وكمّمت األفواه.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

واملــغــرب   ،)42( )37(، ومــصــر  والــســعــوديــة 
)47(، والبحرين )61(، وتونس )65( وعمان 

)73(، ولبنان )75(. 
ــالــــي فــي  ــحــ ــع الــ ــ ــــوضـ هــــــذا مــــؤشــــر عـــلـــى الـ
بــأزمــاٍت متاحقٍة،  الـــذي يتصف  الــجــزائــر 
يصمت عنها النظام، وال يقترح لها حا، 
أطباء،  بـــازدراء.  بل يتمادى في معاملتها 
ــــي طـــور  ــقــــاعــــدون وأســــــاتــــــذة فـ ــتــ ــود مــ ــنــ جــ
التكوين )التأهيل( في الجامعة، جميعهم 
فـــي غــلــيــان يــرتــفــع صـــوتـــه، وال يــصــل إلــى 
صــانــعــي الــــقــــرارات، خــصــوصــا أن هـــؤالء، 
وحــدهــم، هــم عينة فــقــط، وديــكــور املشهد 
بعد  تنتشل  التي  الجثث  ينتهي بعشرات 
غــرقــهــا فــي الــبــحــر الـــذي حـــاول أصحابها 
ــــوت، إلــى  ــقـــوارب املـ الـــهـــروب، مـــن خـــالـــه، بـ

ضفة النجاة. إنه االنتحار املجتمعي.
ــذا الـــوضـــع؟  ــاذا وصـــلـــت الـــجـــزائـــر إلــــى هــ ــ ملـ
ــل مــــن مـــصـــغ لــتــلــك  ــ ــن تـــســـيـــر؟ وهـ ــ ــى أيـ ــ وإلــ
يــرّددهــا املجتمع املدني  األصـــوات؟ أسئلة 
غـــــارقـــــون فــي  ــا  ــ إمــ الــــكــــل  ــيـــب، ألن  مـــجـ وال 
تشبيهات جنونية كالتي وردت أعاه من 
القول إن الجزائر، تارة، كما السويد، وتارة 
أخرى، أفضل من نيويورك، أو غارقون في 
التفكير في أجندات سياسية لانتخابات 
بمقدماٍت  املحسومة   ،2019 فــي  الرئاسية 
السابقة،  االنتخابية  املشاهد  في  عوينت 
وبــمــنــظــومــة قــانــونــيــة تــضــمــن تــحــضــيــرا، 
على  نتائج،  إعــان  ثــم  ترشيحا،  تنظيما، 

درعا لحماية الدولة واملؤسسات في فترة 
العشرية الحمراء العصيبة في تسعينيات 
الــقــرن املــاضــي؟ الــعــســكــريــون املــتــقــاعــدون، 
ــاد اســتــدعــاؤهــم مـــن جــنــود الــخــدمــة  ــعـ واملـ
العسكرية وضباطها، وكان ممكنا التفكير 
في التفاوض معهم وتسجيل أعمالهم في 
 ،

ً
واقفة الباد  لتبقى  قمة تضحيات قدمت 

ــق الـــقـــوانـــن  ــ ثــــم تــعــطــى لـــهـــم حــقــوقــهــم وفـ
املعمول بها؟

هـــذه أســئــلــة صــــادرة مــن انــشــغــاالت فئات 
اجــتــمــاعــيــة أخــــــرى، لـــم يـــرفـــع لــهــا صـــوت، 
مطالبها  وتــبــرز  فــي صمت،  تعاني  لكنها 
عبر وسائل التواصل االجتماعي التي تعد 
تنفيس  وســيــلــة  منهم  لكثيرين  بالنسبة 

عن اإلحباط. وهناك من يجاول االنتحار، 
في  املــوت  و/أو  الحياة  مغامرة  يختار  أو 
قــــــوارب الـــهـــجـــرة نــحــو الـــشـــمـــال املــحــفــوفــة 

باملخاطر، السجن، القتل، املوت غرقا.
قــد يــقــول قــائــل إن الــجــزائــر فــي أزمـــة مالية 
وضـــائـــقـــة، بــســبــب انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط، 
كثيرا  استثمرت  بأنها  آخــر  يتحّجج  وقــد 
تسعينيات  فــي  الجمر  ســنــوات  لتعويض 
اتــزان وثقة  الــرد بكل  القرن املاضي. يمكن 
على شقي املاحظة بأن التسيير ال يتم إال 
من خال سياسة عامة، كتب صاحب هذه 
الــســطــور، فــي أكــثــر مــن مقالة فــي »العربي 
الـــــجـــــديـــــد«، إنــــهــــا ســـيـــاســـة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
التقييم،  الــدراســة،  مراحل  وعلى  الكفاءات 
وهي  للمستقبل،  االستشراف  ثم  التقويم 
املـــراحـــل الــتــي ال يــبــدو، الــبــتــة، أنــهــا كانت 
املنطلق في تسيير الباد في الفترة التالية 

عن توقف اإلرهاب والقاقل األمنية.
انــهــيــار األســعــار فــي ســوق النفط العاملية 
ــن املــخــتــصــن الــذيــن  ســبــقــتــه تـــحـــذيـــرات مـ
دعــــــــوا إلــــــى جـــلـــســـات اســــتــــشــــارة واســـعـــة 
إلعــطــاء الــبــاد دفــعــة املـــشـــروع التسييري 
نحو اكتساب أدوات القوة الدائمة، ومنها 
االســتــثــمــار فــي الـــزراعـــة والــطــاقــة البديلة 
)مشروع عرضته أملانيا وكــان سيدر على 
الباد مداخيل مستقرة ولعقود باستغال 
الطاقة الشمسية( في الصحراء الجنوبية 
ــك؟ هل  الــشــرقــيــة. هـــل اســتــمــع أحـــد إلـــى ذلــ

اســتــشــيــر أهــــل االخـــتـــصـــاص مـــن كـــفـــاءات 
جزائرية فــي ذلــك؟ الــجــواب، بكل أســف: ال، 
بل استمر النظام في التعامل مع األسعار 
على أنها فرصة إلدامة الريع.. وبعدها، قد 
نفكر في غير ذلك. أما عن الشق الثاني من 
املاحظة، فالجواب أنه ال يمكن التغاضي 
عن حجم االستثمارات، وال حجم التغيير، 
وخــصــوصــا فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــيــد أن 
ــم بــعــيــدا عـــن بــقــيــة أضـــلـــع الــعــمــلــيــة  ــك تـ ذلــ
اإلنسان وأبعاده:  أي  الناجعة،  التسييرية 
ــة و  ــرامـ ــكـ الـــتـــكـــويـــن، الـــصـــحـــة، الـــتـــربـــيـــة، الـ

الحقوق.. إنها املواطنة، بكل بساطة.
أين؟  إلى  السؤال نفسه مطروحا:  زال  وما 
مــا زال الــطــمــوح واملــرجــو واملــأمــول حــوارا 
أو، على األقل، أذنا صاغية ملطلب التغيير 
ــعـــدة كـــافـــة. إنــه  فـــي كـــل شــــيء، وعــلــى األصـ
الجمود في عالم تتسارع فيه وتيرة التقدم 
االفتراضي والواقعي، على حد سواء. وقد 
ــٌد فــــي »فـــيـــســـبـــوك« عـــلـــى إعــــان  ــ ــ عـــلـــق واحـ
وزيرة البريد وتكنولوجيا االتصال، هدى 
فـــرعـــون، عـــن قــــرب إطــــاق الـــجـــزائـــر خــدمــة 
اإلنـــتـــرنـــت عــالــي الـــتـــدفـــق، إن الــجــزائــريــن 
ــدا يـــســـيـــر بــــوتــــيــــرة الـــعـــقـــل،  ــ ــلـ ــ يــــــريــــــدون بـ
ُيـــعـــالـــجـــون فـــيـــه بـــطـــب حــقــيــقــي، يــجــذبــهــم 
للعيش فيه، وال يدفعهم إلى الهروب منه، 
»ثم وفروا لنا إنترنت بتدفق يليق بوتيرة 

حياتنا«.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

امليت،  بحكم  وهــو حقيقة  أو معنى،  تأثير 
من دون رغبة األطــراف في إعان ذلك. وفي 
الوقت نفسه، لم يشر الوزير األميركي إلى 
أيــة خــطــوات دبلوماسية جــديــدة، يمكن أن 
تلجأ إليها الواليات املتحدة في املستقبل، 
لضمان تحقيق هذه األهداف، وهو ما يدفع 
ــــداف ربما  الــقــول إن هـــذه األهـ كثيرين إلـــى 
تتحول تماما إلى سياسة الواليات املتحدة 
التي أعلنها الرئيس السابق، باراك أوباما، 
الرئيس  أن  آب 2011، وهــي  أغسطس/  فــي 
السوري، بشار األسد، فقد شرعيته. وما زال 
املــســؤولــون األمــيــركــيــون يــــرددون الكلمات 
لها معنى على  يــكــون  أن  مــن دون  نفسها، 
صراع فقد فيه أكثر من نصف مليون سوري 
أكثر مــن سبعة ماين  حياتهم، كما شــرد 
 عــن أن نــحــو ثــمــانــيــة ماين 

ً
الجــــئ، فــضــا

ــردوا مـــن بــيــوتــهــم وقـــراهـــم داخـــل  ــ ــازح شــ ــ نـ
اللجوء،  أو  سورية، ويمنع عليهم الخروج 
بــســبــب إغـــــاق دول الــــجــــوار حــــدودهــــا مع 
سورية، ومنع عبور أي الجئ إلى أراضيها 
منذ سنتن أو أكثر، بسبب استضافة هذه 
الاجئن، وال تستطيع  البلدان ماين من 

أن تتحمل أكثر من هذا العدد.
وال شيء يظهر حجم املأساة السورية اليوم 
أكثر من تعداد األرقام املخيفة التي تكشف 
واقــــع االقـــتـــصـــاد الـــســـوري الـــيـــوم، فحسب 
املـــوازنـــة الــتــي قدمتها الــحــكــومــة الــســوريــة 
الناتج املحلي اإلجمالي من  أخيرًا، تراجع 
 30 نــحــو  إلــــى   2010 عــــام  دوالر  مــلــيــار   60
مليارا عام  2017. ولترتفع خسائر الحرب 
عـــن 275 مــلــيــار دوالر بــحــســب إحـــصـــاءات 
ــادة اإلعــمــار عن  ســوريــة رســمــيــة، وكلفة إعـ
300 مليار دوالر، بحسب منظمات دولية. 
ويـــقـــول تــقــريــر لــأمــم املـــتـــحـــدة، صــــادر في 
إن نحو 85 % من  أيــلــول 2017،  سبتمبر/ 
السكان في سورية فقراء، منهم 6.7 ماين 
ســوري، يعانون من انــعــدام األمــن الغذائي 
الــــحــــاد ويـــحـــتـــاجـــون مـــســـاعـــدة إنــســانــيــة 
طـــارئـــة، بــعــد أن ارتــفــعــت األســـعـــار بمعدل 
1100% وتثبيت األجــور عند 30 ألــف ليرة 
الــبــنــك  دراســـــة  وذكـــــرت  دوالرا(.   75 )نــحــو 
الـــدولـــي أن 6 مـــن بـــن كـــل 10 ســـوريـــن في 
فقر مدقع. وفي السنوات األربع األولى، فقد 
نحو 538 ألف وظيفة سنويا، ما نتج عنه 

 
ً
ــورة الـــقـــاتـــمـــة، والــــتــــي تــــــــزداد حــلــكــة ــ ــــصـ الـ

وظــامــيــة وفــوضــويــة ســوريــالــيــة، اصطبغ 
بها مجتمع يبدو للعيان أنه متصالٌح مع 
ق فــي نــزعــاتــه، وتــائــه في 

ّ
نفسه، لكنه مــمــز

 فــي فــســاده إزاء تحالفات 
ٌ

ــارق أهـــوائـــه، وغــ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الـــتـــي تــريــد 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة  بــــأي ثــمــن. وقــــد مــرت  
سنوات طوال على حاالٍت فاسدٍة، وقراراٍت 
يوصف.  ال  بشكل  للموارد  وبعثرة  ضالة، 
 يــوم نسمع  بضرورة اإلصــاح، وهي 

ّ
وكــل

ــدًا أّي  ــ أكــــاذيــــب مـــســـؤولـــن، لــــم يـــقـــدّمـــوا أبــ
بالتغيير.  للبدء  برنامج إصاحي حقيق  
الوعود التي كيلت ال حّد لها، وكلها أكاذيب 
ــم ُيــعــاقــب أحـــد مــن املــجــرمــن  ومـــبـــررات. ولـ
ــأتـــي  ــلـــة والــــخــــونــــة. وتـ ــتـ ــقـ والــــســــارقــــن والـ
االنتخابات، كي يبقى  هــؤالء في السلطة، 
وقـــد احــتــكــروهــا ألنــفــســهــم، وهــــم  يــدركــون 
حجمهم، حتى وصل األمر بأحدهم ليقول: 
السياسية،  العملية  أن نحافظ على  علينا 
حتى إن سحبنا الناس سحبا إلى صناديق 
االقتراع! بهذا األسلوب املتّوحش، يريدون 
الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة بـــاســـم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
العملية السياسية، وهم يخدعون املاين 
بــهــذه الــحــجــة الــتــافــهــة الــتــي يــخــشــى منها 
العراق  لهم،  بعضهم، كونهم اقتنعوا بأن 
لــلــجــمــيــع. تــشــتــعــل اآلن صـــراعـــات خفية  ال 
بـــن أعـــضـــاء الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، وســـتـــزداد 
ــام. رئــاســة الــجــمــهــوريــة  ــ ضــراوتــهــا مــع األيـ
ســتــكــون اآلن لــغــيــر  الـــكـــرد، ولــكــن ال تأثير 
ــراع عــلــى  ــالـــصـ ُيــــذكــــر ملــــن ســتــســنــد إلــــيــــه، فـ
رئاسة مجلس الــوزراء، واألسماء املرشّحة 
الشيطانية  الــتــحــالــفــات  جـــــّراء   اآلن  حــتــى 
املـــاكـــرة هـــي بـــن 3-4 أســـمـــاء، ال يــمــكــن أن 
يـــتـــنـــازل أحـــدهـــم لـــآخـــر أبــــــدًا، فــمــثــا إيـــاد 
ــه املــشــروع  

ّ
عــــاوي الــــذي كـــان قـــد فــقــد  حــق

ي رئــاســة الــحــكــومــة بــالــقــوة، لــيــأتــي نــوري 
املالكي  بدله، وهو الذي جعل العراق مزرعة 
للفساد واإلرهاب، وبدل أن  يحاكم ويعاقب 
فــي عهد حــيــدر الــعــبــادي، بقي بــا حساب 
وال عتاب، وربما يعود إلى السلطة ثالثة، 
الطائفية  وأجندته االيرانية.  بفعل نزعته 
ي 

ّ
وستتكرر مأساة للعراق ثانية، كي يصف

الشعب وسحق  إلرادة  قهرًا  اآلن  حساباته 
العراق. أما عاوي، فإن فرصه اآلن أقل مما 
كانت، بسبب ضعف تحالفاته اليوم، وكنت 
أتــمــنــى عليه تــقــديــم مــشــروع وطــنــي قــوي، 
لتشكيل جــبــهــة  ســيــاســيــة عــراقــيــة، تطرح 
للمالكي  الطائفي  للمشروع   

ً
بديا نفسها 

وحــلــفــائــه. أمــا حــيــدر الــعــبــادي، فــإن فرصه 
ــر، فــهــو كاالسفنجة  تــضــيــع يــومــا بــعــد آخــ
التي كانت غاطسة في املاء، وقد خرج منه 
إخــراجــه  يــريــدون  حيتان  إزاء  هشا  ليغدو 
وابتاعه،  الثمن  كــان  مهما  امللعب،  خــارج 
وهـــو الـــذي جــنــى عــلــى مستقبله، كــونــه لم 
ــه، فكان  يستمع إلـــى أيـــة نــصــائــح قــّدمــت لـ
ــدم  قـــدرتـــه على  ــ  ســيــاســيــا، فـــي عـ

َ
أن فـــشـــل

صــنــع الــتــحــالــفــات وتــقــديــم مــشــروع وطني 

ا، إذ ال مشاركة 
ّ
املقاس، وبــدون تزوير. حق

وال عـــزوف، بــل وال اهــتــمــام بمصير، آنــي، 
وال مسار مستقبليا لباٍد أريد ويــراد لها 

الجمود.
ملــــاذا تــغــلــي الــجــبــهــة االجــتــمــاعــيــة؟ ســـؤال 
سارعت بعض وسائل اإلعــام إلــى طرحه 
ــعــــت لـــــــواء االعـــتـــصـــامـــات،  ــئــــات رفــ ــلـــى فــ عـ
االحــتــجــاجــات واملــســيــرات، وكـــان الــجــواب 
ــام وعــلــى  ــتـ ــا لــلــكــل. إنــــه الـــجـــمـــود الـ ــادمـ صـ
األصــعــدة كافة. ال تفكير جــاّدا في إصاح 
ــــي تــغــيــيــر  ــفـــكـــيـــر جـــــــــــاّدا فــ األمــــــــــــور، وال تـ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة الـــتـــي تــحــكــم تسيير 

املوارد البشرية.
كيف يعقل أن يتكّون )يتأهل( طبيب مدة 
ــكــويــن الــقــاعــدي إلى 

ّ
12 سنة )مــن طــور الــت

مدنية  بإجراء خدمة  يلزم  ثم  التخّصص( 
ــدة نــفــســهــا( من  )ســنــتــان( ثــم عــســكــريــة )املــ
دون مـــخـــرج لــتــغــيــيــر تــلــك اإللـــزامـــيـــة إلــى 
إمــكــانــيــة مــســاعــدة عــلــى االســتــعــانــة بتلك 
الخبرات الشابة في بناء منظومٍة صحيٍة 
تكاد تكون منهارة تماما، على املستويات 
كافة. كيف يعقل أن يقال إن القطاع التربوي 
يحتاج آالفــا مــن األســاتــذة، ثــم ال يستعان 
بــمــن تــكــّونــهــم مــــدارس عــلــيــا جــامــعــيــة، بل 
وتتخذ قرارات، إما بنقلهم بعيدا عن مقار 
إلزامية  برفض  أو  التعين،  عند  إقاماتهم 
التعين املباشر بعد التخرج من الجامعة؟

كــيــف يعقل أن يــضــرب مـــن، بـــاألمـــس، كــان 

وصول عدد السورين الذين ال يعملون، أو 
غــيــر املــنــخــرطــن فــي أي شــكــل مــن الــدراســة 
أو التدريب، إلى 6.1 ماين شخص. وبلغ 
لتترتب،   ،%78 الشباب  بن  البطالة  معدل 
ــــدى الـــطـــويـــل، عــلــى هــــذا الــخــمــول  وعـــلـــى املـ
فــي الــنــشــاط خــســارة جــمــاعــيــة لــــرأس املــال 

البشري، ما يؤدي إلى نقص في املهارات. 
وتــوضــح األرقــــام أن ســوريــة ربــمــا تحتاج 
إلى أكثر من 30 عاما للتعافي، والعودة إلى 
وضعها االقتصادي ما قبل عام 2011. هذا 
إذا توقفت الحرب تماما هذا العام، وبدأت 
عمليات إعادة اإلعمار على قدم وساق، بعد 
ضمان االســتــقــرار األمــنــي بشكل تــام، وفي 
كل األراضـــي السورية. وكــل متابع للحرب 
التمنيات هي  هــذه  كــل  أن  يعرف  السورية 
ــذلــــك يــبــدو  ــا. ولــ ــامـ ــمـ ــيـــال تـ ــرب الـــخـ ــ مــــن ضـ
ــّرره تيلرسون أن الــواليــات  الــشــرط الـــذي كـ
املتحدة لن تساهم في جهود إعادة اإلعمار 
تــبــدأ املرحلة االنتقالية  لــم  إذا  فــي ســوريــة 
فــي ســوريــة مــا بــعــد األســــد مــؤثــرًا للغاية، 
في ظل مؤشرات االقتصاد السوري، سيما 
أن املـــوقـــف األوروبــــــي يــســانــد هـــذا املــوقــف 
األمـــيـــركـــي ويـــدعـــمـــه، وهــــو مـــا رّدده وزيـــر 
إن  السؤال  يبقى  لكن  الفرنسي.  الخارجية 
ــرارًا واضــحــا في  نــظــام األســـد الـــذي اتــخــذ قـ
استخدام ساح الجو السوري، بكل قدراته 

وإمكاناته لقصف القرى واملدن السورية.
)كاتب سوري في واشنطن(

إيرانية  ألعوبة ضمن شيطنة  بديل، وغــدا 
معه،  الشعبي  الحشد  بتحالف  مفضوحة 
ثم انسحاب الحشد منه، ناهيكم عن تراخي 
العبادي، وعدم قدرته القيادية، وخلوه من 
قـــرارات  جريئة. إذ  الحنكة في صناعة أي 
 الناس وعوده التي لم يستطع تنفيذها 

ّ
مل

بالقضاء على الفساد والفاسدين، ولم يزل 
يغني هـــذا املــــوال مــن دون جــــدوى. ضعفه 
إرادتـــه،  ينتهكون  خصومه  جعا  وخــوفــه 

خصوصا أنهم  يعرفونه منذ  زمن بعيد.
وهــنــاك اســم جديد تلّمع إيـــران فيه ليكون 
سّيدا للمرحلة املقبلة، وهو هادي العامري 
عم  فصائل الحشد الشعبي، وله 

ّ
الذي يتز

تــاريــخــه املــرتــبــط  بــإيــران منذ حربها ضّد 
ــراق قــبــل أكــثــر مـــن 35 عـــامـــا. واذا كــان  ــعـ الـ
أنه  إال  الــيــوم،  اسمه  يستهجنون  عراقيون 
 إلى السلطة، سوف يصفقون له 

َ
متى يصل

كعادتهم، ولكن على حساب تفاقم االحتقان 
االجتماعي، وستمر مرحلة صعبة وقاسية 
 

ّ
جدًا بتّدخل إيراني واســع، وربما دخل كل

العراقين حربا  أهلية من نوع جديد.  
اليوم   مجسّمة   الحقيقية  املشكلة   تتمثل 
بــن الــعــراقــيــن الــشــيــعــة والــســنــة، عــلــمــا أن 
الــكــرد فــقــدوا  قــدرتــهــم عــلــى  املــطــاولــة  في  
بغداد، إزاء الوضع الذي قادوا أنفسهم إليه. 
وعليه، تتمثل مشكلة السنة العراقين في 
املهترئة  وتحالفاتهم  املتشظية  أحــزابــهــم 
ــنـــاصـــب واملـــصـــالـــح  وصـــراعـــاتـــهـــم عـــلـــى املـ
والنفوذ بشراكتهم البليدة في هذه العملية 
السياسية. وإذا كان الشيعة يختلفون في 
األســالــيــب،  ويــتــّوحــدون على الــهــدف، فإن 
 عن 

ً
الــســنــة ضــيــعــوا الــطــريــقــن مــعــا، فــضــا

التي   الكبيرة  السنية  املـــدن  مــوقــف  ضعف 
تــّدمــرت دمــارًا كبيرًا، وتــشــّرد منها الناس، 
وقــد ضعفت جبهة املوصل واألنــبــار جــّراء 
ما حاق بهما من تمزق وانسحاق  ونزوح، 

فكيف ستكون النتائج يا ترى؟  
 أوضاعا كهذه للشيعة والسنة 

ّ
وعليه، فإن

معا هي التي ستحّدد مصير أربع سنوات 
مقبلة، مع سماع نداءات كبرى من عراقين 
بــمــقــاطــعــة االنـــتـــخـــابـــات، مـــن أجــــل إفــشــال 
الحكم  نــظــام  وإلـــغـــاء  الــســيــاســيــة،  العملية 
كان  بديل جــديــد، مهما  عــن  الحالي، بحثا 
الــبــاد والــعــبــاد  ــص 

ّ
نــوعــه، يمكنه أن يــخــل

مــــن هـــــذه املــعــضــلــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. األســئــلــة 
ــراق ما   ــعـ اآلن: إلــــى مــتــى ســيــقــبــل شــيــعــة الـ
أميركا  هــل ستبقى  عليهم؟  إيـــران  تفرضه 
قابلة بــهــذا املــشــهــد  املــهــتــرئ؟ هــل سيبقى 
أم سيتلقى  الـــحـــكـــم،  فـــي  ــبـــادي  الـــعـ حـــيـــدر 
طــعــنــة نـــجـــاء؟  هـــل لــــدى الــعــراقــيــن قـــدرة 
سيجتمع  هــل  االنــتــخــابــات؟  مقاطعة  على 
السنة تحت راية إياد عاوي من أجل قلب 
الصدر دوره  الطاولة؟ هل سيكون ملقتدى 
هل  الحالية؟  الــصــورة  تغيير  فــي  الحاسم 
ثّمة مفترق طرق للعراق، سواء في انتشاله 
أنــه سيغوص فيها  الــوحــل، أم  مــن صبخة 

نحو األعماق؟  
)مؤرخ عراقي(

الجزائر إلى أين؟

عن سياسة أميركية جديدة في سورية

العراق: هذا االهتراء عشية االنتخابات

عن بؤس »الحركة المدنية 
الديمقراطية« في مصر

ال تفكير جادًا في 
تغيير السياسات 

العامة التي تحكم 
تسيير الموارد البشرية

سورية ربما تحتاج 
إلى أكثر من 30 عامًا 

للتعافي والعودة إلى 
وضعها االقتصادي 

ما قبل 2011

فشل ذريع الزَم 
العملية السياسية 

بإيجاد نظام  
حكم  طائفي 

ومحاصصي بغيض

آراء

معن البياري

ا باشرت وساطتها لحل األزمة التي افتعلتها أبوظبي والرياض مع دولة قطر في 
ّ
مل

يونيو/ حزيران املاضي، طلبت دولة الكويت منهما دالئل على اتهامهما الدوحة بدعم 
اإلرهاب واإلرهابيني. وهو األمر الذي طلبه وزير الخارجية األميركي، ريكس تيلرسون، 
من أهل الحكم في العربية السعودية، غير أن هؤالء ونظراءهما في اإلمارات لم يفعلوا 
حتى اللحظة. والبديهّي أن حكومات دول كثيرة، في أوروبا مثال، ال تتساهل مع أي 
جامل قطر لو أنها اقتنعت، 

ُ
دولٍة يثبت أنها تدعم إرهابا وإرهابيني، ويستحيل أن ت

البلد بفعل إرهابيٍّ في أي  استنادا إلى دالئــل مؤكدة، بارتباط أي مسؤوٍل في هذا 
مكان. والعجيب في أمر تينك العاصمتني )دعك من القاهرة واملنامة( أن مغّردين وزراء 
ون من ترديد هذه 

ّ
ومستشارين وأهل إعالم وسياسة )هل من سياسة فيهما؟( ال يمل

املعزوفة الناشزة، من دون إشهار قرينٍة ظاهرٍة على أي صدٍق فيها. واألغرب أنه ليس 
هناك دولة في أوروبا واألميركتني )مثال( صّدقت شيئا مما يثرثر به هؤالء الذين ال 
يرعوون، وال يستحي اإلعالم املبتذل لديهم من اللّت والعجن فيه. وحتى بعد أن ضربت 
العفونة هذه القصة السمجة، مع مضي ثمانية أشهر، ها هو مغّرد في اإلمارات، في 
منصب وزير دولة، ما زال، حتى أول من أمس، يحكي عن إضرار دولة قطر بجيرانها، 
من دون أن تبادر األجهزة املختصة في بالده إلى إشهار شاهٍد على هذا االدعاء. وما 
يبعث على الهزء بهذا التخريف أنه ليس منسيا بعد االتهام الصريح لإلمارات الذي 
أشهرته سلطنة ُعمان، في بيان رسمي في يناير/ كانون الثاني، ليس باإلضرار بها، 
»اكتشاف شبكة تجّسٍس تابعة لجهاز أمن الدولة في دولة اإلمارات العربية  وإنما بـ
املتحدة، مستهدفة نظام الحكم في ُعمان، وآلية العمل الحكومي والعسكري«. ثم لم 
يكن نفي أبوظبي هذا االتهام، في حينه، األهم، وإنما سفر محمد بن راشد ومحمد 

بن زايد، برفقة أمير الكويت، فورا إلى السلطان قابوس.
مناسبة اإلحالة هنا إلى هذا املقطع في األزمة الخليجية ما تبدى، أخيرا، من ارتجاٍج 
ظاهر في تعليقات إعالم دول الحصار )سيما اإلمارات والسعودية( على بدء حوار 
والدوحة،  واشنطن  بني  مهمٍة  اتفاقاٍت  وتوقيع  أميركي سنوي،  قطري  استراتيجي 
الخارجية والدفاع األميركيان على جهود  أدلــى بها وزيــرا  التي  الوفيرة  واإلشـــادات 
قطر في مكافحة اإلرهــاب. ومن قلة العقل أن يكترث واحدنا بأن أذرع اإلعــالم في 
البلدين داهمتهم االنعطافة املهمة في العالقات القطرية األميركية، األسبوع املاضي، 
 بالغة األهمية في مسار األزمة الخليجية بالضرورة، غير أنه جاء الفتًا 

ٌ
وهي انعطافة

أن تحرص صحافات الدولتني، وكذا املغّرد األبرز برتبة وزير في إحداهما، على نفي 
تخطيط أبوظبي والرياض لعمل عسكري ضد قطر، مع نشوب »أزمة 5 يونيو«، في 
ردٍّ على حديث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، 
في هذا الخصوص، لصحيفة واشنطن بوست. وهو حرٌص على النفي املشّدد مغايٌر 
ا أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح 

ّ
للذي فعلته صحافات دول الحصار واملقاطعة مل

األحمد، في سبتمبر/ أيلول املاضي في البيت األبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، 
بان له. ومع نفٍي رسميٍّ 

ّ
عن نجاحه في منع عمل عسكري كانت الرياض وأبوظبي ترت

من هذه الدول هذا األمر، انقطعت صحفها وفضائياتها للوم أمير الكويت على ما 
قال )كان بعضها قليل األدب(، وكأن القضية هي إشهار ذلك التدبير األسود، وليس 

الحماقة الطائشة التي كانت ستأخذ الخليج، ال سمح الله، إلى حريق مهول. 
ويزيلون  أبوظبي،  فــي  فرنسي  فــي متحف  الخليج  مــن خريطة  قطر  دولــة  ُيزيلون 
الشارقة، وال يظهرونه بني  الخليج الست في ميداٍن في  علمها من بني أعــالم دول 
هذه األعــالم على واجهة برج خليفة في دبي في ليلة رأس السنة. ويخّرف املغّرد 
املعروف، ضاحي خلفان، أن قطر من أمالك اإلمارات، وأن منزل جده كان في موقع 
قناة الجزيرة في الدوحة.. وهكذا دواليك. ولكن، ملاذا هذا كله؟ ليكن البساط أحمديا، 
هــل من  أحـــد..  لــم يشترها  التي  الساقطة  اإلرهـــاب  بــدل خرافية  البحصة،  ون 

ّ
ويبق

شجاٍع بينهم، ويقول ما ال ُيقال؟

بسمة النسور

إذا كــان متعلقا  السينما والتلفزيون،  يكاد  ال ينجو أي عمل درامــي عــربــي،  في 
بالسيرة الذاتية للمشاهير الراحلني من قصقصٍة وإضافٍة تصالن إلى حد التزوير، 
 
ً
، وخاضعة

ً
خرجان الشخصية املشهورة إلى املتلقي باهتة مفلترة

ُ
في أحيان كثيرة، ت

لتشويه واخــتــالق ال يختلفان عــن أثـــر  »الــفــوتــو شـــوب«  الـــذي يــبــالــغ  فــي تجميل 
، غير أنها بال روح  مجّردة من 

ً
 ساطعة

ً
سطح الصورة في العادة، كي تبدو صقيلة

 مغايرة لواقع الحال. يغتال 
ً
مالمحها اإلنسانية بعيوبها ومزاياها، ويبتدع صورة

كتاب السيرة العرب،  مع سبق اإلصرار  والترصد، جوهر الشخصية، ويتم تجاهل  
حقيقة الضعف اإلنساني الذي ميز البشر عن فكرة املالئكة األثيرية الخالدة، املنّزهة 
عن  ارتكاب الهفوات واألخطاء. ثّمة عوامل  كثيرة  وراء هذه الظاهرة، لعل أهمها 
الخصومة التقليدية بني العقلية العربية والحقيقة  ومحاولة التحايل عليها بذرائع 
ذلك  ينطبق  الصنم،  نقول  لكيال  الصالح،  واملثل  القدوة  فكرة  إلــى  وميلها  مختلفة، 
فيه قصائد  تكتب  عــادل حكيم،  ملهم  قائد  فالزعيم  على جميع  مناحي حياتنا، 
النظر عن مستوى وحشيته وفساده واستبداده، واملشاهير  الكاذب، بغض  املديح 
من الفنانني على وجه الخصوص، ومهما ارتكبوا في حياتهم من أخطاء ُيفترض 

أنها مفهومة ومقبولة، فإن وفاتهم  كفيلة بمنحهم صك الغفران  الفوري.
الــنــص فــي شــرك الخديعة، مــن خــالل منطق تبريري ومــتــواطــئ، خشية  يقع كــاتــب 
مالحقة الورثة القانونية حال تجرؤه على سرد الحقائق كما حدثت، من دون تدخل 
 
ً
مقص الرقيب العائلي،  وكذلك مراعاة ملشاعر املتلقي الذي يرفض أن يتلقى صدمة
الطيني نفسه.  العاديني ذوي األصــل  البشر   إلى مصاف  به  املفضل، تهبط  بفنانه 
أبرزها  الفنية كثيرة،  من  السقطات  العربية على هذه  الدراما  تاريخ  والشواهد في 
تجسيد الفنان الراحل أحمد زكي شخصيتي الرئيسني، جمال عبد الناصر  وأنور 
اعتمادا  القداسة،  الرجلني صفات  السينمائيان على  الفيلمان  السادات. وقد أضفى 
بسرد  املبالغ  كلثوم،  أم  إلينا عن شخصية  ما وصــل  وكذلك  املتلقي.  على سذاجة 
 
ً
 مصفاة

ً
الشخصية مقطرة بالكامل عن عيوبها، حيث قدمت  واملتغاضي  مناقبها 

أم كلثوم   خصوصياتها وحساسيتها وجوانبها  نــزع عن  ما  العيوب،   من 
ً
خالية

املتنوعة، باعتباره مكونات الشخصية. وكذلك ظهرت مالمح  أسمهان التي بدت فتاه 
الواقع، املرأة املزاجية واألنانية وغريبة األطــوار والعاشقة  وديعة ومساملة، وهي، في 
الراهنة. ولم يختلف  املجنونة متعددة العالقات العبثية غير املعنية سوى بلحظتها 
مسلسل ليلى مراد عن املواصفات  الجاهزة نفسها،  من حيث مجموعة  الصفات 
املــلــل، من  الــذي يصل حــد  املــفــرط  النبل والتضحية والتهذيب  إلــى  واملــيــل  اإليجابية 
دون ارتكاب أي خطأ، أو سلوك  فظ،  أو جملة غير الئقة. وتضمن أيضا مسلسل 
أشخاص  طاولت سمعة  كثيرة  وأكاذيب  مغالطات  املغنية صباح  عن  »الشحرورة« 

على قيد الحياة، وذلك فداًء لوهم صورة الفنان النموذج األعلى واألرقى. 
يمكن استثناء مسلسل »أبو ضحكة جنان«، عن الفنان إسماعيل ياسني، بدرجة 
النظر عن هنات  املحاباة. وبغض  لم يخل من مقدار من  أنــه  الرغم من  أقــل، على 
العمل الكثيرة، فإن املمثل  أشرف عبد الباقي أبدع  في تجسيد شخصية إسماعيل 
ياسني بعفوية وبساطة، تلك العبقرية الكوميدية التي ملع نجمها، وتركت أثرا كبيرا 
 تضاهي 

ً
في تاريخ السينما العربية. لم يحقق مسلسل أبو ضحكة جنان  شعبية

مسلسل أم كلثوم مثال، لكنه حرص على تقديم شخصية إسماعيل ياسني، بدون 
البخل أحيانا.   إلــى  أو عــراقــة أصــل رجــل بسيط مــن السويس، يميل  ادعـــاء ثقافة 
نشأ يتيم األم  لوالد مدمن ومفلس وجدة قاسية. هناك إشارات واضحة إلى صفة 
البخل التي مّيزته دائما. وكذلك تسّرعه في الزواج، وأيضا تعّرضه للخيانة الزوجية، 
 لتاريخ الرجل الذي اختبر الحياة 

ً
وغيرها أحداث كثيرة، قد يراها بعضهم مسيئة

إلى  إضــافــة  الفاحش حينا،  والــغــنــى   املــدقــع حينا،  الفقر  كــل جوانبها، حيث  مــن 
الخيبات العاطفية والتعثر املادي. من هنا، يمكن اعتبار هذا العمل األقل  تخبطا،  

واألقرب إلى روح الحقيقة التي ترعب كثيرين منا، ليس فقط على صعيد الدراما.

سامح راشد

على الرغم من مرور سبع سنوات، ال تزال حقائق كثير من أحداث ثورة يناير في 
2011 في مصر غائبة أو ُمغيبة عمدًا. وموقعة الجمل من أبرز تلك األحداث، ومن 
لطرد  النظام  معلنة من  فهي محاولة صريحة وشبه  ومباشرة،  أكثرها وضوحًا 
والجمال،  الخيول  يركبون  »مواطنني شرفاء«  بواسطة  التحرير،  ميدان  من  الثوار 
املوقعة  أكــدتــهــا تلك  الــتــي  الــواضــحــة  ــــدالالت  ال ويحملون عصيًا وأســـواطـــا. وأولـــى 
وتكلست  الشيخوخة  أصابته  نظام حكم  وأي  مبارك،  نظام حسني  أن  الشهيرة 
مفاصله، يرتبك ويتخبط إذا فاجأته ثورة شعبية أو حالة تمّرد. فقد أثبتت موقعة 
الثاني وحتى  الجمل، أن أركــان نظام مبارك، ظلوا أسبوعا )من 25 يناير/ كانون 
األول من فبراير/ شباط( ال يدركون حقيقة ما يجري. وتخّيلوا أن طرد املعتصمني 
من ميدان التحرير ال يحتاج سوى قليل من القوة. وأن شبابية امليدان لن تصمد 
تّوة بضع عشرات من املوالني للنظام وبلطجتهم. وبالفعل، كان لخطاب مبارك 

ُ
أمام ف

فخفف  املصريني،  غالبية  على  بالغ  تأثير  فبراير،  من  األول  مساء  االستعطافي 
كثيرًا من حدة الغضب الشعبي عليه. وظن رجال مبارك، وحواريو نجله جمال، أن 
األجواء باتت مهيأة إلخالء امليدان، واستعادة الزمام والسيطرة على الوضع. وقد 
انفضح ذلك التورط مبكرًا، بتصريحات رجل األعمال، إبراهيم كامل، لقناة أميركية 
مع وصول طالئع راكبي الجمال إلى امليدان، حني قال، على الهواء من شرفة فندق 
هيلتون املطل على امليدان، إن الشعب املصري يرفض ما يجري، وها هو سينهي 

هذا الوضع.
ليست مسؤولية رجال مبارك ونجله عن موقعة الجمل سرًا، لكنها ليست مسؤولية 
منفردة. فهناك شركاء متوّرطون فيها، سواء بالتخطيط أو التكليف أو التنفيذ، أو 
بعد  عليها  بالتعتيم  أو  بها،  للقيام   

ً
تسهيال عنها  الطرف  وغــض  بالصمت  حتى 

وقوعها وإلى اآلن. وغير ذلك كثير من جوانبها وترتيباتها ال يزال خفيًا، أو باألدق 
مخفيًا، وهي املسائل التي تناولتها بالتفصيل تقارير لجان تقصي الحقائق التي 
ال تزال مخفية من دون مبرر واضح. سواء تقرير اللجنة التي تشكلت بعد أيام من 
حدوث املوقعة، حني كان أحمد شفيق رئيسًا للوزراء، أو التي شكلها النائب العام 

األسبق، طلعت حماد، بتكليف من الرئيس محمد مرسي. 
الــخــيــول والــجــمــال،  بـــدءًا مــن راكــبــي  الــجــريــمــة،  اللجنتني خــيــوط  تتبعت تحقيقات 
تتبع  إلــى   

ً
املهمة. وصــوال بتلك  أو تكليفهم  كــان وراء تحريضهم  باستقصاء من 

هويات من كانوا يعتلون األبنية املحيطة بامليدان، وُيمطرون املعتصمني بكرات النار 
والكتل الرخامية. ووفق املعلن رسميًا، خصوصا بالنسبة للجنة طلعت حماد، فإن 
واألطــراف  العملية،  ترتيبات  متكاملة عن  تكوين صــورة  إلى  التحقيقات توصلت 

والشخوص املتورطة فيها، موثقة باألسماء والجهات. 
وبينما يتفاخر شفيق بأنه أول من حقق حقيقة موقعة الجمل وتقصاها، ُيصر 
مرسي على كتمان محتوى تقرير لجنة حماد، على الرغم من إزاحته من السلطة 
الــعــام. وكــان أمــرًا ُمدهشًا أن يصر مرسي على تنحية  قبل أربعة أعــوام ونصف 
أراد به فقط  أثناء رئاسته، واعتباره كأنه لم يكن. كما لو كان  التقرير جانبًا في 
أو  أو مــؤســســات معينة  بــورقــة ضغط على جــهــات  أو اإلمــســاك  تسجيل مــوقــف 
أشخاص بعينهم. ظنًا منه أن محتوى التقرير وما سيتضمنه من إدانات واتهامات، 
سيردع هؤالء، أو يحميه ويحمي ثورة يناير من التآمر عليها. أما ما ال يمكن فهمه، 
وال قبوله، فهو االستمرار في ذلك الكتمان حتى اللحظة، واالكتفاء بتلميحاٍت هنا 
وهناك. وهو أمر غريب ومثير للتساؤل، بل والريبة، كما لو أن شعرة معاوية لم 

تنقطع بعد بني اإلخوان املسلمني ومؤسسات الدولة.
، فالتاريخ ال يخفي شيئًا مهما 

ً
 أو آجال

ً
ستظهر كل حقائق موقعة الجمل عاجال

طــال الــزمــن. وحــتــى ذلــك الــحــني، ستظل أســـرار موقعة الجمل دْيــنــًا فــي رقـــاب من 
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رهان السياحِة في المغرب السيسي لم يخطئ

16

ال شك أن بلدًا مثل املغرب، بال عائداٍت 
حتى  صحیحٍة«  »صــنــاعــٍة  أو  نفطیٍة 
الَجیِد  االستثماِر  على   

ٌ
ــوقــف

َ
ُمــت اآلن، 

ــاِل الــبــشــري،  ــمـ ــرأسـ فـــي الــســیــاحــِة والـ
الجغرافي،  املوقُع  كان  وملا  وغیرهما. 
 

