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الحوار األميركي ـ القطري... وتيرة سنوية ووعود أمنية
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ألقى سيرغي الفروف كلمة الرئيس فالديمير بوتين )رشيد أيدوغان/األناضول(

واشنطن ــ العربي الجديد

السعودية  ومــحــاولــة  الخليجية،  ــة  األزمـ حــضــرت 
واإلمـــــــارات مــحــاصــرة قــطــر، فـــي جــلــســة افــتــتــاح 
»الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي الــقــطــري األمــيــركــي« في 
الثالثاء،  أمــس  بواشنطن،  الخارجية  وزارة  مقر 
عــلــى وقـــع مــواقــف أمــيــركــيــة مــلــتــزمــة بــأمــن قطر 
ومــرّحــبــة »بـــدورهـــا فــي مــكــافــحــة اإلرهــــــاب«، في 
ي تفاهم بني وزيري الخارجية 

َ
ظل توقيع مذكرت

ــدفــاع الــقــطــريــني، محمد  ــة لــشــؤون ال ووزيــــر الــدول
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي، وخـــالـــد الــعــطــيــة، من 

)الــصــورة(  تيلرسون  ريكس  ونظيريهما،  جهة، 
الحوار  ليكون  ثانية،  جهة  من  ماتيس  وجيمس 
ــتــعــاون األمـــنـــي بني  بــوتــيــرة ســنــويــة، ولــتــعــزيــز ال
ــــحــــوار  ــديـــن.  ويــــشــــارك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات »ال ــلـ ــبـ الـ
االستراتيجي« ممثلون عن خمس وزارات قطرية، 
املستوى  رفــيــع  وفــد  أمــيــركــيــة، بحضور  ومثلها 
القطريني. وقال  األعمال  السياسيني ورجــال  من 
قطر  دولــة  بسيادة  »ملتزمة  بــالده  إن  تيلرسون 
وأمنها«، مشيرًا إلى أن »الدوحة تعلم أنه يمكنها 
االعتماد على الواليات املتحدة لحماية سيادتها« 
في وجه التهديدات. وشدد على ضرورة الحفاظ 

على مجلس التعاون الخليجي، وعلى أن »تعمل كل 
األطراف على الحد من الحرب الكالمية )في األزمة 
لتجنب  الــنــفــس  بضبط  تتحلى  وأن  الخليجية( 
املزيد من التصعيد والعمل من أجل التوصل إلى 
«. وأضاف وزير الخارجية األميركي أن قطر 

ّ
حل

»صــديــق وشــريــك قــوي وقــديــم للواليات املتحدة، 
وقــــد حــقــقــت تــقــدمــا كــبــيــرًا فـــي مــجــال مكافحة 
اإلرهــاب« كما أشاد تيلرسون بما سماه »تطور 
ونمو مناخ االستثمار في قطر«. في املقابل، رأى 
بن عبدالرحمن،  القطري محمد  الخارجية  وزيــر 
أن بــــــالده وشــعــبــهــا »تـــعـــرضـــوا لـــحـــصـــار غــيــر 

قانوني«. كما وّجه شكره لوزيري الدفاع والخزانة 
األميركيني »ملوقفهما من الحصار«. وكان وزير 
من  أول  اعتبر،  قــد  العطية،  القطري خالد  الــدفــاع 
أمــــس، خـــالل نــــدوة فــي مــؤســســة »هــيــرتــيــج« في 
واشنطن، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب »هو 
الوحيد الذي يمكنه حل األزمة الخليجية بمكاملة 
»الحوار  تنظيم  أن  واحــدة«. وتعتبر قطر  هاتفية 
االســتــراتــيــجــي« مـــع أمــيــركــا، بــمــثــابــة االنــتــصــار 
اعتبار  على  الخارجية،  لسياستها  الدبلوماسي 
أن الدولة الخليجية الوحيدة التي سبقتها إلى هذا 

»الحوار« مع أميركا، هي دولة الكويت.