ُ
، ُيـــؤهـــل

ُ
ــارة ــــحــــضــ  وال

ُ
ومـــعـــه الــطــبــیــعــة

ــرَب لــتــنــمــیــِة هـــذا الــقــطــاع بــالــعــمــِل  ــغـ املـ
ـــــــَرَص 

ُ
ــیــــه، ويـــفـــتـــُح أمــــامــــه ف ــدِع فــ ــ ــبـ ــ املـ

والتشغیِل  للعملِة  ــِدر  ــ ـ
ُ
امل االســتــثــمــاِر 

واملثاقفِة مــع اآلخــريــن، فــإن مــا ُيشبُه 
ــعــــِض االخـــــتـــــیـــــاراِت  ــبــ ــ الـــتـــصـــحـــیـــَح ل
اآلتــي من  ــاَت مطلوبًا في  َب السیاحیِة 
الــوقــت، على ضــوِء الــدعــوِة امللكیِة في 
تــشــريــن األول  نــوفــمــبــر/  خـــطـــاب 13 
التنموي  النموذِج  إلى مراجعِة   ،2017
الذي  القائم،.. وكذا في ظل االنحساِر 
يــعــرفــه هــــذا الـــقـــطـــاع َجـــــــراَء األزمــــــاِت 
واملتغیراِت في اإلقلیِم والجهِة والعالم، 
ــِة الـــتـــجـــاريـــِة الــضــیــقــِة  ــرؤيــ ــ  ال

َ
ونــتــیــجــة

والــقــاصــرِة الــتــي ُبــنــیــْت علیها أمــانــي 
فیما مضى.  ســائــح،  ملیون  بلوغ 10 
في  بكل سخاء،  املغرُب،  استثمَر  لقد 
املكلفِة  والفندقیِة  السیاحیِة  اإلقاماِت 
في معظِم املــدِن الكبرى، متوجهًا إلى 
العلیا في  بــعــض األثـــريـــاِء والــطــبــقــاِت 

ــذا الــتــركــیــِز  أوروبـــــا والـــداخـــل. وفـــي هـ
 من 

ُ
االنتقائي والنخبوي، الجانُب األول

الخلل.
ال بد من العودِة إلى استهداِف الفئاِت 
ر 

َ
املتوسطِة في الغرِب تحديدًا، وال َمف

ــاراِت األخـــرى،  ــقـ ِمـــَن االنــفــتــاِح عــلــى الـ
االقــتــصــاديــات  بــلــدان  مقدمتها  وفـــي 
إعــادِة  الصاعدة، كما ال بد أيضًا من 
ــي؛ أعــنــي  ــربــ ــغــ ــلــــزبــــون املــ ــ االعــــتــــبــــاِر ل

السیاحة الداخلیة.
ِمْن جملِة ما ينبغي القیام به، إنجاُز 
األثــمــنــِة  ذاِت  الــســیــاحــیــِة  املـــنـــشـــآِت 
وهي  وتشجیعها،  ربحِة 

ُ
وامل غريِة 

ُ
امل

الـــتـــي فـــي ُمـــتـــنـــاوِل أوســـــِع الــزبــائــن، 
ــُدِن 

َ
ل املقدور علیها من  وخصوصًا 

الفئاِت صاحبِة الدخِل املتوسط في 
أوروبا وآسیا وإفريقیا، وفي الوطن 
املستقبل،  فــي  يتطلُب  وهـــذا  أيــضــًا. 
في أوروبا على األقل، تنظیَم رحالٍت 
جويٍة وبريٍة وبحريٍة مدروسٍة صوب 
املــغــرب، مــن مــدٍن مختلفٍة ومــحــددٍة 
في كل دوِل أوروبــا، بخدماٍت جیدٍة 
مغريٍة  مناسبة،  وأثــمــنــٍة  وبــعــروٍض 
هناك،  العطِل  فــتــراِت  في  ومنافسة، 
وفــــي كـــل األوقــــــــاِت املـــواتـــیـــِة طــبــعــًا.

وما أصبَح معروفًا بالسیاحِة الثقافیِة 
والــعــالجــیــِة والــجــبــلــیــِة والــصــحــراويــِة 
أيـــــضـــــًا صــــــــار ال يـــســـتـــقـــطـــُب فــقــط 
البلداِن  شرائِح  من   

ً
واسعة اهتماماٍت 

ــن الـــوطـــنـــیـــة أيـــضـــًا.  ــكــ ــ ــیــــة، ول ــبــ ــنــ األجــ
ــاِم  ــمـ ــتـ ــُز عـــلـــى االهـ ــفـ األمـــــــُر الــــــذي ُيـــحـ
بــهــذه األنـــــواِع أو األجـــنـــاِس الــصــاعــدِة 
ــزُم  ــلـ ــن الـــســـیـــاحـــات، وُيـ ــِة مـ ــازغـ ــبـ أو الـ
بإدخالها في التخطیطاِت والحساباِت 

واالستثماراِت السیاحیِة املستقبلیة.
البعَد الثقافي، كما املسألة األخالقیة 
أْن تظل  ينبغي  أمـــوٌر  والــحــضــاريــة، 
 العمِل في هذا القطاِع الحیوي 

َ
بوصلة

بالنسبِة إلینا. وال ينبغي أبدًا تغلیُب 
الضیِق  التجاري  أِو  الظرفي  املنطِق 
على هذه املسائِل في استراتیجیتنا 
 

َ
الـــســـیـــاحـــیـــة، مــــا يــقــتــضــي تــنــظــیــف

ــه،  ــیـ ــلـ ــلــــنی عـ ــفــ ــتــــطــ ــن املــ ــ ــ الــــــقــــــطــــــاِع مـ
واملــتــالعــبــنی فــیــه، وإخــضــاعــه الــدائــم 

للمراقبِة والتصحیح.
، وهـــي فـــي أحــســِن 

ُ
وتــبــقــى الــســیــاحــة

ــارًا  ــمــ ــثــ ــتــ ــا وحــــــاالتــــــهــــــا، اســ ــ ــهــ ــ ــ ــوال ــ أحــ
وكذا  دبلوماسیًا،  ثقافیًا،  اقتصاديًا، 

إنسانیًا وحضاريًا.
محمد الفرسيوي )المغرب(

بــكــلــمــات بــســیــطــة، قــالــهــا عــبــد الــفــتــاح 
السیسي، في خطابه أخیرا، إذ استطاع 
الحیاة  الحالة املتدهورة في  أن يلخص 
الــســیــاســیــة، واملـــوقـــف اإلقــلــیــمــي ملصر 
في السنوات األربع املاضیة. حیث تبرأ 
التي ال يمكن ألي  الوحیدة  الصفة  من 
وهي  منها،  يتبرأ  أن  رئیس جمهورية 

صفة السیاسي.
ــنــــرال حــــنی قـــــال إنـــه  ــــجــ لــــم يـــخـــطـــئ ال
ــاءت علي  لــیــس ســیــاســیــا، أو كــمــا جــ
بتاع  »أنــا مــش سیاسي  لسانه نصا 
الكالم«. السیسي بتلك الكلمات يمثل 
الــنــظــرة الــعــســكــريــة لــلــســاســة عــامــة، 
واملــعــارضــنی منهم خــصــوصــا. كما 
ه يوضح النظرية التي يتبعها النظام 

ّ
أن

وصوله  منذ  البالد  إلدارة  العسكري 
إلـــى الــحــكــم فــي يــولــیــو/ تــمــوز 1952، 
فهو يفتقر إلى نظام سیاسي حديث، 
ــؤون الــداخــلــیــة  ــشــ ــ يــتــعــامــل بــــه فــــي ال
واإلقلیمیة للبالد، معتمدا على نظرية 
الــبــقــاء لــألقــوى فــي إدارة الــبــالد، من 
إداريــــة،  أو  ســیــاســیــة  حكمة  أي  دون 
الــتــي أتبعها  الــنــظــريــة نــفــســهــا  وهـــي 
ــه مع  ــراعـ كـــائـــن الـــديـــنـــاصـــور فـــي صـ
لألصلح! البقاء  أن  غفل  لكنه  البیئة، 

ــة مــن  ــالـ ــــم تــشــهــد مـــصـــر مــــن قـــبـــل حـ ل
ــیــــاســــي، كــمــا  ــــســ ــر ال ــقــ ــفــ ــ الــــتــــدهــــور وال
الــرغــم من  األيــــام، فعلى  تــلــك  شهدتها 
عديدة،  ديكتاتورية  بصور  مــّرت  ــهــا 

ّ
أن

الستینات  الــرغــم مــن أن صــورة  وعلى 
وحـــــاالت الــقــمــع الــتــي شــهــدتــهــا مصر 
 فــي تــاريــخ الساسة 

ً
آنـــذاك تظل خــالــدة

يستشهد  التي  الحالة  وهي  املصرينی، 
بــهــا بــعــضــهــم لــتــبــرئــة الــنــظــام الــحــالــي 
وضعنا  إذا  لكننا  األســـــوأ،  صــفــة  مــن 
ــة، يــتــفــوق نــظــام  ــارنـ ــقـ الــحــالــتــنی فـــي مـ

السیسي بامتیاز لعدة أسباب:
الستینات  في  العالم  على  أوال، سیطر 
من القرن املاضي فكرة النظام الشمولي 
املركزي، أي الحزب الواحد الالتنافسي، 

فتأثرت مصر بتلك التجربة.
في  النور  تعرف  العوملة  تكن  لم  ثانیا، 
ما  معرفة  يصعب  فــكــان  الحقبة،  تلك 
يدور في دول العالم الثالث، وهي الحجة 
التي استند علیها الحكام في التمادي 
فـــي ديــكــتــاتــوريــتــهــم، مــطــمــئــنــنی أنــهــم 
معفیون من أي ضغط دولــي أو تأثیر 

في الرأي العام العاملي.
والتكنولوجي  العلمي  الــتــقــدم  مــع  لكن 
ــــذي شــهــده الــعــالــم فــي الــعــقــد األخــیــر  ال

خــصــوصــا، إضــافــة إلـــى تــوغــل العوملة 
ــــدول الــنــامــیــة. أصــبــح  ونــتــائــجــهــا فـــي الـ
ــهـــل مـــتـــابـــعـــة أحــــــــداث الـــعـــالـــم  مــــن الـــسـ
بأكمله، والتأثیر في الرأي العام بأكمله، 
»هـــاشـــتـــاغ«.  أو  واحـــــــدة  زر  بــضــغــطــة 
لكن فــي وســط ذلــك الــزخــم مــن املعرفة 
النظام  يخجل  لــم  اإلعــالمــیــة،  واملتابعة 
املــصــري الــحــالــي مــن الــتــعــامــل مــع كل 
األمور السیاسیة واإلقلیمیة في مصر، 
من  املـــوروث  نفسه،  التقلیدي  بالنظام 
دون  مــن  الــقــديــمــة  العسكرية  الــتــجــربــة 

مراعاة عامل الزمن.
لهذا لم يخطئ الجنرال، حنی قال »لست 
ــتـــي شــهــدتــهــا  ســـیـــاســـیـــا«، فـــالـــحـــالـــة الـ
مصر في عصره من خمول سیاسي 
ــدهــــور إقــلــیــمــي ال تــمــت لــلــســیــاســة  وتــ
بها  تعاملت  التي  فالطريقة  بأي صلة. 
الداخلیة  ملفاتها  فــي  املــصــريــة  الــدولــة 
ــة والـــفـــقـــر  ــیـ ــاسـ ــیـ ــع املــــعــــارضــــة الـــسـ ــ مـ
ــح فــــي املـــلـــفـــات  ــ ــواضـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ
امتالك  عــدم  على  دلیل  خیر  اإلقلیمیة 
السیاسیة،  للحنكة  الحالي  الدولة  رأس 
وتأكید ملا اعترفت به »أنا مش سیاسي 

بتاع الكالم«.
أحمد مصطفى )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

يحيى العريضي

ــا  ــيــ مــــــن االتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي إلــــــــى روســ
االتـــحـــاديـــة، ال يــلــحــظ املــــرء تــغــّيــرًا سياسيًا 
وسياسيها  البالد  تلك  مقاربة  في  جوهريًا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. تــّدعــي تلك  للقضايا 
البالد اليوم انتقالها إلى رحاب الديمقراطية؛ 
لكن الواقع يقول إنه كما كانت الدكتاتورية 
 
ً
فة

َّ
اليوم ممارسة مغل نهجًا في السابق هي 

بمجلس للدمى، وإعالم يقول كل شيء يخرج 
من رئتي الرئيس فالديمير بوتن ومن يعمل 
لــه ال، ال يختلف مصيره  يــقــول  فــمــن  عــنــده؛ 
ــــد أو لــدكــتــاتــور  عـــّمـــن يـــقـــول ال، لــبــشــار األسـ

كوريا الشمالية.
تصوير روسيا بوتن وماكينتها اإلعالمية 
تجاه  و»شعبيًا«  الــروســي سلطويًا  املــوقــف 
ما يحدث في سورية نسخة عن تصويره من 
سياسيي بشار األسد ومخابراته وشبيحة 
مـــنـــظـــومـــتـــه، فــبــالــنــســبــة آللـــــة إعــــــالم بــوتــن 
السياسة  عــن  املسؤولة  الروسية  والجهات 
والـــدعـــايـــة والــــــــرأي، كــمــا ُيـــــرى ويــســمــع في 
تصريحاتهم؛ وعبر من تقابله من املسؤولن 
الروس؛ حيث تم الوقوف على هذه الحقائق 
في زيارة الهيئة السورية للتفاوض موسكو، 
»نــظــام بشار  مــســؤولــن روس:  مــع  ولقائها 
ــاب واملــؤامــرة  األســـد شــرعــي«، »يــقــاوم اإلرهــ
األميركية«، و»ال بديل له«، و»مصير سورية 
كــمــصــيــر لــيــبــيــا والــــعــــراق إن نــجــح املــخــطــط 
ــا تــقــاتــل  ــيــ األمـــيـــركـــي والـــســـعـــودي«، و»روســ
ــــش«،  اإلرهــــــــاب فــــي ســــوريــــة، وتـــحـــديـــدًا داعــ

مهند مبيضين

األردن،  الشتاء في  تطل نهاية »مربعانية« 
وقـــــد اكــــتــــوى الــــنــــاس مــــن الــــبــــرد الـــشـــديـــد، 
ــاع غــيــر املـــســـبـــوق لـــأســـعـــار، بعد  ــ ــفـ ــ واالرتـ
ــرارات الحكومة الــتــي طــاولــت أخــيــرًا 157  قــ
سلعة، وصواًل إلى الخضر والفواكه )بينها 
البصل(، لكن أهم ما رفع سعره هو الخبز 
 هاجسًا يطارد الحكومات، 

ّ
الذي لطاملا ظل

ويصيبها بلعنة مّس النعمة واللعب بقوت 
ــقـــراء، لــكــن أن يـــأتـــي الـــرفـــع مـــن حــكــومــة  ــفـ الـ
هــي األضــغــف لـــدى الــعــامــة والــنــخــب، وفقًا 
الســتــطــالعــات الـــرأي األردنــيــة فــي العقدين 
األخــيــريــن، فــذلــك يــدعــو إلـــى الـــســـؤال أيضًا 
عــن املــعــّول عليه مــن أي تــحــّرك شعبي ضد 
سياساتها، ومدى نجاحه في تكرار حادثة 
الــعــام 1996، حــن ثــار الــنــاس ضــد حكومة 
أسعار  رفعت  التي  الكباريتي  الكريم  عبد 

الخبز.
للخبز،  السعرية«  »السقوف  لتعديل  وفقًا 
الـــرأي،  الــحــكــومــة،  أحــبــت صحيفة  حسبما 
أن تصف القرار، تجنبًا لذكر كلمة »الرفع«، 
ــر  ــ ــن غـــضـــب الـــحـــكـــومـــة أو وزيـ ــ تـــحـــســـبـــًا مـ
ــــالم، صــــارت أســعــار الــخــبــز بــن 40-35  اإلعـ
عــت 

ّ
الحكومة وز أن  الرغم من  قرشا. وعلى 

الدعم املالي املقّرر مع كشوف الراتب للشهر 
صــحــوة  أن  إال  الـــجـــديـــد،  الــــعــــام  مــــن  األول 
املواطنن جاءت مباشرة، ولم تنتظر فوات 
الوقت، فارتفع الصوت في الشارع بالدعوة 
الذي  النواب  الحكومة ومجلس  إلى رحيل 

و»تـــســـاعـــد الــشــرعــيــة، وال تــقــبــل أن يــتــدخــل 
ــة، ألن نــيــة  ــوريــ ــســ ــــؤون الــ ــــشـ ــي الـ ــــارج فــ ــــخـ الـ
ــارج اســتــعــمــاريــة تــقــســيــمــيــة تــدمــيــريــة  الــــخــ
تــســتــهــدف الــشــرعــيــة؛ وروســـيـــا تـــقـــاوم ذلــك 
كــلــه«، و»إيـــــران وحــــزب الــلــه يــحــافــظــان على 
سورية ويقاومان اإلرهاب كذلك«، و»الفيتو 
الذي استخدمته روسيا 11 مرة في مجلس 
األمــــــــــن، لـــــم يــــكــــن إال إلحـــــبـــــاط املـــخـــطـــطـــات 
السورية  الــشــؤون  فــي  للتدخل  اإلمــبــريــالــيــة 
واســـتـــهـــداف شــرعــيــة حــكــومــة الــجــمــهــوريــة 
بالنسبة  املــعــارضــة  أمــا  الــســوريــة«.  العربية 
ــإن لــــم تـــكـــن »مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة«  ــ لـــهـــم، فـ
وأدواٌت  الخونة،  مــن  مشتتة  »عناصر  فهي 
أميركا  تشغلها قوى خارجية في مقدمتها 
وروسيا  »مــعــارضــات«.  وهــي  والسعودية«، 
أخــيــرًا ســاعــدت الــســعــوديــة فــي جمعها في 
الــريــاض بــوفــد »واحـــد غير مــوحــد« )عــبــارة 
قـــدري جميل ذاتـــهـــا(. أمـــا الــشــعــب الــســوري؛ 
ــتـــي »تـــســـاعـــده بــتــخــلــيــصــه  فـــروســـيـــا هــــي الـ
ــّدم لـــه اإلغــــاثــــة، وتــجــري  ــقــ مـــن اإلرهــــــــاب، وتــ
املــصــالــحــات بينه وبـــن بــعــضــه؛ وهـــي التي 
عقدت له أخيرا مؤتمرًا سوريًا وطنيًا، وعلى 

حسابها الخاص«.
ــدخـــول فـــي بــعــض تــفــاصــيــل حــدث  وقــبــل الـ
هذا املؤتمر، ال بد من الوقوف على سردية 
والنظام  الـــروس  رؤيـــة  مــع  تمامًا  تتناقض 
ملجمل الصراع في سورية، والتي ال ترى في 
الوجود الروسي في سورية إال احتالاًل؛ وال 
ترى في إعالن بوتن تجربته مئات أصناف 
الــســالح فــي الــســاحــة الــســوريــة وعــلــيــهــا إال 

وخصصها  األســعــار،  ملناقشة  جلسة  عقد 
ألسعار األدوية، بعد أن تدخل امللك، وأوقف 

شمول األدوية بقرارات رفع األسعار.
رأسهما  مطلوب  الــيــوم  والحكومة  الــنــواب 
مــن الـــشـــارع، وفـــي حـــال عـــاد الـــحـــراك قــويــًا، 
ومــــع إشــــــارة املـــلـــك، فـــي حــديــثــه فـــي ذكـــرى 
أنه  الجامعة األردنــيــة،  مــيــالده لطالب  عيد 
يــمــارس الــضــغــط مــن فـــوق عــلــى الــحــكــومــة، 
وقــولــه: »عــلــى املــواطــنــن مــمــارســة الضغط 
التقط  للشارع  العام  الفهم  فــإن  من تحت«، 
إشــــــــارة املــــلــــك، واعـــتـــبـــرهـــا إذنـــــــًا بـــإســـقـــاط 
الحكومة والنواب، خصوًصا أن امللك اعتبر، 
في اللقاء نفسه، عدد النواب كبيرًا ومعيقًا 

 مجلس الثمانن نائبًا أفضل.
ّ
للحركة، وأن

ــر، بــعــدمــا كشفت رســائــل  ويــجــري هـــذا األمــ
مــكــتــوبــة مــن الـــنـــواب إلـــى رئــيــس الحكومة 
ــرارات  ــ ــنـــاء مــنــاقــشــة قـ تــحــت الــقــبــة، وفــــي أثـ
ــلــــس وضـــعـــف  ــة املــــجــ الــــــرفــــــع، عـــــن هــــشــــاشــ
أن رئيس  أعــضــائــه، بما يعني  مــن  كثيرين 
الحكومة املوصوف بـ »املتعالي« و»املتكبر« 
ومساتير  مساكن  بــوجــود  املعترف  وغــيــر 
ــمــن( فـــي الــبــلــد، ال يــــرى الــبــلــد إال 

ّ
)ومــســخ

جيدًا، وال يعرف مفاصل املجتمع.
ــراب بـــن الــحــكــومــة  ــتــ ــافـــة إلــــى ذلــــك االغــ إضـ
ــبـــرايـــر/  ــعــــب، حـــمـــلـــت بــــدايــــة شـــهـــر فـ والــــشــ
شباط الجاري دعــوات إلى إطالق مسيرات 
احتجاجية بدأت في مدينة السلط، تنديدًا 
بــنــهــج الــحــكــومــة الـــجـــبـــائـــي، لــتــتــبــعــهــا في 
الـــيـــوم الــتــالــي مــســيــرات فـــي الـــكـــرك ومــعــان 
قــد عــاد  كـــان األمـــر  والطفيلة وعـــّمـــان، وإذا 

قاعدة عسكرية روسية على األرض السورية 
ِصح بوتن 

ُ
غير مناسب أو الئــق؛ وبعد أن ن

الــحــوار  اب، مؤتمر 
ّ
الــجــذ بانتقاء هــذا االســـم 

اب، 
ّ
ــذ ــ الــوطــنــي الــــســــوري، واخـــتـــيـــار مـــكـــان جـ

مــديــنــة ســوتــشــي الــســيــاحــيــة، بــعــد ذلـــك كله؛ 
لــلــروس أن مــخــابــرات منظومة األســد  يتبّن 
يستطيع  ال  شــخــص   1200 أرســـلـــت  ــران  ــ وإيــ
بــوتــن أن يــقــنــع حــتــى كــلــبــه بــأنــهــم يمثلون 

الشعب السوري، كما اشتهى وأعلن. 
وهنا سعى طاقمه إلى الحفاظ على بعض 
ــه، فــــي مـــؤتـــمـــره ســـيـــئ الـــطـــالـــع،  ــ ــــوجـ مـــــاء الـ
أكثر  بـ »لجنة دستورية«، تضم  فيخرجون 
مـــن 160 عـــضـــوا؛ ويـــضـــطـــرون إلــــى رمــيــهــا 
ــي إلـــــى ســـوريـــة،  ــمــ بــــن يـــــدي املـــبـــعـــوث األمــ
ستيفان دي ميستورا، ليفعل بها ما يريد؛ 
ويتعهدون بأن كل ما جرى في عهدة األمم 
للقرارات  وراعيا  مقّررا  باعتبارها  املتحدة، 

الــذهــبــي، وقــبــلــه مــديــر املـــخـــابـــرات األســبــق 
اآلخـــــر، ســمــيــح الــبــطــيــخــي، فـــي بـــدايـــة عهد 
امللك، وبعدهم جاءت محاكمة وليد الكردي 
صهر امللك، وحينها قال امللك »لو كان ابني 
مخطئا يجب محاسبته«، وهناك املسؤول 
عن شركة موارد التي استثمرت في مشروع 
أبو  أكــرم  العامة،  القيادة  ومباني  العبدلي 

حمدان.
في العودة إلى الحكومة والشعب ومجلس 
ــنـــواب، ثــمــة أزمــــة راهــنــة تــكــمــن فــي غياب  الـ
ــــان،  ــــرملـ ــبـ ــ ــقـــة الـــــوصـــــل بـــــن الــــشــــعــــب والـ ــلـ حـ
األحــزاب  وغــيــاب  النيابي  املجلس  وضعف 
الفاعلىة. وفي هذا انحدار سياسي عميق، 
والعقل السياسي للدولة بات مقتنعا أن ال 
قدرات لرئيس الحكومة في مواجهة النواب 
والــحــوار معهم، وأنـــه قــد ُيــدخــل الــبــالد في 

أزمٍة في أي وقت وأي مناسبة.
ضعف آخــر يــتــبــّدى فــي الــفــريــق الحكومي، 

الدولية التي طاملا سعوا )طاقم بوتن( إلى 
تــعــطــيــلــهــا، عــبــر نــظــام يــحــمــونــه ويــفــلــتــونــه 
الــقــرارات. ولكن ذلــك الطاقم  كي يعرقل تلك 
ــأن يـــمـــارس الــضــغــط الــكــافــي على  يــتــعــهــد بـ
السياسية  بالعملية  ينخرط  لكي  الــنــظــام، 
جديتهم  امتحان  ستكون  الــتــي  جنيف  فــي 
بإيجاد حل سياسي للمسألة السورية، كما 

يعلن رئيسهم.
ن 

ّ
غير معروف إن كان الرئيس بوتن قد تيق

أن مـــن ســاهــم بــإفــشــال مــخــطــطــه لــيــس فقط 
جــرٍح  دمــل  »الــنــصــر«، ومحاولته  استعجاله 
على ألـــم، بــل أولــئــك الــذيــن اخــتــاروا، ودفــعــوا 
حلمه.  بخيبة  ساهموا  مخلوق   1200 ب  لــه 
فــي هـــذا الــســيــاق، نــشــر كــاتــب هـــذه الــســطــور 
مقاال   ،2018/1/8 فــي  الجديد«  »العربي  فــي 
بــعــنــوان »كــــأن بــوتــن يـــقـــول: لــيــت ســوتــشــي 
لــم يــكــن«؛ وربــمــا هنا كــان حــدســه صحيحا. 
التكتيكات واألفــعــال   ذلــك ومــئــات 

َّ
واآلن، عــل

التي قامت بها عصابة دمشق من عرقلٍة ألي 
حل سياسي، تجد طريقها إلى ذهن بوتن، 
فــيــخــطــو الــخــطــوة الــتــي طـــال انــتــظــارهــا في 
الضغط على تلك العصابة، ويدفعها باتجاه 
انــــخــــراط حــقــيــقــي فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
ومؤّكٌد أنه يستطيع إن أراد؛ فشواهد شحنه 
رأس تلك املنظومة حيث يشاء، ومتى يشاء، 
موجودة. ولكن يبقى على أي حال أمل بوتن 
بأن يبيع تلك الورقة بسعٍر ال بأس به؛ لكن 
الورقة تتحول  أن تلك  أن يتأكد من  مصيره 

إلى عبء عليه يومًا بعد يوم.
)الناطق باسم الهیئة السورية العلیا للتفاوض(

ــك، وبــــعــــد اســــتــــقــــالــــة وزيـــــر  ــاســ ــمــ ــتــ غــــيــــر املــ
الــنــقــل الــخــامــس فــي حــكــومــة هــانــي املــلــقــي، 
والحديث عن تراجع الخدمات، باتت الورقة 
الــوحــيــدة املــتــبــقــيــة هـــي االســتــثــمــار بــوزيــر 
ــة لـــشـــؤون رئـــاســـة الـــــــوزارء، الــدكــتــور  الـــدولـ
ــادي، الـــنـــقـــابـــي والـــبـــرملـــانـــي  ــبــ ــعــ ــدوح الــ ــمــ مــ
ــه يــأخــذ  ــًا أنــ الــعــتــيــد، والــــــذي يـــبـــدو واضـــحـ
الــذي قد يزعجه  الرئيس  مسافة جيدة عن 
أي بــــروز لــلــعــبــادي فــي الــنــقــاشــات الــعــامــة، 
مع أن األخير أكثر قدرة وكفاءة على إدارة 
الحوار مع املعارضة، وأكثر خبرة في الشأن 
العام، وهو مجّرب حن كان وزيرًا للصحة 
وأمينًا للعاصمة وحن كان نائبًا، عرف  في 
محاربته الفساد، وحمله أحد أكبر امللفات 

املتعلقة بشركات االتصاالت وتراخيصها.
في املقبل من األيام األردنية، ومع التطورات 
اإلقليمية أيــضــًا، واســتــعــادة الــشــارع الفعل 
الــرافــضــة بقاء  السياسي وبـــروز األصــــوات 
الــحــكــومــة، مـــع الــتــقــاط الـــشـــارع عــــدم رضــا 
امللك عن حكومته، ومع تزايد الفقر وارتفاع 
تطورات  على   

ً
مقبال األردن  يبدو  البطالة، 

درامــاتــكــيــة، قــد تصيب مــواقــع حــســاســة ال 
تنحصر في الحكومة وحسب.  

ع أن تحدث اختراقاٌت 
ّ
في موازة ذلك، ال يتوق

جوهرية أو تغييرات في السياسات املالية 
الــتــي ارتــبــطــت بــالــبــنــك الـــدولـــي، بــاعــتــبــاره 
جهة مشورة وإشراف، لكن مواجهة غضب 
ــد تــطــيــح الــحــكــومــة الـــتـــي ستجر  ــنـــاس قـ الـ

معها مجلس النواب إلى هاوية الرحيل.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

تصرفًا إجرامًا ومحتقرا لسورية وشعبها، 
وترى أن استهداف روسيا اإلرهاب املتمثل 
الــدولــة اإلسالمية )داعـــش( لم يزد  بتنظيم 
ــار الـــتـــي أســقــطــتــهــا  ــنــ عــــن 3% مــــن حـــمـــم الــ
ــة؛ وأن الــنــســبــة الــبــاقــيــة كــانــت  عــلــى ســـوريـ
عــلــى مــدنــيــن ســــوريــــن، مـــن جـــديـــدهـــا في 
إدلــب؛ وهــي »منطقة خفض تصعيد«. وأن 
 

ٌ
مـــحـــادثـــات أســتــانــة أثــبــتــت أنـــهـــا إجـــهـــاض
ــــار«، واجـــــتـــــزاٌء لــــه فــي  ــنـ ــ ــــالق الـ ــــف إطــ لـــــ »وقــ
»مناطق خفض تصعيد«، تخترقه منظومة 
األسد وإيران وروسيا »الراعي« يوميًا؛ وإن 
لــم تكن  11 فيتو لبوتن فــي مجلس األمـــن 
إال لحماية إجــرام النظام. كما أنها متيقنة 
من أن استعجال بوتن »نصره« العسكري 
واستنفاره لتحقيق »منجز« سياسي نابع 
من ضغط الوقت عليه، كي يقّدم ورقة إنجاٍز 
االنتخابية  العملية  قبيل  وللعالم،  للروس 
الرئاسية الروسية في مــارس/ آذار املقبل؛ 
حيث كان يحلم بصورة لـ 1700 سوري في 
»حــوار وطــنــي«، ينقلها إلــى مجلس األمــن، 
لتكون صورته صانعا للسالم عبر الحوار؛ 
ولــكــن ســرعــان مــا تكشف للعالم زيــف ذلك 

الكرنفال وخلبّيته.
وبالعودة إلى هذا العمل »الخيري«، مؤتمر 
الــحــوار الوطني الــســوري، الــذي جــاء بعد أن 
كـــان اســمــه، حــســب بــوتــن، مــؤتــمــر الشعوب 
 
ً
ــــذي لــقــي انـــتـــقـــادًا هــائــال ــم الـ ــ الـــســـوريـــة، االسـ
البوتينية  املــنــظــومــة  )حــتــى مــمــن يــشــبــهــون 
مــــن شــبــيــحــة األســــــــد(. وبـــعـــد تــغــيــيــر اســمــه 
في  عــقــده  أن  ليتبّن  إلـــى حميميم؛  ومــكــانــه 

إلــى األطـــراف، حيث املــدن األكثر تأثيرًا في 
ــة، ومـــخـــرن الــبــيــروقــراط  ــيــ الــســيــاســة األردنــ
واملحافظن العتاة والعشائر حيث القاعدة 
الــوالئــيــة، واألحـــــزاب الــيــســاريــة أيــضــًا، فــإن 
السياسي تحّسس  واملطبخ  الحكومة  على 

الرأس جيدًا، خشية أن يطول أمد الحراك.
قد تراهن الحكومة األردنية على أن ربيعًا 
أردنيًا ال يمكنه النجاح، أو لم يعد ممكنًا، 
لكن الخطورة اليوم في األردن أن الحصار 
املفروض على البلد، وفقا لتحوالت املنطقة، 
بــــات يــنــهــش فـــي عــيــش الـــنـــاس وخــبــزهــم، 
واألخطر أن الحكومات فشلت، منذ عقدين، 
وتاهت  كبيرة،  إيــجــاد مشاريع وطنية  فــي 
بــن رؤى غــائــمــة. والــيــوم حــن يــقــول املــلــك، 
فــي لقاء طلبة الجامعة األردنــيــة والــنــواب، 
فإن  ينسحب،  أن  الفاشل  املــســوؤل  على  إن 
ــنـــاس يـــســـألـــون عـــن آلـــيـــة اخـــتـــيـــار الـــقـــادة  الـ

والوزراء وأسسه. 
تتحرك عند  القرابات  إن  امللك  يقول  وحــن 
محاسبة أي مــســؤول، فــإن الــنــاس يسألون 
عـــن مــحــاســبــة الــلــيــبــرالــبــن الـــذيـــن خـــّربـــوا 
وأفــســدوا فــي القضاء واملــؤســســات العامة، 
الــفــوســفــات، ويطلبون  وخــصــوصــا شــركــة 
ــكـــردي، املــحــكــوم  جــلــب صــهــر املــلــك، ولــيــد الـ

والهارب.
ليس التقصير في الحساب هنا مسؤولية 
املـــلـــك، بـــل الــبــرملــانــات واألجـــهـــزة الــرقــابــيــة، 
من  وحوسبت  حوكمت  شخصيات  فثالث 
وزن ثــقــيــل، كـــان املــلــك هـــو مـــن تــابــع الــدفــع 
بمعاقبتها، مدير املخابرات األسبق، محمد 

السرديات المتناقضة و»سوتشي« الخيبة

األردن... األسعار تعيد المعارضة إلى الشارع

مخابرات األسد 
وإيران أرسلت 1200 
شخص ال يستطيع 

بوتين أن يقنع حتى 
كلبه بأنهم يمثلون 

الشعب السوري

مواجهة غضب 
الناس قد تطيح 

الحكومة التي ستجر 
معها مجلس النواب 
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األفغان يعيشون هاجس الصواريخ

صبي وكّمامة في يوم السرطان

17

كابول ــ صبغة اهلل صابر

كلما تـــأزم الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان كلما 
 بــهــم 

ّ
ــل ــ ــكــــرار مــــا حـ خـــشـــي األفــــغــــان مــــن تــ

القوات  خــروج  بعد  األهلية  الحرب  أثناء 
الــســوفــيــيــتــيــة مـــن الـــبـــالد، وتـــحـــديـــدًا بــعــد ســقــوط 
الــحــكــومــة املـــوالـــيـــة لــلــســوفــيــيــت ودخــــــول أحــــزاب 
التسعينيات  بـــدايـــة  فـــي  كـــابـــول  إلــــى  املــجــاهــديــن 
من القرن املــاضــي. من أبــرز ما يتذكرونه في تلك 
الفترة العصيبة التي انتهت بدخول حركة طالبان 
إلــى كابول في عــام 1995 سقوط الصواريخ على 
رؤوسهم والذي أدى إلى مقتل آالف املدنين، وترك 

العاصمة األفغانية مدمرة.
ذلك ما تبّينه الكتب التي ألفت عن ويالت الحرب 
األهلية في بلد ما زال يعاني من استمرار دوامة 
العنف وهو ما يتضح من خالل استمرار سقوط 
الصواريخ في أنحاء عدة من البالد. لم يشمل ذلك 
 مجرد حدوثه في بعض 

ّ
جميع األقاليم واملدن لكن

املناطق يجدد الخوف الكامن في قلوب األفغان ملا 
لهم من تجارب مريرة مع هذه الذكرى السيئة.

يــقــول محمد مــوســى )77 عــامــًا( وهــو أحــد سكان 
ــابـــول: »أخـــــاف من  مــنــطــقــة وزيــــر أكــبــر خـــان فـــي كـ
لفظة الصاروخ حتى، إذ لدي ذكريات مريرة عنه. 
الليالي  إحــدى  فــي  نائمن  أذكــر جيدًا عندما كنا 
ــان الــحــرب األهــلــيــة بــن األحــــزاب الــجــهــاديــة في  إبـ

ثالثة  سقطت  عــنــدمــا  املــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
صواريخ على منزلنا في منطقة وزير أكبر خان«. 
يضيف: »استيقظت مع جميع أفــراد أسرتي على 
دوي االنفجار داخــل املنزل، وجــدت إحــدى الغرف 
ــــان داخــلــهــا أخـــتـــي وابـــنـــي وأخــــي.  قـــد ســقــطــت وكـ
بـــدأنـــا نـــصـــرخ، فـــجـــاء الـــجـــيـــران الــقــالئــل إلــيــنــا إذ 
 معظمهم كــان قــد فــر مــن املــنــطــقــة«. ظــل الرجل 

ّ
إن

يخرجون  لعلهم  الفجر  حتى  يبحثون  معه  ومــن 
وجــدوا  الصباح  وفــي  عليهم،  الغرفة  مــن سقطت 
الجميع قتلى. لم تقف مأساته عند هذا الحد بل 
الــدفــن ومــراســم الجنازة،  كــانــت املشكلة حتى فــي 
فمع هاجس سقوط الصواريخ تمكن أفراد قالئل 

من نقل الجثث إلى املقبرة.
كــذلــك، يتحدث جـــاره وحــيــد الــلــه عــن إصــابــة ابنه 
في سقوط صــاروخ على منزله. وكــان الــدم ينزف 
 الوالد عجز عن نقله إلى أّي مكان لتلقي 

ّ
منه، لكن

أيــام حياتي   »أصعب 
ّ
إن الله  العالج. يقول وحيد 

إبــان الحرب األهلية،  التي عشتها في كابول  تلك 
وأتـــذكـــر جــيــدًا أيـــام الــصــواريــخ الــتــي تسقط على 
 

ّ
إال الصباح  رؤوسنا كاملطر، ما كنا نستيقظ في 

 ذلك كان 
ّ

على أصوات الصواريخ. واألصعب من كل
املستشفيات.  إلــى  الــجــرحــى  نقل  عند  مــا يحصل 
 معظم األطباء تركوا املدينة فكنا بشق 

ّ
كذلك، فإن

األنــــفــــس نــحــصــل عـــلـــى الــــعــــالج بـــعـــد مــخــاطــرتــنــا 
بالوصول«. يضيف: »في عصر أحد األيــام، سقط 

ــان ابـــنـــي داخـــل  ــاروخ عــلــى مــنــزلــنــا، حــيــث كــ الــــصــ
املــطــبــخ وأصــيــب فــي صــــدره بــشــظــايــا الـــصـــاروخ، 
حاولنا إنقاذه فلم نجد سيارة إسعاف. فحاولنا 
بما لدينا من وسائل إسعاف وبعد صعوبة بالغة 
 شيء ألجل 

ّ
توقف النزيف ونجا ابني، ثم بعنا كل

الخروج من كابول حفاظًا على أرواحنا«.
اآلن وبعد مضي أكثر من عقدين من الزمن عندما 
وتحديدًا  األفغانية،  املــدن  على  الصواريخ  تسقط 
على كابول يخشى األفغان من تكرار تلك التجربة. 
طوال السنوات األخيرة لم تكن الجماعات املسلحة 
 فــي بعض القرى 

ّ
تلجأ إلــى إطــالق الــصــواريــخ إال

 الصواريخ اآلن تسقط على العاصمة 
ّ
النائية، لكن

كابول، خصوصًا على املناطق التي تتواجد فيها 
كذلك،  الحكومية.  واملنشآت  األجنبية  املؤسسات 
الــداخــلــيــة   االســـتـــخـــبـــارات األفــغــانــيــة ووزارة 

ّ
فــــإن

تعلن بن الحن واآلخر عن إحباط عمليات إطالق 
صواريخ على كابول.