Wednesday 31 January 2018
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فضيحة سوتشي
تلقت روسيا، أمس الثالثاء، صفعة سياسية بعد فشل مؤتمر سوتشي السوري، في 
ما بدا أنه نتيجة لتعنتها ومحاولتها فرض رؤيتها للحل السياسي في سورية على 

حساب موقف المعارضة الرافض بقاء النظام

سوتشي ـ العربي الجديد

 ما رافق مؤتمر سوتشي للحوار 
ّ

كل
السوري، في املنتجع الروسي الواقع 
الــثــاثــاء،  على البحر األســــود، أمــس 
ــكـــل وفـــي  ــان بـــمـــثـــابـــة الـــفـــضـــيـــحـــة. فــــي الـــشـ ــ كــ
املــضــمــون، كــانــت الـــصـــورة أقــــرب إلـــى املــهــزلــة 
البث  بقطع  إال  معاملها  إخــفــاء  يصعب  الــتــي 
املــبــاشــر مــثــلــمــا حــصــل بــالــفــعــل، لــكــي ال يــرى 
نتائج سلوكها  روســيــا  كيف تحصد  الــعــالــم 
املــتــبــنــي بــالــكــامــل لــلــنــظــام الـــســـوري ورمــــوزه. 
السلطات  تعاطي  بطريقة  بــدأت  والفضيحة 
الروسية مع املعارضني الذي حضروا، وجزء 
وتركهم  وإهانتهم  تركي،  لطلب  تلبية  منهم 
ينتظرون في مطار سوتشي لساعات جلوسًا 
على األرض، وترحيل عدد منهم بتهمة أنهم 
فها 

ّ
ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية تصن

روســيــا بــأنــهــا إرهــابــيــة. اســتــمــرت الفضيحة 
السوري،  النظام  بعلم  مزّينًا  املؤتمر  بشعار 
وبرغبة موسكو في تشكيل ست لجان تنبثق 
عنه، باملخالفة ملا اتفق عليه مع تركيا لناحية 
ــدة لــصــيــاغــة الــدســتــور،  ــ تــأســيــس لــجــنــة واحــ
التي  بــوتــني  فاديمير  الرئيس  بكلمة  مـــرورًا 
ألــقــاهــا وزيـــر خارجيته سيرغي الفـــروف عن 
أن الظروف مؤاتية لطي صفحة مأساوية من 
تاريخ ســوريــة. وألن كل ذلــك ال يكفي، جاءت 
من  الحاضرين  بنوعية  األخاقية  الفضيحة 
بــني الـــــ1600 شــخــص، مثل مجرمي حــرب من 
صنف معراج أورال )املعروف بـ علي كيالي(، 

أو »جزار بانياس«.
وبــــــدا الـــفـــشـــل الــــــذي رافــــــق مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي 
الــتــطــورات  طبيعة  فرضتها  طبيعة  كنتيجة 
ــه، وســط  ــقـــت الــتــحــضــيــر الــــروســــي لــ الـــتـــي رافـ
تــصــمــيــم مــوســكــو عــلــى تــحــويــلــه إلــــى منصة 
إلعــــان انــتــصــارهــا فــي فـــرض وجــهــة نظرها 
على  الحفاظ  على  القائمة  ســوريــة  فــي  للحل 
يتقدمهم بشار  أركــانــه،  بكل  الــســوري  النظام 
األسد، وإجبار املعارضة على تقديم تنازالت 
والشراكة مع هذا النظام. وهو ما جعل مؤتمر 
ــنــــي«، كـــمـــا تــســمــيــه  ــوار الــــســــوري الــــوطــ ــ ــحـ ــ »الـ
ــأخــــرت انـــطـــاقـــتـــه ســاعــتــني  روســــيــــا، الــــــذي تــ
ونــصــف الــســاعــة، واخــتــزلــت مــدتــه مــن يومني 
إلــــى بــضــع ســــاعــــات، يــتــحــول إلــــى »فــضــيــحــة 
الروسية،  للقيادة  األركــان  مكتملة  سياسية« 
مؤتمرات  استنساخ  موسكو  فضلت  بعدما 
يــعــقــدهــا الــنــظــام الـــســـوري مـــن حــيــث الــشــكــل 
واملضمون، ما أدى إلى مقاطعته من قبل الدول 
الــســوري مثل  املــشــهــد  الــفــاعــلــة الرئيسية فــي 
إثارته  عــن   

ً
وفرنسا، فضا املتحدة  الــواليــات 

إلى سورية ستيفان  األممي  املبعوث  استياء 
الــضــربــة األقـــوى لروسيا  دي مــيــســتــورا. لكن 
أتت بعد مقاطعة أغلب املعارضني املحسوبني 
 عــن مقاطعة بعض 

ً
على قــوى الــثــورة، فــضــا

الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر  املشاركني 

الفروف أثناء إلقاء كلمة االفتتاح التي كانت 
 على الهواء واتهام روسيا بقتل املدنيني 