تعرضت منطقة وزير أكبر خان، حيث املؤسسات 
والسفارات األجنبية، مرات عديدة خالل األسابيع 
املاضية إلــى إطـــالق صــواريــخ، عــدا عــن الهجمات 
تترك غير  لم  ها 

ّ
أن األخـــرى. وبالرغم من  املختلفة 

إصابات طفيفة وخسائر مادية، فقد أثارت الذعر 
 أكثر من العمليات 

ّ
في أوساط سكان العاصمة ككل

االنتحارية.
يــقــول الــشــاب علي مــرتــضــى: »نــخــاف جــدًا عندما 

نــســمــع صــــافــــرات اإلنــــــــذار الـــتـــي تـــأتـــي عــــــادة مــن 
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة لــــدى ســقــوط الـــصـــواريـــخ. ال 
أخاف كثيرًا من العمليات االنتحارية بقدر خوفي 
ــهــا تتعرض 

ّ
مـــن ســقــوط الـــصـــواريـــخ، فـــاألســـرة كــل

للخطر«. وعادة ما تأتي الصواريخ من املديريات 
واملــنــاطــق الــبــعــيــدة الــتــي فــيــهــا نــفــوذ للجماعات 
وغيرهما،  خيل  وأت  بــاغــرامــي  كمنطقة  املسلحة 
بالرغم من تركيز الداخلية عليها أخيرًا، كما يقول 

الناطق باسمها نجيب دانش.

مجتمع
الــعــراق بعدما  إلــى  رّحــلــت ثمانية بحرينين  املنامة   

ّ
أن رايــتــس ووتـــش«  أعلنت منظمة »هيومن 

مدينة  إلــى  الثمانية  ترحيل  وجــرى  معارضيها.  بنفي  البحرين  متهمة  جنسيتهم،  من  جردتهم 
النجف في جنوب العراق الثالثاء والخميس املاضين بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقًا 
للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق 
األوسط في املنظمة: »سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع املعارضة مع 
)فرانس برس( نزعها الواضح لجنسية مواطنن ال ترغب فيهم«. 

شارك مئات األطفال الفلسطينين في قطاع غزة، أمس األحــد، في احتجاج على تــرّدي األوضاع 
االقتصادية في القطاع. ورفع املشاركون في ساحة السرايا بمدينة غزة، الفتات ُكتب على بعضها: 
 نسبة الفقر بلغت نحو 80 في املائة 

ّ
»ارفــعــوا الحصار عن غــزة«. بحسب آخــر اإلحــصــاءات، فــإن

في غــزة، وارتفعت نسبة البطالة بن املواطنن إلى 50 في املائة. ويعاني القطاع من تدهور في 
الثالث عشر على  األوضــاع االقتصادية واإلنسانية، جراء الحصار املفروض من إسرائيل للعام 
)األناضول( التوالي، وتعثر جهود املصالحة الداخلية. 

أطفال غزة يحتجون على »تردي األوضاع االقتصادية«البحرين ترّحل 8 أشخاص جّردتهم من جنسيتهم

خارج كابول أوقعت الصواريخ خسائر في األرواح، 
على  األخــيــرة  الفترة  في  سقوطها  أدى  فقد 
مقتل  ــى  إل ــراه  ف إقليم  مــن  مختلفة  مناطق 
وإصابة 16 شخصًا. ولم تتبن مسؤولية الهجوم 
يــحــدث في  أّي جــهــة، وهــو مــا  ــصــاروخــي  ال
ويثير  مجهوًال  الوضع  يبقي  ما  األحيان،  معظم 
تساؤالت األفغان حول الجهة المنفذة للهجمات 

الصاروخية وأهدافها.

جهات مجهولة

ــیـــمـــوريـــال« فــــي مــديــنــة  قـــبـــالـــة مــســتــشــفــى »تــــاتــــا مـ
مومباي، عاصمة والية ماهاراشترا الهندية، يجلس 
اللون  أخضر  كبیر  بالستیكّي  وعــاء  على  الصبّي 
يــحــوي حــاجــیــات مــخــتــلــفــة وضــعــتــهــا فــیــه والـــدتـــه. 
الصغیر أنهى للتّو واحدة من مراحل عالجه الخاص 
منزلهما.  إلــى  به  لتعود  والدته  وينتظر  بالسرطان، 
ي فمه وأنفه 

ّ
 الكّمامة الطبیة البیضاء التي تغط

ّ
ولعل

وبالتالي  املــتــأّزمــة،  الصحیة  حالته  على  دلیل  خیر 
مــنــاعــتــه املـــتـــدهـــورة. أمــــس، فــي الـــرابـــع مــن فــبــرايــر/ 
لــلــســرطــان  الــعــاملــي  ــیـــوم  الـ ــادف  ــ شـــبـــاط 2018، صـ
الــدولــي ملكافحة السرطان  الــذي يحتفل به االتــحــاد 
 عام. أمس، كان يوم ذلك 

ّ
في مثل هذا الیوم من كل

الصبّي )الصورة( ونحو 2.5 ملیون مريض هندي 
آخر يتعايشون مع السرطان بمختلف أنواعه. لكّن 

ألــف   700 مــن  أكــثــر  أّن  يجهلون  بمعظمهم  هـــؤالء 
 الوطني ملرضى 

ّ
مريض جديد ُيدَرجون في السجل

السرطان في البالد. كذلك، هم بمعظمهم يجهلون أّن 
أكثر من 556 ألف وفاة في البالد مرتبطة بشكل أو 

بآخر بمرض السرطان.
تجدر اإلشــارة إلــى أّن التبغ لوحده يتسّبب بحسب 
 حاالت السرطان في 

ّ
املعنینی بنحو 40 في املائة من كل

الهند، وأّن 2.500 وفاة تسّجل يومیًا في البالد نتیجة 
أمراض مرتبطة بالتبغ. وهو األمر الذي يدفع ناشطنی 
ومهنینی صحینی إلى املطالبة بتكثیف الجهود للحّد 
التبغ  أي منتجات  السعوط،  أو  الشمة  استهالك  من 
الذي  الفم  بسرطان  مباشرة  واملرتبطة  غ 

َ
مض

ُ
ت التي 

يسّجل  في الهند أعلى نسبة عاملیًا.
)العربي الجديد(
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)إندرانيل مخرجي/ فرانس برس(



ديون ثقيلة
ــثـــاث املـــاضـــيـــة، تــراكــمــت  خــــال الـــســـنـــوات الـ
الــــديــــوان عــلــى الــطــبــشــات لــيــصــبــح مــطــالــبــا 
بسداد 250 ألف دينار أردني )353 ألف دوالر 
أمـــيـــركـــي( لـــلـــمـــصـــارف، وهــــي أمــــــوال أنــفــقــهــا 
على مزرعته. وقبل أشهر عندما وجد نفسه 
قدرته على  لعدم  القضائي  للتنفيذ  مطلوبا 
السداد، اقترضت زوجته 10 آالف دينار )14 

ألف دوالر( لسداد ديونه.
 نحو 

ّ
أن إلــى  إحــصــاءات شبه رسمية  تشير 

لــلــتــنــفــيــذ  مــطــلــوبــن  ــاتــــوا  بــ مـــــــزارع   18.600
القضائي بعدما عجزوا عن السداد للجهات 
الدائنة، فيما يقدر معنيون بالقطاع الزراعي 
املــــزارعــــن  مــــن  املــــائــــة  فــــي  مــــن 40  ــثــــر  أكــ  

ّ
أن

األشهر  غضون  فــي  القطاع  مــن  سيخرجون 
الستة األولى لسريان قرار الضريبة.

املـــزارع أشــرف عبيد، الــذي اختار املبيت في 
الضريبة   

ّ
أن يؤكد  املفتوح،  االعتصام  مكان 

الـــ10 في املائة: »فرضت ضريبة 10  تتجاوز 
 مدخل من مدخات اإلنتاج 

ّ
في املائة على كل

لتبلغ على املنتج النهائي ما بن 40 و50 في 
مزرعة  يمتلك  الــذي  الثاثيني  يبن  املــائــة«. 
ــّمــــان(،  ــــرب عــ ــن فــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــط )غــ ــ ــ دواجـ
»الضريبة   

ّ
أن املــائــدة  بيض  بإنتاج  تختص 

ــيــــض الــتــفــقــيــس،  ــلـــى الــــعــــلــــف، وبــ فــــرضــــت عـ

املستخدم  والــغــاز  )الكتاكيت(،  والصيصان 
فــي الــتــدفــئــة، وغــيــرهــا مــن حــلــقــات اإلنـــتـــاج... 
طبق البيض الذي كانت تبلغ كلفته دينارين 
سيرتفع إلى دينارين وعشرين قرشا، وربما 
 »األســوأ 

ّ
يقترب من ثاثة دنانير«. يتابع أن

نا ندفع ضريبة على الدجاج امليت، 
ّ
من ذلك أن

إذ يــتــعــرض الــــدجــــاج لــكــثــيــر مـــن األمــــــراض، 
على  ضريبة  فندفع  بأكمله،  يموت  وأحيانا 

املوت«.

رصاصة الرحمة
يبلغ  الرسمية،  اإلحصائيات  أحــدث  بحسب 
عدد مزارع الدواجن في األردن 2700 مزرعة، 
الــدواجــن عدد  النوعي ملربي  االتحاد  ويقّدر 
عبيد  اآلالف.  بعشرات  القطاع  فــي  العاملن 
ــــذي ورثـــهـــا  ــده الــ ــ ــ ــــذي ورث املـــهـــنـــة عــــن والـ الــ
بــدوره عن والــده الــذي أســس مزرعة دواجــن 
عام 1956، يشعر بالقلق: »ال أعرف غير هذه 
املزرعة.  الضريبة سأغلق  بقيت  فــإذا  املهنة، 
الــذي سأعمله«.  أعــرف مــا  لكن، حتى اآلن ال 
يقترح على الحكومة في حال لم تتراجع عن 
الضريبة أن »تأخذ مزارعنا وتسدد ديوننا 
مدين  أنــا  السجن.  فــي  أنفسنا  ال نجد  حتى 
بـ120 ألف دينار )169 ألف دوالر( للمصارف، 
ــن املــســتــحــيــل أن أتــمــكــن مـــن الــــســــداد في  ومــ

عمان ــ محمد الفضيالت

قـــطـــع املــــــــــزارع، ركــــــاد الـــطـــبـــشـــات، 
أكــثــر مــن 200  كيلومتر مــن قرية 
العيص التابعة ملحافظة الطفيلة 
في  ليشارك  عــّمــان،  العاصمة  إلــى  الجنوبية 
ــزارعـــون  االعــتــصــام املــفــتــوح الــــذي يــنــفــذه املـ
ــواب األردنــــــــــي. بــعــد  ــ ــنـ ــ أمـــــــام مـــقـــر مـــجـــلـــس الـ
ثــاثــن عــامــا مــن العمل فــي قــطــاع الــدواجــن، 
مــن صغار  عــامــل ليصبح  مــن  انتقل خالها 
الخمسيني  مستقبل  يــتــراوح  املستثمرين، 
 »أحاها ُمّر« 

ّ
بن خيارات محدودة، يقول إن

وتــنــحــصــر بـــن »الــســجــن لــعــدم الـــقـــدرة على 
سداد القروض، أو إغاق املزرعة، أو العودة 
الخسائر  أو  القليلة  ــاح  ــ األربـ مــع  للتعايش 
ــال تــراجــعــت  ــ ــتـــي يــمــكــن احــتــمــالــهــا فــــي حـ الـ

الحكومة عن الضرائب الجديدة«.

اعتصام
بدأ املزارعون في القطاع النباتي والحيواني، 
يوم الثاثاء املاضي، اعتصاما مفتوحا أمام 
مــجــلــس الـــنـــواب، لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء ضريبة 
الحكومة على  التي فرضتها  املائة  الـــ10 في 
ُمدخات )املواد األولية واألدوات والخدمات( 
اإلنتاج الزراعي. وقرر العشرات منهم اعتبارًا 
مـــن الــخــمــيــس املـــاضـــي، املــبــيــت فـــي الــســاحــة 
املقابلة ملجلس النواب ملزيد من الضغط على 

الحكومة وأعضاء املجلس.
يرفض الطبشات مصطلح »ضريبة« ويقول 
ـــِرئ وســط 

َ
بــيــنــمــا يــجــلــس عــلــى فـــــراش ُمـــهـــت

مــجــمــوعــة مــن زمــائــه الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع 
نفسه: »هذه ليست ضريبة بل ضربة قاضية 
ــره بــإغــاق  ــ تـــدفـــع بــنــا إلــــى الـــقـــبـــر«. حــســم أمـ
مزرعته إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، 
وهي خطوة في حال اتخذها فإنها ستتسبب 
ــه مــصــدر  ــديـ  لـ

ً
فــــي خــــســــارة نـــحـــو 40 عــــامــــا

دخلهم الوحيد. يؤكد: »قبل فرض الضريبة 
كنت أخسر منذ ثاث سنوات، ومع ذلك بقيت 
أعمل بأمل أن أعوض خسائري. لكن، مع هذه 
الضريبة- الضربة لن أعوض خسائري ولن 

أتمكن من العيش أنا وعائلتي«.
األضـــــــــرار الـــنـــاتـــجـــة عــــن اإلغــــــــاق املــحــتــمــل 
ــرة الــطــبــشــات  ــلـــمـــزرعـــة، ال تــنــحــصــر بــــأســ لـ
املــكــونــة مــن تسعة أفــــراد، وأخــوتــه الخمسة 
ــعـــن  ــه، والـــعـــمـــال األربـ ــعـ الــــذيــــن يــعــمــلــون مـ
فيها من أبناء الطفيلة، بل تتعدى ذلك إلى 
»مزرعتي  يقول:  أخــرى ستتضرر.  قطاعات 
حــلــقــة فـــي عــمــلــيــة إنـــتـــاج أكـــبـــر، فسيتضرر 
النجار وموزع الغاز وتاجر األعاف وغيرهم 
ــيـــري مـــزارعـــهـــم،  عـــنـــدمـــا أقـــفـــلـــهـــا، ويـــقـــفـــل غـ
وسيتضرر املواطن الذي سيضطر إلى شراء 
 دجاج بأسعار عالية بسبب تراجع الكميات 
املــــــــــــــــعــــــــــــــــروضــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق«.

مزارعو 
األردن

اعتصام مفتوح 
رفضًا للضرائب 

الجديدة

مهدد  األردن  في  المواشي  وتربية  الزراعة  قطاع 
بضربة كبيرة قد تقفل كثيرًا من المزارع. هذا ما يؤكده 
مزارعون يعتصمون منذ األسبوع الماضي أمام مبنى 

البرلمان في عمان احتجاجًا على ضرائب جديدة

ال تقل معاناة عائالت 
معتقلي االحتجاجات 

التي شهدتها منطقة 
الريف في المغرب 

منذ أشهر عن معاناة 
الناشطين المحتجزين. 

تتنّوع المعاناة اليومية 
للعائالت ما بين نفسية 

واجتماعية واقتصادية 
بانتظار انتهاء المحاكمات

عائالت معتقلي الريف المغربي تعاني بصمت

هذه ليست ضريبة بل 
ضربة قاضية تدفع 
بالمزارعين إلى القبر

»رصاصة الرحمة« التي 
أطلقتها الحكومة على 

مربي األبقار

انتظار األسرة الحكم 
في حق أحد أبنائها 

المعتقلين يشبه 
اإلمساك بجمرة

نحو 12 ساعة ذهابًا 
ومثلها إيابًا، فقط من 

أجل زيارة ال تتجاوز ساعتين
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الرباط ــ حسن األشرف

تتعّدد أشكال املعاناة لدى عائات معتقلي 
الشباب  الناشطن  مــن  الــريــف  احتجاجات 
الدار  املحتجزين في سجن عكاشة بمدينة 
أيضا  عليهم  حكم  ممن  وغيرهم  البيضاء، 
في مدينة الحسيمة. وبن املعاناة األسرية 
والعاطفية والنفسية واللوجستية واملعاناة 
االقتصادية، يتشّكل مزيج من اآلالم بدأ مع 
اعتقال وحبس أبنائهم وأقاربهم. حكم على 
بعض الناشطن بمدد مختلفة فيما ينتظر 
آخـــــــرون مــحــاكــمــتــهــم، فــــي حـــالـــة االعـــتـــقـــال 

االحتياطي.
 
ّ
إن نــوال بن عيسى  الريفية  الناشطة  تقول 

التي  النفسية  املعاناة  هــي  األولـــى  املشكلة 
تــتــجــّرعــهــا عــائــات الــعــديــد مــن الناشطن 
املعتقلن، فغياب فرد من األسرة واحتجازه 
االحتجاجات  في  شــارك  كونه  السجن،  في 
الشعبية السلمية، وانتظار الحكم عليه، له 
 انتظار األســرة 

ّ
وقــع نفسي قــاٍس. تتابع أن

الــذي سينطق في حق أحــد أبنائها  الحكم 
املعتقلن منذ شهور يشبه اإلمساك بجمرة: 
»االنتظار قاتل، وفقدان االبن أو الزوج أكثر 
وعائاتهم  الناشطن   

ّ
أن قسوة، خصوصا 

 املعتقلن لم يفعلوا ما يوجب 
ّ
يعتبرون أن

االجتماعية  بالعدالة  طالبوا  فقد  العقوبة، 
ال غير«.

ــــس بـــوزوبـــع  املـــحـــلـــل واملـــعـــالـــج الــنــفــســي أنـ
 أكبر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــــدوره إن يــقــول لـــ

شــرخ تعيشه عــائــات املعتقلن هــو الشرخ 
ه حدث 

ّ
النفسي الذي يصيب أفرادها، ذلك أن

 
ّ
جلل يرخي بظاله على األســرة، مضيفا أن
الحالة النفسية للوالدين واألشقاء والزوجة 
ــفـــرد،  ــــك الـ تـــتـــأثـــر بــشــكــل كــبــيــر بـــاعـــتـــقـــال ذلـ
ويــجــعــلــهــا عـــرضـــة ألمــــــراض نــفــســيــة جـــراء 
الــقــلــق والــتــوتــر، مــا قــد يـــؤدي إلـــى اإلحــبــاط 
 كثيرًا من أفراد 

ّ
واالكتئاب. يتابع بوزوبع أن

عائات معتقلي الريف يعانون من أمراض 
نفسية، كونهم يواجهون العديد من املشاكل 
املرتبطة بنظرة املجتمع املحيط إلى هؤالء 

ــات لــهــم  ــامـ ــهـ املــعــتــقــلــن، خـــصـــوصـــا بـــعـــد اتـ
بالنزعة االنفصالية، وانتمائهم أساسا إلى 

منطقة جغرافية مهمشة.
ومــن صــور معاناة عائات معتقلي »حــراك 
في  أبنائها  لــزيــارة  ل 

ّ
التنق مشكلة  الــريــف« 

من حيثيات وظروف املحاكمات املاراثونية. 
 أسرة املعتقل باتت ملزمة باملجيء 

ّ
يتابع أن

متكبدة  الحسيمة،  مــن  البيضاء  الـــدار  إلــى 
عــــنــــاء الـــتـــنـــقـــل لـــحـــضـــور جـــلـــســـة املــحــاكــمــة 
أمر  تتدبر  أن  الثاثاء، وعليها  يــوم  األولــى 
السجن يوم  ابنها في  لتقوم بزيارة  املبيت 
األربــــعــــاء، ثـــم تــعــود أحــيــانــا إلـــى الحسيمة 
فـــي الـــريـــف، لــتــرجــع يـــوم الــجــمــعــة لحضور 
من  هناك   

ّ
إن يقول  الثانية.  املحكمة  جلسة 

العائات من تجد طريقة للمكوث في الدار 
الــبــيــضــاء مــنــذ الـــثـــاثـــاء إلــــى الــجــمــعــة، بن 
زيارة السجن وحضور املحاكمات، ثم تقفل 
الريف مساء الجمعة،  عائدة إلى بيتها في 
وهناك من تتكّبد عناء التنقل أكثر من مرة 
الطويلة بن  املــســافــة  األســبــوع، قاطعة  فــي 

الحسيمة والدار البيضاء.
مشكلة التنقل خفف من معاناتها تخصيص 
املــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق اإلنـــســـان حافلة 
لعدد من األسر الريفية، شرط أن يجري نقل 
 أسبوعن، وذلك في 

ّ
العائات مرة واحدة كل

مبادرة منه للمساهمة في التخفيف من ثقل 
مصاريف التنقل املنهكة للعائات.

وكـــــان املــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان 
ــــف اســتــعــمــال  ــابـــق وقـ ــــت سـ قــــد قــــــّرر فــــي وقـ
الــحــافــلــة مــن طـــرف األســــر، مــرجــعــا ذلـــك إلــى 
»نقلها أشخاصا غير معنين بالزيارة وال 
 عن 

ً
تربطهم عاقة قرابة مع املعتقلن، فضا

أن يتراجع املجلس،  تجاوزات أخــرى«، قبل 
وهــــو جـــهـــاز حـــكـــومـــي، عـــن الــــقــــرار، ويــعــيــد 

الحافلة إلى متناول األسر بشروط.
ــرة الـــســـلـــبـــيـــة إلــــــى أبـــنـــاء  ــظــ ــنــ وعــــــــدا عـــــن الــ
وأشـــقـــاء املــعــتــقــلــن الــصــغــار فـــي املـــــدارس، 
هم »ال يريدون مصلحة الوطن، 

ّ
فيتهمون أن

 احــتــجــاجــاتــهــم شــغــب وفــتــنــة تــزعــزع 
ّ
وأن

االستقرار في الباد«، بحسب ما يروي أحد 
تزداد  الجديد«،  »العربي  لـ املعتقلن  أشقاء 
آالم العائات فتصل إلى املعاناة املعيشية 
املـــــريـــــرة، جــــــراء غـــيـــاب عـــــدد مــــن مــعــيــلــيــهــا 
أوضــــــاع   

ّ
ظــــــل ـــي  فــ ــن،  ــجــ الــــســ أســـــــــوار   وراء 

اقتصادية قاسية.

ســجــن عــكــاشــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، فــاملــســافــة 
طـــويـــلـــة بــــن الــحــســيــمــة والــــــــدار الــبــيــضــاء، 
األســـرة نحو 12 ساعة ذهابا  فيها  تمضي 
ــارة ال  ــ ــل زيــ و12 ســـاعـــة إيــــابــــا، فــقــط مـــن أجــ

تتجاوز ساعتن.
الزفزافي، والد  في هذا الصدد، يقول أحمد 
الــنــاشــط الــريــفــي املــعــتــقــل نــاصــر الــزفــزافــي، 
 التنقل من الحسيمة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

إلــــى ســجــن عــكــاشــة رحــلــة عــــذاب تقاسيها 
ــا فــــي الــــــدار  ــهـ ــتــــي ال أقــــــــارب لـ ــائــــات الــ ــعــ الــ
الــبــيــضــاء لــــإيــــواء، وحـــتـــى لـــو كــــان لــديــهــا 
 
ّ
الــتــعــويــل عليهم، ألن هــنــاك يصعب  أقــــارب 

املــــدة الــزمــنــيــة ملــتــابــعــة مــحــاكــمــة الناشطن 
ـــه فــي البداية 

ّ
أن الــزفــزافــي  طــويــلــة. يستطرد 

كـــانـــت هـــنـــاك جــلــســة واحــــــدة فـــي األســـبـــوع 
ــه املــحــتــجــزيــن خــلــف  ــاقــ ملــحــاكــمــة ابـــنـــه ورفــ
 هيئة املحكمة 

ّ
أسوار سجن عكاشة، غير أن

إلــى جلستن في األسبوع  ارتــأت تمديدها 
للملف وتشعب  الكبير  الحجم  إلــى  بالنظر 
ذلك  إلى غير  الطويلة،  واملرافعات  القضايا 

ا نعتب على 
ّ
 هــذه الضريبة. من قبل، كن

ّ
ظــل

الزراعي، اآلن  القطاع  ها ال تدعم 
ّ
أن الحكومة 

ال نريد أّي دعم، بل يكفينا شر الضريبة«.
رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــســـويـــق الـــحـــلـــيـــب، مـــــروان 
صوالحة، الذي يمتلك مزرعة أبقار في منطقة 
الــضــلــيــل الــتــابــعــة ملــحــافــظــة الـــزرقـــاء )شــمــال 
 مــشــكــلــة الــــزراعــــة ال 

ّ
شــــرق عـــمـــان( يـــؤكـــد أن

تتوقف عند قطاع بعينه: »جميع القطاعات 
الـــزراعـــيـــة تــعــانــي مـــن الــتــهــمــيــش«. وبحسب 
الــزراعــة يوجد فــي األردن 1211  أرقـــام وزارة 

مزرعة أبقار.
يتابع صوالحة: »قبل مصيبة الضريبة، كان 

مربو األبقار يعانون من مشكلتن رئيستن، 
تعايشنا معهما إلــى حــد مــا. األولـــى إغــراق 
ــلــــي بـــاملـــنـــتـــجـــات املــــســــتــــوردة  الـــــســـــوق املــــحــ
واملـــخـــالـــفـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات املـــحـــلـــيـــة. الــثــانــيــة 
امـــتـــاك مــســتــثــمــريــن كــبــار مـــــزارع ومــصــانــع 
ــــت نــــفــــســــه... هــــــــؤالء املـــســـتـــثـــمـــرون  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
ويعتمدون  الدنانير  ماين  يملكون  الــذيــن 
تكنولوجيا عالية، حققوا من خال مزارعهم  
الـــذي تحتاجه  الــذاتــي مــن الحليب  االكــتــفــاء 
مصانعهم، وبذلك جرى القضاء على صغار 
 صوالحة يرى في الضريبة 

ّ
املستثمرين«. لكن

الحكومة  أطلقتها  التي  الرحمة«  »رصــاصــة 
ــى االنــعــكــاس  ــار. يــشــيــر إلــ ــقــ عــلــى مـــربـــي األبــ
الــتــي تضم  مــزرعــتــه  املــبــاشــر للضريبة على 
30 رأسا من البقر، بالنسبة لألعاف قبل أّي 
شــيء آخــر: »البقرة تستهلك يوميا 32 كيلو 
من العلف، و30 بقرة تحتاج إلى طن يوميا، 
األعــاف،  املائة على  بإضافة ضريبة 10 في 
أي 30 دينارًا )42 دوالرًا( يوميا، و900 دينار 
زيــــادة ال يمكن  هـــذه  )1273 دوالرًا( شــهــريــا. 
احتمالها، وهي ضريبة ال تنحصر باألعاف 

بل تشمل جميع املدخات األخرى«.
الخمسيني الذي يعمل واثنان من أبنائه في 
إلــى ثاثة عمال، وطبيب  املــزرعــة، باإلضافة 
 
ّ
مـــشـــرف، ومـــهـــنـــدس مـــشـــرف، يــشــيــر إلــــى أن
أضــرار الضريبة تتجاوزهم لتطاول حلقات 
أخــرى في عملية اإلنتاج كالعاملن في نقل 
الحليب ومــزارعــي األعــاف. يشعر صوالحة 

بـــاملـــرارة لــلــحــال الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــقــطــاع، 
 »انــهــيــار الــقــطــاع الـــزراعـــي كــارثــة 

ّ
ويــؤكــد أن

وطــنــيــة، فـــالـــزراعـــة ركــــن أســـاســـي مـــن أركــــان 
الوطن إذا انهدمت انهدم الوطن«. 

عتب على المواطنين
ــد الــــشــــوبــــكــــي، الـــــــــذي حــضــر  ــ ــاهـ ــ املـــــــــــــزارع عـ
للمشاركة في االعتصام من بلدة الكريمة في 
الشمالية، يقول: »قبل الضريبة كنا  األغــوار 
 بنا الدمار«. يعيد 

ّ
نخسر لكن بعدها سيحل

الخسائر خال السنوات املاضية إلى إغاق 
ــحــــدود أمـــــام صـــــــادرات الــخــضــر األردنـــيـــة  الــ
كنتيجة لألزمة السورية. يعمل الشوبكي في 
الزراعة منذ عام 1972، ويعد اليوم من أكبر 
املستثمرين في األغوار الشمالية، حيث يزرع 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 600 دونـــــم، ويعمل  أرضــــا 
 وافـــــدًا، 

ً
ــا ــامـ  أردنــــيــــا و30 عـ

ً
ــا ــامـ لـــديـــه 70 عـ

الــذيــن  الــخــمــســة  فــي عمله أوالده  ويــســاعــده 
درسوا تخصصات ذات عاقة بالزراعة. تقدر 
وزارة الزراعة عدد القوى العاملة في القطاع 
النباتي بـــ142 ألــف عامل، نحو 70 في املائة 

منهم أردنيون. 
يشعر الستيني يخطر داهم على استثماره، 
بــعــدمــا بــلــغــت ديـــونـــه مــلــيــون ديـــنـــار أردنــــي 
مستحقة  الـــديـــون  تــلــك  دوالر(.  مــلــيــون   1.4(
عليه لصالح شــركــات زراعــيــة اشــتــرى منها 
مــســتــلــزمــات زراعـــيـــة ملــحــل يــمــتــلــكــه وبــاعــهــا 
بــــدوره بــالــديــن ملــزارعــن فــي املــنــطــقــة. يــقــول: 

»ديـــونـــي مــلــيــون ديـــنـــار، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
لـــي عــلــى املـــزارعـــن مــلــيــون ديـــنـــار لــكــنــنــي ال 
أســتــطــيــع مــطــالــبــة أّي مــنــهــم، فــمــن أطــالــبــه 
اإلضافية  الدنانير  القليل من  يستدين مني 
رفــع قضايا  مــن  أخــجــل  عائلته.  على  لينفق 
عــلــيــهــم... رفــعــت دعــــوى عــلــى شــخــص واحــد 

وشعرت بعدها بالندم«.
يــتــابــع املـــزارعـــون اعــتــصــامــهــم، لــكــن وبحجم 
على  كثيرًا  يعتبون  الــحــكــومــة،  مــن  غضبهم 
ــن اســـتـــيـــائـــهـــم مــن  ــنــــن، ويــــعــــبــــرون عــ ــواطــ املــ
ضعف التضامن الشعبي مع قضيتهم التي 
 آثارها السلبية ال تنحصر بهم بل 

ّ
يــرون أن

تشمل الجميع.

عمان

ا�ردن

شخابيطتحقيق

فؤاد هاشم

الــذي كان  أراه وحــيــدًا. الجميع كــان قريبًا منه أو هــو  لــم أعتد أن 
يقّرب الجميع منه، بحركته الدائمة وابتسامته التي نادرًا ما تغيب 

عن وجهه.
الشهيرة.  وجملتها  الجميلة  بابتسامتها  آمنة  كانت  األمــس،  في 
و شفت جهاد«. من 

ّ
ما كنت أزورها، كانت تقول: »بس شوفك كأن

ّ
كل

جهته، كان علي يعيد جملتها الشهيرة تلك، مع قليل من الحلف. 
 عن األوالد واألحفاد، من خالل الصور على 

ً
ثّم يبدأ حديثًا طويال

إّمــا تتبّدل بني زيــارة  الــصــور. وهــي  ــعــَرض 
ُ
ت طاولة الطعام. هناك، 

 واحدة من تلك الصور حكاية.
ّ

وأخرى، وإّما تزداد عددًا. لكل
آمنة كانت بكالمها القليل نفسه، في فرحها وحزنها ووجعها. لم 
ف علي عن الكالم أو دخوله إلى 

ّ
تكن تتفّوه بأسئلتها إال عند توق

شربها  اعتدُت  الحليب.  مع  الشهيرة  »النسكافيه«  لصنع  املطبخ 
عامًا. وتسأل  قبل خمسة وعشرين  بيتهما  مذ دخلُت  يَديه  من 
آمنة عن شؤوني اليومية وعملي وعن األوالد، أو تصّر علّي للبقاء 
يعود علي  ــا 

ّ
مل ابتسامتها،  تعود  الــغــداء.  هناك حتى يحني موعد 

ة الكالم من جديد.
ّ
ليستلم دف

لبيتك يــا آمــنــة مــســاحــة شــاســعــة فــي ذاكـــرتـــي. مــنــه انــطــلــقــُت إلــى 
واستقبلُت  الــثــانــيــة،  عــائــلــتــي  اكــتــشــفــُت  وفــيــه  ــزامـــي،  اإللـ التجنيد 
ووّدعــُت، وفرحُت بــوالدة جاد وحزنُت لغياب محمود. هناك، في 

بيتك لم أحّس لحظة بغربة. أمس، زرُت علي يا آمنة. كان وحيدًا ولم 
الهروب  حاولُت  مهمومًا.  مرتبكًا، مضطربًا،  كان  كعادته.  م 

ّ
يتكل

ني لم أفلح. بقيُت معه وقتًا أطول، أخبرني أّن حالتك إلى تحّسن 
ّ
لكن

ك سوف تعودين قريبًا إلى بيتك. واستعاد جملتك الشهيرة، 
ّ
وأن

ابتسامته شاحبة من دون  بعدك. كانت  تكرارها من  أراد  ما 
ّ
كأن

مالمح، وساعدته في تحضير »النسكافيه« مع الحليب. سمح لي 
بالتدخني داخــل املنزل، وكــّرر ما أخبره به الطبيب مــّرات ومــّرات، 
قبل أن يعود من جديد إلى طاولة الصور ويخبرني عن األحفاد 
بقّوته  دمعته  يحبس  كــان  الــشــاشــة.  خــالل  مــن  مونه 

ّ
يكل وكــيــف 

قريبًا. وعدته  بزيارتكما  الرحيل ووعدته  قــّررُت  املعتادة. حينها 
باالتصال لالطمئنان عليك.

ك عدِت إلى قريتك، حيث ولدِت. 
ّ
هم أخبروني أن

ّ
صل يا آمنة. لكن

ّ
لم أت

ن من الذهاب. رّبما هو الخوف. تحّججُت بأشياء كثيرة، 
ّ
لم أتمك

بيني وبني نفسي، كي ال أكون في وداعك.
اليوم، لم أقرع الباب. كان مفتوحًا. كان الجميع هناك إال أنت. وكان 
علي يكّرر كالمه. ترك دموعه تتحّرر من حبسها. اليوم، ألّول مّرة، 
أشحت بنظري عن علي وعن اآلخرين. تارة رحُت أنظر إلى األرض، 
وتارة أخرى رحُت أراقب الجدران. منذ خمسة وعشرين عامًا، لم 
فــي غرفة  قة 

ّ
لــوحــات تظهر مناظر طبيعية معل إلــى  يــوم  فــي  أنتبه 

الجلوس. أنا لم أعتد أن أجلس صامتًا بني جدران بيتك يا آمنة.
... ولم أعتد أن أراك وحيدًا يا علي.

صيدا ــ انتصار الدنان

تحّب أن تعّرف عن نفسها بـ »أم أحمد«. 
ولدت كاملة حسن حليمة في عام 1921. 
تقول إنها خرجت من فلسطن وهي في 
لديها  وكــان  عمرها،  مــن  عشرة  الثامنة 
أربـــعـــة أوالد ذكـــــور. تــنــحــدر مـــن مــديــنــة 
قرية  مــن  وزوجـــهـــا  الفلسطينية،  حــيــفــا 
صـــفـــوريـــة، وكــــان يــعــمــل فـــي بــــور حــيــفــا. 
الصهاينة،  مــن  بــالــخــوف  »حــن شعرنا 
ــــى بــلــدة  ــا وانــتــقــلــنــا إلـ ــنـ ــراضـ حــمــلــنــا أغـ
ــيـــث يـــعـــيـــش أهــــــل زوجــــــي.  ــفــــوريــــة حـ صــ
أن يبدأ  لفترة وجيزة، قبل  هناك مكثنا 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي شـــن هــجــمــاتــه على 
البلدة. ذهبنا إلى مكان تكثر فيه أشجار 
الـــزيـــتـــون. تــركــنــا مــالــنــا وكــــل مـــا نملك 
ــــي مـــعـــه شــرشــفــا  ــا، وحـــمـــل زوجــ ــنـ ــربـ وهـ
من  يحمينا  كــغــطــاء  الحــقــا  ليستخدمه 

الشمس واملطر«.
ــي أنـــه عــلــيــنــا أن  تــتــابــع: »أخــبــرنــي زوجــ
السير،  أكــن أستطيع  لم  أنني  إال  نهرب. 
إذ كنت قد أنجبت ابني قبل ثمانية أيام 
فقط. فما كان منه إال أن وضع الرضيع 
فـــي شــرشــف وحــمــلــه بـــن أســـنـــانـــه، كما 
حــمــل ولــديــن آخـــريـــن، فيما ســـرت خلفه 
إلى جانب ابني البكر. وصلنا إلى مكان 
احــتــمــيــنــا فــيــه لــبــعــض الـــوقـــت، ثـــم صــار 
ــدد مــــن الــــنــــاس، فـــأدركـــنـــا  ــ يــلــحــق بـــنـــا عـ
حينها أن األوضــاع تسوء. توجهنا إلى 
إلى  وتحديدًا  األقـــدام،  على  سيرًا  لبنان 
)جــنــوب(، وجلسنا تحت  جــويــا  منطقة 
األشــجــار. وبعد أيــام، قــال لي زوجــي إنه 
والــديــه.  ليتفقد  صفورية  إلــى  سيتوجه 
األطفال.  أال يذهب ويتركني مع  رجوته 
العمل،  أستطيع  لــن  احتجت شيئا،  فــإن 
إذ إن النساء في حيفا لم يعتدن العمل. 
أصر زوجي على الذهاب، وفي الطريق، 
كان هناك كمن للصهاينة. خال سيره 
ــقـــه، الحـــظـــا أن هـــنـــاك أشــخــاصــا  وصـــديـ
صديق،  الصهاينة:  فقال  بعيدًا.  يقفون 
الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــنـــي األمـــــــــان بــالــنــســبــة 
ــي  ــرب زوجــ ــتــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وحـــــن اقــ
وصديقه، قتلهما الصهاينة على الفور. 
ــن أشــــخــــاص رأوا  عـــرفـــت ذلـــــك الحـــقـــا مــ

الحادثة«.
مرت أيام ولم يعد زوجي. خفت وصرت 
أبــحــث عــنــه. قــصــدت بــّصــارة فــي منطقة 

ــرت لها  ــ ــنـــوب لـــبـــنـــان(. ذكـ الــصــرفــنــد )جـ
شهد. 