ّ
تبث

فــي ســوريــة بــضــربــاتــهــا الــجــويــة. األمــــر الــذي 
ــي انـــتـــهـــى إلـــيـــهـــا مــؤتــمــر  ــتـ جـــعـــل الــــصــــورة الـ
سوتشي تعد صفعة قوية للمساعي الروسية 
الـــتـــي تـــحـــاول فــــرض مـــســـار بـــديـــل ملــحــادثــات 
جنيف، إذ إن سقوط املؤتمر األول الذي تقيمه 
روســـيـــا عــلــى أراضـــيـــهـــا، يــأتــي بــعــد أن كــانــت 
قــد حققت تــقــّدمــًا فــي اتــجــاه تــقــويــض جنيف 
الــذي عقدت جوالته  مــن خــال مسار أستانة 
فــي كــازاخــســتــان، والـــذي جــاء كنتيجة للدور 
الــذي أدتــه خال العامني املاضيني في تغيير 
املعادلة العسكرية على األرض ملصلحة قوات 
النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الواليات 

املتحدة والدول األوروبية السياسي.
كذلك جعل هذا املشهد التصريحات الروسية، 
تــحــديــدًا تــلــك الـــرســـالـــة الـــتـــي قـــرأهـــا الفــــروف 
ــرروا حضور  بــالــنــيــابــة عــن بــوتــني أمـــام مــن قــ
املـــؤتـــمـــر، تــبــدو بـــا أي صــــدى أو قــيــمــة، وإن 
أن موسكو حاولت  عــن  الحديث  فيها  حـــاول 
قدر اإلمكان ضمان أوســع تمثيل في املؤتمر 
والقول إن املؤتمر »يهدف إلى توحيد الشعب 
ــــوري بـــعـــد نـــحـــو 7 ســــنــــوات مــــن األزمـــــة  ــسـ ــ الـ
املسلحة التي أودت بــأرواح ألوف األشخاص 
ــادرة  ــغــ ــلـــى مــ ــــايـــــني اآلخـــــريـــــن عـ وأجـــــبـــــرت املـ
قتل  الــروســي  الطيران  أن  متناسيًا  وطنهم«، 

آالف السوريني وشّرد عشرات اآلالف منهم.
ــذه الــتــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة  كـــذلـــك جـــــاءت هــ
ــع الـــعـــنـــف الــــــذي يـــجـــري عــلــى  بــشــكــل حـــــاد مــ
األرض في سورية، إذ أبلغ نشطاء املعارضة 
وقوع مزيد من الغارات الجوية على محافظة 
إدلـــــب الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة. كما 
التأكيد  نقل الفــروف عن بوتني قوله: »يمكن 
اليوم لطي صفحة  الــظــروف متوفرة  أن  بثقة 
مأساوية في تاريخ سورية، وفي ظل املؤشرات 
ــى الـــحـــوار  ــ اإليـــجـــابـــيـــة املـــتـــبـــلـــورة نـــحـــتـــاج إلـ
السوري السوري الفعال في الواقع بما يخدم 
بــدور  تسوية سياسية شاملة  إلــى  الــتــوصــل 
الــقــرارات  أســاس  املتقدم وعلى  املتحدة  األمــم 
وبالدرجة  الشأن،  هــذا  في  املطروحة  الدولية 

األولى قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254«، 
وهـــو مــا يــتــعــارض مــع الــنــهــج الــــذي يعتمده 
النظام السوري، بغطاء روسي، في رفض أي 
تــفــاوض حقيقي تــقــوده األمـــم املــتــحــدة أو أي 

حديث عن انتقال سياسي. 

مقاطعة بدءًا من المطار
عاد  إذ  املؤتمر،  السورية  املعارضة  وقاطعت 
هم مقربون 

ّ
وفد مكون من نحو 85 عضوًا جل

مــن تــركــيــا مــن مــطــار ســوتــشــي، صــبــاح أمــس 
الـــثـــاثـــاء، اعـــتـــراضـــًا عــلــى عــــدم تــغــيــيــر شــعــار 
املــؤتــمــر الــــذي يــحــمــل صــــورة الــعــلــم الــســوري 