ُ
أوصاف زوجي، وأخبرتني أنه است

وتوضح أنها بقيت وأوالدهــا في جويا 
لب 

ُ
»ط تقريبا. بعدها،  أشهر  أربعة  مــدة 

مــنــا تــســجــيــل أســمــائــنــا تــمــهــيــدًا لنقلنا 
لبنان(.  )جنوب  الحلوة  إلــى مخيم عن 
هناك، عشنا في خيام لفترة طويلة من 
الــزمــن. وحــتــى أطــعــم أوالدي، اضــطــررت 
البيوت، وزراعــة  العمل في تنظيف  إلــى 
ــي. حــن عملت فــي األرض، طلب  األراضــ
مـــنـــي صــــاحــــب الـــعـــمـــل عـــــدم الـــحـــضـــور، 
الــبــيــت مـــع األوالد، وصـــار  والـــبـــقـــاء فـــي 
ــال أســبــوعــيــا.  ــ يـــرســـل لــــي مــبــلــغــا مــــن املــ
الصغير  ابني  إلــحــاق  الحــقــا، طلب مني 
أعباء  ليخفف عني  داخلية  مــدرســة  فــي 
ثم طلب مني  فرفضت.  واملأكل،  التعليم 
أن أبيعه إلى رجل ثري لم ُيــرزق بأوالد. 
عــنــدهــا، صــرخــت فـــي وجـــهـــه، وأخــبــرتــه 

بأنني أرفض ذلك بشكل قاطع«.
ــا بـــــــدأت الـــعـــمـــل،  ــدمـ ــنـ ــا عـ ــهــ وتــــوضــــح أنــ
إلــى منطقة  الــذهــاب  باتت تعرف كيفية 
 
ً
ــنـــوب لـــبـــنـــان(. قـــصـــدت مــحــا صـــيـــدا )جـ

لبيع األخشاب واشترت ألواحا خشبية 
إلى  أن تحملها معها حن تعود  أرادت 
فلسطن. إال أنــهــا مــا زالـــت حــتــى الــيــوم 
ــان. تــذكــر أن ابنها  ــكـ تــعــيــش فـــي هـــذا املـ

األكبر سنا كان مديرًا ملدرسة، ومسؤواًل 
فــي حــركــة فــتــح. إال أنـــه اســتــشــهــد خــال 
الثاني  ابنها  لبنان.  في  األهلية  الحرب 
تـــرك املـــدرســـة. حــاولــت جــاهــدة ثــنــيــه إال 
أنـــه كـــان يــريــد لــوالــدتــه أن تــرتــاح بعض 
الــشــيء. لكنه استشهد من جــراء سقوط 
قذيفة خــال عــودتــه إلــى البيت فــي أحد 
أيام العمل. ابنها الثالث قتل أيضا خال 
بفارق زمني قصير عن شقيقه  املعارك، 
ــانـــي. أمــــا ابــنــهــا الــصــغــيــر، فــمــا زال  ــثـ الـ
أنــه أصيب بمرض  إال  الحياة،  على قيد 
السرطان، ولديه ابنان متزوجان، وأربع 

بنات متزوجات أيضا.
أما عن حياتها وكيفية تدبير نفسها، 
فتقول: »أتــنــاول كــل وجبة مــن وجبات 
ــغـــداء عــنــد أحــــد الـــجـــيـــران. أمــا  طــعــام الـ
ــه مـــمـــا يــضــعــه  ــنـ ــأؤمـ طـــعـــام الـــعـــشـــاء، فـ
الناس في يدي من مال. أشتري اللبنة 
أو البيض والخبز، وأعد العشاء. أخجل 
ــاول الــطــعــام  ــ ــنـ ــ ــن جـــيـــرانـــي ألنـــنـــي أتـ مــ
عندهم، لكنني مجبرة على ذلك، وليس 
لدي خيار آخر«. يحزنها أنها لم تتمكن 
من أداء فريضة الحج. ورغــم مــرور كل 
هذه السنوات، ما زالــت تتمنى العودة 
أمــوت إال في  إلــى فلسطن. »أتمنى أال 

تراب فلسطن«.  

لم أعتد أن أراك وحيدًا يا علي

كاملة تتمنى الموت في فلسطين

لم تنس فلسطين )العربي الجديد(

مطالبات مستمرة 
بإطالق المعتقلين 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(

يتابع المزارعون اعتصامهم )العربي الجديد(

%40
من المزارعين سيغادرون القطاع في 

األشهر الستة األولى لسريان قرار الضريبة 
بحسب معنيين
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MEDIA
منوعات قضايا

أراز محمد أراش، سيلفان ميركاديار

تشكلت وحدات الحشد الشعبي 
في العراق سنة 2014، إثر فتوى 
مــن املــرجــع الديني األعــلــى، علي 
الــســيــســتــانــي، ووعــــدت بــصــد تــقــدم تنظيم 
الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة فــــي الــــعــــراق )داعـــــــش(. 
التحالف  هــذا  لــدور  السريع  التنامي  ولكن 
القوي  الشيعي  بمكونه  املتميز  العسكري، 
)مــا يقرنه بتدخل إيــرانــي إضــافــي بشؤون 
ــمــــاع، فــبــعــد أن  ــراق( لـــيـــس مـــوضـــع إجــ ــ ــعـ ــ الـ
هـــزم تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة رســمــيــًا في 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، أضــحــى 
جميع  مــوضــوع  الشعبي  الحشد  مستقبل 
املناظرات. ما يفرض العودة إلى نشأة هذه 
الـــقـــوة والـــعـــالقـــات املــعــقــدة بـــن مــكــونــاتــهــا 
والــدولــة العراقية والــجــوار اإليــرانــي، سعيًا 
إلى استشراف مالمح عراق الغد، خصوصًا 
التي  البرملانية  االنــتــخــابــات  إلــى  بالنسبة 

سُتجرى في مايو/ أيار املقبل.

تنظيم أرقط 
 مـــــن صـــــدام 

ّ
ــل ــ ــ ــدمــــت مـــــن كـ ــــخــ ــُت بــــعــــد أن اســ

قــامــت  وإيــــــران.  األمــيــركــيــة  حــســن واإلدارة 
الطائفية بتهييج التوترات بن الجماعتن 
ــرب الــســنــة  ــعــ ــي الـــــعـــــراق، الــ ــتـــن فــ ــيـ األســـاسـ
والــشــيــعــة، الــذيــن وجـــدوا أنفسهم فــي لعبة 
ــتــــواجــــه الـــقـــوى  ــــرق األوســــــــــط، حـــيـــث تــ ــــشـ الـ
ــــذت املــؤســســات  اإلقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة. وأخــ
الــتــوتــر،  الــعــراقــيــة تــضــعــف، كلما ازداد هـــذا 
وبلغ ذروته، حن قامت خالفة إسالمية على 
مــا يــزيــد عــن ثــلــث األراضــــي الــعــراقــيــة. وفــي 
هذا السياق، أصدر املرجع علي السيستاني 
ــلـــم أن تــشــكــيــل مــلــيــشــيــات  ــواه، مــــع الـــعـ ــ ــتـ ــ فـ
عــســكــريــة مــحــظــور فـــي الـــدســـتـــور الــعــراقــي 
وفــــق املـــــادة الــتــاســعــة، وأن رئــيــس الـــــوزراء 
السابق، نوري املالكي، قدم مرسومًا يسمح 
بتشكيلها وأقّره في البرملان. وكانت الفتوى 
في 13 يونيو/ حزيران 2014. أي بعد بضعة 
أيـــام مــن ســقــوط املــوصــل فــي قبضة تنظيم 
داعش، وعشية وقوع مجزرة قاعدة سبايكر 
ــدم فيها جــهــاديــون أكــثــر مــن 1600  الــتــي أعـ
شيعية  مليشيات  عــدة  استجابت  شيعي. 
لــهــذا الـــنـــداء ســريــعــًا. وبـــالـــتـــوازي، انضمت 
الفصائل  إلــى  املتطوعن  مــن  غفيرة  أعـــداد 

املختلفة.
تعد منظمة بدر من الوحدات األساسية في 
الحشد الشعبي، باإلضافة إلى عصائب أهل 
الــحــق، وســـرايـــا الــخــرســانــي، وحــركــة حــزب 
الله. واألخيران  النجباء، وسرايا حزب  الله 
يختلفان عن حزب الله في لبنان، على الرغم 
جميع  وتعتمد  األيديولوجي.  التقارب  من 
هـــذه املــلــيــشــيــات، الــتــي هــي مــن أهـــم الــقــوات 
العسكرية في الحشد الشعبي، على القوات 
وتمويلها.  لتدريبها  اإليــرانــيــة  العسكرية 
بحكم  »خمينية«،  أيديولوجية  ولجميعها 
لوائها للكيانات الدينية اإليرانية، ورغبتها 
الــنــظــام  املــعــلــنــة، بتطبيق  املــعــلــنــة، أو شــبــه 
الــســيــاســي اإليـــرانـــي فـــي الـــعـــراق، أي واليـــة 
االثني  الشيعية  فقه  من  املستوحى  الفقيه، 
عـــشـــريـــة. ويــتــجــلــى تــأثــيــر إيــــــران بــوضــوح 
أكبر في شخص اللواء في الحرس الثوري 
ــرانــــي، قــاســم ســلــيــمــانــي، الــــذي يــشــرف،  اإليــ
الــعــمــلــيــات العسكرية  بــشــكــل مــبــاشــر، عــلــى 
لعدة مليشيات شيعية في العراق وسورية 

في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. 
ــواء الـــعـــبـــاس،  ــ ــــوات، يـــأتـــي لــ ــقـ ــ ــــذه الـ خـــلـــف هـ
ولواء علي األكبر، وكالهما تابعان آلية الله 
السيستاني، ومموالن ومسلحان ومدربان 
أنهما جماعتان  الــعــراقــيــة. كما  الــقــوات  مــن 
صفوفهما  تضم  حيث  الــطــوائــف،  متعددتا 
من %15 إلى %20 من السنة. تليها الوحدات 
القريبة من الزعيم الشيعي مقتضى الصدر، 
التيار  يتسم  الــســالم.  مقدمتها سرايا  وفــي 
الـــصـــدري بــرؤيــة ديــنــيــة شيعية قــريــبــة من 
التصوف، وبرغبة في تعزيز القوة املركزية 
ــة عـــــن طــــريــــق ضــم  ــيــ ــراقــ ــعــ واملـــــؤســـــســـــات الــ
املــكــونــات األخــــرى فــي الــبــلــد.  ويــعــطــي هــذا 
الطيف فكرة عن االختالفات األيديولوجية 
بـــن الــجــمــاعــات املــؤلــفــة لــلــحــشــد الــشــعــبــي، 
ــران والــصــدري،  فــبــن الــتــيــاريــن، املــوالــي إليــ
تتقابل رؤى متناقضة، ويصل األمر أحيانًا 

إلى املواجهات املباشرة. 

رهان الوحدة الوطنية 
كــانــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة واعــيــة أن قــوات 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي لــــم تـــكـــن تــمــثــل مــكــونــات 
الــعــراق األخـــرى بشكل كـــاٍف، لــذا حــّثــت عدة 
إلى  االنضمام  على  شيعية  غير  مليشيات 
املسيحية  املليشيا  بينها  ومـــن  الــتــحــالــف. 
ــة بـــابـــلـــيـــون، ووحــــــــدات حـــمـــايـــة ســهــل  ــركـ حـ
ــديــــن والــحــشــد  ــائـــب صـــــالح الــ ــتـ نـــيـــنـــوى وكـ
القبلي وثالثتها من السنة. وهناك فصائل 
األقليات، كاليزيدين )وحدات  تمثل أصغر 

مقاومة سنجار( والشبك )لواء الشبك(. وفي 
املــجــمــل، مــا زال الــحــشــد الــشــعــبــي يــضــم في 
حاليًا،  مقاتل  ألــف  التسعن  قــرابــة  صفوفه 
موزعن على الوحدات املختلفة، بحسب ما 
قاله لكاتبي هذه الورقة، نائب قائد وحدات 

الحشد الشعبي على جبهة شمال العراق.
املوجهة  العديدة  االتهامات  من  الرغم  على 
ــبـــي بـــانـــتـــهـــاك حـــقـــوق  ــعـ إلــــــى الـــحـــشـــد الـــشـ
اإلنسان، وحتى جرائم الحرب، فإن فعاليته 
)قــوة املهام  الدولي  التحالف  العالية دفعت 
املــشــتــركــة( الـــذي تــقــوده الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــتــــزم مــــحــــاربــــة »الــــــدولــــــة اإلســــالمــــيــــة«،  ــلــ ويــ
إلــــى تـــدريـــب عــــدة مــلــيــشــيــات، وتــســلــيــحــهــا 
ــتــــوازي مــــع إعـــــــادة هــيــكــلــة  ــالــ وتـــمـــويـــلـــهـــا، بــ
السياسي  الفراغ  وبسبب  العراقي.  الجيش 
الــعــســكــري الــــذي تــركــتــه الــســلــطــة املــركــزيــة، 
الشعبي  الحشد  قــوات  سرعان ما أصبحت 
قــوة الضرب العسكرية األولــى على األرض 
ضد الجهادين، وإن دفع هذا إلى التساؤل 
جديا بشأن عالقتها مع الدولة. في الواقع، 
وفق تعريف ماكس فيبر للدولة، فإن عليها 
أن تستأثر باستخدام القوة. وبالتالي، فإن 
ــربـــي، مــكــونــًا مـــن فــصــائــل  تــنــظــيــمــًا شــبــه حـ
قد  للقومية،  لــدى بعضها طموحات عابرة 
العراقية  الــدولــة  وحـــدة  فعلي  بشكل  تــهــّدد 
الــــغــــزو  ــفـــهـــمـــا  بــــعــــد أن أضـــعـ ــا،  ــهــ ــمــ وتــــالحــ
األمـــيـــركـــي ســـابـــقـــًا. كــمــا أن طــائــفــيــة بعض 
املـــجـــمـــوعـــات وعــالقــتــهــا الــغــامــضــة بـــإيـــران 

أقلقت مراقبن عديدين.
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، ســمــح انــتــخــاب حيدر 
ــنـــصـــب رئـــيـــس  الـــــعـــــبـــــادي، الــــــــذي تــــولــــى مـ
الــوزراء في سبتمبر/ أيلول 2014، بتعزيز 
مؤسسات البلد، ودحض التوقعات بتفجر 
ــــراق، ال بــــل حـــتـــى بـــإعـــادة  ــعـ ــ الــــوضــــع فــــي الـ
رســم حـــدود الــشــرق األوســــط. وكـــان إصــدار 
مرسوم بضم وحــدات الحشد الشعبي إلى 
الجيش العراقي رغبة واضحة من العبادي 
في استعادة السيطرة عسكريًا، وفي جعل 
ــة« حــمــلــًة  ــيـ ــد »الــــدولــــة اإلســـالمـ الــحــمــلــة ضـ
عسكريًة وطنيًة، ال حربًا بن الطوائف، إال 
أن هذا الــوالء على الواجهة ال يمنع بعض 

بــعــد انــتــهــاء فــتــرة انــتــدابــهــا، والــتــي حــددت 
اإلسالمية.  الــدولــة  تنظيم  على  باالنتصار 
ولهذا أصّرت على تسليم جميع املليشيات 
أسلحتها بمجرد دحر الجهادين... لكن من 
دون نــتــائــج حــاســمــة إلـــى حــد الــلــحــظــة. ولــم 
يــخــفــف الــنــصــر الــــذي أعــلــن فــي الــتــاســع من 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي مـــن رغــبــة 
األراضــي  العمل بحرية على  من  املليشيات 
العراقية، بحجة وجود خاليا نائمة، وظهور 
للكاتبن  إرهــابــيــة جــديــدة. وأكـــد  تنظيمات 
نائب قائد جبهة الشمال العراقي في الحشد 
الشعبي، مصطفى إمامي، أن ال شــيء يلزم 
املليشيات بحل أنفسها سوى فتوى جديدة 
من املرجع الديني األعلى. غير أن هذا الرأي 
الشعبي.  الحشد  ضمن  بــإجــمــاع  يحظى  ال 
فقد قال علي الناطق الرسمي باسم الحشد 
ــاتــــو، ســـيـــد عـــلـــى هــاشــمــي،  فــــي طــــوزخــــورمــ
لــنــا إن تــقــريــر مــصــيــر الــحــشــد بــيــد الــبــرملــان 
العراقي. مع أن كال الناطقن الرسمين من 
املليشيا نفسها، منظمة بدر. كما أن لديهما 
آراء متعارضة جدًا حول الخطر الذي يمثله 
تنظيم »الــرايــات البيض«، حيث يــرى األول 
أنه من أهم التهديدات، ويعتبره الثاني غير 
خــطــر. وقـــد ظــهــر هـــذا الــتــنــظــيــم فــي نــواحــي 
طـــوزخـــورمـــاتـــو بــعــد الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة، وتــتــضــارب اآلراء حــول 

التهديد الذي يمثله.
عدا عن ذلك، تريد عدة مليشيات، قبل أن تسلم 
إمكانية  تــضــمــن  أن  لــلــحــكــومــة،  تــجــهــيــزاتــهــا 
ــقــــوات الــنــظــامــيــة، أو  إدمــــــاج رجـــالـــهـــا فـــي الــ
الحصول على معاشات للمقاتلن السابقن 
ــرروا الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة املــدنــيــة. من  ــ إذا قـ
املؤكد أن تأمن تعويضات وانتهاج سياسة 
إدمـــاٍج جدية مسألتان ضــروريــتــان، لتجنب 
ــالـــذي أدى إلــــى الــحــرب  ســيــنــاريــو كــــارثــــّي كـ
 نزع 

َّ
األهلية بعد الغزو األميركي في 2003. إن

ســالِح رجــال املليشيات وتسريِحهم وإعــادة 
ــي انــتــظــار  ــــات جـــوهـــريـــة فــ ــانـ ــ إدمــــاجــــهــــم رهـ
تــتــرافــق مــع سياسٍة  الــغــد، وعليها أن  عـــراق 
ُمصالحٍة وطنيٍة، وبآليات قضائية في حال 
خــــروق واضــحــة لــحــقــوق اإلنـــســـان. فــقــد أدى 
عــامــي 2004 و2005  بــن  كــهــذه،  فشل عملية 
إلــى مــواجــهــاٍت دامــيــٍة، وَســَمــت الــعــراق خالل 

االثنتي عشرة سنة املاضية.

السياسة استمرار للحرب 
ــــت بــعــض املــلــيــشــيــات )مـــدعـــومـــة من  مـــا زالـ
التدخل في  نــافــذة( تحاول  أحــزاب سياسة 
للبالد لتضمن بقاءها،  الداخلية  السياسة 
اتبعتها  التي  نفسها  االستراتيجية  وهــي 
عـــام 2014 عــن طــريــق تعين وزيـــر داخلية 
يخدم مصالحها. ويتطلع الحشد الشعبي 
ر  املقرَّ البرملانية  االنتخابات  إلــى  اآلن  منذ 
إجــــراؤهــــا فـــي 12 مـــايـــو/ أيـــــار املـــقـــبـــل. من 
للمليشيات  يحق  ال  قــانــونــيــة،  نظر  وجــهــة 
تــقــديــم مــرشــحــن، ولــهــذا اســتــقــال عــديــدون 
من قادتهم ممن لديهم طموحات سياسية 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن املـــشـــاركـــة فـــي االنــتــخــابــات، 
مشكلن، في الوقت نفسه، تحالفًا سياسيًا 
»املــجــاهــديــن« بحسب وصفهم،  مــن  كــبــيــرًا 

لديه حظوظ كبيرة في أن يكون له وزن في 
البرملان. »ينتظر الحشد الشعبي أن يعرف 
في أي اتجاه ستهب الرياح، ليتحالفوا مع 
لتمثيلهم  األكبر  الحظ  يملك  الــذي  املرشح 
فــي الـــبـــرملـــان«.. هـــذا مــا شــرحــه لــنــا الخبير 
والــبــاحــث فــي مــعــهــد االســتــجــابــة لــلــشــؤون 
اإلنسانية والصراعات، ديالن أودريسكول. 
ــاك مـــــحـــــاوالت حـــثـــيـــثـــة مــن  ــنــ وبــــالــــفــــعــــل، هــ
بعض األطــراف للتدخل في سياسة تعزيز 
املـــؤســـســـات املـــركـــزيـــة الــتــي تــبــنــاهــا رئــيــس 
الـــوزراء، حيدر العبادي. حتى ضمن حزبه 
حــركــة الــــدعــــوة، فــرئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق، 
نــــوري املــالــكــي )يــعــتــبــره كــثــيــرون مــســؤواًل 
عن تفاقم التوترات الطائفية الذي أدى إلى 
كارثة 2014( يحظى بدعم مليشيا عصائب 
الــحــق فــي مــواجــهــة خــصــمــه. يتكئ املالكي 
أيـــضـــًا عــلــى شــبــكــة مــحــســوبــيــاٍت واســـعـــة، 
تــتــمــيــز بــفــســادهــا وطــائــفــيــتــهــا. وفـــي أثــنــاء 
ــذا، يــطــالــب الــســنــة الــذيــن تشتتوا بسبب  هـ
بتأجيل  مناطقهم،  فــي  دارت  الــتــي  املــعــارك 
االنتخابات ليتاح للنازحن املشاركة فيها. 
كما يرجو بعض ممثليهم أن يقوم العبادي 
بتقسيم حزب الدعوة إلى حزبن، لينضما 

إليه في حزٍب متعّدد الطوائف حقًا.  
السياسية  التحالفات  ومنذ أشهر، تتشكل 
هـــذا  ــن  عــ بــشــكــل دوري، وتـــنـــتـــج  وتـــتـــفـــكـــك 
أوضاع لم تكن بالحسبان: يتواجه قائدان 
مـــن الـــحـــزب نــفــســه بــقــائــمــتــن مــخــتــلــفــتــن، 
ــات شــيــعــيــة مــحــافــظــة مع  ــركـ وتــتــحــالــف حـ
شيوعين.. ومن املفارقات أن ائتالف حيدر 
االنتخابية  تــنــادي حملته  الـــذي  الــعــبــادي، 
بــتــمــثــيــل جــمــيــع أطـــيـــاف املــجــتــمــع الــعــراقــي 
وبــالــســيــادة والــســعــي إلـــى تحقيق الــعــدالــة 
ــاد، حـــظـــي أخــــيــــرا بــدعــم  ــســ ــفــ ــة الــ ــاربــ ــحــ ومــ
االئتالف الرئيسي للمجاهدين، ما أثار كدر 
مقتضى الصدر. ولكن هذا التحالف لم يدم 
أكثر مــن ثالثة أيـــام، وأظــهــر حــدود شعبية 
العبادي. وبالنظر إلى هذه املعطيات، يبقى 
ــان اقــــتــــران مــجــمــوعــات  الــــســــؤال عـــّمـــا إذا كــ
ضغط امليلشيات بالسياسين، سيكون في 
صــالــح إدمــاجــهــم فــي املــؤســســات العراقية، 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــصـــوصـــًا، أم عـــلـــى الــعــكــس، 
سيسفر عن جعل هذه املؤسسات أداًة بيد 

أطراٍف تعمل تحت تأثير الخارج.    
الــحــشــد الــشــعــبــي هـــو اآلن قــطــعــة مــركــزيــة 
ــيـــة، وهـــو  عـــلـــى الـــرقـــعـــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـ
أكــثــر مــركــزيــًة حــتــى فــي صــــراع الــقــوى بن 
الــشــيــعــيــة، فاملنتصر  الــســيــاســيــة  األطـــــراف 
في هذه املكاسرة سيتمكن من رسم مسار 
تــطــور عـــراق مــا بــعــد »الـــدولـــة اإلســالمــيــة«، 
ــذا الـــبـــلـــد الــــذي  ــ ــــان هـ أي ســـيـــحـــّدد مــــا إن كـ
أنهكته الضربات سيبقي على االنقسامات 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي يــتــســم بــهــا الـــيـــوم. أم أنـــه، 
 مليشياته 

ّ
فــي حـــل الــعــكــس، سينجح  عــلــى 

الطائفية، وتعزيز مؤسساته، بحيث تضم 
ــوقـــوف في  الــجــمــيــع. ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن الـ
ــو الــخــطــوة  ــه الـــتـــدخـــالت الـــخـــارجـــيـــة هـ وجــ

األولى نحو خاتمٍة كهذه.
)صحافیان عراقیان(
ترجمة مي رستم

قيادات نافذة فيه تتطلع إلى البرلمان ودور أوسع

حشد شعبي في العراق 
بتدخل سياسي

منظمة بدر من 
الوحدات األساسية 

في الحشد الشعبي، 
باإلضافة إلى عصائب 

أهل الحق، وسرايا 
الخرساني، وحركة 

حزب اهلل النجباء، 
وسرايا حزب اهلل

نزع سالح رجال 
المليشيات وتسريحهم 

وإعادة إدماجهم 
رهانات جوهرية في 

انتظار عراق الغد

إضاءة على راهن مليشيا الحشد الشعبي في العراق ومكوناتها وعديدها، والنفوذ العام لها في خريطة العملية السياسية 
في البالد، وتطلع قيادات فيه إلى دور سياســي أوســع، حيث ينوي بعضهم العبور إلى البرلمان في االنتخابات التشريعية في 

مايو/أيار المقبل

قوة من الحشد الشعبي تضم عناصر من عصائب الحق تتقدم في األنبار في 2018/11/25 )فرانس برس(

مليشيا  بدعم  المالكي،  نوري  السابق،  العراقي  الــوزراء  رئيس  يحظى 
عصائب الحق في مواجهة خصمه في حزب الدعوة الذي يضمهما 
حيدر العبادي. وهو يتكئ أيضًا على شبكة محسوبياٍت واسعة، تتميز 
بفسادها وطائفيتها. وفي أثناء هذا، يطالب السنة الذين تشتتوا بسبب 
المعارك التي دارت في مناطقهم، بتأجيل االنتخابات البرلمانية المقررة 
في مايو/ أيار المقبل، ليتاح للنازحين المشاركة فيها. كما يرجو بعض 
ممثليهم أن يقوم العبادي بتقسيم حزب الدعوة إلى حزبين، لينضموا 

إليه في حزٍب متعّدد الطوائف حقًا.

نوري المالكي والعبادي
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الــــوحــــدات، وخــصــوصــًا الـــتـــي تــتــعــاون مع 
ــران، مـــن انــتــهــاز جــمــيــع الـــفـــرص إلثــبــات  ــ إيــ
استقاللها، وأن تحاول التحّرر من وصاية 

الحكومة بشتى السبل.   

تسريح ومصالحة 
الدينية  والــهــيــئــات  الــعــبــادي  تـــدرك حكومة 
الشيعية )املتابعة من عدة أطراف فاعلة مثل 
املليشيات،  بــقــاء  مخاطر  الــصــدر(  مقتضى 
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تعليمات أجهزة السيسي لإلعالم: المعارضة متهمة
القاهرة ــ العربي الجديد

ســادت وسائل اإلعــالم املصرية، في الفترة 
للسياسة  أنــــه »ال وجــــود  نــغــمــة  ــيــــرة،  األخــ
ــيـــع مـــقـــدمـــي  ــمـ فـــــي مـــــصـــــر«، إذ تــــحــــدث جـ
نفسه،  املــوضــوع  فــي  التلفزيونية  البرامج 
هي  واحــــدة،  نقطة  عــلــى  جميعهم  فقن 

ّ
مت

السياسية  القوى والحركات  »إدانــة جميع 
املعارضة« في مصر، وتحميلها مسؤولية 
»غياب العمل السياسي الحقيقي، وضعف 
مــشــاركــة الــنــاس فــيــه«. وبــالــتــوازي مــع تلك 
الــنــغــمــة فــي الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة، انــبــرى 
ــــا كـــثـــيـــر مــــن الـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن 

ً
أيــــض

للترويج لتلك الفكرة.
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ وبـــحـــســـب مــــا عـــلـــمـــت »الــ
مـــن مـــصـــادر مـــتـــعـــددة مـــن داخـــــل مــحــطــات 
 قد 

ً
تلفزيونية مصرّية، فإن تعليماٍت مشددة

صدرت ملقدمي البرامج ومعّديها، بضرورة 
التي  تلك  النظر  مــن وجهة  القضية  تــنــاول 
حّمل القوى السياسية املعاِرضة مسؤولية 

ُ
ت

إضعاف الحركة السياسية املصرية بشكل 
ا مع ما صرح به الرئيس 

ً
عام، وذلك اتساق

املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، األســبــوع 
املــاضــي، خـــالل افــتــتــاح حــقــل »ظــهــر« للغاز 
ــتــــوســــط، عــنــدمــا  ــبـــحـــر املــ الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي الـ
بالجهل  فــي مصر  السياسية  الــقــوى  اتــهــم 
ــارة، وبــاالشــتــراك  بــمــقــومــات بــنــاء الـــدولـــة تــ
فــي مـــؤامـــرة إلســقــاطــهــا تــــارة أخــــرى، وذلــك 
قــبــل إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
مــنــع الــنــظــام املـــصـــري املــنــافــســْن األبـــرزيـــن 
اللذين كانا يشكالن شبه تهديد  للسيسي 
للسيسي نفسه، وهما الفريق أحمد شفيق، 
والفريق أول سامي عنان، من خوضها، كما 
كان ذلك سببًا في انسحاب املنافس املدني 

الوحيد »اليساري« خالد علي.
وكـــــان الــســيــســي قـــد وّجـــــه تـــحـــذيـــرًا شــديــد 
اللهجة، األربعاء املاضي، إلى »املعارضن«، 
وذلك بعد يوم من دعوة بعض السياسين 
والقوى املعارضة إلى مقاطعة االنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي الـــفـــتـــرة ما 
بــن 26 فــبــرايــر/ شــبــاط و28 مـــارس/ آذار. 
وقال السيسي »احــذروا، ما حصل في منذ 
يــتــكــّرر مجددًا  لــن  أو ثماني ســنــوات  سبع 
في مصر )فــي إشــارٍة إلــى ثــورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011(«. وأضاف في افتتاح 
ــريــدون 

ُ
ت الــغــاز »مــا لــم ينجح حينها  حقل 

ــكــم ال 
ّ
أن يــبــدو  ــنــجــحــوه اآلن؟ ال. ال. ال. 

ُ
ت أن 

تعرفونني جيدًا«.
وتابع السيسي »أمنك واستقرارك يا مصر 
ــا، وحـــيـــاة الــجــيــش. ولــن  ــ ثــمــنــه حــيــاتــي، أنـ
يــدخــل أحــد معنا فــي مــوضــوع أمــن مصر. 
نبني  ولــســنــا  فــقــط،  م 

ّ
يتكل سياسيًا  لــســُت 

بــلــدًا بــالــكــالم، وكــي تــعــود إلــى هــذا الشكل، 
الـــلـــه يــعــلــم كــيــف عــــــادت. مـــن ُيـــفـــّكـــر فـــي أن 
يقترب من مصر، سأقول للمصرين انزلوا 
مجددًا وأعطوني تفويضًا أمام األشرار. أي 
م منذ 

ّ
أشرار. لسُت أخاف غير الله. أنا أتعل

50 عامًا ماذا تعني دولة، وأعلم نفسي ماذا 
تعني الدولة، وهي أمٌر صعب جدًا«. 

ــه اإلعــــــالمــــــيــــــون  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــلـ ــ ــــي تـ ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ كــــــــــالم الـ

املحسوبون على النظام في مصر وأخذوا 
الصوت  الــطــرق. فحتى  لــه بشتى  الترويج 
ــد الــــــــذي خــــــرج قـــبـــل فــــتــــرة يــنــتــقــد  ــيــ الــــوحــ
اســـتـــبـــعـــاد جــمــيــع املـــرشـــحـــن النــتــخــابــات 
الرئاسة، وينتقد طريقة تعامل األجهزة في 
للسيسي  مناسب  منافس  اختيار  مسألة 
ــع بـــه لــلــتــرشــح )وهـــــو مـــا حــــدث مع  ــدفــ والــ
ــزب »الـــــغـــــد« مــــوســــى مــصــطــفــى  ــ ــيــــس حــ رئــ
مـــوســـى(، الــــذي كـــان صـــوت املــذيــعــة مليس 
الحديدي، التي اتهمت تلك األجهزة بنسف 
الحياة السياسية في مصر، عادت بسرعة 
إلى حظيرة النظام اإلعالمية، لتردد النغمة 

نفسها: »مفيش سياسة«.
قبل  استنكرت،  قد  الحديدي  مليس  وكانت 
خطاب السيسي بأيام، »غياب السياسة في 
مصر خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، وعـــدم وجــود 
 
ً
قاعدة شعبية لأحزاب في مصر«، مشيرة
إلى أن األحزاب تتحمل جزءًا من املسؤولية 
إلــــى جـــانـــب الــنــظــام الــســيــاســي. وأضـــافـــت 

الحديدي »هقولها وأجري على الله، يوجد 
غياب أو تغييب للسياسة في مصر، نحن 
عاملنا السياسة باستحقار، وأي حد يعمل 
انتقاده  يجب  أو  عميل  إمــا  السياسة،  فــي 
بــشــدة«. وأشــــارت إلــى »عـــدم وجـــود رئيس 
وزراء سياسي، أو وزراء سياسين، وكذلك 
لرئيس  عدم وجود مستشارين سياسين 
الجمهورية«. وأضافت أن »هناك رغبة في 
إسكات الصوت اآلخــر من بعض األجهزة، 

وخوفًا وقلقًا من أي كالم في السياسة«. 

 ملــيــس الـــحـــديـــدي عـــــادت مــــرة أخــــرى، 
ّ
لـــكـــن

ــل املــعــارضــة  بــعــد خــطــاب الــســيــســي، لــتــحــمِّ
الــســيــاســيــة وحـــدهـــا مــســؤولــيــة الــفــشــل. إذ 
وجـــهـــت حــديــثــهــا لــلــمــعــارضــة قــائــلــة »هــل 
أنتم جاهزون لـ2022، وتجهزون مرشحن 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، وهــــل ســيــكــون لــكــم تــواجــد 
لها،  تصلح  وبــرامــج  األرض،  عــلــى  شعبي 
أم أننا في الوقت الضائع قبل االنتخابات 
بــعــدة أشــهــر قــلــيــلــة ســنــقــول »أصــــل املــجــال 
ونطالب  تضييق،  وهــنــاك  علينا«  مــقــفــول 

بمقاطعة االنتخابات؟«. وأضافت الحديدي 
في برنامجها »هنا العاصمة« أن »اإلعالم 
لم يتوقف عن االنتقاد طوال الفترة السابقة 
املـــعـــارضـــة  تـــقـــم  لــــم  ــن  ــكـ ولـ دوره،  ــذا  ــ هـ ألن 
ــي تــجــهــيــز  ــا الــحــقــيــقــي املـــتـــمـــثـــل فــ ــ ــــدورهـ بـ
األرض«.  على  قــواعــد  وتــأســيــس  مرشحن 
وقالت »كنت أتمنى من املعارضة املصرية 
إحــراج  نبيلة غير  أهـــداف  لديها  تــكــون  أن 
النظام أمام العالم بانسحابه من املشهد«. 
ا 

ً
وكــان السيسي قد انتقد في خطابه أيض

»اإلعالم« وحذره من تناول القضايا »التي 
تمّس األمن القومي املصري«.

ا، 
ً

من جهته، انتقد املذيع عمرو أديب، أيض
الـــداعـــن ملــقــاطــعــة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وســـــأل خــــالل بــرنــامــجــه »كــــل يــــــوم«: »أنـــت 
األمــور  شيئًا؟  ستغّير  هــل  تجلس،  عندما 
هـــي هــــي. هـــل لــديــكــم شــــّك فـــي الــنــتــيــجــة؟«، 
الـــــنـــــزول  كــــــل أب  مـــضـــيـــفـــًا »يـــــجـــــب عــــلــــى 
ــفــــال املــشــاركــة  لــالنــتــخــابــات، لــتــعــلــيــم األطــ

السياسية«.
أما الصحافي خالد صالح )املعروف بقربه 
مــن األجـــهـــزة االســتــخــبــاراتــيــة( فــذهــب إلــى 
وزوجها  الحديدي  مليس  ذهبت  مما  أبعد 
عمرو أديــب، واختار أن يهاجم »املعارضة 
ــتـــكـــرة«. إذ  ــبـ ــة« ولـــكـــن بــطــريــقــة »مـ ــريـ املـــصـ
السابع«  »الــيــوم  فــي صحيفته  مــقــااًل  كتب 
تحت عنوان »اإلخــوان أقــوى من املعارضة 
املدنية... إحنا مش هنضحك على نفسنا«، 
قال فيه إن »امليديا الغربية تعزف أوركسترا 
دعــائــيــة مــفــزعــة ضــد انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
هــذه األوركــســتــرا هي السبب الرئيسي في 
تــقــديــري، لــصــدى الـــصـــوت الــــذي نـــقـــرأه أو 
نــســمــعــه فـــي بــعــض الــبــيــانــات الــســيــاســيــة 
الــــصــــادرة فـــي الــــداخــــل مـــن نــفــس الـــوجـــوه 
املــكــررة، التي ال نــراهــا إال فــي األزمـــات، وال 
نــســمــع لــهــا صـــوتـــًا إال فـــي أوقــــــات املــحــن، 

ولحظات الريبة وأيام الفنت«.
وأضـــاف صــالح »هــذه الــوجــوه تطلق على 
الشفقة  تثير  املــدنــيــة«  »املــعــارضــة  نفسها 
إذ إنني كنت أتمنى  القلق،  أكثر مما تثير 
أن تــنــهــض فـــي مــصــر مــعــارضــة حــقــيــقــيــة، 
أنفسهم  يقدمون  إن من  يقول:  الــواقــع  لكن 
نعرفهم  لــم  ديمقراطية  رمـــوزًا  باعتبارهم 
إال فــي خدمة »بــالط اإلخــــوان«، ولــم نعرف 
لــهــم نــجــاحــا ســيــاســيــًا أو بــرملــانــيــًا إال عبر 
يقينا  نــعــرف  اإلخــــوان. نحن  مــع  تحالفهم 
ــتــــاذ حــمــديــن صــبــاحــي ومــــن معه  أن األســ
لـــم يـــكـــونـــوا أبـــــدًا مــنــاضــلــن ديــمــقــراطــيــن 
ــن أجـــــل الـــحـــريـــات،  لـــيـــبـــرالـــيـــن يـــســـعـــون مــ
األستاذ حمدين هو قيادي ناصري لحركة 

لم يعد لها أنصار سياسيون حقيقيون«.
ودعـــا أكــثــر مــن 150 سياسيًا ونــاشــطــًا في 
مــصــر، يــوم الــثــالثــاء املــاضــي، إلــى مقاطعة 
ــتـــي يــخــوضــهــا  ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـ ــتـــخـ االنـ
الــســيــســي ضـــد مــرشــح كــــان مـــؤيـــدًا ســابــقــًا 
له، وذلــك بعد انسحاب عدد من املرشحن 

اآلخرين، فيما أرجعوه إلى حملة ترهيب.
ومـــن بـــن الـــداعـــن إلـــى املــقــاطــعــة، حمدين 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ صــــــبــــــاحــــــي، الـــــــــــــذي خــــــــــاض انـ
السيسي، وهشام  فــي 2014 ضــد  الــرئــاســة 
املــركــزي  للجهاز  الــســابــق  الــرئــيــس  جنينة 
لــلــمــحــاســبــات وأحــــد داعــمــي حــمــلــة رئيس 

األركان السابق سامي عنان االنتخابية.
وألقت السلطات القبض على عنان في 23 
من يناير/ كانون الثاني بعد اتهام القيادة 
العامة للقوات املسلحة له بمخالفة القانون 
بــإعــالنــه الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
توقفها  عنان  وأعلنت حملة  إذن.  دون  من 
حــتــى إشــعــار آخــــر. وقــــال الــســيــســي إنـــه قد 
يطلب مــن املــصــريــن الــنــزول إلــى الــشــوارع 
ومنحه »تفويضًا« في مواجهة من وصفهم 

»باألشرار«. ولم يحدد من يقصد.
ــخــب رئــيــســًا في 

ُ
ــــذي انــت ــال الــســيــســي الـ ــ وقـ

2014 بعد عام من قيادته الجيش إلطاحة 
الـــرئـــيـــس اإلســــالمــــي مــحــمــد مـــرســـي عــقــب 
احـــتـــجـــاجـــات عــلــى حــكــمــه »اســـمـــعـــوا الــلــي 
الــلــي عــايــز يلعب فــي مصر  بقولكم عــلــيــه، 
ويضيعها الزم يخلص مني أنا األول، ألني 

أنا لن أسمح«.

يلوم إعالميو النظام 
المصري »المعارضين« 

على غياب السياسة

في موجٍة إعالميّة تستبق االنتخابات الرئاسيّة المصرية، وتستمرّ منذ أسابيع، يُحاول إعالم النظام المصري أن يبدو 
»موضوعيًا« لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلوم من يسميهم بـ»المعارضة« على غياب السياسة في مصر

ويحّرك  اإلعـــالم،  على  الحالي  املــصــري  النظام  ُيسیطر 
خطاباته، بشكل واضح وجلّي. وهذا املشهد اإلعالمي، 
اإلنسان  حقوق  ملعلومات  العربیة  الشبكة  إلیه  أشــارت 
)منظمة مجتمع مدني مصرية( مبكرًا عندما أصدرت 
في أواخــر عام 2015 تقريرًا بعنوان »تلیفون من جهة 
ــارت فــیــه إلـــى أنـــه مــع الــنــظــام الــنــاشــئ عن  ســیــاديــة« أشــ
عهد  في  التالیة  والتفاهمات   2013 يولیو/تموز  انقالب 
الــرئــیــس املــؤقــت عــدلــي منصور ثــم فــي أعــقــاب انتخاب 
الرئیس الحالي عبد الفتاح السیسي، استعادت السلطة 
املخلوع حسني  الرئیس  به سابقًا في عهد  تمتعت  ما 
مــبــارك، مــن تــكــامــل وتــوافــق تـــام بــنی أجــهــزتــهــا األمنیة 
لــلــدولــة. وعـــادت  وبـــنی املــؤســســات الصحافیة املــمــلــوكــة 
األوامر الشفاهیة بالتلیفون »من جهة سیادية مجهولة« 
لتلعب دورها السابق في حجب الصحف عن الصدور، 
نــادرًا  أمــرًا  املباشرة  للمصادرة  اللجوء  يبقى  فــي حــنی 

تملیه ظروف خاصة. كما أشــارت دراســة أعدها مركز 
»األهــرام« للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، بعنوان 
»اإلعالم املصري بنی التقننی والتقیید«، إلى تأثیر رأس 
املــال على حالة اإلعــالم الخاص، وسعي رجــال األعمال 
نــحــو بــنــاء إمــبــراطــوريــة اقــتــصــاديــة مــتــعــددة األنــشــطــة 

لخدمة مصالحهم.
من جهته، ذكر املرصد العربي لحرية اإلعــالم »اكشف«، 
الثانیة فــي االعــتــقــاالت التي  املــرتــبــة  أن عــام 2017 احــتــل 
جرت للصحافینی واإلعالمینی املصرينی، وذلك، بواقع 35 
إثر  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن التي  االعتقاالت  تلك  بعد  وإعالمیًا،  صحافیًا 

أحداث يولیو/تموز 2013، والتي بلغت نحو 45 صحافیًا 
بــأســمــاء الصحافینی  املــرصــد قائمة  وإعــالمــیــًا. وعـــرض 
املعتقلنی فــي 2017، وأكـــد أن »مــا يــجــري فــي مصر هو 
األكبر على مدى التاريخ املصري، وأن ما ال يعلمه الناس 

عن الصحافینی أكثر مما تستطیع املنظمات توثیقه«.

جهة سيادية مجهولة

تغريد

ال مرشح ينافس السيسي )محمد الشاهد/ فرانس برس(

االثنين 5  فبراير/ شباط 2018 م  19  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1253  السنة الرابعة
Monday 5 February 2018

حاولت السيدة األميركية األولى 
ميالنيا ترامب تشجيع الحياة 

الصحية من خالل تغريدة على 
»تويتر« و»فيسبوك«، لكن األمر عاد 

بنتائج عكسية، إذ انهالت التغريدات 
والتعليقات التي طلبت منها أن تطبق 
األمر على منزلها أوًال، وتحديدًا دونالد 

ترامب، قبل أن تقدم النصائح للعالم.

احتفل موقع »فيسبوك«، أمس 
األحد، بعيد ميالده الرابع عشر، في 

ما بات يُعرف بـ»يوم الصداقة«، 
بعدما أعلن الموقع أنه كذلك منذ 

عام 2016. ويُرّكز »فيسبوك« على 
فكرة أنه موقع لألصدقاء، خصوصًا 

أّن فكرة والدته كانت لتواصل 
أصدقاء في الجامعة معًا.

أطلق رواد مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر حملة انتخابية 

ساخرة لدعم مرشح افتراضي 
منافس للرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي تحت شعار »من أجل #مصر_
بوش_تاني«. ودعا المغردون إلى 

انتخاب ركوة القهوة )الكنكة( رئيسًة 
لمصر عبر وسم »#انتخبوا_الكنكة«.

عبر وسمي »#اليوم_العالمي_
 ،»WorldCancerDay#«للسرطان« و
غّرد مستخدمون حول العالم في 

اليوم العالمي لمرض السرطان، 
داعين إلى القيام بفحوصات 

دوريّة لمعرفة المرض قبل انتشاره 
واستفحاله، وبالتالي محاولة 

معالجته. 



البريطاني  الفيلم  منظور  كــان  وإذا  آخــرهــا. 
هو »تشرشل«، فإن هذا الفيلم األملاني يخلق 
أدولــف  من  اقترابًا  الذاتية  السير  أفــام  أكثر 
الــذي ســار بالعالم كله  الــنــازي  القائد  هتلر؛ 
نــحــو الـــجـــنـــون. فـــي الــفــيــلــم يــظــهــر هــتــلــر في 
األيام األخيرة للرايخ الثالث، في الوقت الذي 
يعلم فيه بهزيمة قواته أمام قوات »الحلفاء« 
واقــتــرابــهــم مــن الــعــاصــمــة »بـــرلـــن«، ويتتبع 
قــيــادات  الــتــي ضــربــت  التشظي  الفيلم حــالــة 
بنفسه،  النجاة  منهم  كــل  ومحاولة  الجيش 
أقــل جنونًا  الفيلم  فــي  يظهر  »هــتــلــر«  بينما 

من كل األفام األخرى التي تناولته؛ ويخرج 
قائد منهزم ورجل  الشاشة في صــورة  على 
حــلــم بــقــيــادة الــعــالــم حــتــى لـــو عــلــى أجــســاد 
الناس، وينهار اآلن بضعف وهشاشة مثلما 
انهارت أحامه. رشح الفيلم ألوسكار أفضل 
عـــام 2004. ويــعــتــبــر مــن أشهر  أجــنــبــي  فيلم 

أفام السير الذاتية الحربية.

سيرة أوسكار شيندلر في 
Schindler›s List عام 1993

اإلبــادة،  عمليات  النازية، ووســط  أملانيا  في 

محمد جابر

 Darkest قــبــل أســابــيــع صـــدر فــيــلــم
والـــذي  رايــــت،  جــو  للمخرج   ،Hour
الذاتية  السيرة  مــن  جانبًا  يتناول 
لرئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشرشل، 
وبالتحديد خــال الشهور األولـــى مــن الحرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، بــعــد انــتــشــار قــــوات أملــانــيــا 
النازية في ربــوع أوروبــا، وسط قــرار مصيري 
يجب على »تشرشل« اتخاذه؛ إما باالستمرار 
ــــدء الـــتـــفـــاوض مع  فـــي الـــحـــرب أو الـــتـــراجـــع وبـ
أدولف هتلر. وباألخص لبطله جاري أولدمان 
فــي دور »تــشــرشــل«، والـــذي صــار األوفـــر حظًا 
لنيِل أوسكار أفضل ممثل في حفل األكاديمية 
املــقــبــل، بسبب قــدرتــه على تجسيد واحـــد من 
ــرة فـــي تــلــك الــلــحــظــة  ــؤثــ أهــــم الــشــخــصــيــات املــ
املحورية في تاريخ اإلنسانية. ومن أجل صورة 
أوســــع، يمكن الــنــظــر إلـــى أفــــام أخــــرى سبقت 
»الساعة املظلمة« في تناول سير أبطال وقادة 

وشخصيات في قلب الحرب العاملية الثانية.

سيرة أدولف هتلر في 
Downfall عام 2004 

إذا كان »ساعة مظلمة« يتناول بدايات الحرب 
ــقـــوط« يــتــنــاول  ــإن »الـــسـ الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، فــ

حصل الفيلم 
على جائزة الجمهور في 

مهرجان وهران بالجزائر

سينما الناس وحكايات 
مستلّة من أحوالهم 

وانفعاالتهم

قّدرت تكلفة 
إنتاج الفيلم المنتظر 

بـ 2 مليون يورو

2223
منوعات

عاش أوسكار شيندلر؛ رجل األعمال وعضو 
الــحــزب الــنــازي، والـــذي قــرر مــع ازديــــاد حدة 
التطهير العرقي، أن يقوم بإنقاذ ما يستطيع 
من املوت، لينجح في النهاية في إنقاذ حياة 
التاريخي  الجدل  1100 شخص. وبعيدًا عن 
حول دقة املعلومات حول شخصية شندلر، 
الصهيوني  االســتــغــال  عــن  بالطبع  وبعيدًا 
اليهود لتحقيق  اتجاه  املحرقة  الاحق ألمر 
أهـــــداف أخـــــرى، إال أن فــيــلــم ســبــيــلــبــرغ هـــذا، 
ـــ7 جـــوائـــز أوســــكــــار مـــن بينها  ــاز بــ ــذي فــ ــ والــ
أفــضــل فيلم ومــخــرج، هــو عــمــل إنــســانــي في 

املـــقـــام األول، ويــجــعــل مـــن ســـيـــرة، أوســـكـــار 
شندلر، احتفاًء بالحياة ضد املوت، وِضدَّ كل 

ما تمثله النازية.

سيرة جورج باتون في فيلم 
Patton عام 1970 

فيلم آخــر فــاز بـــ7 جوائز أوســكــار، ويتناول 
جــانــبــًا أقـــــرب مـــن ويـــــات الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
الثانية. وهذه املرة من وجهه نظر الجنرال 
ــد الــجــيــش  ــائـ ــيــــركــــي، جــــــورج بــــاتــــون، قـ األمــ
الــثــالــث الـــذي قــاد أكــثــر مــن 200 ألــف جندي 
كانت  التي  األوروبــيــة  الـــدول  لغزو  أميركي 
عكس  وعلى  النازية.  ألملانيا  بــالــوالء  تدين 
املــتــبــع فــي مثل  التفخيم وخــلــق األســاطــيــر 
هذه النوعية من األفام، فإن امليزة األكبر في 
وقّيمًا  فيلمًا مهمًا  والتي جعلته  »بــاتــون«، 
لتناقضات  تناوله  السينما، هو  تاريخ  في 
 

َ
ُعــِزل التي  الحرجة  والفترة  ومشاكله  بطله 
الحرب  فيها عن قيادة الجيش في نهايات 
بــســبــب صـــدامـــاتـــه املــتــتــالــيــة مـــع الــســيــاســة 
األمــيــركــيــة، واعـــتـــراضـــه عــلــى الــتــحــالــف مع 
االتحاد السوفييتي، وميله للعصيان الذي 
نورماندي  إنــزال  لعملية  قيادته  لعدم  أدى 
ــيـــا. ومــــع ذلــــك ظـــل محتفظًا  ــقــــاط أملـــانـ وإســ
بــأفــكــاره وآرائـــــه دون تـــزحـــزح. ومـــع النظر 
ألداء خارق قدمه املمثل، جورج سي سكوت، 
الجنرال »باتون« بقى في ذاكرة  فإن  للدور 

السينما بهذا الفيلم.

سيرة فالديسالف شبيلمان في 
فيلم The Pianist عام 2002 

ــدُّ فـــاديـــســـاف شــبــيــلــمــان،  ــَعــ ــ بــالــتــأكــيــد ال ُي
عازف البيانو اليهودي البولندي، شخصية 
الثانية،  العاملية  الحرب  في  أو مؤثرة  مهمة 
فــهــو مـــجـــرد فــــرد ضــمــن مـــئـــات املـــايـــن من 
األشــخــاص الــذيــن عــانــوا طـــوال مـــدة الــحــرب 
بــن 1939 وحــتــى ســقــوط الــرايــخ الــثــالــث في 
ولـــكـــن ســـيـــرة حــيــاتــه وتــنــقــاتــه منذ   ،1945
هــزيــمــة بــولــنــدا واحــتــالــهــا مــن قــبــل الجيش 
األملـــانـــي، وحــتــى جـــاء هـــذا الــجــيــش واتــخــاذ 
ــــرى، كــــانــــت ُمـــلـــهـــمـــة جـــدًا  ــأسـ ــ الـــبـــاقـــي مـــنـــه كـ
للمخرج، رومان بوالنسكي، ليقدم عمله هذا، 
ــدًا مــن أكــثــر األفــــام املـــقـــدرة عــن الــحــرب،  واحــ
وتــنــاول مــن مــنــظــور ذاتـــي جـــدًا لــأثــر املــدمــر 
الـــذي تخلفه وراءهـــا فــي حــيــاة الــنــاس. تــّوج 
الفيلم بالسعفة الذهبية في مهرجان »كان« 
بعدها  يفوز  أن  قبل   ،2002 عــام  السينمائي 
بعدة أشهر بـ3 جوائز أوسكار مهمة: أفضل 
مخرج وسيناريو وممثل ألدريان برودي عن 

»شبيلمان«. تجسيده لـ

 The سيرة آالن تورينغ في فيلم
Imitation Game عام 2014 

لــعــقــود طــويــلــة ظــل اســـم آالن تــوريــنــغ، عالم 
تحليل الشفرات البريطاني، مجهواًل ومعتمًا 
ــــك ألن فـــصـــول حــيــاتــه الــخــتــامــيــة  عــلــيــه، وذلـ
كانت مأساوية للغاية، وتعاملت معه الدولة 
الجنسية(  البريطانية بعنف )بسبب ميوله 
مــع  ــكـــن  ولـ  .1954 ــام  ــ عـ النـــتـــحـــاره  أدى  مـــمـــا 
لتورينج  تدين  التي  الوثائق  ُكِشفت  الوقت، 
الحرب  أثــنــاء  األملانية  البحرية  شــفــرات  بفك 
العاملية الثانية. والتي أدت بشكل مباشر إلى 
تقوية جبهة الحلفاء أثناء الحرب، وقيامها 
بــبــعــض مـــن أهــــم انـــتـــصـــاراتـــهـــا. وفــــي نفس 
الـــوقـــت، كــانــت اآللـــة الــتــي اخــتــرعــهــا تورينغ 
ُعرف  ملا  األولــى  الباكورة  الشفرات، هي  لفك 
»الـــحـــاســـب اآللــــــي«. فــيــلــم »لــعــبــة  بــعــد ذلــــك بــــ
سيناريو  أفضل  بأوسكار  )الفائز  املحاكاة« 
عام 2014 إلى جانب 7 ترشيحات أخرى على 
رأسها أفضل ممثل لبيندكت كامبيرباتش( 
يسرد تفاصيل »تورينغ« كاملة، ومن ورائها 

َمنظور آخر لرؤية الحرب العاملية الثانية.

ــمــــزة لـــبـــيـــض )10  ــل املــــغــــربــــي حــ ــفـ ــطـ فــــــاز الـ
ســنــوات( بلقب »أحــلــى صـــوت« فــي املوسم 
الــثــانــي مــن بــرنــامــج »ذا فــويــس كــيــدز« في 
املــاضــي، على  السبت  ليل  األخــيــرة،  حلقته 

قناة »إم بي سي«.
وكان لبيض )فريق كاظم الساهر( ُينافس 
والطفلة  املــســرحــي  لجي  الــســعــودي  الطفل 
املصرية أشرقت أحمد، وفــاز بعد حصوله 
على أعلى نسبة من التصويت. وبالحصول 
أغنية  بتسجيل  لبيض  يــفــوز  الــلــقــب،  على 
خاصة وفيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 
200 ألف ريــال سعودي. وأدت لن الحايك، 
ــم األول مـــن الــبــرنــامــج،  الـــفـــائـــزة فـــي املـــوسـ
أغنيتها الخاصة األولى، في نهاية السهرة.

وهــنــأ فــنــانــون عــــرب الــطــفــل حــمــزة لبيض 
بـــفـــوزه فـــي الــبــرنــامــج. وقــــال مـــدّربـــه كــاظــم 
الــســاهــر عــبــر تــويــتــر: »ألـــف مــبــروك لحمزة 
الثاني.  لبيض وجميع املواهب في املوسم 
شكرًا  بخير،  املستقبل  سيكون  بــوجــودكــم 
سعد  املغربي  وقــال  وتصويتكم«.  لدعمكم 
ملـــجـــرد: »مـــبـــروك حـــمـــزة شـــرفـــت بـــلـــدك الــلــه 

يحفظك لوالديك وملحبيك«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن املــطــربــة اليمنية أروى 
ــــت جـــمـــهـــورهـــا مــــن قـــبـــل لــلــتــصــويــت  قــــد دعـ

عــلــى مــعــلــومــات لـــم أكــــن أعـــــرف تــفــاصــيــلــهــا 
أن  وأتمنى  الفيلم.  فــي  عرفته  الــذي  بالشكل 
تقدم السينما كل فترة مثل هذه النوعية من 
الغرب  أن يهتم بها  العيب  مــن  األفــــام، ألنــه 

ونحن كعرب نجهلها«. 
أّمـــا عــن ردود األفــعــال حــول العمل فتضيف 
عائشة: »ردود األفعال التي تلقيتها عن العمل 
أتــــت مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة مـــن الــجــمــهــور. 
والحمد لله العمل أعجب الكثيرين، ألنه عمل 
تاريخي ديني فلسفي تطرق لفترة لم يعرف 

عنها الكثيرون شيئًا«.
ــا عــــن تــفــاصــيــل شــخــصــّيــتــهــا فــــي الــعــمــل  ــ ــ أّم
مونيكا  القديسة  شخصية  »قــدمــت  فــتــقــول: 
والــــــدة أغــســطــيــنــوس، وهــــي إنـــســـانـــة تشبه 
سيدة  فهي   

ً
جميا صــبــرًا  وتمتلك  املــائــكــة، 

عامًا  الله عشرين  إلــى  وتتوسل  تبكي  ظلت 
لــيــعــود ابــنــهــا لــديــانــتــه، حــيــث اعــتــنــق ديــانــة 
تسمى »املــانــيــة«، ويــرصــد العمل بشكل عام 
دور املــــرأة فــي هـــذا الــتــوقــيــت وتــأثــيــرهــا في 

حياة كل من حولها«.
استمرَّ تصويُر الفيلم ثاث سنوات، وتشير 
ها أحــّبــت ذلك 

ّ
 ذلــك أرهــقــهــا، لكن

ّ
ــة بـــأن

ّ
عــائــش

في  اإلنــســان  يتعب  »فحينما  جــديــد:  بشكل 
 
ّ
عــمــل يــحــبــه قـــد ال يــشــعــر بــــاإلرهــــاق. كــمــا أن

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــاد الــكــثــيــرون مـــن الــجــمــهــور بــشــخــصــّيــة  ــ أشـ
قّدمتها  الــتــي  مونيكا،  املسيحّية،  القديسة 
الفنانة التونسية، عائشة بنت أحمد، ضمن 
أحــــداث فــيــلــم »أغــســطــيــنــوس ابـــن دمــوعــهــا«، 
ــــذي أقــيــم عـــرض جــديــد لـــه بــمــصــر مــســاء  والـ
ــهـــوريـــة«،  ــمـ ــي بـــمـــســـرح »الـــجـ ــاضــ الـــســـبـــت املــ
واملــخــرج سمير  املــشــاركــن،  بحضور بعض 
ســيــف، والــعــمــل إنــتــاج تــونــســي جـــزائـــري تم 
تصويره في كل من تونس والجزائر وفرنسا 
وإيطاليا. فلم تمنع ديانة عائشة املسلمة من 
ن.  وتمكُّ بــجــدارة  املسيحية  شخصية  تقديم 
 مـــن شــاهــدهــا فـــي هـــذا العمل 

ّ
وصــّدقــهــا كـــل

ــعـــديـــد مــــن املـــهـــرجـــانـــات  الــــــذي شــــــارك فــــي الـ
الـــ 33، وقرطاج،  مثل اإلسكندرية في دورتــه 
فيلم  ألفضل  الجمهور  جــائــزة  على  وحصل 

من مهرجان وهران بالجزائر. 
»العربي الجديد« التقت عائشة التي تحدثت 
عن العوامل التي جذبتها لتقديم شخصّيتها 
في هذا الفيلم. تقول عائشة: »الفيلم تركيبة 
جيدة وجميلة ومختلفة، وهو ما لفت نظري 
عمل  فهو  التجربة،  خــوض  على  وشجعني 
بطريقة  املسيحية  الديانة  يتناول  جــدًا  راٍق 
مــحــتــرمــة تــلــيــق بـــهـــا. ووجـــــود مـــخـــرج كبير 
العمل وهو  فــي  مثل األســتــاذ، سمير سيف، 
رائـــــد مـــن رواد الــســيــنــمــا الــعــربــيــة ولــيــســت 
قبول  على  يجبرني  أن  كفيل  فقط،  املصرية 
أن  العينن. فهو يحب  العمل، وأنــا مغمضة 
أن شخصّية  أمامه. كما  املمثل مرتاحًا  يرى 
أوغــســطــيــنــوس تــعــد مـــن أكــثــر الــشــخــصــّيــات 
تـــأثـــيـــرًا فـــي تـــاريـــخ املــســيــحــيــة، وعــــن نفسي 
ــمــت كــثــيــرًا مــن هـــذه الــتــجــربــة، وحصلت 

ّ
تــعــل

ــا قــحــطــان، إال  ملــواطــنــتــهــا املــتــســابــقــة مـــاريـ
أنــهــا بمجرد فــوز حــمــزة قــالــت عبر تويتر: 
»مبروك حمزة أنت صوت جميل، ماريا أنت 
دموعك  بــس  وأسعدتيني  حبيبتي  نجمة 
صعبة يا عمري«. فيما قال املطرب العراقي 
ــيـــمـــور جـــــــال، الـــــــذي ســـبـــق وشــــــــارك فــي  سـ
عبر  الثاني،  بموسمه  فويس«  »ذا  برنامج 
كاظم  القيصر  لفريق  مــبــروك  »ألــف  تويتر: 
الساهر فوز حمزة لبيض، بصراحة صوت 
الباقن  املشتركن  وكــل  الليلة  وأبـــدع  رائــع 

أبدعوا بالتوفيق يا أبطال«.
ــنــــة الــــتــــحــــكــــيــــم فــي  كــــمــــا وجــــــــه عــــضــــو لــــجــ
الــبــرنــامــج تــامــر حسني رســالــة لــحــمــزة من 
خـــال حــســابــه عــلــى فــيــســبــوك قـــائـــا: »ألـــف 
مــلــيــون مـــبـــروك لــلــعــبــقــري املـــغـــربـــي حــمــزة 
العربي  الوطن  وكــل  املغرب  لبيض، شرفت 
ـــف مــــبــــروك لــلــصــوت  ــ يــــا حــبــيــب قـــلـــبـــي، وألـ
املميز والفريد. الطفولة أشرقت، شرفت كل 
اإلســكــنــدريــة وكـــل مــصــر، وكـــل الــلــي حبوك 
من كل الوطن، ومبروك لكل أطفالنا نجوم 
املستقبل الجميل ربنا يحفظكم وألف ألف 
خال  مــن  تابعوني  الــلــي  لكل  شكر  مليون 
فيديو  تامر  ونشر  الــراقــي«.  البرنامج  هــذا 
يهنئون  وهـــم  املتسابقن  ببعض  يجمعه 
الطفل املغربي بحصوله على لقب ذا فويس 

كيدز«.
تـــامـــر حــســنــي، بسمة  الـــفـــنـــان  ــة  ــ  زوجـ

َّ
وألن

ــبــــاركــــة البــــــن بــلــدهــا  ــاملــ ــل، قــــامــــت بــ ــيــ بــــوســ
حـــمـــزة لــبــيــض بـــفـــوزه بــالــلــقــب فـــي املــوســم 
فقد  كــيــدز«،  »ذا فويس  مــن برنامج  الثاني 
تــعــرضــت لــهــجــوم شـــديـــد مـــن بــعــض أبــنــاء 
أنها تخلت عن وطنيتها  بلدها، معتبرين 
ــا.  ــهــ ــمــــت فــــريــــق زوجــ ــا حــــن دعــ ــهـ ــائـ ــمـ ــتـ وانـ

وطــلــبــت الــتــصــويــت لــه عــبــر حــســابــهــا على 
»انــســتــغــرام«، بـــداًل مــن ان تــقــدم الــدعــم البن 
ــر الــــذي جعلها  املــغــرب حــمــزة لــبــيــض، األمــ
ــاب الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى حــســابــاتــهــا  ــ تــغــلــق بـ
تجنبًا  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

ــدهـــا. ويــتــعــّرض  لـــانـــتـــقـــادات الــقــاســيــة ضـ
ــــدز«، دوًمـــــــــا، إلـــى  ــيـ ــ ــامـــج »ذا فـــويـــس كـ ــرنـ بـ
ه 

ّ
بأن واملحللن،  الخبراء  قبل  من  انتقادات 

خــطــيــر عــلــى الــطــفــولــة ولــــه تــبــعــات سلبّية 
عـــلـــى املــــشــــاركــــة، بــســبــب الـــشـــهـــرة املـــبـــكـــرة، 

والــتــي تــصــّعــب عــلــى الــطــفــل بــعــد البرنامج 
االنـــدمـــاج فـــي الــحــيــاة الـــعـــاّمـــة، والــتــصــّرف 
االعــتــبــارات  إلــى  بــاإلضــافــة  بشكل طبيعي. 
ة »إم بي سي«.

ّ
واالستثمار السياسي ملحط

)العربي الجديد(

ردود األفعال التي تلقيتها جعلت كل التعب 
يــزول، وبشكل عــام فالدور الصعب يكون له 

لدى الفنان مكانة خاصة«.
ف عائشة من الحساسيات التي من  ولم تتخوَّ
ة  ة دينيَّ أن تنشأ عند تمثيل شخصيَّ املمكن 
ز على تفاصيل  ذات حساسية، إذا كانت تركِّ
ــة بــغــض الــنــظــر عـــن نـــوع الــديــانــة.  الــشــخــصــيَّ
ــا عــن سبب عــدم اإلقــبــال الجماهيري على  أمَّ
األفام التاريخية، فتقول عائشة: »ال يمكننا 
هناك  فهل  فعله،  دون  مــن  شــيء  على  الحكم 
قــصــص تــاريــخــيــة القـــت اهــتــمــاًمــا مــن صناع 
العيب  تــنــجــح،  ولـــم  الــســيــنــمــا، وتـــم تقديمها 
لــيــس فـــي الــجــمــهــور لــكــن الــعــيــب فـــي الــظــلــم 
ــذه الــنــوعــيــة املــهــمــة من  الــــواقــــع عــلــى مــثــل هــ
النظر فيها«.  إعــادة  األعمال، وبالتالي يجب 
وكان واضًحا في الفيلم، إتقان عائشة للهجة 
املصرية، تقول في هذا األمر: »أنا أتواجد في 
مصر منذ حــوالــي أربــع ســنــوات، وهــذا كفيل 
مت عدة أعمال منها فيلم  بإتقاني للهجة، وقدَّ
بمصر  سينمائي  عمل  ل  أوَّ وهــو  »الــخــلــيــة«، 
لي. وشاركت فيه مع الفنان، أحمد عز، الذي 
خفي أنه ساعدني في إتقان بعض الجمل، 

ُ
ال أ

كــمــا شـــاركـــت كــذلــك فـــي مــســلــســل »ألــــف ليلة 
وكان  العزيز،  عبد  رؤوف  املخرج  مع  وليلة« 
أول عــمــل تــلــفــزيــونــي لـــي فـــي مــصــر، وقــدمــت 
من خاله شخصية قمر زمان وكان ذلك عام 
عنها  أفعال  ردود  تلقيت  لله  والحمد   ،2015
جيدة، وبعده قدمت مسلسل »شهادة مياد« 

مع الفنان طارق لطفي عام 2016«.
قدمت عائشة العديد من األعمال في تونس، 
كان  وإن  للمسرحي،  أو  للتلفزيوني  ســواء 
السينمائي أكثر حيث شاركت في عدد من 

البطوالت.

المغربي حمزة لبيض متّوجًا بلقب »ذا فويس كيدز«عائشة بنت أحمد: لم أنشغل باختالف الديانات
فاز الطفل المغربي 

حمزة لبيض )10 سنوات( 
بلقب »أحلى صوت« في 
الموسم الثاني من برنامج 

»ذا فويس كيدز«

نور عويتي

ــر الـــتـــدخـــل  ــريـ ــبـ ــــن تـ ــكـــف الــــنــــظــــام الـــــســـــوري عـ ال يـ
العسكري الروسي في الباد، على أنه تدخل وّدي، 
اإلرهـــاب« من دون أي مطامع في  هدفه »محاربة 
العاقة  الــســوري عمق  النظام  يبرز  ولكي  الــبــاد. 
التهليل  اتجه نحو  الروسي إعاميًا،  الحليف  مع 
للغزو الثقافي الروسي، عن طريق االحتفال املبكر 
بعودة مهرجان دمشق السينمائي بمجموعة من 
األفام الروسية، باإلضافة إلى التأكيد على أهمّية 
ــزال اإلعـــام  الــتــعــاون الــفــنــي بـــن الــبــلــديــن، إذ ال يــ
ل أول تعاون 

ّ
السوري يهلل لفيلم »تدمر« الذي يمث

 تــم االتــفــاق على تنفيذه في 
ْ
روســـي – ســـوري، إذ

إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وســيــعــرض فــي إبــريــل/ 
عيد  على  سنة   71 مـــرور  بمناسبة   ،2019 نيسان 

الجاء السوري. 
وبالنسبة للفيلم، فهو من إنتاج مشترك، وتساهم 
ــا« الــروســيــة  ــيـــديـ فـــي إنــتــاجــه شـــركـــة »بـــرواليـــن-مـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة »شــــغــــف« الــــســــوريــــة، الــتــي 
تــديــرهــا ســـاف فــواخــرجــي. ويــحــكــي الفيلم قصة 
ــه وبـــنـــاتـــه ســرًا  ــتـ طــبــيــب داغـــســـتـــانـــي، تـــهـــرب زوجـ
إلــى ســوريــة مــن أجــل االنــضــمــام إلــى »التنظيمات 
اإلرهـــابـــيـــة« املـــوجـــودة عــلــى أراضـــيـــهـــا، فــيــقــرر أن 
يـــجـــازف بــحــيــاتــه، ويــســعــى لــلــســفــر إلــــى ســوريــة 
ــقــــاذه لــعــائــلــتــه  مـــن أجــــل إنـــقـــاذهـــن. ومــــن خــــال إنــ
يساهم في »إنــقــاذ العالم من اإلرهـــاب«. وبحسب 

ــإن الــفــيــلــم  ــ تـــصـــريـــحـــات الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى الـــعـــمـــل، فـ
سيسلط الضوء على الدور الروسي في »مكافحة 
اإلرهاب« بسورية، واالرتباط الثقافي والتاريخي 
الــروســي والــســوري. سيتم تصوير  الشعبن  بــن 
بــعــض أجــــزاء الفيلم فــي روســيــا وبــعــض آخـــر في 
سورية، تحت حماية الجيش السوري، الذي تعاقد 
»حماية طاقم العمل من اإلرهابين«،  اإلنتاج معه لـ

بحسب ما ورد في حملة الفيلم اإلعامية.
أعــدت روسيا مراسم خاصة لتوقيع عقود  وقــد 
إنتاج الفيلم تشبه إلى حد بعيد البروتوكوالت 
ــات واملـــــعـــــاهـــــدات  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الــــخــــاصــــة بـــتـــوقـــيـــع االتــ
الــذي نشره مؤخرًا  الفيديو   أظهر 

ْ
إذ السياسية، 

أقيمت  الــتــي  املــراســم  تلك  العمل  الــقــائــمــون على 
كيفية  موسكو،  فــي  الــروســيــة  الثقافة  وزارة  فــي 
استقبال ممثلة شركة »شغف« اإلنتاجية، ساف 
فواخرجي. وقام املنتج الروسي آندريه سيغليه  
بــتــوقــيــع الـــعـــقـــود مـــع فـــواخـــرجـــي، ومــــن ثـــم قــام 
توقيع  بطريقة مشابهة ملشاهد  العقود  بتبديل 

تقتصر  ولم  الدولية.  والبروتوكوالت  املعاهدات 
ذلــك،  املنتجتن على  الشركتن  لقاء  فــي  الــدرامــا 
املخرج  التقى  عندما  لــذروتــهــا  الــدرامــا  فوصلت 
فواخرجي،  بسافة  بلوتنيكوف  إيفان  الروسي 
« لتلعب دور البطولة، كما ورد 

ً
واختارها »صدفة

فــي الــتــصــريــحــات. وانــتــهــى مسلسل »الــصــدف« 
باالتفاق مع زوج فواخرجي، املمثل وائل رمضان، 

إلخراج القسم السوري من الفيلم.
وقدرت تكلفة إنتاج الفيلم املنتظر بـ 2 مليون يورو، 
إجمالي  بدفع 75% من  الروسية  الشركة  ستتكفل 
املبلغ، في حن أن شركة »شغف« السورية يقع على 
عاتقها دفــع الــربــع. ومــع ذلــك فــإن شــركــة »شغف« 
ــة مـــن فــرنــســا  ــيــ عـــقـــدت شـــراكـــات مـــع جـــهـــات أوروبــ
الفيلم،  إنــتــاج  فــي  املــشــاركــة  مــن  لتتمكن  وإيطاليا 
اإلنتاجية ال  كــأن مساهمة »شــغــف«  لوهلة  ليبدو 

تتعّدى أجر بطلة العمل وزوجها املخرج.
وخـــال األشــهــر املــاضــيــة، صـــدرت عــن كــا الطرفن 
املتشاركن في إنتاج الفيلم العديد من التصريحات 
اسم  يحمل  الفيلم  أن  مــن  الــرغــم  فعلى  املتضاربة، 
 الفيلم قد ال 

َّ
 فواخرجي أوضحت أن

َّ
»تدمر«، إال أن

يتم تصويره في مدينة تدمر، وأن اختيار »تدمر« 
ــهــا مــثــال عــن الحضارة 

ّ
كــاســم للفيلم جــاء فقط ألن

 الفيلم سيرُصد العاقة 
َّ
التاريخّية حول العالم، وأن

يتناقض  بــن روســيــا وســوريــة. وذلـــك  التاريخية 
الفيلم  الــذي أوضــح أن  العمل،  مــع تصريح مخرج 

سيصور الدمار الذي حل باملدينة األثرية. 

سير ذاتية على هامش الحرب العالمية الثانية

هنأ فنانون عرب الطفل حمزة لبيض بالفوز )فيسبوك(

الممثلة السورية 
سالف فواخرجي 
مع المنتج 
الروسي آندريه 
)Getty( سيغليه

حينما يتعب اإلنسان في عمل يحبه قد ال يشعر باإلرهاق )فيسبوك(

)Getty( »قام برونو غانز بأداء دور أدولف هتلر في فيلم »سقوط

الثانية،  العالميّة  الحرب  فترة  دورًا مهمًا في  لعبت  سير شخصياٍت  تتناول  أفالمًا  هنا،  نعرض 
كأدولف هتلر وتشرشل وأوسكار شيندلر وجورج باتون وآالن تورينغ

أبطال ومهزومون

»تدمر«... فانتازيا سورية وروسية

فنون وكوكتيل
سينما

قضية

موهبةمقابلة

إلى جانب أفالم السيرة التي 
تتناول الشخصيات الشهيرة 
عبر التاريخ، يعتبر هذا النوع 
من األفالم، وبحسب علماء 

النفس ضروريًا لألطفال 
والمراهقين، ألنه قد يقّدم 

نماذج ملهمة لصغار 
السن. ومن بين األفالم 
المؤثرة فيلم »أسماني 

مالال«: إنتاج عام 2015 عن  
قصة الفتاة الباكستانية مالال 
يوسف زي )الصورة(، وفيلم 
»غاندي«: فيلم تاريخي أنتج 

عام 1982.

أعمال ملهمة
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الـــلـــوحـــة. وفــــي أعـــمـــال أخــــرى بــــدت وكــأنــهــا 
تطرز بالرسم.

ــي لــبــنــان  ــيـــت كـــــاالن عــــام 1931 فـ ولـــــدت أوغـ
ــا بـــشـــارة  ــ ــــدهـ لـــعـــائـــلـــة مــــعــــروفــــة، إذ كـــــان والـ
الخوري، أول رئيس للبنان بعد استقالله، أما 
لقب كاالن فهو اسم عائلة زوجها الفرنسي. 
في إحدى املقابالت التلفزيونية معها تتذّكر 
 الــفــرنــســيــون عــلــى والــدهــا وعلى 

َ
ليلة قــبــض

 ،1943 عــام  اللبنانيني  السياسيني  من  غيره 
عندما أعلن إلغاء مادة في الدستور تتنافى 
ــّر الـــفـــرنـــســـيـــون، بــعــد  ــتــــقــــالل. اضــــطــ مــــع االســ
ضغوطات شعبية، الحقًا إلى اإلفــراج عنهم 

واالعتراف باستقالل لبنان.
أبناء  الوحيدة بــني ثالثة  االبــنــة  كــاالن  كانت 
ذكور وكان متوقعًا منها، كفتاة وامــرأة، كما 
تقول في مقابلة تلفزيونية معها، أن تعيش 
بمعايير وطريقة معّينة تتالءم مع خلفيتها 
الطبقة  نفس  مــن  الـــزواج  فيها  بما  الطبقية، 
والخلفّية، وإنــجــاب األطــفــال والــتــصــّرف بما 
يــتــنــاســب مـــع تــقــالــيــد مــجــتــمــع مــحــافــظ رغــم 
االنفتاح الذي قد ُيبديه أحيانًا. قامت بتحدي 
عائلتها وتزّوجت من فرنسي )نصف فرنسي 
نصف لبناني( من خلفية اجتماعية مشابهة 
ــانـــت ضــد  لــعــائــلــتــهــا، لـــكـــن عـــائـــلـــة زوجــــهــــا كـ
استقالل لبنان، مما شّكل أزمة كبيرة وتحّديًا 

لوالديها ليوافقا على الزواج.
ــفــــال، لــكــن الـــفـــن بــقــي أحــد  أنــجــبــت ثـــالثـــة أطــ
مع  لبنان  فــي  عــاشــت  الرئيسية.  هواجسها 
ــادرت إلــى  زوجــهــا حــتــى عـــام 1970، حــيــث غــ
ــام 1987 ثم  بـــاريـــس لــتــعــيــش فــيــهــا حــتــى عــ
تــركــتــهــا إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، الــبــلــد الــذي 
طاملا حلمت بالعيش فيه، ملا فيه من حركات 
في  خاصة  ومختلفة  متنّوعة  فنية  وعــوالــم 

تلك الفترة، كما تصف في مقابلة معها.
ــة  ــم فـــي واليـ عـــاشـــت فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك ثـ
كاليفورنيا، التي أصبحت لعقود الحقة مركز 
معرضها  أقــامــت  وعــنــدمــا  وعملها.  حياتها 
بــيــروت عـــام 1970، وّجــهــت دعــوة  األول فــي 

وشاتيال،  صبرا  مخيمات  من  لفلسطينيني 
التي كانت تعمل معها وأّسست فيها جمعية 
لتلك  وتأسيسها  عملها  يكن  لــم  »إنـــعـــاش«. 
الجمعية بالعادي، في ظل خلفيتها الطبقية 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــحــــســــاســــيــــات الـــشـــديـــدة 
التي مــّيــزت عــالقــات جــزء مــن اللبنانيني مع 
الالجئني الفلسطينيني. كما كسرت تابوهات 

اجتماعية أخرى في حياتها الشخصية.
بـــــدايـــــات كـــــــاالن مــــع الــــرســــم كــــانــــت فــــي ســن 
ــابـــــالت  ــ ــقـ ــ ــي إحـــــــــــدى املـ ــ ــ ــــف فـ ــــصـ صـــــغـــــيـــــرة. تـ
ت جدران غرفتها، 

ّ
التلفزيونية معها، أنها غط

لشخصيات  برسومات  العالي  السقف  ذات 
خيالية. تدّربت وهي في الـ16 من عمرها مع 
فيرناندو مانييتي الفنان اإليطالي الذي كان 
الجامعة  فــي  الفن  لبنان. درســت  فــي  يعيش 
ــيـــروت وتـــمـــّيـــزت بــدايــاتــهــا  األمــيــركــيــة فـــي بـ
بــالــرســم الــتــجــريــدي اإليــروتــيــكــي، وتمركزت 
اكتشاف  مــحــاولــة  حــول  أعمالها  مــن  الكثير 

عالقتها/نا بالجسد.
هاجسًا  لــهــا  بالنسبة  شــّكــلــت  الــجــســد  ثيمة 
على عّدة ُصعد انعكست بطرق مختلفة في 
أعــمــالــهــا وحــتــى فــي طــريــقــة حــيــاتــهــا. وهنا 

نيويورك ـ ابتسام عازم

شــعــرت بــدايــة بــنــوٍع مــن البلبلة 
حــال دخـــول صــالــة عــرض أعمال 
ــــت  ــيـ ــ ــة أوغـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــفــن  فـــي »مــعــهــد  كــــاالن )1931(،  ــخـــوري  الـ
الـــعـــربـــي واإلســـــالمـــــي«، املــســتــمــر حــتــى 18 
السفلى  مــانــهــاتــن  فــي  املــقــبــل  مــــارس  آذار/ 
ـــت عــلــى الــجــهــتــني 

ّ
بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك. تـــدل

الــيــمــنــى والــيــســرى، عـــبـــاءات مــصــنــوعــة من 
يكن  لــم  مختلفة.  وبــألــوان  متنوعة  أقمشة 
ســيــاق الـــعـــبـــاءات، أو الــقــفــاطــني كــمــا يطلق 
عليها أيضًا، واضحًا بالنسبة لي. وال أنكر 
االستشراق  مــن  نوعًا  تكون  أن  ــنــي خفت 

ّ
أن

والتمّعن  منها  االقــتــراب  عند  لكن  الــذاتــي. 
املطول عن  البحث  ثم  تفاصيلها، ومــن  في 
آخر  بعدًا  أخــذ وجودها  وأعمالها،  الفنانة 

بالنسبة لي.
على  املعرض  احتوى  العباءات  إلــى جانب 
ــظــهــر بــراعــتــهــا 

ُ
ــكـــاالن، ت رســـومـــات عـــديـــدة لـ

الشديدة في تحفيز مخّيلة املشاهد بلعبة 
األلوان والقليل من الخطوط، تاركة لأللوان 
بــتــمــوجــاتــهــا وحــركــتــهــا أن تــســتــحــوذ على 

مزوار اإلدريسي

لعل بذورًا أولى للتفكير النسوي ولالعتراف 
ــر عليها عند 

َ
 وذاتـــًا واعــيــة ُيــعــث

ً
بــاملــرأة قــارئــة

ِييه، 
ْ
فات األب  إلى  ديكارت، في رسالة وّجهها 

أثــنــاء  فــبــرايــر 1638، وورد فيها  فــي شــبــاط/ 
قــولــه: »هــذا  املنهج  حديثه عــن كتابه خــطــاب 
َهم النساء شيئًا منه، 

ْ
ف

َ
الكتاب الذي أَرْدُت أن ت

وأيضًا لكي يجد فيه األشخاص األكثر نباهة 
مادة لالهتمام«. 

ــتـــراف ســمــة تطبع ديـــكـــارت، فــقــد صــّرح  واالعـ
ب بالفرنسية، 

ُ
في الكتاب نفسه: »إذا كنت أكت

لغة بلدي، بدل الالتينية لغة أساتذتي، فألني 
 يكون الحكم على آرائـــي صــادرًا 

ْ
أرغــب فــي أن

عن أولئك الذين يستخدمون عقلهم الطبيعي 
الخالص، وليس أولئك الذين يؤمنون بالكتب 
من  بأولئك  يقصد  أنــه  وجليٌّ  فقط«.  القديمة 
تــهــم،  وقــراء كتابتهم  فــي  الالتينية  يعتمدون 
بالفرنسية  يحّرر  ديكارت وهو  يكون  وبذلك 

 
ً
عدُّ حينها وضيعة

ُ
ت كانت  التي  اللغة  رأســًا، 

ســـة مــن  لــــة، بــعــكــس الــالتــيــنــيــة املـــكـــرَّ
َ
وُمــــبــــتــــذ

قــبــل الــكــنــيــســة ورجـــــال الــفــكــر، قـــد خــــاض في 
ل  لقد حــوَّ ره؛  تــصــوُّ ُيمكن  مغامرة أخطر مما 
إلــى  بالالتينية  واملــتــداولــة  الــســائــدة  املــعــرفــة 
كلمات وعبارات وخطاب بالفرنسية، بمعنى 
أنـــه مـــارس الــتــرجــمــة، ألنـــه كـــان ُيــفــّكــر بجهاز 
مفاهيمي لغته الالتينية ويكتب بالفرنسية، 
ـــه عــلــى الــلــغــة املــبــتــذلــة لــغــِة بلده 

َ
فــأثــبــت رهـــان

من جهة أولــى، وبفعله هــذا يكون قد اعتَرف 
للترجمة بدورها في التأسيس لهوّية وملرحلة 
ــة، مـــن جــهــة ثــانــيــة،  ــوريــ مــعــرفــيــة وثــقــافــيــة ثــ
أفضت إلى استقالل اللغات املحلّية بذاتها في 
أوروبــا، بانفصالها عن الالتينية، وكــان ذلك 
تهم  و»الترجمة  دريـــدا،  ترجمّيًا، حسب   

ً
فعال

الكتابة هنا، وهي نقل لكالم ممكن كي يصبح 
كــتــابــة«، وقـــد سبقه بــقــرن أمـــر ملكي أصـــدره 
ْسَوا األول سنة 1535، باعتماد الفرنسية 

ْ
َران

ْ
ف

 في إدارات الدولة.
ً
كتابة

يها  سياسيِّ بــقــرارات  للدولة  أن  إذن،  يتضح، 
وفي  الثقافي؛  املــجــال  فــي  مهمًا  تأثيرّيًا  دورًا 
وبصدد  ملجتمعها.  مخصوصة  مالمح  رســم 

ما تقوله القفاطين للمنـفى

إنَّ الكتّاب إذا كانوا 
صانعي أدب أّمتهم، 

فإّن المترجمين يصنعون 
األدب العالمي، أي أنهم 
يوّسعون دائرة استقبال 

األدب عبر إعادة كتابته

في معرض التشكيلية 
والمصّممة اللبنانية 

أوغيت كاالن في 
نيويورك، رسومات 

تحّفز مخيّلة المشاِهد 
بلعبة األلوان والقليل 

من الخطوط، وعباءات 
وقفاطين برسومات 

تعبيرية وتجريدية 
تحاول اللعب مع 

تابوهات الجسد بتفاصيل 
ال يمكن رؤية بعضها 

إال عند االقتراب

لُّم األمر وعاد كل سيف 
إلى غمده األول وكّل 
حجر إلى دغله، وكل 

جرح إلى إبرة التقطيب 
الحّي.. لسوء إدارته 

لألزمة أُقيل وزير الصحة 
وُدعي إلى حقيبة 

الداخلية

استضافة الغريب واإلفادة منه دون تهيُّب

الّدفاع عن النّفس بهدر أنُفس

أوغيت كاالن اللبنانية المشاكسة التي نسيها العالم العربي

تستوحي لوحاتها من 
ثيمات تاريخية، ومن 

العادي واليومي

في حين أّن المسكين 
ال يّدخر جهدًا في نيل 

االعتراف به كاتبًا

خدع ُتنسج بأنامل من 
حرير أو تطبخ على 

مواقد حامية

تمركزت بعض أعمالها 
حول محاولة اكتشاف 

العالقة بالجسد

أقامت التشكيلية اللبنانية أوغيت كاالن، معارض عديدة حول العالم: 
وطوكيو،  أنجلوس  ولوس  والبندقية  وروما  وباريس  نيويورك  في 
بيروت،  في  معارضها  جانب  إلى 
االستعادي  معرضها  وأهمها 
أقيم عام 2013 في »مركز  الذي 

بيروت للمعارض«. 
ــادر  رغـــم ذلـــك، بــقــي اســمــهــا ن
 - مجهوًال  نقل  لم  إن   - التداول 
على  خاصة،  العربي  العالم  في 
فنّها،  وغـــزارة  تميّز  من  الرغم 
على  حّققتها  التي  والنجاحات 

مستويات عدة.

اسم في مدار خاص

2425
ثقافة

معرض

إطاللة

قصة

فعاليات

يــأتــي تــصــمــيــم الـــعـــبـــاءة أو الــقــفــطــان. تــقــول 
تشعر  لم  إنها  معها،  تلفزيونية  مقابلة  في 
العاملية  األزيــاء  أن مالبس وتصميمات دور 
الــضــّيــقــة واملــخــّصــصــة فــي الــغــالــب لألجساد 
جسدها  فتقاطيع  تالئمها.  كــانــت  النحيفة 
كــانــت أكــثــر طــبــيــعــيــة، لكنها لــم تــجــرؤ على 
املالبس  تلك  رمــي  أو  لباسها  طريقة  تغيير 

الــدولــة بهذه  اعــتــراف  الــتــرجــمــة، ال يخفى أن 
عنى 

ُ
املمارسة الثقافية، َعْبر إنشاء مؤّسسات ت

م فكرة عن درجة الوعي  ع عليها، ُيقدِّ شجِّ
ُ
بها وت

ى في اهتمامهم 
ّ
املتقّدم لدى قادتها، الذي يتجل

بالترويج لصورة معّينة عن مجتمعهم.
 إنشاء الدولة ملؤّسسات جامعية متخّصصة 

َّ
إن

في الترجمة، وتمويل مراكز علمية لها؛ تنكّب 
على ترجمة أدب ُمبِدعيها إلى اللغات املحلّية 
واألجنبية، وعلى نقل الفكر واألدب العاملّينْي 
وبتخصيصها جوائز  لغاتها،  أو  لغتها  إلى 
وأجــانــب،   

َ
مــواِطــنــني ملترِجميها  الترجمة  فــي 

م صــورة  ج ألدبــهــا وفــكــرهــا، وتــقــدِّ ــروِّ تــكــون تــ
متنّورة عن نظامها ومجتمعها باعتبارهما 
عًا، ال يترّدد في  حًا، وفضاء متنوِّ

ِّ
مجااًل متفت

ب أو  استضافة الغريب واإلفادة منه دون تهيُّ
كشف بذلك عن إيمانها باالختالف، 

َ
توجس، فت

 رئــيــســًا إلــيــه 
ً
ــــال

َ
واعـــتـــراِفـــهـــا بــالــتــرجــمــة مــــدخ

ها السياسية.
ُ
ْستحِضره استراتيجّيت

َ
ت

وُيـــجـــّســـد املـــتـــرِجـــم بــنــشــاطــه الــوســيــطــّي بني 
 
َ
 الــصــورة

َ
الــثــقــافــات والــلــغــات وصــهــره اآلفــــاق

الفعلية لــالعــتــراف، ألنـــه عــنــد نقله نــّصــًا إلــى 
الــنــص األصــل  بقيمة  اعــتــرافــه  ُيخفي  لغته ال 
الذي ُيقّدمه لقرائه، وما عكوفه عليه مترِجمًا 
وســـعـــيـــه فــــي أغـــلـــب الــــحــــاالت إلـــــى الــتــمــاهــي 
مــع املــبــدع األصــلــي ســـوى تعبير صــريــح عن 

االعتبار الذي ُيوليه إياه.

التي كانت تخنقها أو تقيدها إال بعد وفاة 
والـــدهـــا، وكـــانـــت والــدتــهــا قـــد تــوفــيــت قبله. 
ــاتــــه أفــــرغــــت خـــزانـــتـــهـــا مــــن كــــل تــلــك  بـــعـــد وفــ
املالبس وبدأت ترتدي قفاطني من تصميمها 
تــشــعــرهــا بــراحــة وتــنــاغــم مــع جــســدهــا. لكن 
الــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة والــغــنــيــة فـــي بـــيـــروت، 
وسط الستينيات، لم تقبل ذلك وبدأت تقول 
عنها إنها »مجنونة« وفقدت صوابها، ألنها 

تدور في شوارع بيروت بتلك العباءات.
تشرح في مقابلة معها أن ذلك سّبب لها أزمة 
كبيرة مــع زوجــهــا، الــذي وجــد الحديث عنها 
بتلك الطريقة مؤذيًا وُمهينًا. شاءت الصدف 
أن تــلــتــقــي، بــعــد تــركــهــا لــبــنــان إلــــى بـــاريـــس، 
بـــمـــصـــّمـــم األزيـــــــــاء الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــيـــر بــيــيــر 
كــاردان الذي أعجب بما كانت ترتديه، وطلب 
تلك  لتصبح  كاملة،  مجموعة  تصميم  منها 
العباءات التي كانت مصدر سخرية، تصاميَم 

تحتذي بها دور املوضىة الباريسية.
ــن أقــمــشــة  ــ ــاءات مـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـــصـــنـــع كــــــــاالن تـــلـــك الـ
مختلفة، وتتنّوع النقوش أو الرسومات التي 
ها فــوقــهــا. وفـــي حــني يــكــون بــعــض تلك 

ّ
تخط

اللعب  الرسومات تعبيريًا وتجريديًا يحاول 

مــع تــابــوهــات الجسد، تبدو رســومــات أخــرى 
 جزءًا من مساحة العباءة، 

ّ
أكثر تعقيدًا وتحتل

وال يمكن رؤية تفاصيلها إال عند االقتراب.
الــتــطــريــز بــالــرســم، إن صـــّح التعبير، هــو ما 
ـــدخـــل الــتــطــريــز 

ُ
يــمــّيــز أســالــيــبــهــا، بـــل إنــهــا ت

ــلــــى قــــمــــاشــــة بــــعــــض الـــقـــفـــاطـــني.  الـــفـــعـــلـــي عــ
من  لوحاتها  اللبنانية  الفنانة  وتستوحي 
الــثــيــمــات الــتــاريــخــيــة إلـــى جــانــب »الـــعـــادي« 
لوحات  بــني  أساليبها  وتتنوع  و»الــيــومــي«. 
أكــثــر إيحائية  لــتــكــون  بــالــكــاد فيها خــطــوط 
 مـــن األلــــوان 

ً
ــددًا قــلــيــال وتـــتـــرك فــيــهــا غــالــبــًا عــ

لــتــســيــطــر عـــلـــى املـــشـــهـــد فــــي الـــلـــوحـــة، وبـــني 
لوحات أخــرى فيها حركة وانسيابية دائــرة 
اللوحة من  بحيث يمكن للمشاهد أن يتابع 
فــي تغّير  لــتــبــدو وكــأنــهــا  املختلفة  جــهــاتــهــا 
ر ذلك 

ّ
مستمر واحتفال باأللوان دون أن يؤث

على  تناسقها أو تقتصر على نمط بعينه.
ــوان مـــثـــيـــر ومــخــتــلــف،  ــ ــاأللــ ــ تــــالعــــب كـــــــاالن بــ
وتستوحي من خالله كذلك أعمال الفسيفساء 
وحــيــاكــة الـــســـجـــاد، وتــســتــغــل الــحــريــة الــتــي 
يمنحها إياها الرسم لتظهر روحها املتمردة 

واملشاغبة في تلك اللوحات.

الترجمة واالعتراف

فوضى خلّاقة

للنشر  الدولي  المعرض  فعاليات  الجاري،  الشهر  من  التاسع  الجمعة،  تنطلق 
يشهد  الشهر.  نفس  من   18 حتى  ويستمر  المغربية،  البيضاء  الدار  في  والكتاب 
األركانة  لتسليم جوائز:  واللقاءات، وحفلين  الندوات  المعرض عددًا من  برنامج 

العالمية للشعر، وابن بطوطة ألدب الرحلة، والجائزة الوطنية للقراءة.

تحت  معرضًا  القطان  المحسن  عبد  ومؤسسة  بيرزيت  جامعة  متحف  يقيم 
حتى  ويستمر  الجاري،  الشهر  من   10 السبت  يوم  ينطلق  والثورة  المرأة  عنوان: 
في  الرائدة  النسائية  الشخصيات  المعرض  يتناول  المقبل.  أبريل  نيسان/  من   العاشر 
تاريخ الثورة الفلسطينية، ودور المرأة الفاعل في مواجهة األنظمة الكولونيالية 

والسلطوية.

موسيقى  موسم  من  الرابعة  الدورة  بيروت  في  أنطوان  جامعة  في  تنعقد 
الحجرة، عند الثامنة والنصف من مساء بعد غٍد األربعاء، السابع من الشهر الجاري. 
البداية ستكون مع رحلة شتاء للمؤلف الموسيقي النمساوي فرانز شوبرت )1797-

1828(، والتي كتبها لتغنّى بصوت تينور مع عازف بيانو، حيث يغنيها التينور شادي 
ُطربي )الصورة، 1976( ويرافقه على البيانو لوكا بلونديل.

م بيت الحكمة جلسة حوارية في مؤسسة عبد الحميد شومان في عّمان،  يَُنظِّ
كتاب  لمناقشة  الجاري،  الشهر  من  العاشر  السبت  يوم  من  مساًء  الخامسة  عند 
الكون للفلكي والفيزيائي األميركي كارل ساغان. صدر الكتاب عام 1981، ويتتبّع 

تاريخ تكّون الكون على طريقة العلوم المبّسطة لغير المتخصصين.

بسمة الشوالي

ـــك إلــــى روحــهــا 
َ
ــل عــلــى عــجــل يــســتــبــق املـ

اجي 
ّ
الت الــوريــد  لتسريح شــريــان  قلت 

ُ
ن

بــــأحــــد مــســتــشــفــيــات الـــعـــاصـــمـــة. عــنــد 
ــلــت 

ّ
ــيــــر مــــن املـــســـافـــة تــعــط الـــهـــزيـــع األخــ

ســـيـــارة اإلســـعـــاف فــتــعــّكــر مــــزاج القلب 
ت في انتظار امليكانيكّي.

َ
الحرج وقض

ــرق 
ّ
ــجــر الــيــومــّي والــط

ّ
قــطــع أهــلــهــا الــض

َر وصــول سّيدة تكابد 
ّ

احتجاجًا، فتأخ
عــســر املـــخـــاض إلــــى مــســتــشــفــى الــجــهــة 
جانب  على  الحياة  ها 

ُ
وجنين وفــارقــت 

من حاجز العجالت املحترقة والجذوع 
ــعـــنـــايـــة عـــــــرض املــــعــــّبــــدات  ــاة بـ ــ ــّجـ ــ ــــسـ املـ
ــات«. هـــــرولـــــت الـــبـــغـــضـــاء  ــ ــتـ ــ ــْسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ و»الـ
تزاحم  فاقتتال.  األهــلــنْي  بــني  ميمة 

ّ
بالن

الجرحى على األســّرة ورّحــلــوا الّصراع 
ن فـــي كــهــوف 

ّ
ــز ــ ــ

ُ
ــا خ  مـ

ّ
ــل إلــــى الــــّداخــــل. كــ

ــفــــوس والــــتــــاريــــخ أخـــــــرج لــلــغــرض  ــ
ّ
ــن الــ

ٍس، 
ُ
أنف فس بهدر 

ّ
الن الّدفاع عن  النبيل: 

الّسواطير،  الّسيوف،  املذّببة،  الحجارة 
ــنـــة.. وبـــعـــض الـــتـــوابـــل  ــّي الـــخـــشـ ــعـــصـ الـ
الحديثة كقوارير امللوتوف، وزجاجات 
 
ّ
 فــي الــظــن

ّ
الــكــوكــاكــوال )حــتــى ال يــذهــن

أنهم يشربون ممنوعات فيقع االنحراف 
بثورتهم عن مسارها الحقيقّي( معّبئة 
ــيـــاء لــطــيــفــة أخــــرى في  ـــار وأشـ

ّ
ــن بــمــاء الـ

لزوم ما يلزم..
الطبّي وما  الطّبّي وشبه  اإلطــار  ِاحتّج 
ــن مـــــاء ومـــلـــح وخـــصـــومـــات  بــيــنــهــمــا مــ
وأعوان وعملة ووشاة وأحقاد ودخلوا 
مــعــًا يــــدًا بــيــد وعـــلـــى تـــوافـــق حـــضـــارّي 
ُصــنــع فــي تــونــس، فــي إضــــراب مفتوح 
غــيــر حـــضـــورّي إاّل مـــن آمـــن بــحــزبــه ثــّم 
ــهــب الــّداخــلــّي 

ّ
اســتــقــام. مـــا نــجــا مـــن الــن

م تحت األلواح الّسرّية باملستشفى 
ّ
املنظ

ــاالت تــكــركــر  ــ
ّ
ــق ـــهـــب َعـــلـــنـــًا. شــــوهــــدت نــ

ُ
ن

ــهــّجــر 
ُ
فـــي األروقـــــــة ومـــكـــاتـــب األطــــّبــــاء ت

بــأكــمــلــهــا إلــــى املـــجـــهـــول.. وقــــع األقـــــدام 
ــبـــالط ال يــخــشــع ِســنــة  الــغــريــبــة عــلــى الـ
 تفصيل يِجّد ُيرى 

ّ
من ليل أو نهار وكل

ــة تــغــادر  ــ ــَر.. صــنــاديــق األدويــ ــ ــ كــــأن لـــم ُي
ـــنـــهـــب، الــوثــائــق 

ُ
مـــخـــازنـــهـــا، الـــخـــزائـــن ت

تلف، الّدسائس، الهمز، الفتنة، الخلع، 
ُ
ت

هتك، 
ُ
الــخــالعــة، األســـرار تفشى، املـــآزر ت

ــبــل ومــن ُدبـــر وعن 
ُ
ــقــّد مــن ق

ُ
القمصان ت

نسج بأنامل من حرير 
ُ
ت دع 

ُ
الخ كب،  الرُّ

أو تــطــبــخ عــلــى مـــواقـــد حــامــيــة، الـــّدمـــع 

بـــإعـــجـــاب لــطــفــلــة الــديــمــقــراطــّيــة تلعب 
ــارع الــتــونــســّي. عند ذروة 

ّ
آمــنــة فــي الــش

االحــتــقــان وعـــد بــعــرض قــانــون تجديد 
املستشفيات  بكامل  اإلسعاف  ســّيــارات 
عب »سيناقش 

ّ
الّداخلّية على نّواب الش

القادمة  الــعــاّمــة  الــلــه فــي الجلسة  بـــإذن 
ــا بــعــد  الــــتــــي ســـيـــقـــع تـــحـــديـــد مــــوعــــدهــ
االقتراع عليه بأغلبية مريحة تحت قبة 
البرملان.« وأمر بتشكيل لجنة محايدة 

ــحــقــيــق. حــكــمــاء املــديــنــة 
ّ
مـــن حـــزبـــه لــلــت

ها بدورهم شّكلوا لجنة مصالحة 
ُ
قات

ُ
وت

والتسامح  الــّســلــم  فــي  جمعة  فخطبوا 
« وفي »ال راّد لقضاء 

ّ
و»املوت علينا حق

املستشفى  أمام  الله«، وتظاهروا سْبتًا 
ّم األمر وعاد 

ُ
جنة ووزيرها. ل

ّ
مساندة لل

 حجر 
ّ

 ســيــف إلـــى غــمــده األّول وكــــل
ّ

كـــل
 جرح إلى إبرة التقطيب 

ّ
إلى دغله، وكل

قيل وزير 
ُ
أ الــحــّي.. لسوء إدارتـــه لألزمة 

ــــي إلـــى حــقــيــبــة الــّداخــلــّيــة  الــّصــّحــة وُدعـ
فأرسل جيشًا من رجــال األمــن يعيدون 
إلــى سالف  ــوارع 

ّ
بــالــش الــوضــع املنفلت 

وضعه. خرجت لورا من غرفة العملّيات 
رعت لها أخيرًا. بيد 

ُ
فرحة بكلية فتّية ز

القديمة.   حليمة لم تعد إلى عادتها 
ّ
أن

ذهبت تنام في مستودع الجثث.
)كاتبة تونسية(

يــتــضــّور فــي مقل حــّجــرهــا الفقد املــدّبــر 
ات 

ّ
بغفلة أو صحوة مكّممة، أبخرة األن

تــتــصــاعــد عــفــنــة مــــن أجـــــــواف املـــرضـــى 
يــجــتــافــون بـــبـــطء عــلــى أســـّرتـــهـــم، لهفة 
ــقـــات،  ــفـ ــن، الـــّصـ ــ ــريـ ــ ــرة، مـــكـــر آخـ ــمــــاســ ســ
إلى  لة من سرير  املرحَّ الطبّية  التقارير 
كلّيًا  تهّجر  أو  تستبدل  املــلــفــات  غــيــره، 
 

ّ
ذل حّبر تحت 

ُ
ت التقارير  أدراجــهــا،  عــن 

الحاجة أو على طاولة املقايضة..
دخــــلــــت 

ُ
ــاء املــــدهــــشــــة، أ ــ ــنــ ــ ــي هــــــذه األثــ ــ فـ

العملّيات  غرفة  استعجال  على  حليمة 
ــة. ورافــــق  ــ ــّدودّيـ ــ الســتــئــصــال الــــزائــــدة الـ
ابة لورا إلى 

ّ
الة الش

ّ
فريق طبّي لِهفًا نق

العناية املرّكزة إثر نوبة كلى حاّدة. وزير 
تابع  دولـــة حقيقّيا،  رجــل  كــان  الصّحة 
قــة عــن كــثــب مــن مكتبه 

ّ
الــفــوضــى الــخــال

تـــحـــت ســـقـــف الـــحـــرّيـــة الـــعـــالـــي مــلــّوحــًا 
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من المعرض )العربي الجديد(

عمل تركيبي لـ أنسلم كيفر

فوتوغرافيا لـ مانويل دي أوليفيرا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

بـــــــن تـــــوثـــــيـــــٍق تــــقــــلــــيــــدي )قـــلـــيـــل 
ــور( واشـــــتـــــغـــــاٍل بـــصـــري  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
ينسج  العمل(،  مناخ  على  )يغلب 
ـ فـــي »آخـــر  فـــّيـــاض )1984(  فــــراس  الــــســــورّي 
الـــرجـــال فــي حــلــب« )2017( ـ مــعــالــم حــكــايــٍة، 
ــمــــاط عـــيـــٍش فــــي جــحــيــم الـــخـــراب  تــعــكــس أنــ
ــّوع، الــــــذي ُيـــصـــيـــب أرواًحـــــــــا ونـــفـــوًســـا  ــنــ ــتــ املــ
ـــــــة 

ّ
ــاول أبـــنـــيـــة وأزق ــ ــطـ ــ وأجـــــــســـــــاًدا، والـــــــــذي يـ

ــاٍت. تـــوثـــيـــق تــقــلــيــدي يـــرتـــكـــز عــلــى  ــاحــ ــســ ومــ
مرافقة متطّوعن في الدفاع املدني السوري، 
ــم املــخــتــلــفــة فــــي يــومــيــات  ــهـ ــوالـ ــاط أحـ ــقـ ــتـ والـ
عمٍل يواجه املــوت، وفي حياٍة مرتبكة وغير 
واشتغال  مكسورة.  انفعاالٍت  وفــي  مكتملة، 
بــصــري يــصــنــع مــن أشــكــال الــقــتــل والــتــدمــيــر 
ــَوًرا تتناسق جمالياتها مع إصـــراٍر على  ُصـ
عيٍش يتفّوق على الجحيم، ويحيل البشاعة 
ــة ونــــاســــهــــا( إلـــى  ــنــ ــديــ ــة عـــلـــى املــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ )املـ
بمكنوناٍت  وتــبــوح  وقــائــع،  تــروي  متتاليات 

ق معنى آخر للحياة.
ّ
ذاتية، وتوث

مكانة  مــن  منتقٍص  غير  التقليدي  التوثيق 
ــي حـــلـــب«،  ــ ــال فـ ــ ــرجــ ــ ــي »آخــــــــر الــ ــ الـــســـيـــنـــمـــا فـ

ــا لــجــائــزة »أوســــكــــار« أفــضــل  ـــح رســمــّيً
َّ

ـــرش
ُ
امل

ــعــلــن الــنــتــائــج فـــي 4 
ُ
فــيــلــم وثــائــقــي طــويــل )ت

مارس/ آذار 2018(. واملكانة واضحة: لقطات 
وحركة كاميرا وإضــاءة وكــادرات ومونتاج، 
فـــإذا بــهــذه الــلــغــة، الــتــي تــبــدو عــاديــة )لوهلٍة 
ــع لــلــصــورة  ــ ــــى(، تــذهــب إلـــى املــــدى األوسـ أولــ
من  )الــصــورة(  األولـــى  فتحمي  ومضمونها، 
وتجعل  معنى،  ال  أو  تسطيٍح  أو  بهتاٍن   

ِّ
كــل

الثاني )املضمون( أقدر على البوح، بسالسٍة 
الــــذات ومشاغلها،  أســئــلــة  فــي  ــا 

ً
عــمــق تكشف 

ـــعـــّري روًحــــا فــي ارتــبــاكــاتــهــا والــتــزامــاتــهــا 
ُ
وت

 تكن 
ْ
وهواجسها. فاملشاهد السينمائية، وإن

الجميل  والــفــرح  الشقاء   
َ
قــســوة تغلب  قليلة، 

لة، 
ّ
معط راحـــٍة  لحظاِت  باقتناص  واملــكــبــوت 

وتــحــيــل الــقــصــص املـــتـــنـــاثـــرة هــنــا وهـــنـــاك ـ 
ُمــضــافــة  ــاٍر ودٍم،  ــبــ ــــاٍض وغــ ــقـ ــ ــثـــٍث وأنـ مــــع جـ
ــــوار شــمــٍس تــشــي بــنــبــٍض مــطــلــوٍب،  إلــيــهــا أنـ
فــوق هدير طائرات حربية  تعلو  وضحكاٍت 
وصدى قصف مدفعي ـ إلى متتالياٍت تسرد 
ُيــراد لها أن  دقائق روتــٍن يومّي في مدينٍة، 
 ومهانة، فتنتفض لكرامٍة ُيتقن 

ّ
حاَصر بذل

ُ
ت

ــراس فـــّيـــاض الــتــقــاط نــبــضــهــا فـــي مفاصل  فــ
عديدة من حكايته.

متكاملة وحكاية خالد  السينمائّي  وحكاية 
ن )وزمالء عديدين لهما( 

َ
ومحمود، املنخِرط

فــي أعــمــاٍل يــومــيــة إلغــاٍثــة وإنـــقـــاذ، فــي فريق 
ــٍم يـــتـــرّدد فـــي أنـــحـــاء مختلفة  مـــعـــروٍف بـــاسـ
ــيـــضـــاء«. الــحــكــايــة  ــبـ مــــن الـــعـــالـــم: »الــــخــــوذ الـ
ل بمرافقة الحكاية الثانية، كما 

َ
ختز

ُ
األولى ت

بــســرد وقــائــعــهــا واضــطــرابــاتــهــا ومفاصلها 
ــــى تــمــتــن نــّصــهــا  ومـــنـــاخـــاتـــهـــا؛ وبـــســـعـــيٍّ إلـ
اإلنــــســــانــــّي فــــي شــــهــــادة ســيــنــمــائــيــة، تــمــزج 
ُصَور الواقع بمتخّيل االبتكار الفني للقطات 
ــة املــدنــيــة  ــهـ ــدة، وتــــــروي فـــصـــول املـــواجـ ــديــ عــ
لوحشية نظاٍم متحّكم بالناس ومصائرهم. 

 عـــلـــى أســئــلــٍة 
ٌ
والـــحـــكـــايـــة الـــثـــانـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة

تتجاوز اإلنسانّي إلى األبعد منه: فعل عيٍش 
في دائرة موت. 

ــذا غــيــر مــنــفــصــل عـــن إشـــاعـــِة مـــنـــاٍخ آخـــر،  وهــ
إظهار  سينمائين:  واحــتــيــال  بــمــواربــة   

ْ
وإن

ــاٍم، بـــمـــرافـــقـــة شـــبـــاب »الـــخـــوذ  ــ ــظـ ــ وحـــشـــيـــة نـ
الــبــيــضــاء« فــي أعــمــال اإلغــاثــة واإلنـــقـــاذ، كما 
في رغباتهم البسيطة )تشييد حوض سمك 
صغير، رقــص وغــنــاء، حــّيــز لــلــزراعــة، ألعاب 
خــــاّصــــة بـــاألطـــفـــال فــــي حـــديـــقـــة مــتــواضــعــة، 
نزهة في ضــوء شمٍس لحظة هدنة مخيفة، 
 غير مباشر لوقائع دمار وقتل 

ٌ
إلخ(؛ وتبيان

ن 
ّ
ه يــؤّدي إلــى فضٍح مبط

ّ
وتهجير، وهــذا كل

ــاٍس ملـــعـــارضـــات  ــ لـــتـــغـــاٍض دولــــــــّي، وتـــفـــّكـــك قــ

ــتــة، بعضها ُمـــصـــاٌب بــوحــشــيــة الــنــظــام 
ّ
مــشــت

نــفــســه. حــكــايــتــان مــتــكــامــلــتــان، إحــداهــمــا مع 
ــطــة 

َ
ــق

َ
األخـــــــرى، فـــي مــشــهــديــات بــصــريــة مــلــت

بكاميرا محمولة على الكتف )مدير التصوير: 
فادي الحلبي، تصوير: ثائر محمد ومجاهد 
الحق أفراد »الخوذ البيضاء« 

ُ
أبو الجود(، ت

ومعهم،  بهم  تختفي  وتــكــاد  يومياتهم،  فــي 
صبح مــرايــا وعــيــونــًا فــي آن واحـــد: مرايا 

ُ
فت

شارك 
ُ
تعكس وقائع، وعيون تلتقط وتنقل وت

القائمة بن عيٍش في سواد  في تلك املتاهة 
املوت، وعيٍش على حافة االبتسامة، وعيٍش 
عــلــى ضـــفـــاف املـــواجـــهـــة، وعـــيـــٍش عــلــى أمـــِل 
خـــالٍص، وعــيــٍش على ُصـــَور أشــالء وأنقاض 

ورغبات في خروٍج آمٍن، لكنه موؤود.
ص مساحة الحكاية األولى كي ُيتاح 

ّ
 تتقل

ْ
وإذ

سع، فتختزل 
ّ
أن تتمّدد وتت الثانية  للحكاية 

قواًل )سرد وقائع( وبوحًا )أسئلة املتطّوعن 
فــي الــســيــاســة والــحــرب والــحــريــة والــخــالص 
الثانية  الحكاية  فــإن  وااللــتــزام(؛  والقناعات 
تــنــفــلــش فــــي االتــــجــــاهــــات املــخــتــلــفــة لــلــنــّص 
الــوثــائــقــي، كــي تــتــمــّكــن مــن إيــجــاد مــعــادالت 
ــى. وهــــذا واضــــٌح في  ــ بــصــريــة لــلــحــكــايــة األولـ

اخـــتـــيـــار فـــــــراس فــــّيــــاض الـــحـــكـــايـــة الــثــانــيــة 
موضوعًا لفيلمه، وفي مقاربته السينمائية 
ذاك العالم املحيط به، كأنه ـ بسرده يوميات 
املــتــطــّوعــن املــدنــيــن، وأمــزجــتــهــم وأهــوائــهــم 
وكـــوابـــيـــســـهـــم ومـــشـــاهـــداتـــهـــم وانــفــعــاالتــهــم 

ورغباتهم ـ يقول شيئًا منه أيضًا.
ــن مــخــتــلــفــة  ــامـ ــكـ ــــي مـ ــلــــغــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـ والــ
الــبــصــرّي: إدخـــال لقطات لــســواِد ليٍل  للنّص 
األمــان  حيل بعض 

ُ
ت قنابل  بــإضــاءة  محكوٍم 

ــال اإلغـــاثـــة  ــمــ إلـــــى قـــلـــٍق إضـــــافـــــّي؛ ومــــــزج أعــ
واإلنقاذ بلحظات استراحة مشوبة بارتباك 
ــــوٍم وهـــــدوء قــلــيــلــن؛ ثــنــائــيــة  الــســكــون إلــــى نـ
الــحــّس اإلنــســانــي، بــن عمٍل تطّوعي ُيصاب 
ال  استمراٌر  أرواح،  إنقاذ   عن 

ٌ
)عجز بخيبات 

ُيطاق لقصٍف وحــرٍب وقتٍل ومــوٍت وتدمير، 
 فـــرٍح مــطــلــوٍب، إلـــخ.(، وعــيــٍش عائلّي 

ُ
تعطيل

)خـــالـــد وابـــنـــتـــاه( يــعــانــي انـــفـــصـــااًل بـــن أٍب 
وأفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه. وهــــــذا مـــصـــنـــوٌع بــتــولــيــٍف 
شارك في اإلخراج أيضًا، 

ُ
)ستن يوهانسن، امل

د سياق  وميشال بــاور وفــراس فّياض( ُيحدِّ
الصورة  وجماليات  الحكايات  وأطــر  السرد 

ق ودمٍع.
ّ
املنبثقة من ألٍم وتمز

من »آخر الرجال في حلب« لفراس فياض )فايسبوك(

26

توثيٌق بصري ألحوال 
مدينة وناسها في خراب 

وموت يوميين

أزمة وجود مفتوحة 
على أسئلة الحياة 

والعالقات اإلنسانية

مـــنـــذ حـــصـــولـــه عـــلـــى »الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة« 
« الــســيــنــمــائــّي الــــدولــــي، في 

ّ
ملـــهـــرجـــان »كـــــــان

 ،)2017 أيــــار  مـــايـــو/   28 ـ   17(  70 ـــ  الــ دورتـــــه 
ــاج مــشــتــرك  ــتـ ــدان« )إنـ ــيــ ُيــثــيــر الـــســـويـــدي »املــ
مـــع أملــانــيــا وفــرنــســا والـــدنـــمـــارك والـــواليـــات 
ــــن أوســـتـــلـــونـــد  ــــروبـ ــة( لـ ــيــ ــركــ ــيــ املــــتــــحــــّدة األمــ
غالبيتها  تميل  مختلفة،  نــقــاشــاٍت   )1974(
إلـــى اإليــجــابــّي فــيــه، عــلــى مــســتــوى السينما 
واملعالجة واألسئلة املطروحة. ُمشاركاته في 
االنتظار،  زيد شغف 

ُ
ت عديدة  دولية  جــوالت 

واختياره لعرٍض واحد فقط، في الدورة الـ 24 
)24 يناير/ كانون الثاني ـ 4 فبراير/ شباط 
في  األوروبــيــة«  السينما  »مهرجان  لـ   )2018
بيروت، دافٌع المتالء صالتي »متروبوليس« 
يترّدد  كالمًا  أن  رغــم  بكاملهما،  )األشــرفــيــة( 
ــدء عــــروضــــه الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــول بــ ــ ــنـــذ وقـــــــٍت حــ مـ

اللبنانية بعد أسابيع قليلة.
ــتــــســــاؤالٍت، وتـــطـــرح  حـــكـــايـــة تـــمـــزج فـــنـــونـــًا بــ
 
ً
م أداًء جميال قدِّ

ُ
عناوين لجدٍل غير منتٍه، وت

ــكـــة مـــتـــمـــاســـكـــٍة ومــــعــــالــــجــــة مــتــيــنــة  ــبـ فـــــي حـ
تحكيم  لجنة  وتــدفــع  السينمائية،  الُصنعة 
أملــودوفــار،  «، برئاسة اإلسباني بيدرو 

ّ
»كـــان

إلـــــى مــنــحــهــا الــــجــــائــــزة األولـــــــى لــلــمــهــرجــان 
الفنون، املتداخل بعضها  الدولّي األول. لكن 
ــة، بــل  ــ ــّي ــاســ ــن تـــكـــون أســ بـــالـــبـــعـــض اآلخـــــــر، لــ
مــنــطــلــقــًا ألقـــــــــواٍل تـــتـــنـــاول وقــــائــــع الـــعـــيـــش، 
وتــتــأّمــل فــي أحــــوال الــنــاس، وتــــروي فــصــواًل 
ــم  ــارهـ ــكـ ــن ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم وهـــواجـــســـهـــم وأفـ مــ

وانفعاالتهم ومخاوفهم.
ه عبر شخصية كريستيان )كالوس 

ّ
وهذا كل

بـــانـــغ(، الــقــّيــم عــلــى مــتــحــٍف لــلــفــن املــعــاصــر، 
ــلـــة«. لــديــه  ــم لـــقـــضـــايـــا نـــبـــيـ ــ ــدائـ ــ و»الــــــداعــــــم الـ
ــيـــدان«، ويرتكز   فــنــّي، يحمل اســـم »املـ

ٌ
عـــرض

على دعــوٍة موّجهة إلــى الـــزّوار، كي يتنّبهوا 
ــم كــبــشــٍر  إلــــى الــغــيــر، ومــــذّكــــرًا إيـــاهـــم بـــدورهـ
ــنــــاس. هـــذا،  مـــســـؤولـــن تـــجـــاه غــيــرهــم مـــن الــ
ــاٍف لــجــعــل الـــنـــّص )ســيــنــاريــو  ــ بـــحـــّد ذاتـــــه، كـ
روبــن أوستلوند( نــواة مفتوحة على كمٍّ من 
الــتــســاؤالت الــحــيــاتــيــة والــفــكــريــة والــروحــيــة 
واإلنسانية. لكن، في بعض األحيان، يصعب 
ُمثل عليا  إلــى مستوى  يرتقي  أن  املــرء  على 
يرتضيها لنفسه، ما يــؤّدي به إلــى نــوٍع من 
تعرية فاضحة ملكنونات ذاته وخفاياها. فما 
حتى  هاتفه،  لسرقة  كريستيان  يتعّرض   

ْ
إن

يقع ضحية مواقف مخزية، تكشف هشاشة 
إعالناته وتأمالته.

فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، ُيـــطـــلـــق املـــتـــحـــف حــمــلــة لـــ 
»املــــيــــدان«، الــعــمــل الــفــنــي لــكــريــســتــيــان، لكن 
ع، ما ُيدخل 

ّ
االستجابة تأتي بشكٍل غير متوق

كريستيان واملتحف في »أزمة وجودية«.
يـــصـــّح اســـتـــخـــدام   

ْ
الــــوجــــوديــــة، إن األزمــــــــة 

ــــذا فــــي مـــعـــرض الــتــعــلــيــق عــلــى  الــتــعــبــيــر هـ
الـــذي يقع   

ّ
الــفــخ فيلٍم آخـــر، ستكون جــوهــر 

صحيفة  فــي  املوسيقي  الناقد  جـــورج،  فيه 
نمساوية في فيينا، منذ عقوٍد طويلة. ففي 
باإلنكليزية  »الــفــأر«  )مفردة  الــبــّري«  »الفأر 
تــعــنــي أيـــضـــًا »فـــــأر الــــحــــاســــوب«( لــجــوزف 
ــادر، يــجــد جـــورج نــفــســه، فــجــأة، مــن دون  هــ
عمل، بعد أن يطرده رئيس التحرير بشكٍل 
فاألزمة  مهّمة،  األســبــاب  تكون  لــن  مفاجئ. 
ل بانعدام قدرة جورج على 

ّ
الوجودية تتمث

الــتــأقــلــم مــع وضــعــه الــجــديــد، خــصــوصــًا أن 
وضعه املــادي يسوء، وأنــه يخفي األمــر عن 
زوجته جوانا، املعاِلَجة النفسية املنشغلة، 
كثيرًا، برغبتها في الحمل. لكن، وبمساعدة 
ط 

ِّ
ــام الـــدراســـة، ُيخط إيــريــك، صــديــقــه مــن أيـ

الوقت نفسه ُيساعد  جــورج لالنتقام، وفي 
ــل فــي  ـ

َّ
ــط ــعـ ــار املـ ــطـ ــقـ ــك عـــلـــى إصــــــالح الـ ــريــ إيــ

»مدينة املالهي«، في فيينا.
نديم...

»الميدان« وأسئلة الفنون والُمُثل العليا

يروي »آخر الرجال في 
حلب« لفراس فيّاض 
يوميات متطّوعين 

يواجهون نظاًما 
أسديًّا يفتك بأبناء البلد 

المحاصرين في عيشهم 
وكراماتهم وأحالمهم

أخبار
◆ نشرت املجلة الفرنسیة »دفاتر السینما«، 

في عددها األخیر )فبراير/ شباط 2018(، ملفًا 
خاّصًا بالسینما األمیركیة، تناولت فیه األفالم 

األخیرة لـ 3 مخرجنی: »ذا بوست« لستیفن 
سبیلبیرغ )1946(، و»الخیوط الوهمیة« لبول 

توماس أندرسن )1970(، و»أقوى« لديفید 
غوردن غرين )1975(، التي بدأت عروضها 
 ُيواجه 

ْ
التجارية الدولیة قبل وقٍت قلیل. وإذ

األول )ولو ضمنیًا(، عبر استعادة »أوراق 
البنتاغون« عن حرب فیتنام زمن ريتشارد 

نیكسن، محاوالت دونالد ترامب الضغط على 
الصحافة واإلعالم؛ فإن الثاني، الذي سیكون 

الفیلم األخیر للممثل دانیال داي ـ لويس، يعود 
إلى خمسینیات القرن الـ 20 في لندن، ويدخل 

عالم األزياء وصناعتها. 
خذًا 

ّ
أما الثالث، فیغوص في راهٍن أمیركي، مت

من االعتداء اإلرهابي على »ماراتون بوسطن« 
عام 2013 ركیزة درامیة، لیروي حكاية ُمصاب 
يجتهد الستعادة حیاته والعیش ضمن شروط 

مختلفة، بعد فقدانه قدمیه.

◆ يفتتح »جزيرة الكالب« لألمیركي وس 
أندرسن )1969( الدورة الـ 68 لـ »مهرجان 

قام بنی 15 
ُ
برلنی السینمائي الدولّي«، التي ت

و25 فبراير/ شباط 2018. 
والفیلم منتٍم إلى نوع التحريك، ويروي حكاية 
كلٍب يقوم، رفقة أصدقاء له، بمساعدة صبي 

صغیر يبحث عن كلبه الضائع في الیابان. 
ُيذكر أن املسابقة الرسمیة تتضّمن 17 فیلمًا 

ا، للمّرة األولى؛ وأن لجنة  ها، دولّیً
ّ
عرض كل

ُ
ت

تحكیم، برئاسة األملاني توم تیكوير )1965(، 

ستشاهدها وتختار منها األفالم الفائزة.

◆ ذكرت معلومات صحافیة متفّرقة أن 
املمثلة املصرية وفاء عامر اعتذرت عن عدم 

املشاركة في »قرمط بیتقرمط«، الذي ُيفترض 
باللبناني أسد فوالدكار أن ُيخرجه، بسبب 

خالٍف مع املنتج أحمد السبكي على بند 
األجر. علمًا أن السبكي طالبها بخفض األجر 

بنسبة كبیرة، ورفض منحها نسخة من 
العقد عند توقیعها علیه. أضافت املعلومات أن 

اتفاقًا تّم مع املمثلة األردنیة مي سلیم لتأدية 
الدور نفسه. إلى ذلك، أثارت زمیلتها ياسمنی 

صبري غضب كريم السبكي، مخرج »الديزل... 
موتة ملوكي«، بسبب إعادتها أحد املشاهد 

د  ردِّ
ُ
7 ساعات متواصلة. واملشهد، كما ت

ب منها الوقوف أمام 
ّ
املعلومات نفسها، يتطل

املرآة، والتحّدث مع شخص موجود في الغرفة. 
لكنها نسیت حواراتها. ُيذكر أن الفیلم يضّم 

أيضا محمد رمضان وهنا شیحة وفتحي عبد 
الوهاب وآخرين.

صَور الموت 
ولغة الحياة

»آخر الرجال في حلب« 
لفراس فياض

من »الميدان« لروبن أوستلوند )موقع مهرجان »كاّن«(

أرد  لم  هــذا.  ُيعجبني  لم يكن   .
ٌ

زيــف التمثیل  أن  مت 
ّ
تعل سريعًا، 

إيطالیا، ألن  فــي  فترة طويلة  لــذلــك، مكثت  زائـــف.  القیام بشيء 
عجبني طريقة 

ُ
لإليطالینی قدرة على عدم جعلي أبدو زائفة. لم ت

التمثیل  أعتبر  كنُت  لــي.  تــرق  لــم  الحیاة.  تجسید  فــي  هولیوود 
مسؤولیة، وأؤمن أني إذا لم أقدر على تجسید الشخصیة بشكل 

صحیح، فاألفضل لي عدم تجسیدها.
شارلوت رامبلينغ

ــذا«، حــتــى أصــّحــح بــأّن  ــ  بــاســم كـــذا وكـ
ٌ

ــقــال إنـــي »نـــاطـــق مــا إن ُي
النظر، وبــأّن املسألة برّمتها   على وجهات 

ّ
إال سینماي ال تقوم 

أن يجد  شاهد. يكفي 
ُ
امل تلتقي نظرته بنظرة   عن ُمخرج 

ٌ
عبارة

شاهد، في لحظٍة ما، َمن يعّبر عن هواجسه أكثر مني، لیجعله 
ُ
امل

لهمني األزمة، وُيلهمني نقیضها )أيضًا(.
ُ
ناطقًا باسمه. ت

محمد صالح هارون

أمنی،  لكوثر« ملحمد  السّري  »التاريخ  زينة، في  تــؤّدي املصرية 
إسالمي  حــزب  بها  يستعنی  )كــوثــر(،  دينیًا  ملتزمة  فــتــاة  دور 
ملــنــاصــرتــه فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــیــة، عــقــب »ثــــورة 25 يناير« 
كثیرة.  بتوترات  تصیبها  عديدة،  لضغوط  فتتعّرض   ،)2011(
الدين  لیلى علوي ومحسن محي   مــن 

ٌّ
كــل التمثیل  فــي  ُيــشــارك 

وأحمد حاتم وإيناس كامل وفراس سعید.

يــظــهــر األمـــیـــركـــي جــــوش هــارتــنــت فـــي »املــــــالزم الــعــثــمــانــي« 
الـــذي يـــروي قــّصــة حــّب بــنی ممرضة أمیركیة  لجوزيف روبـــن، 
ــى؛ وفــي »مــعــجــزة على  ــ ومـــالزم تــركــي فــي الــحــرب العاملیة األول
الجبل« لسكوت ووغ: عن إيريك، الذي تحاصره عاصفة ثلجیة 
في أحد الجبال األمیركیة، بعد هروبه من الواقع، فیواجه تحديات 
جديدة خالل  مشاريع   4 له  أن  ُيذكر  بحیاته.  للنجاة  ومخاطر 

العام املقبل.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

يعاني النجم 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو في 
الفترة األخيرة 
في الملعب 
وخارجه، فكلّما 
يفشل نجم 
ريال مدريد في 
التسجيل أو 
يظهر بمستوى 
سيئ تتم 
مهاجمته من 
قبل جماهير 
فريقه على 
مواقع التواصل 
االجتماعي، 
هذا األمر قسم 
المناصرين إلى 
معسكرين، 
األول يدافع 
عن هداف 
النادي التاريخي 
وصانع اإلنجازات 
في السنوات 
األخيرة، والثاني 
يطالب برحيله 
في الميركاتو 
الصيفي بسبب 
رونالدو هداف نادي ريال مدريد التاريخي )كويماديلوس ألونسو/Getty(تقدمه بالسن.

أزمة رونالدو

قفز مونتيري لصدارة مرحلة إياب الدوري 
املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2018( بعد 

اكتساحه ليون )5-1( في إطار الجولة الخامسة 
من البطولة. وحملت خماسية مونتيري 

توقيع أفيليس أورتادو وروخيليو فونيس 
موري وألفونسو غونزاليس، وجوناثان 

أوريتافيزكايا، فيما جاء الهدف الوحيد لليون، 
عن طريق إلياس هرنانديز ليتجمد رصيده 

عند 7 نقاط.

خضع العب وسط مانشستر يونايتد البلجيكي 
مروان فاليني لعملية جراحية في ركبته، ومن 

املتوقع أن يعود إلى املالعب في آذار/ مارس 
املقبل بحسب ما كشف مدربه البرتغالي جوزيه 

مورينيو، في تصريحاٍت بعد فوز فريقه على 
هادرسفيلد 2-0: »خضع لعملية جراحية، ال أريد 

الدخول في التفاصيل، أفضل أن يقوم بذلك األطباء 
بشكل رسمي ومن ثم نضع املعلومات على موقعنا 

الرسمي. لكنها ليست نهاية املوسم بالنسبة له«.

فرض نادي تورينو التعادل بهدف ملثله على 
مضيفه سامبدوريا الصعب في الجولة الـ23 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم باملباراة التي 
احتضنها ملعب »لويجي فيراريس«. وكان 
سامبدوريا هو من بادر بالتسجيل )د.11( 

بواسطة لوكاس توريرا، لكن الضيوف أدركوا 
التعادل بعدها بـ14 دقيقة بواسطة أفري أكوا. 
هكذا بات لتورينو 33 نقطة في املركز التاسع 

ولسامبدوريا 38 نقطة في املرتبة السادسة.

مونتيري يكتسح ليون 
بخماسية في الدوري 

المكسيكي

مروان فياليني 
يخضع لعملية جراحية 

في الركبة

تورينو يخطف تعادًال 
ثمينًا أمام سمبدوريا 
في الدوري اإليطالي
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مجدي طايل

في أواخــر شهر ديسمبر/ كانون 
الــصــحــف  نـــشـــرت  املــــاضــــي  األول 
فريق  »حقق  يــقــول:  خبرًا صغيرًا 
طـــاب الــصــومــال املـــركـــز األول بــبــطــولــة كــرة 
القدم التي أجرتها مدينة البعوث اِلسامية، 
التي شارك فيها ستة فرق تمثل مجموعة من 
املــبــاراة  فــي  فــاز  بعدما  املختلفة  الجنسيات 
الصومال  على   1 الــصــومــال  فــريــق  النهائية 
لــيــطــرح الــســؤال نفسه ألول وهــلــة: »أيــن   ،»2
كرة القدم الصومالية منذ عقود من الزمن«؟

الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة حــاولــت الجـــابـــة عن 
هــــذا الـــســـؤال مـــن خــــال العـــــان عـــن أن عــام 
القدم في  2018 سيشهد نقلة تاريخية لكرة 
الباد بانسحاب قوات حفظ السام التابعة 
لــاتــحــاد األفـــريـــقـــي »أمـــيـــصـــوم« مـــن اســتــاد 
مــقــديــشــو، بــمــا يــعــنــي عـــودتـــه لــلــخــدمــة مــرة 
أخرى بما يساهم في تنمية اللعبة وتنظيم 
الوضع  أراضــيــه بعد تحسن  مــبــاريــات على 
األمـــنـــي بـــدعـــوة بــعــض دول شــــرق أفــريــقــيــا 
ــاريـــات وديـــــة تــمــهــيــدا لــتــنــظــيــم بــطــوالت  ــبـ ملـ
سيكافا في الصومال وإعادة كتابة التاريخ 

2829
رياضة

تقرير

القديم على أن يتم إعمار امللعب بشكل كامل 
بعد االنسحاب، ولعل هذا االتجاه هو ما دفع 
أحمد أحمد رئيس االتحاد األفريقي »كاف« 
إلى زيارة مقديشو في الربع األول من العام 
املنقضي كأول زيــارة خارجية له منذ توليه 

املسؤولية.
ــاراة فــي  ــ ــبــ ــ واســــتــــضــــاف الــــصــــومــــال آخــــــر مــ
مقديشو في عام 1988، ما يعني أن الشعب 
الباد منذ 30  لم يشهد مباريات دولية في 
سنة بعد نقل املباريات إلى الجارة جيبوتي.
ويحاول الصوماليون بعد أن امتنع كثير من 
مدربي العالم عن الحضور إلى الباد ضمن 
بــرنــامــج »فــيــفــا« لعـــــداد مـــدربـــن خـــوفـــا من 
السماح  بشرط  الــوفــاء  األمنية  االضطرابات 
باستضافة  واألنــديــة  الصومالي  للمنتخب 
مــبــاريــاتــهــا الــدولــيــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، والــتــي 
لعناصر  األمنية  الحماية  تتمثل في ضمان 
مع  تتوافق  مجهزة  ماعب  ووجـــود  اللعبة، 

اللوائح وكذلك راٍع محلي.
الصوماليون عاشوا لحظات تاريخية أخرى 
عــنــد وضــــع حــجــر األســــــاس لــلــمــقــر الــجــديــد 
لــاتــحــاد الــصــومــالــي، وهـــو مــا يــلــيــق بــدولــة 
لــهــا تـــاريـــخ طـــويـــل مـــع الــلــعــبــة يـــرجـــع لــعــام 
1951 بعدما منحت وزارة الشباب والرياضة 
ــا مــن  ــاؤهـ ــنـ ــاد قــطــعــة أرض ســيــتــم بـ لـــاتـــحـ
الــتــمــويــل الــتــابــع لــبــرنــامــج االتـــحـــاد الــدولــي 
»فيفا« ليتم افتتاحه هذا العام، وليكون أول 

مبنى يملكه االتحاد منذ تاريخ تأسيسه. 
وعاد الدوري الصومالي للحياة في نسخته 
رقــــم 38 مـــؤخـــرًا بــحــضــور جــمــاهــيــري بعد 
إقامة مسابقات محلية ضعيفة  سنوات من 
فــى إقــلــيــم »صــومــالــي النــــد« الــــذي كـــان أكثر 

األقاليم الصومالية الستة استقرارًا.
كــمــا شــهــدت الـــصـــومـــال مـــؤخـــرًا أول مــبــاراة  
تــحــت األضـــــواء الــكــاشــفــة مــنــذ 30 ســنــة بعد 
إعــــادة إعــمــار أقـــدم ملعب فــي الــبــاد، والـــذي 
تــم بــنــاؤه فــي الــســتــيــنــيــات، وهـــو »بــانــاديــر« 
في مقديشيو، ويتزامن هذا مع وعد االتحاد 
األفـــريـــقـــي بــتــطــويــر الــلــعــبــة، حــيــث يستقبل 
ــبـــاريـــات  ــفـــا« املـ ــيـ املـــلـــعـــب املــــطــــور بــمــنــحــة »فـ
املحلية التي تقام ألول مرة على أرضية من 
الــعــشــب الــصــنــاعــي بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 
اللعب على أراض ترابية صلبة بسبب دمار 
الحروب والقضاء على البنية التحتية، وهي 
ــار بــرنــامــج إحــيــاء  خــطــوة مــن »فــيــفــا« فــي إطـ
الكرة الصومالية الذي يشمل ترميم املاعب 
الــتــي تهدمت فــي الــحــرب األهــلــيــة، وتسببت 

في وقف االتحاد الدولي ألنشطته هناك، كما 
تم االنتهاء من ترميم استاد »كونس« ثاني 
وأقيم  مقديشو،  في  الرياضية  املاعب  أكبر 
على أرضـــه أول مــهــرجــان ريــاضــي لتشجيع 

األطفال على ممارسة كرة القدم.
ــذه  ــــي الــــصــــومــــال هـ ــــدم فـ ــقـ ــ ــفــــت كــــــرة الـ وتــــوقــ
ــنــــوات لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب الــــخــــوف مــن  الــــســ
املجاعة والــدمــار والـــدم واملـــوت، ولكن أيضا 
بسبب إعان فصائل وجماعات صومالية أن 

كرة القدم حرام.
وبـــدأت روح األمــل تــدب فــي صفوف الاعبن 
مائة  حــوالــي  يتقاضون  اآلن  أصبحوا  الــذيــن 
دوالر، وهو رقم رغم ضعفه إال أنه أفضل من 
ســنــوات الــدمــار الــتــي  كــانــوا يحصلون فيها 
على إكراميات فقط في اليوم الذي يلعبون فيه 
الصعبة  االقتصادية  الــظــروف  مــبــاراة بسبب 
الــتــي مـــّرت ومــا زالـــت تــمــّر بها الــبــاد  بسبب 
القصف األميركي والثيوبي تارة والنزاعات 
القبلية تارة أخرى، وقد تسببت في عدم توفر 
ماعب للتدريب وفرص لقامة معسكرات في 
الخارج، بل لجوء العبي األندية واملنتخبات 

للتدريبات في الشوارع والحارات.
ومنتخب الصومال امللقب بـ »نجوم املحيط« 
لم يسبق له التأهل إلى كأس أفريقيا أو كأس 
الـــعـــالـــم، وتـــأســـس االتـــحـــاد الــصــومــالــي عــام 
1951 وانضم إلى االتحاد األفريقي عام 1968 

وإلى االتحاد الدولي عام 1960 وإلى االتحاد 
العربي 1974.

الــقــدم فــي جميع  تــم تأسيس أول فريق لكرة 
أنحاء الصومال عام 1940، وأكبر فوز له كان 
بخماسية على موريتانيا عام 1985، وخاض 
أولى مبارياته الدولية شهر نوفمبر/ تشرين 
ــه  عـــنـــدمـــا واجــ بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا  ــانـــي 1963  ــثـ الـ
منتخب كوريا الشمالية وتلقى هزيمة قاسية 
له في تصنيف »  14 /صفر، وأفضل ترتيب 
فيفا » كان املركز 158 عام 1995، بينما يحتل 

في آخر تصنيف املرتبة 206.
الــدوري الصومالي فبدأ عام 1967 وهو  أما 
ــا، ويــتــكــون مـــن ثمانية  ــدم قـــاريـ ــ مـــن بـــن األقـ
فـــرق فــقــط يــأتــي عــلــى رأســهــا نــــادي إيــلــمــان، 
إقامة منافسات كــأس الصومال عام  وبــدأت 
1977 وتوج بها ألول مرة فريق األشغال، أما 
النسخة األخيرة منها فقد أقيمت عام 2010 
وتوج بها فينييس، ولكنها توقفت سنوات 

الصومال لم تتأهل 
لكأس العالم أو أمم 

أفريقيا نهائيًا

169 رياضيًا روسيًا 
سيشاركون تحت راية 

محايدة

كثيرة ألسباب مختلفة في مقدمتها الحروب 
الــصــومــال تاريخا  أنــديــة  األهــلــيــة. وال تملك 
أول  األفــريــقــيــة، وكــانــت  املنافسات  فــي  كبيرًا 
مشاركة لفريق الشرطة عام 1967 في بطولة 
الــدوري وخرج  أبطال  أفريقيا لألندية  كأس 
مــن الـــدور األول، وكــان آخــر فريق شــارك هو 
األول  الـــــــدور  ــن  مــ وودع  مـــقـــديـــشـــو،  واجـــــــاد 
بــالــخــســارة أمـــام نـــادي الــفــهــود الــســود بطل 

رواندا بنتيجة 3/2 في مجموع املباراتن.
وعــانــى الــصــومــالــيــون مــن تــحــريــم مــشــاهــدة 
الــقــدم مــن قبل حركة الشباب السامي  كــرة 
ــد قـــتـــل مــن  املـــســـلـــحـــة، ووصــــــل األمــــــر إلـــــى حــ
يــعــارض هـــذه الــتــعــلــيــمــات، حــيــث تــم تحريم 
مــشــاهــدة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 2010  في 
باملقاهي،  منعها  خــال  مــن  أفريقيا  جــنــوب 
ــيــــريــــة عــلــى  ــفــــجــ ــتــ ــاد الــــهــــجــــمــــات الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــدث فــــي شــهــر  ــ الــتــجــمــعــات الـــكـــرويـــة كـــمـــا حـ
إبــــريــــل/ نـــيـــســـان  2012، عــنــدمــا لــقــي ثــاثــة 
أشخاص حتفهم بينما أصيب سبعة آخرون 
أثناء متابعتهم مباراة األرجنتن ونيجيريا 
بــوضــع قنبلة بــاملــكــان الــــذي كـــان يــتــابــع من 
خاله الضحايا املباراة، وذهب سعيد محمد 
نور رئيس االتحاد الصومالي في ذلك الوقت 
ضــحــيــة تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فـــي الـــعـــام نفسه 
مــع رئــيــس اللجنة األوملــبــيــة وعــشــر ضحايا 

آخرين جراء  تفجير نفذته انتحارية.

إنتر يتعثر مجددًا في الدوري
فرض كروتوني التعادل بهدف ملثله على مضيفه إنتر ميالن في الجولة الثالثة 
والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم على ملعب »جوزيبي مياتزا«. كان 
أصحاب األرض املبادرين بالتسجيل )د.23( عن طريق إيدير مارتينيز إال أن 
الضيوف أدركــوا التعادل )د.60( بواسطة أندريا باربيريس. وتعّد هذه ثامن 
مباراة على التوالي يفشل إنتر في تحقيق الفوز فيها كما أن هذا هو تعادله 
الخامس على التوالي. بهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 45 نقطة في املركز 

الرابع بينما بات لكروتوني 20 نقطة في املركز السابع عشر.

كافالييرز يخسر أمام هيوستن روكتس
تلقى كليفالند كافالييرز وصيف بطل املوسم املاضي، ثاني أسوأ خسارة له 
هذا املوسم في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، وذلك على يد هيوسنت 
روكتس بنتيجة 88-120. وخسر كليفالند، بطل 2016 والذي بلغ النهائي في 
املواسم الثالثة األخيرة، في أمسية لم يكن فيها نجم هيوسنت جيمس هاردن 
في أفضل أحواله، إذ اكتفى بتسجيل 16 نقطة، أي أقل من نصف معدله في 
أمــا نجم كليفالند ليبرون  إلــى 31 نقطة.  مباريات هــذا املوسم والــذي وصــل 
جيمس، فأنهى املباراة مع 11 نقطة، ولم يشارك في الربع األخير من املباراة 
بعدما بدا واضحًا أن نتيجتها ُحسمت دون رجعة. وهذه الخسارة هي ثاني 
أسوأ نتيجة لكليفالند هذا املوسم، بعدما خسر أمام تورونتو رابتورز بفارق 
34 نقطة )99-133(، في 11 يناير/ كانون الثاني. وواصل كليفالند تقديم أدائه 
الفترة املاضية. فمنذ 25 ديسمبر/ كانون األول املاضي عندما  املتذبذب في 
فــاز كليفالند في  اللقب غولدن ستايت ووريـــرز،  أمــام مضيفه حامل  خسر 
ست مباريات فقط من أصل 18. وخالل تلك الفترة، تلقى كليفالند خسارات 
على  نقطة  و24  تمبروولفز،  مينيسوتا  أمــام  نقطة   28 بــفــارق  منها  قاسية، 
أرضــه أمــام أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر. وأتــت هــذه الخسارة الجديدة بعد أيــام 
من فوز كليفالند بصعوبة على ميامي هيت )91-89( في 31 يناير. وكانت 
كيفن  املصاب  غياب العبه  في  كليفالند  التي يخوضها  الثانية  املــبــاراة  هــذه 
لوف، والذي كشف النادي أنه لن يخضع لعملية جراحية ملعالجة كسر في يده 

اليسرى، إال أنه سيغيب عن املالعب ثمانية أسابيع.

...والبطل ووريورز يسقط أمام دنفر ناغتس
خسر حامل اللقب غولدن ستايت ووريورز أمام دنفر ناغتس 108-115، في 
فــوز صعب على بطل 2015 و2017  إلــى  تــأخــره  مــبــاراة قلب فيها املضيف 
في دوري السلة األميركي للمحترفني. وفرط غولدن ستايت بتقدم وصل إلى 
الـــدوري هذا  فــي  ليتلقى صاحب أفضل سجل  الثاني،  الــشــوط  فــي  12 نقطة 
املوسم، خسارته الثانية في املباريات الثالث األخيرة، على رغم تسجيل العبه 
كيفن دورانت 31 نقطة، وأضاف زميله ستيفن كوري 24 نقطة. وتلقى غولدن 
ستايت خسارته الـ 12 هذا املوسم مقابل 41 فوزًا، بينما حقق دنفر فوزه الـ 

28 مقابل 25 خسارة.

ريفر يعود إلى سكة االنتصارات
املمتاز  األرجنتيني  الــدوري  في  االنتصارات  نغمة  بليت  ريفر  فريق  استعاد 
لكرة القدم بتغلبه على ضيفه أوليمبو بهدفني نظيفني في إطار الجولة الـ14 من 

البطولة. وحمل هدفا ريفر توقيع إغناسيو سكوكو )د.56 و82(.
وحقق ريفر هكذا انتصاره األول بعد الهزيمة ثالث مباريات متتالية بالبطولة 
ليرفع رصيده إلى 18 نقطة باملرتبة الـ16 بينما تجمد رصيد أوليمبو عند تسع 
نقاط باملرتبة الـ26. وسقط أونيون الثالث أمام روساريو سنترال بهدف نظيف 
املركز  إلى 17 نقطة في  األخير رصيده  ليرفع  )د.9(،  توبيو  سجله فرناندو 
الـ19، أما كولون فتجمد رصيده بعد هزيمته أمام إندبنديينتي عند 20 نقطة 

باملرتبة الـ11 بفارق األهداف خلف أتلتيكو توكومان.

ــيــــة أن 13  ــيــــة الــــدولــ ــبــ كـــشـــفـــت الـــلـــجـــنـــة األوملــ
ريــاضــيــا روســيــا ومـــدربـــن اثــنــن مــن الــذيــن 
ألغت محكمة التحكيم الدولية هذا األسبوع 
ــقــــوبــــة اليــــــقــــــاف مـــــــدى الــــحــــيــــاة بــحــقــهــم،  عــ
ســـيـــكـــونـــون مـــؤهـــلـــن لــلــمــشــاركــة فــــي دورة 
بيونغ  فــي   2018 الشتوية  األوملبية  األلــعــاب 
تــشــانــغ الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، عــلــى أن يتخذ 

القرار النهائي بشأنهم في األيام املقبلة.
وقــبــل أقــل مــن أســبــوع على انــطــاق األلــعــاب 
املقررة بن 9 شباط/ فبراير و25 منه، أعلن 
املتحدث باسم األوملبية الدولية، مارك أدامز، 
أن لــجــنــة مــتــخــصــصــة تــابــعــة لـــهـــا، ســتــقــوم 
بدراسة ملفات الرياضين واملدربن الروس، 
وتــقــرر عــلــى ضـــوء ذلـــك مــن ســيــكــون مــخــواًل 

بالفعل للمشاركة في األوملبياد.
ــعـــد إلــــغــــاء مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم  ــك بـ ــ وأتـــــــى ذلــ
رياضيا   28 بحق  اليــقــاف  عقوبة  الرياضي 
روسيا من أصل 43، منعوا مدى الحياة عن 
املــشــاركــة فــي األلــعــاب األوملــبــيــة عــلــى خلفية 
فضيحة منشطات طاولت الرياضة الروسية. 
ومن ضمن الـ 28، اعتزل 13 مزاولة الرياضة، 

كشف توني نادال عم العب التنس السباني 
املــخــضــرم رافــائــيــل نــــادال، أن املــصــنــف األول 
سيبدأ  املحترفن،  التنس  العبي  بــن  عامليا 
للمشاركة  استعدادًا  األسبوع  هذا  تدريباته 
فــــي بـــطـــولـــة املــكــســيــك املـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي تــقــام 
ــنـــة أكـــابـــولـــكـــو فــــي الـــفـــتـــرة مــــن 26  فــــي مـــديـ
فــبــرايــر/شــبــاط وحــتــى 3 مــــــارس/آذار. وقــال 
)إفـــي(: »نــعــم أعتقد  تــونــي فــي تــصــريــحــات لــــ
ــــوع الــــبــــدء فــي  ــبـ ــ أنـــــه ســيــســتــطــيــع هـــــذا األسـ
ــــاف: »ال يـــزال هــنــاك وقــت  الــتــدريــبــات«. وأضـ
لــخــوض أكــابــولــكــو، لــديــه وقـــت لــاســتــعــداد« 
في إشارة البن شقيقه الذي تعرض لصابة 
عضلية من الدرجة األولى في الفخذ أجبرته 
على االنسحاب من مباراة ربع نهائي بطولة 
أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة أمــــام الـــكـــرواتـــي مــاريــن 

سيليتش.
ــح أنــــه: »فـــي الــنــهــايــة الــتــنــس ريــاضــة  ــ وأوضـ
ــر بـــاألعـــوام  ــ ــذا األمـ ــا هــ ــنـ مــنــهــكــة لــلــغــايــة. رأيـ
ــات األخــــــيــــــرة. كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــاألوقـ ــ ــ األخـــــيـــــرة وبـ
املاضي  الــعــام  تعرضوا لصــابــات.  الاعبن 
خمسة  غــاب  بــلــنــدن،  الختامية  البطولة  فــي 

ما يبقي الرياضين الـ 13 واملدربن االثنن. 
ــز: »ســنــنــظــر بــشــكــل فــــردي إلــى  ــ وأوضــــح أدامـ
 حالة قبل التوصل لقرار«، مؤكدًا أن ذلك 

ّ
كل

سيتم قبل انطاق األلعاب. وتعاني الرياضة 
الروسية منذ عامن من فضيحة كشف نظام 
تــنــشــط ممنهج بــرعــايــة الـــدولـــة، طــــاول على 
ــعــــاب األوملــبــيــة  الـــخـــصـــوص دورة األلــ وجــــه 
التي استضافتها في مدينة  الشتوية 2014 
ســـوتـــشـــي. وبــــن تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
ــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر املـــاضـــي، أصـــدرت  وكـ
األوملبية الدولية عقوبات إيقاف مدى الحياة 
بحق 43 رياضيا على خلفية استفادتهم من 

هذا النظام.
وتقدم 42 من هؤالء باستئناف إلى محكمة 
ــة لــــــوزان  ــنـ ــديـ ــــن مـ ــتــــي تـــتـــخـــذ مـ الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
الــســويــســريــة مـــقـــرًا لـــهـــا. ورأت املــحــكــمــة أنــه 
»في 28 حالة، تبن أن األدلــة املقدمة لم تكن 
كافية لثــبــات وجـــود خــرق لــقــواعــد مكافحة 
املنشطات، من قبل الرياضين املعنين«. كما 
رفعت العقوبة بشكل جزئي عن 11 رياضيا 
ــة« عــلــى تنشطهم،  ــ مــتــحــدثــة عــن وجـــود »أدلـ

من أفضل الاعبن بسبب الصابات«. وعول 
ــاد طــريــقــة تــحــول  ــجـ تـــونـــي عــلــى ضــــــرورة إيـ
الاعبن  فــي إصــابــة  اللعبة  أن تتسبب  دون 
وأن »االتحاد الدولي للتنس يجب أن يكون 

متيقظا لهذا األمر«.
وكــان نــادال قد عــاش في 2017 عاما مميزًا 
حــقــق خــالــه لقبن فــي الــغــرانــد ســـام على 
غرار السويسري روجيه فيدرير الذي تمكن 
مــؤخــرًا مــن حــمــل لــقــب أســتــرالــيــا املفتوحة 
بثاث  النهائي  فــي  سيليتش  هــزم  بعدما 
مــجــمــوعــات لــــواحــــدة، لــيــصــبــح الـــفـــارق في 
ويعتبر  للغاية،  قليًا  الطرفن  بن  النقاط 
ــن أفـــضـــل العـــبـــي الــتــنــس عــلــى مــّر  نــــــادال مـ
الــتــاريــخ ويــمــتــلــك فــي رصــيــده 16 لــقــبــا في 
الــغــرانــد ســام خلف فــيــدريــر صــاحــب الـــ20 
لــقــبــا، وهـــو الــــذي أكـــد فـــي وقــــٍت ســابــق أنــه 
ال يـــرى نفسه قــــادرًا عــلــى الــلــعــب حــتــى سن 
السادسة والثاثن. ُيذكر أن رافا ُيعد أفضل 
اســـم مـــّر عــلــى املــاعــب الــتــرابــيــة، إذ سيطر 
لسنوات طويلة على بطولة روالن غاروس 
الــغــرانــد ســام في  ثــانــي دورات  الفرنسية، 
املــوســم، وهـــو يــأمــل فــي متابعة تــألــقــه هــذا 
فـــي عــــام 2018، خـــاصـــة أنــــه يــســعــى لــعــدم 
عانى خاله  والــذي   ،2016 تكرار سيناريو 
املنافسة  عــن  أبعدته  إصــابــات متعددة  مــن 
وكذلك تراجع في التصنيف العاملي، إال أنه 
بــأس بها للتعافي حتى عاد  فــتــرة ال  أخــذ 

إلى سابق عهده.
وبــدأ املــاتــادور صاحب الـــ31 عاما ممارسة 

ــّفـــضـــت عــقــوبــتــهــم مــــن اليــــقــــاف  إال أنــــهــــا خـ
املشاركة في  الحرمان من  إلــى  الحياة،  مــدى 

أوملبياد بيونغ تشانغ.
أمـــــا بــــشــــأن الـــريـــاضـــيـــن الـــثـــاثـــة املــتــبــقــن، 
فــســتــنــظــر املــحــكــمــة فــــي االســـتـــئـــنـــاف املـــقـــدم 
ــــق. وأدت فضيحة  فـــي وقــــت الحـ قــبــلــهــم  مـــن 
ــنـــشـــط الــــتــــي تـــهـــز الــــريــــاضــــة الـــروســـيـــة  ــتـ الـ
ــيـــن الـــــروس  ــريـــاضـ والـــعـــاملـــيـــة، إلـــــى مـــنـــع الـ
مـــن املــشــاركــة فـــي مــنــافــســات عــاملــيــة أبــرزهــا 
ريــو دي  فــي مدينة  الصيفي  أوملــبــيــاد 2016 
جـــانـــيـــرو الـــبـــرازيـــلـــيـــة، كــمــا قـــــررت األوملــبــيــة 
الدولية منع مشاركة الرياضين الروس في 
أوملبياد 2018، باستثناء 169 رياضيا ثبتت 
أن يشاركوا  املنشطات، على  »نظافتهم« من 
تــحــت رايـــــة مـــحـــايـــدة. وفــــي بــيــونــغ تــشــانــغ، 
بـــــدأت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة األوملــبــيــة 
ــا، كـــــان مــــحــــوره األســــاســــي قــضــيــة  ــمـــاعـ ــتـ اجـ
التاريخية  واملــشــاركــة  ــــروس،  الـ الــريــاضــيــن 
التي  األوملبية  األلعاب  في  الشمالية  لكوريا 
يستضيفها الجنوب. ومن املقرر أن يخوض 
ــيـــاد،  ــبـ 22 ريـــاضـــيـــا كـــوريـــا مــنــافــســات األوملـ
على أن يشارك البلدان عبر وفد مشترك في 
حفل االفتتاح، وفريق مشترك في منافسات 
الــســيــدات. وكانت  لــدى  الجليد  الهوكي على 
هذه الخطوات غير واردة قبل أسابيع، على 
خلفية التوتر السياسي والعسكري في شبه 
الجزيرة الكورية، إال أن األلعاب ساهمت في 

تقارب بن الطرفن.
)فرانس برس(

كرة املضرب في عام 2001، وكان قد أشرف 
على تدريبه عمه توني من 1990 حتى 2017 
 مــن فرانسيسكو رويـــغ من 

ّ
إلـــى جــانــب كـــل

2005 حتى يومنا هذا وكارلوس مويا من 
2016 حتى تاريخ اليوم، وهو الذي فاز في 

مــبــاراة وخسر في 186 بواقع %82.5.   877
مــن جــانــٍب آخــر أكــد العــب التنس الصربي 
في  لعملية  خضوعه  ديوكوفيتش  نــوفــاك 
مرفقه األيمن على أمل الشفاء من ألم يعاني 
مــنــه مــنــذ فــتــرة وأبـــعـــده الـــعـــام املـــاضـــي عن 

األول  املصنف  وأعلن  أشهر.  لستة  املاعب 
عامليا سابقا الذي كانت تقارير صحفية قد 
الشبكات  على  لجراحة،  لخضوعه  أشـــارت 
االجــتــمــاعــيــة عـــن الــتــدخــل الـــجـــراحـــي الـــذي 
خضع له بسبب هذا االلم. وقال: »عانيت من 
هذه الصابة خال العامن املاضين وكنت 
أرى الــعــديــد مــن األطــبــاء خــال تلك الفترة. 
كـــانـــت هـــنـــاك آراء مــخــتــلــفــة وتــشــخــيــصــات 
مختلفة واقتراحات مختلفة. لم يكن سهًا 
عــلــي اخــتــيــار الــطــريــق الــــذي ســأســلــكــه ومــا 
علي فعله. كنت مصابا لستة أشهر املوسم 
الــعــودة متعافيا تماما،  أمـــل  عــلــى  املــاضــي 

ولكن لألسف كنت أشعر باأللم إلى اآلن«.
وأضاف: »كنت افتقد املنافسة كثيرًا وجربت 
وبعدها  املفتوحة.  أستراليا  بطولة  خــوض 
اتــفــقــت مــع فــريــقــي عــلــى االســتــمــرار فــي طــرق 
أخـــرى بــعــد الــبــطــولــة حــتــى وافــقــت مــنــذ أيــام 
عـــلـــى خـــضـــوعـــي لـــتـــدخـــل طـــبـــي صـــغـــيـــر فــي 
الــكــوع«. وتابع ديوكوفيتش الــذي خــرج من 
ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا أمـــام الــكــوري 
ــي الــطــريــق  ــدو أنـــنـــي فــ ــبــ هـــيـــون تـــشـــونـــغ »يــ
السليم للتعافي تماما. أنا متفائل ومتشوق 
للتعافي من أجل العودة للمكان الــذي أحبه 

كثيرًا، امللعب«.
وســيــطــر نــولــي فـــي فــتــرة ســابــقــة عــلــى عــالــم 
وبــات  للتراجع  دفعته  الصــابــة  لكن  التنس 
إنــه خــرج من  املنافسة حتى  قـــادر على  غير 

قائمة الاعبن العشرة األوائل.
)العربي الجديد، إفي(

نادال يعود للتدريبات وديوكوفيتش يخضع لعملية جراحيةرياضيون روس ينتظرون مصيرهم قبل األولمبياد الشتوي

الالعبين  بعض  الصومال  قدمت 
المميزين، على غرار سيسى عدان 
»سيمبا«  لنادي  انتقل  الذي  أبشير، 
أوروبا  قارة  إلى  رحل  ثم  التنزاني، 
في  هــوتــســبــورز  لبييتا  ولــعــب 
ليلستروم  ثم  المالطي،  الــدوري 
ــر في  ــك ــرن وأس ــد تـ ــول ــف وأدس
إيلوكوبي  ــورج  ــ وج ــج،  ــروي ــن ال
بريستول  ــي  ــادي ــن ل لــعــب  ــذي  ــ ال
اإلنكليزيين  وولفرهامبتون  سيتي 
نورنبورغ  في  مهول  ومحمد 
في  داود  وأيـــــوب  األلــمــانــي 

كروتوني اإليطالي.

أبرز الالعبين

ما زالت الرياضة الروسية 
األولمبية تعاني 

من تبعات فضيحة 
المنشطات

عانى نادال في الفترة 
األخيرة من مشاكل 

عضلية دفعته لالنسحاب 
من أستراليا المفتوحة

الحرب دمرت البنى التحتية الخاصة بالرياضة )ستيوارت برايس/فرانس برس(

حركة الشباب اإلسالمي حّرمت مشاهدة كرة القدم في الصومال )فرانس برس(

أفضل ترتيب للصومال في تصنيف فيفا كان المرتبة 158عام 1995 )توني كارومبا/فرانس برس(

جرت مؤخرًا مباراة تحت األضواء الكاشفة للمرة األولى منذ 30 عامًا )محمد عبد الوهاب/فرانس برس(

نادال المصنف أول عالميًا )فرانس برس(نولي عانى من اإلصابة لعامين )فرانس برس(األولمبياد الشتوي ينطلق يوم التاسع من شهر فبراير الجاري )فابريس كوفريني/فرانس برس(

الكرة 
الصومالية

عاشت الكرة الصومالية في السنوات 
الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب األهلية 

والنزاعات القبلية، ما تسبب في تدهور الحياة 
المعيشية أيضًا

ترقب لعودة الروح في 2018

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

فـــــي الــــشــــهــــر األقـــــصـــــر مـــــن الــــعــــام 
ســـتـــعـــيـــش جـــمـــاهـــيـــر كــــــرة الـــقـــدم 
عــلــى وقـــع املــبــاريــات الــكــبــيــرة في 
ــة إلــــى خــوض  ــافـ ــة، إضـ ــ ــيـ ــ الــــدوريــــات األوروبـ
ــال، والـــتـــي  ــ ــطـ ــ األبـ مـــبـــاريـــات دوري  األنــــديــــة 
ستكون نارية للغاية. حديثنا هنا سينصب 
الكبرى  الـــدوريـــات الخمس  حــول مــواجــهــات 
ــة إلــى  ــافـ ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط، بـــاإلضـ فـــي شــهــر فـ
ــي تــعــرف  ــتــ ــبــــاريــــات الـــــــــدوري الـــتـــركـــي والــ مــ

بنديتها الكبيرة.

الدوري اإلنكليزي
نــبــدأ الــرحــلــة مــع الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، 
ــدًا عــلــى ثــــاث مــبــاريــات  ــاهـ ــذي ســيــكــون شـ ــ الـ
البداية  ففي  أســبــاب،  لعدة  الثقيل  العيار  مــن 
يستضيف نادي توتنهام نظيره أرسنال في 
ديربي العاصمة البريطانية لندن على ملعب 
»ويــمــبــلــي«، هــنــاك سيكون على أبــنــاء املــدرب 
تحقيق  بوتشيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني 
الفوز ملتابعة املنافسة على مقاعد دوري أبطال 
أوروبــا حاله حال أرسنال الــذي يبدو سعيدًا 
والغابوني  مخيتاريان  هنريك  مع  بالتعاقد 
عقد  تجديد  وكــذلــك  أوباميانغ  إيمريك  بيير 

قمم فبراير 
األوروبية

ستشهد األيام المقبلة في شهر فبراير/ شباط مباريات نارية من العيار الثقيل 
اشتداد  مع  اللقاءات  هذه  أبرز  على  جولة  وهنا  الدوريات،  مختلف  في 
المؤهلة  المقاعد  وكذلك  البطوالت،  بعض  في  اللقب  على  المنافسة 

لدوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري األوروبي

3031
رياضة

تقرير

العب وسطه األملاني مسعود أوزيل. وفي لقاء 
آخــر بــذات اليوم يستضيف نــادي مانشستر 
ســيــتــي نـــظـــيـــره لــيــســتــر ســيــتــي عـــلـــى مــلــعــب 
»االتحاد«، صحيٌح أن بطل الدوري اإلنكليزي 
املمتاز قبل عامني ليس في أفضل أيامه، لكن 
قد  إذ  املــبــاراة ستكون ذات خاصية مختلفة، 
تشهد عــودة الجزائري ريــاض محرز، والــذي 
كــان قــاب قوسني أو أدنــى مــن أن يصبح أحد 
رجــال املـــدرب اإلســبــانــي جوسيب غــوارديــوال 
لوال رفض إدارة ليستر التفريط بالاعب بعد 
تلقيها ثــاثــة عـــروض وصــل آخــرهــا ملامسة 
ــرز بــعــد هاتني  ـــ80 مــلــيــون يــــورو. الــقــمــة األبــ الــ
املواجهتني ستكون في ملعب »أولد ترافورد«، 
حـــني يــســتــضــيــف نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــبــرايــر، وستتجدد   25 يـــوم  نــظــيــره تشلسي 
املواجهة بني املدرب اإليطالي أنطوني كونتي 
والـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، إذ تــعــتــبــر 

املنافسة في الوقت الحالي على مقاعد مؤهلة 
لــدوري أبطال أوروبـــا أولــويــة جميع املدربني 
تــفــوق مانشستر سيتي  مــع  والـــفـــرق خــاصــة 
وهو  للبطولة  وتــصــدره  الترتيب  فــي  الكبير 

الذي بات قريبًا من حسم اللقب.

الدوري الفرنسي
في »الليغ 1« ستتجه األنظار إلى قمة جديدة 
بني باريس سان جيرمان ونظيره مارسيليا 
يـــوم 25 فــبــرايــر، ويــســعــى الــــزوار عــلــى ملعب 
»بــــــارك دي بــــرانــــس« فـــي الــعــاصــمــة بــاريــس 
الـــفـــوز األول عــلــى مــتــصــدر ترتيب  لــتــحــقــيــق 
الـــــدوري، إذ فــشــل مــارســيــلــيــا فــي الــفــوز على 
نوفمبر/نشرين   27 يــوم  منذ  جيرمان  ســان 
بــثــاثــيــة نظيفة  جــــاء  يــومــهــا  الــثــانــي 2011، 
االنتصار  أمــا  »فيلودروم«  في ملعب  وكانت 
ــار فــيــعــود إلــــى يــــوم 28  ــديــ األخـــيـــر خـــــارج الــ
فبراير 2010 بثاثية نظيفة من توقيع حاتم 
بن عرفة ولوتشو غونزاليس وبينوا شيريو، 
فهل يبتسم هذا الشهر ملارسيليا أخيرًا بعد 
مــعــانــاة طــويــلــة؟ وفــــي الـــيـــوم عــيــنــه ســتــكــون 
األعـــــني شــاخــصــة عــلــى لـــقـــاء لـــيـــون بــنــظــيــره 
ســانــت إيــتــيــان، هــذا الــديــربــي الـــذي شهد في 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب أحـــداثـــًا غــيــر اعــتــيــاديــة حني 
اجتاحت الجماهير أرض امللعب، بعدما رفع 
ــام مــنــاصــري ســانــت  ــ نــبــيــل فــقــيــر قــمــيــصــه أمـ
إيــتــيــان حــني كـــان فــريــقــه مــتــقــدمــًا بخماسية 
املباراة  متابعة  الحكم  رفــض  نظيفة، حينها 

حتى باتت املدرجات شبه فارغة.

الدوري األلماني
ــايــــرن مـــيـــونـــخ األفـــضـــل  ــا يــبــقــى بــ ــيـ ــانـ فــــي أملـ
ــيــــرة لــكــن في  ــي الـــســـنـــوات األخــ واملــســيــطــر فـ
الفرق  أمــام  بعض األحيان يواجه صعوبات 
املنظمة، وهذا األمر سيحصل يوم 10 فبراير 
أمــام شالكه الــذي يقاتل بشراسة على حجز 
مقعد مــؤهــل لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، خاصة 
أن بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن وبـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
ــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ  ــ ــيـ ــ ــوروسـ ــ واليــــبــــزيــــغ وبـ
الــنــادي  الــثــاثــة خلف  املــقــاعــد  يقاتلون على 
ــبـــافـــاري املـــرشـــح لــحــصــد الــلــقــب بـــقـــوة مع  الـ

املدرب يوب هاينكس.

الدوري اإليطالي
إيطاليا ومجريات  فــي  بعدها  الــرحــال  نــحــّط 
»السيريا أ« والتي تشهد منافسة شديدة هذا 
املوسم على اللقب ومقاعد التأهل األوروبــي، 
ــــوم 10 فـــبـــرايـــر مهمًا  ــة ســيــكــون يـ ــدايـ ــبـ فـــي الـ
لـــنـــادي نـــابـــولـــي حـــني يــســتــضــيــف فـــي ملعب 
ــذي يــقــدم  ــ ــان بــــاولــــو« نـــظـــيـــره التـــســـيـــو الــ ــ »ســ
إنــزاغــي،  املــــدرب سيموني  مــع  مستوى طيبا 
لكن ماوريتسيو ساري سيضع النصر نصب 
عينه في محاولة ملتابعة الطريق نحو اللقب 
الذي تنشده الجماهير منذ أيام األرجنتيني 
األســـطـــورة ديــيــغــو أرمـــانـــدو مــــارادونــــا. وفــي 

مارسيليا يرغب 
في أنهاء تفوق سان 

جيرمان عليه

البرازيل سعيدة بعد رفع عقوبة اللجنة األولمبية الدولية
احتفت اللجنة األوملبية البرازيلية بقرار اللجنة األوملبية الدولية برفع العقوبة املؤقتة التي 
ظلت مفروضة على األولــى منذ أكتوبر/تشرين األول 2017 بعد فضيحة الفساد التي 
طاولت رئيس اللجنة الالتينية السابق كارلوس آرثر نوزمان. وأشادت األوملبية الدولية في 
بيان رسمي باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة الجديدة للجنة األوملبية البرازيلية والتغييرات 
في الئحتها، والتي تضمن مشاركة أكبر للرياضيني في اتخاذ القرارات وإنشاء مجالس 
اللجنة  بــقــرار  »نحن ســعــداء  وانــدرلــي  بــاولــو  البرازيلية،  األوملــبــيــة  وقــال رئيس  اإلدارات. 
األوملبية الدولية. إنه اعتراف بالعمل والجهد الذي فعلناه طوال الشهور األخيرة«. وأشار 
الرياضية في  للهيئات  الرشيدة  لــإدارة  البرازيلية تعد »نموذجًا  اللجنة األوملبية  أن  إلى 
جميع أنحاء العالم«. وأضاف »سنواصل العمل بقوة لتأكيد هذا االلتزام بادارة معاصرة 
أكتوبر/   5 في  وحبسهما  غرينر  ليوناردو  ومساعده  نــوزمــان  اعتقال  وتــم  للرياضة«. 
تشرين األول في اتهامات بالفساد وغسل األمــوال واالشتباه في ضلوعهما في شراء 

أصوات الختيار ريو دي جانيرو الستضافة بطولة األلعاب األوملبية 2016.

المغربي فضال يبتعد عن المالعب لستة أشهر
اإلسباني،  بيتيس  لريال  املغربي  املدافع  سيغيب 
زهير فــضــال، عــن املــالعــب ملــدة ستة أشهر بعد 
اليسرى  بقدمه  أكيليس  وتــر  فــي  لقطع  تعرضه 
فــاز بها فريقه على فياريال  التي  املــبــاراة  خــالل 
لــلــنــادي  لــلــحــســاب الــرســمــي  ــــك وفــقــًا  )2-1(، وذل
األنــدلــســي عــلــى شــبــكــة تــويــتــر. وأصـــيـــب املــدافــع 
الدقيقة 54 من  الــدولــي خــالل كــرة مشتركة فــي 
اللقاء وتوجب استبداله ليخرج على املحفة وينقل 
إلى أحد املراكز الطبية في مدينة إشبيلية. ونشر 
إلى  تويتر  فــي  بيتيس على حسابه  ريـــال  نـــادي 
فضال: »مــاذا يعني قطع وتر أكيليس؟ ال شيء. 
منذ جئت وأنت تعلمنا أن االستسالم ليس خيارًا 
أبدًا. ستغيب عنا ملدة ستة أشهر، ولكننا نثق أنك 
ستعود بقوة ورغبة وحماسة أكبر من أي وقت 
مضى«. وأجاب فضال على تغريدة ناديه من املركز الطبي وكتب: »شكرًا على كل هذا 
للفريق على  ولكنني سأتخطاها بحماسة وقوة كبيرتني. شكرًا  الحب.. عقبة إضافية 
النقاط الثالث«، وأرفق رده بصورة له مبتسما ويرفع إبهامه ألعلى رغم اإلصابة الكبيرة 

التي يعاني منها.

مدرب ليفانتي سعيٌد بالتعادل مع الريال
أكــد مــدرب ليفانتي، خــوان رامــون لوبيز مونييز 
عقب تعادل فريقه أمام ضيفه ريال مدريد )2-2( 
في الجولة الـ22 من الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
أن النقطة التي حصدها على ملعب سيوتات دي 
فالنسيا »ثمينة« ومنحت فريقه ثقة كبيرة. وقال 
مدرب ليفانتي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء 
له مذاق رائع ألننا اضطررنا  املباراة: »إنه تعادل 
لــم نستسلم قــط ويجب  الــنــتــيــجــة مــرتــني.  لــقــلــب 
األجـــواء  بــهــذه  الجماهير.  لــدعــم  الشكر  نــوجــه  أن 
وهــــؤالء املــشــجــعــني تــجــد املــســاعــدة فــي األوقــــات 

الصعبة أمام فرق كبيرة«.

أم صالل يفسخ عقد مدربه محمود جابر
واصلت أندية الدوري القطري لكرة القدم اإلطاحة بمدربيها بسبب سوء النتائج حيث أعلن 
أم صالل صاحب املركز الخامس فسخ عقد مدربه املصري محمود جابر بالتراضي، 
ليصبح املدرب السادس الذي يعفى من مهامه منذ بداية املوسم. وتأتي إقالة جابر بعد 
التعادل السلبي مع العربي الجمعة وتوقف رصيد الفريق عند 21 نقطة. وأسند أم صالل 
املوسم، وكــان األخير قد  القرقوري حتي نهاية  املغربي طالل  إلى العبه األسبق  املهمة 
احترف في قطر معارًا للغرافة من تشارلتون اإلنكليزي )2006(، ثم تعاقد معه نادي 

قطر من 2007 إلى 2011، وأخيرًا أم صالل من 2011 إلى 2012.

بيروجيا. سجل عشرة أهداف في 34 مباراة، قبل أن يلعب 
للسيدة العجوز مسجاًل ثمانية أهداٍف في 25 لقاء، فحقق 
تعادل  بعدما  مــيــالن  اإليــطــالــي على حــســاب  السوبر  لقب 
األمــر  املـــوت  ركـــالت  أن تحسم  قبل  ملثله  بــهــدٍف  الفريقان 

بنتيجة 3-5.
في عام 2004 التحق ميكولي بنادي فيورنتينا الذي كان 
قد صعد للدرجة األولى، ودفع األخير سبعة ماليني يورو 
للحصول على خدماته فلعب موسمًا واحــدًا فقط، سجل 
ــام 2005  ــاد فــي عـ خــاللــه 11 هــدفــًا فــي 35 لــقــاء، لــكــنــه عـ
ألوانه، إذ أعير لنادي بنفيكا  للبيانكونيري ولم يدافع عن 
البرتغالي، فشارك بصحبته في 39 لقاء وسجل 14 هدفًا.
عــاد فابريتسيو على إثــر ذلــك إلــى بــالده للدفاع عن ألــوان 
نادي باليرمو مقابل 4.3 ماليني يورو، وهناك عاش لحظات 
مــن الــتــألــق حيث لعب إلــى جــانــب أســمــاء مــمــيــزة، كاملدافع 

األوروغواياني  مع  مميزًا  ثنائيًا  وشكل  بارزغالي،  أندريا 
إديسون كافاني الذي رحل بعدها إلى نابولي.

ــام 2007 حــتــى 2013 فـــي نـــادي  اســتــمــر مــيــكــولــي مـــن عـ
باليرمو، فسجل 74 هدفًا في 165 مباراة ووصل لنهائي 
إنتر  أمــام  لكنه خسر   2011-2010 موسم  إيطاليا  كــأس 
إيتو  صامويل  الكاميروني  تــألــق  بفضل  لــواحــد،  بهدفني 

واألرجنتيني دييغو ميليتو.
ليتشي  فــي صفوف  للعب  انتقل ميكولي  عــام 2013  فــي 
واســتــمــر معه حتى عــام 2015 فسجل 17 هــدفــًا فــي 44 
لقاء، قبل أن يعتزل صفوف نادي بيركيركارا املالطي. مّثل  
ألــوان منتخب بــالده في 10 مباريات وسجل  فابريتسيو 
تحت  ملنتخب  لعب  كما  و2004،   2003 عامي  بني  هدفني 

18 و21 عامًا.
حسني...

أندية إيطالية عديدة وسجل أهدافًا كثيرة،  ألــوان  دافــع عن 
هو فابريتسيو ميكولي، والذي ولد يوم 27 يونيو/ حزيران 
لعب كرة  بــدأ ميكولي  اإليــطــالــيــة.  ــاردو  نـ فــي مدينة   1979
العمرية عام 1991، وهناك  للفئات  فريق ميالن  القدم في 
قضى أربــع سنوات وعــاد بعدها للعب في صفوف فريق 
كـــاتـــزارانـــو، الـــواقـــع فــي املــنــطــقــة الــتــي ولـــد فــيــهــا، وانطلقت 
الـــ17  بعمر  الثالثة  الــدرجــة  دوري  في  االحترافية  مسيرته 
عامًا. هناك استمر ملوسمني وسجل خاللهما 19 هدفًا في 
57 مباراة، هذا األمر قاده إلى فريق أفضل، وهو تيرنانا في 
الثانية عــام 1998، فاستمر معه حتى عــام 2002  الدرجة 
وأحـــرز بصحبته 32 هــدفــًا فــي 120 مــبــاراة حتى أطلقت 
عليه الجماهير والصحافة آنذاك لقب »ديل بييرو الجديد«.

بسبب كثرة الحديث عنه أقدم نادي يوفنتوس عام 2002 
عــلــى الــتــعــاقــد مــعــه، لــكــنــه أعــيــر فـــي املـــوســـم األول لــنــادي 

فابريتسيو ميـكولي

على هامش الحدث

العٌب إيطالي 
سابق دافع 

عن ألوان أندية 
عديدة، ومثّل 

منتخب بالده في 
بعض المناسبات

قمة كبيرة 
سيشهدها أولد 
ترافورد بين 
مانشستر يونايتد 
وتشلسي يوم 
25 فبراير )شون 
)Getty/بوتيريل

وغير  استثنائية  منافسة  تركيا  في  القدم  لكرة  الحالي  الموسم  يشهد 
اعتيادية إذ يعتبر نادي إسطنبول باشاكشهر منافسًا حقيقيًا على اللقب 
أردا توران،  برشلونة ومنتخب تركيا سابقًا  الذي تعاقد مع نجم  وهو 
ولكن الفريق سيالقي نظيره فنربخشه في مباراة كبيرة يوم 11 فبراير، 
ولن تتوقف المتعة في تركيا عند هذا الحد ففي يوم 25 فبراير/ شباط 
ستكون الجماهير مع قمة كبيرة متعادة هناك حين يلتقي بشكتاش 

مع فنربخشه في الديربي.

مواجهات تركيا الكبيرة

وجه رياضي

 يــوفــنــتــوس ضيفًا على 
ّ

يـــوم 18 فــبــرايــر يــحــل
كبيرة  بمباراة  مولي،  دال  ديربي  في  تورينو 
لــلــغــايــة، إذ شــهــد تــاريــخ الــفــريــقــان الكثير من 
الطبقية  للمنافسة  نــظــرًا  الــســاخــنــة،  األحــــداث 
بــني الــطــرفــني، خــاصــة أن السيطرة فــي مدينة 
تــوريــنــو جــمــاهــيــريــًا فـــي صــالــح »الـــتـــوروس« 
األفقر،  الطبقة  مــن  قــاعــدة كبيرة  الـــذي يمتلك 
حيث يقال هناك إن مشجعي السيدة العجوز 

عليه في السنوات املاضية حني كــان منافسًا 
دائمًا على اللقب مع يوفنتوس.

الدوري اإلسباني
ننتقل بــعــدهــا إلـــى الــلــيــغــا اإلســبــانــيــة، وذلـــك 
نظيره  بيتيس  ــال  ريــ نــــادي  يستضيف  حــني 
ريال مدريد يوم 18 فبراير، وتعود أهمية هذه 
املباراة نظرًا ملا حدث في اإليــاب، حني انتصر 

هم من الطبقة األغنى. وفي لقاء ثالث كبير هذا 
 نادي ميان مع 

ّ
الشهر وتحديدًا يوم 25، يحل

 
ّ

املدرب جينارو غاتوزو ضيفًا على روما، ولكل
طرٍف هدٌف في هذا املباراة، أال وهو املنافسة 
على املقاعد األوروبية، فالروسونيري وبعدما 
ــورو هــذا  ــرم صــفــقــات بقيمة 220 مــلــيــون يــ أبــ
املوسم ما زال يحاول العودة إلى سابق عهده، 
الــذي ظهر  بينما ال يقدم رومــا ذات املستوى 

الفريق األندلسي بهدٍف دون مقابل، ويسعى 
ــــن الـــديـــن  املـــيـــرنـــغـــي مــــع املـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي زيـ
زيـــدان هــذا املــوســم فــي الــــدوري لــعــدم خسارة 
ــــدوري األبـــطـــال بــعــدمــا بــات  فـــرصـــة الــتــأهــل لــ
بعيدًا جــدًا عــن اللقب. أمــا اللقاء األخــيــر املهم 
في الدوري اإلسباني سيكون يوم 25 فبراير، 
حني يستضيف نادي إشبيلية نظيره أتلتيكو 
مدريد على ملعب »سانشيز رامون بيزخوان«.

نتائج المباريات

1

1

1

1

0

3

1

1

3

2

1

2

2

5

بيرنلي

بورنموث

برايتون

ليستر سيتي

مانشستر يونايتد

ويست بروميتش

أرسنال

مانشستر سيتي

ستوك سيتي

ويستهام يونايتد

سوانزي

هادرسفيلد

ساوثهامبتون

إيفرتون

1

1

1

2

5

2

2

2

إيبار

ريال بيتيس

أالفيش

ليفانتي

برشلونة

ريال مدريد

فالنسيا

مالقا

3

1

2

1

2

0

2

0

0

0

ليل

أميان

مونبلييه

نيس

ستراسبورغ

باريس سان جيرمان

 سانت إيتيان

أنجيه

تولوز

بوردو

0

1

0

1

1

4

هيرنيفين

أيندهوفن

هيراكليس

تفينتي

زفوله

دين هاغ

0

2

2

1

1

0

1

0

1

0

فرايبرغ

ماينز

شالكه

فولفسبورغ

مونشنغالدباخ

باير ليفركوزن

بايرن ميونخ

فيدرير بريمن

شتوتغارت

اليبزيغ

االثنين 5  فبراير/ شباط 2018 م  19  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1253  السنة الرابعة
Monday 5 February 2018

االثنين 5  فبراير/ شباط 2018 م  19  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1253  السنة الرابعة
Monday 5 February 2018



32

مع تزايد اإلقبال على التنقيب عن الذهب في موريتانيا، تضاعفت مخاطره بعد أن راح كثيرون ضحية حلم الثراء، في ظل غياب 
إجراءات السالمة الالزمة

الذهب القاتل في موريتانيا
الموت بحثًا عن المعدن األصفر

نواكشوط ـ إبراهيم مصطفى

املوريتاني  الــذهــب  منقب  يخشى 
مــحــمــد عــبــد الـــلـــه ولــــد ســـمـــت، من 
ــة« الـــبـــاحـــثـــن عــن  ــكــــوالبــ ــردد »الــ ــ تــ
الــــذهــــب الــســطــحــي عـــلـــى مــنــطــقــة الــتــنــقــيــب 
الــخــاصــة بــه، إذ يتسببون فــي انــهــيــار آبــار 
التنقيب السطحي عن الذهب، نظرا لعملهم 
مــــن دون أســـــس تــحــفــظ حـــيـــاتـــهـــم، فـــهـــم ال 
يستقرون في منطقة واحدة؛ ويتنقلون بن 

اآلبار التي يحفرها منقبون آخرون.
مخاوف ولد سمت لها ما يبررها، إذ عانى 
مــن حــادثــة انــهــيــار بــئــر عــمــل بــه فــي مدينة 

الـشامي )260 كم إلى الغرب من العاصمة 
املاضي،  إبريل/نيسان   12 فــي  نــواكــشــوط( 
ما تسبب في وفاة 3 منقبن في الحال. في 
 ولد 

ّ
البداية عندما وصله خبر الحادثة ظن

سمت أن رفــاقــه الثالثة الــذيــن شــاركــوه في 
الثراء هم الضحايا،  البحث عن حلم  رحلة 
ــــوات الـــــدرك كــشــفــت أن أحــد  لــكــن بــيــانــات قـ
املتوفن في الحادث تربطه به صلة قرابة، 
وآخرين ال يعرفهما، قائال »انهيارات التربة 
هي أكثر هاجس يؤرقنا كمنقبن، ولألسف 

الكوالبة يتسببون في ذلك«.

حوادث قاتلة
ــــي 10 حــــــوادث  فـ مـــنـــقـــبـــا حـــتـــفـــهـــم  لـــقـــي 16 
مختلفة، وقعت في مناجم منطقة تازيازت 
 2016 األول  أكتوبر/تشرين  منتصف  منذ 
حــتــى 25 مـــايـــو/أيـــار 2017، ويـــتـــراوح عــدد 
الضحايا في الحادثة الواحدة بن شخص 
وأربعة أشخاص، كما هو الحال في حادث 
يعرف  مــا  بمنطقة   2017 فبراير/شباط   13
باملجهر 1 التي توفي فيها 4 منقبن دفعة 
واحــــدة بــحــســب بــيــانــات كــشــف عــنــهــا مدير 
املعادن مدير املعادن بوزارة النفط والطاقة 
واملعادن املهندس أحمد ولد الطالب محمد 
ــة اســم  ــكـــوالبـ ــديـــد«: »الـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــال لــــ قــ
يطلق على أطفال يبحثون من خالل عصي 
مــربــوطــة بــمــغــنــاطــيــس عـــن الــقــطــع الــنــقــديــة 
املـــعـــدنـــيـــة فــــي مــحــيــط األســــــــواق ومــحــطــات 
الــنــقــل؛ ومــــع مـــوجـــة اإلقـــبـــال غــيــر املــســبــوق 
عــلــى الــتــنــقــيــب عـــن الـــذهـــب فـــي مــوريــتــانــيــا 
بـــات االســــم يــطــلــق عــلــى املــنــقــبــن املتنقلن 
بن  ومــن  السطحي«،  الــذهــب  عــن  الباحثن 
ــد عــلــي،  هــــؤالء املــنــقــب األربــعــيــنــي أحــمــد ولـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــعــثــور  ــذي قـــال لـــ ــ والـ
على الذهب مسألة حظ، إذ يحدث أن تحفر 
منجمًا على شكل بئر، وال تعثر فيها على 
آخـــر، فيجد فيها  ثــم يمر بها منقب  شـــيء، 
ــر دفــع  ــ ــذا األمـ ــ ــن الــــذهــــب، وهـ كــمــيــة مــهــمــة مـ
بالكثيرين إلى التنقل بأجهزة التنقيب بن 

مناجم حفرها آخرون«.
ويرجع املهندس أحمد ولد الطالب سبب 
معظم حوادث انهيارات التربة إلى إهمال 
املنقبن إلجراءات السالمة، وهو ما يوافق 
أمني  الجديد«، مصدر  »العربي  لـ قاله  ما 
)رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول 
أن  الــصــحــافــيــة(، مضيفا  بــالــتــصــريــحــات 
مــجــمــل حـــــوادث انـــهـــيـــارات تـــربـــة مــنــاطــق 
الــتــنــقــيــب املـــــرصـــــودة تـــقـــع بــــن الـــســـاعـــة 
الــثــانــيــة والــخــامــســة فــجــرا، كــمــا أن أغلب 
الذهب  التنقيب عن  الضحايا في مناجم 

هوامش

توسع التنقيب التقليدي عن الذهب في موريتانيا )العربي الجديد(

ــن »الــــكــــوالبــــة« املــتــســلــلــن تـــحـــت جــنــح  مــ
الظالم، لكن أحمد ولد علي يعترض على 
هـــذا االتــهــام بــالــقــول: »أنـــا ورفــاقــي ننقب 
ــات الــحــرارة  ليال عــن الــذهــب، بسبب درجـ

املرتفعة خالل ساعات النهار«.
ويــســتــوعــب قــطــاع الــتــنــقــيــب الــتــقــلــيــدي عن 
الــذهــب فــي مــوريــتــانــيــا آالف املــواطــنــن من 
ــدة دول عــربــيــة وإفــريــقــيــة  ــ مــوريــتــانــيــا، وعـ
أهمها السودان، إذ منحت وزارة املعادن منذ 
بداية ما بات يعرف إعالميا بحمى الذهب 
5600 رخــصــة تنقيب خــالل ستة أشــهــر من 
عــــام 2016 فـــي الـــفـــتـــرة مـــن إبــريــل/نــيــســان 
وحــتــى أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، وفـــي الــربــع 
األخير من العام ذاته أصدرت الوزارة 1306 
رخص، فيما توقفت وزارة املعادن عن منح 
عـــام 2017،  مــطــلــع  نــهــائــيــا  التنقيب  رخـــص 
التنقيب وفقا  أن كثيرين استمروا في  غير 

لبيانات وزارة النفط والطاقة واملعادن.
بــاســم  الـــرخـــصـــة  املــــعــــادن  وزارة  وتــــصــــدر 
شــخــص واحــــد، مــقــابــل دفـــع رســـوم تــقــدر بـ 
يساوي  مــا  أي  موريتانية  أوقــيــة   106650
صـــاحـــب  ــلـــى  عـ ُيــــشــــتــــرط  وال  دوالر،   300
الـــرخـــصـــة أن يـــكـــون مـــواطـــنـــا مــوريــتــانــيــًا، 
غير أن ثالثة أشخاص على األقــل ينقبون 
بــرخــصــة واحـــــدة، نــظــرا ملـــا تــفــرضــه مشقة 
العمل من تعاون وفق ما وثقه معد التحقيق 
مـــع مــنــقــَبــن عـــن الـــذهـــب فـــي مــوريــتــانــيــا.

التنقيب التقليدي يتوسع
املعدن  إنتاج موريتانيا من  إجمالي  بلغ 
خـــالل  ــلـــوغـــرامـــًا،  كـــيـ  4686.175 ــر  ــفــ األصــ
النصف األول من العام املاضي، وهو رقم 
بزيادة هامة في  التنبؤ  بناًء عليه  يمكن 
اإلنــتــاج خــالل 2017، فيما وصــل إجمالي 
 7125.61 ــى  ــ إلــ  2016 ــام  ــ عــ فــــي  اإلنـــــتـــــاج 
كــيــلــوغــرامــًا وفــــق أحـــــدث بـــيـــانـــات وزارة 

املعادن.
الــســابــقــة ســوى  وال تشمل اإلحــصــائــيــات 
إنـــتـــاج شــركــتــي نـــحـــاس مــوريــتــانــيــا في 
والية إينشري MCM وشركة كينروس في 
تــقــديــرات وزارة  أن  تــازيــازت، غير  منطقة 
النفط والطاقة واملعادن تكشف أن إسهام 
الــتــنــقــيــب الــتــقــلــيــدي الــــذي تــســتــخــدم فيه 
كاشفات املعادن اليدوية، وتصفية الذهب 
فـــي املـــيـــاه ســيــرتــفــع خـــالل الـــعـــام الــجــاري 
ــتــــاج اإلجــمــالــي  لـــيـــقـــارب حـــــدود ثــلــث اإلنــ
الوطني من الذهب املقدر بطنن، وقطعت 
الــحــكــومــة املــوريــتــانــيــة خـــطـــوات متقدمة 
ــغـــالل املــعــدنــي  ــتـ عــلــى مـــســـار تــقــنــن االسـ
شركات  بــإنــشــاء  سيسمح  الـــذي  الصغير 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة الســـتـــخـــراج الــذهــب 
ــد أن صـــــــادق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  ــعـ بـ
ــار فـــي 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ قـــانـــونـــه اإلطــ
بــوزارة  املعادن  مدير  يقول  كما  املنصرم، 
ــادن. »مـــــع تـــزايـــد  ــ ــعــ ــ الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة واملــ

اإلقبال على التنقيب في منطقة تازيازت، 
تــــزاديــــت مـــخـــاطـــره بــعــد أن راح كــثــيــرون 
ضـــحـــيـــة حـــلـــم الـــــثـــــراء، إذ أصــــبــــح بــعــض 
املنقبن يتجهون إلى مناطق خارجة عن 
نــطــاق رخــصــة التنقيب بــاتــجــاه الــحــدود 
ــع الـــجـــزائـــر تـــحـــديـــدًا، بــعــضــهــا مصنف  مـ
كمناجم غنية بــالــذهــب، وقــضــى فــي هذه 
املنطقة الصحراوية ثالثة منقبن عطشا 
في مايو/أيار املاضي«، األمــر الــذي جعل 
وزارة الدفاع املوريتانية تعلن أن الحدود 
ــر، مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة مــغــلــقــة  ــزائــ ــجــ ــع الــ مــ
يــحــظــر عـــبـــورهـــا تــحــت طــائــلــة الــتــعــرض 
إنــــــــذار.  ــن دون ســــابــــق  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ الـ إلطــــــــالق 
سبب  املوريتانية  الــدفــاع  وزارة  وأعــــادت 
ــرار الــحــظــر إلــــى صــعــوبــة الــتــمــيــيــز بن  ــ قـ
املــواطــنــن املــســاملــن وعــصــابــات التهريب 
على الحدور املوريتانية الجزائرية، وهذا 
فــقــط، الغرض  لــدوافــع أمنية  الــقــرار ليس 
فقط،  الجريمة  عصابات  استهداف  منها 
وإنما الحفاظ على أرواح آالف املواطنن 
الذين بــدأ بريق الذهب يجذبهم إلــى تلك 
الخالية من أي مظهر  الواسعة  الصحراء 
من مظاهر الحياة أيضا، إذ ال توجد في 
مياه  نقاط  الحدودية ســوى  املناطق  تلك 
مسافة  بعض  عــن  بعضها  تفصل  قليلة، 
ــد ولـــد  ــمــ ــم بـــحـــســـب املــــهــــنــــدس أحــ ــ 600 كـ

الطالب.

لقي 16 منقبًا 
حتفهم في 10 حوادث 

مختلفة، وقعت في 
مناجم منطقة تازيازت 
منذ منتصف أكتوبر 
2016 حتى 25 مايو 

.2017

■ ■ ■
يرجع املهندس أحمد 

ولد الطالب سبب معظم 
حوادث انهيارات التربة 

إلى إهمال املنقبني 
إلجراءات السالمة.

■ ■ ■
تصدر وزارة 

املعادن الرخصة 
باسم شخص واحد، 
مقابل دفع رسوم 
تقدر بـ 106650 

أوقية موريتانية أي ما 
يساوي 300 دوالر.

باختصار

أمجد ناصر

ال نعرف، على وجه اليقني، إن كان قيس بن امللوح، 
حقيقية،  تاريخية  شخصية  ليلى،  مجنون  ى 

ّ
املكن

 تــكــّونــت مــن حــكــايــٍة مــن هــنــا وحــكــايــٍة 
ً
أم أســـطـــورة

نعرفها  التي  بالصورة  لنا  استوت  حتى  هناك  من 
اليوم. أقول قد يكون مجنون ليلى شخصًا من لحم 
 
ً
أدبية  

ً
أســطــورة ــًا، وقــد يكون  ودم وشعر يقطر حــبَّ

الــســراح،  املطلق  العربية  الصحراء  خيال  اجترحها 
ًا:  ولكن األكيد أن نهايته، في الحالني، كانت املوت حبَّ
ت موازينه، فجنَّ 

َّ
، ولم ينل حبيبته، فاختل شاعر أحبَّ

تمامًا وهام على وجهه في الصحراء ومات. هل مات 
 عن العمل، 

ً
قيس بمرٍض في القلب الذي أصبح عاطال

بعد أن حيل بينه وبني ليلى؟ أم أكلته الضواري؟ ال 
ندري، وليس ذلك مهمًا على أي حال، فالعاشق مات 

بعد أن صرعه الحب. 
يــمــوت الـــنـــاس أحــيــانــًا بـــال ســبــٍب مـــرضـــيٍّ ظـــاهـــر، أي 
يموتون من دون أن يضربهم السرطان أو الفيروسات 
الــقــاتــلــة، أو بــغــيــر ارتـــفـــاع الــضــغــط والــســكــر وانــســداد 
الشرايني. هنا ال بّد من البحث عن سبب غير عضويٍّ 
لــهــذا املـــــوت، ولــكــن مــعــظــم الـــنـــاس يــمــوتــون بـــأمـــراٍض 
معروفة، وهي محصورة في عالم اليوم بثالثة أمراض 

أو أربعة، أبرزها املــذكــورة أعــاله، فهل يمكن أن تلعب 
األســبــاب النفسية دورًا فــي اســتــدراج هــذه األمـــراض 
واملـــوت، الحــقــًا، بسببها؟ حتى  البشري،  الجسد  إلــى 
الغالبة  األكــاديــمــيــة  الطبية  الــنــظــرة  قــريــب، ظــلــت  وقـــٍت 
تــرفــض فــكــرة تــدخــل الــعــامــل الــنــفــســي فــي اســتــدراج 
املرض العضوي، أو تحّول العلل النفسية إلى أمراٍض 
عــضــويــة، فــالــطــب الــغــربــي درج، فــي تــاريــخــه الــحــديــث، 
األفكار  فــي  ورأى  والــنــفــس،  الجسد  بــني  الفصل  على 
الــتــي تــربــط بينهما، لفهم املـــرض وعــالجــه، نــوعــًا من 
النزعة الفلكلورية، إْن لم يكن ضربًا من الشعوذة التي 
لكن نسمع قصصًا  العيادي.  الطب  في  لها  ال مطرح 
عن املوت تذهلنا، وتتحّدى مفاهيمنا املستقرة. مثال، 
حه« الطب 

ّ
، كان »يرش

ً
سمعت، أكثر من مرة، أن رجال

العيادي للموت قبل زوجته املريضة أيضًا. لكن الرجل، 
من دون أن يدري، »يؤجل« موته، لكي يبقى إلى جانب 

زوجته. يمكن طبعًا أن يكون العكس:
 ما تــدبُّ في جسد 

ً
امــرأة تفعل ذلــك. يحصل أن طاقة

التشخيص  إثبات خطأ  ن من 
ّ
ويتمك الرجل، وروحــه، 

ــرأة( هـــدف واضـــح.  ــ الــطــبــي. لــقــد صـــار لــلــرجــل )أو املــ
يحقق  لكي  منها(  تبقى  ما  )أو  قــواه  كل  فاحتشدت، 
هدفه. للباحث األميركي، بول مارتن، كتاب يجمع فيه 
أسبابًا وقصصًا تؤكد هذه الفكرة »غير العلمية«، لكن 

املثل األبــرز الــذي يأتي على ذكــره يتعلق بـ »مهرجان 
حـــصـــاد الـــقـــمـــر«، الــــــذي يـــتـــرقـــبـــه، بـــشـــغـــف، صــيــنــيــو 
ــاط هــذه  ــ كــالــيــفــورنــيــا. فــفــي دراســـــٍة أجـــريـــت فـــي أوسـ
ني الصينيني، تقل، 

ّ
الجالية أن نسبة الوفيات، بني املسن

بنسبٍة ملحوظة، عن معدلها بعد انتهاء هذا املهرجان. 
، أرجو أال يكون غير موفق، أو غير الئق. 

ً
سأذكر مثال

ني الذي تدرجه 
ّ
 لي أن بعض الكتاب املسن

ٌ
الحظ صديق

كبيرة  أدبية  لجائزة  بالطبع،  غير رسمية  ترشيحاٌت، 
يــصــارع الــزمــن، وربــمــا االســتــحــقــاق الــجــســدي، ليرى 
 حيوي. 

ٌ
ذلك اليوم الذي يطمح إليه. لقد صار له هدف

 إلــى هــذا الهدف، تحتشد كل قــواه لنقله من 
ً
ووصــوال

 عليه. هل هذا 
ُّ
عام إلى آخر لعل الجائزة املنتظرة تحط

الذين  كاليفورنيا  فــي  الصينيني  مثال  ال.  ــَم  ِل ممكن؟ 
األلفة  أمكنة  إلــى  الــقــمــر«  »مــهــرجــان حــصــاد  يعيدهم 
إلــى بــالٍد تركوها مــن أجــل »عــيــٍش أفضل«،  السابقة، 
عــم بــإحــصــاءاٍت  ــــك. وهــــذا مــثــل مــدَّ خــيــر دلــيــل عــلــى ذل
الــذي تبادر إلــى ذهني، وأنــا أتحدث  الــســؤال  »علمية«. 
بني  املحتومة  الجسدية  االستحقاقات  »تــأجــيــل«  عــن 
رى؟ موت 

ُ
األفراد: هل ينطبق األمر على الجماعات، يا ت

األمة، أو الشعب، هو موت مجازي. فال أمة تموت كما 
تبدو في   

ً
أمــة أن يحيي  للهدف  أيمكن  األفـــراد.  يموت 

حالة موٍت مجازي )كما هو حالنا اليوم(؟ نعم ممكن. 
لقد الحظنا ذلك في الخمسينيات والستينيات وصوال 
السبعينيات. فعندما كان هناك »هــدف« عمومي  إلى 
وليس  وجوهنا.  على  واضــحــة  الحياة  عــالمــات  كانت 
 على ذلك من انتعاش أشكال اإلبداع األدبي والفني 

ّ
أدل

التي عرفتها تلك الفترة. بال هدف ال حياة. أقصد بال 
قضية. شخص، شعب، بال قضية هما أقرب إلى املوت 
يمكن  علمية  دراســـات  لدينا  ليس  الحياة.  إلــى  منهما 
االســتــشــهــاد بــهــا عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ولــكــن لــو كانت 
الــفــرديــة أفضل  لــرأيــنــا، ربــمــا، مستوى الصحة  هــنــاك 
مما هو عليه اآلن. أحكي هذا من رأسي. ال دليل لدّي. 
ولكني ال أميز، كثيرًا، بني ما يصلح لألفراد وما يصلح 

للجماعات. ألن أصل الجماعة شخص.

الحياة من أجل هدف وقضية

وأخيرًا

عندما كان هناك »هدف« 
عمومي كانت عالمات الحياة 

واضحة على وجوهنا

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

االثنين 5  فبراير/ شباط 2018 م  19  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1253  السنة الرابعة
Monday 5 February 2018