ــمـــا وعــــــد الـــجـــانـــب  بــنــجــمــتــني خــــضــــراويــــن كـ
الـــروســـي، إضـــافـــة إلـــى املــعــامــلــة غــيــر الــائــقــة 
الــتــي تلقاها الــوفــد فــي املــطــار. كــذلــك تحدثت 
وســائــل إعـــام ووكــــاالت عــن اعــتــراض ممثلي 
الــفــصــائــل فــي املــطــار عــلــى الــافــتــات الكبيرة 
عت على املشاركني 

ّ
وبطاقات التعريف التي وز

في املؤتمر وتحمل علم النظام السوري، وهو 
مـــا تــــردد أن مــوســكــو حـــاولـــت احـــتـــواءه عبر 
تغيير البطاقات وإطفاء الافتات، لكن بقيت 
الافتات في قاعة املؤتمر«. ولم  املشكلة »في 
يفلح االتـــصـــاالن الــهــاتــفــيــان الــلــذان أجــراهــمــا 
الفــــروف مــع نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــلــو فــي احــتــواء املــوقــف. وقـــال رئــيــس وفد 
أعضاء  إن  أحمد طعمة،  املنسحب،  املعارضة 
الوفد توجهوا من أنقرة لسوتشي للمشاركة 
 بــدفــع عملية الــســام قدمًا 

ً
فــي املــؤتــمــر »أمــــا

سورية  ينقل  جــاد  سياسي  انتقال  وتحقيق 
مـــن االســـتـــبـــداد إلــــى الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــقــق 
إلى  وأشـــار  وكــرامــتــهــم«.  حريتهم  للسوريني 
أن »أيــــًا مــن الـــوعـــود الــروســيــة الــتــي قطعتها 
موسكو لم يتحقق«، مضيفًا في بيان مصور 
»لم يتوقف القصف الجوي الروسي الوحشي 
ـــزل إعــام 

ُ
ت لــم  على املــدنــيــني، كما أن موسكو 

 
ً
الــنــظــام عــن الفــتــات املــؤتــمــر وشـــعـــاره، فضا

عن غياب اللباقة الدبلوماسية من قبل الدولة 
ــد الـــســـوري  ــوفــ ــفـــة«. وتـــشـــكـــل عــــــودة الــ ــيـ املـــضـ

املعارض ردًا مباشرًا من تركيا على محاولة 
موسكو االســتــخــفــاف بــأنــقــرة على الــرغــم من 
الجهود التي بذلتها األخيرة إلقناع املعارضة 
الــافــت وجــود  السورية باملشاركة. وكــان مــن 
شــخــص تــركــي مــتــهــم بــارتــكــاب جـــرائـــم حــرب 
أورال في  يــدعــى مــعــراج  فــي ســوريــة  طائفية 
أثــار حفيظة الوفد  مؤتمر سوتشي، وهــو ما 
أورال  بتسليمها  أنـــقـــرة  تــطــالــب  إذ  الــتــركــي، 
طــائــفــيــة  مــلــيــشــيــا  أورال  ويــــقــــود  ملــحــاكــمــتــه. 

ارتــــكــــبــــت مـــــجـــــازر فـــــي الــــســــاحــــل الـــــســـــوري، 
خصوصًا في بانياس. 

استياء أممي وتركي
في مـــوازاة ذلــك، كــان الفتًا انخفاض التمثيل 
ــرت مــــصــــادر أن  ــ الـــتـــركـــي فــــي املـــؤتـــمـــر، إذ ذكــ
أنــقــرة أرســلــت وفـــدًا يــرأســه مــعــاون مستشار 
ــادات أونــــال، مــا يــؤكــد أن  وزيـــر الــخــارجــيــة، سـ
الــجــانــب الــتــركــي وضــــع فـــي اعـــتـــبـــاره تحفظ 

املعارضة على هذا املؤتمر ورفضها املشاركة 
فيه. وقالت مصادر إن هناك خافًا بني الوفد 
باملؤتمر،  تتعلق  نقاط  على  وروسيا  التركي 
منها املقترح الروسي، الذي نّص على تشكيل 
املعارضة  بني  مناصفة  لجان دستورية  ست 
ــنــــظــــام، وتــــكــــون هــــي املـــرجـــعـــيـــة، فــــي حــني  والــ
طرحت تركيا واملعارضة تشكيل لجنة واحدة، 
هــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وتــكــون مرجعيتها 
األمم املتحدة. وإلى جانب مقاطعة املعارضة 
املبعوث  رفــض  الــتــركــي،  التمثيل  وانــخــفــاض 
األمــمــي إلـــى ســوريــة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، 
الرغم  املؤتمر على  افتتاح  البدء، حضور  في 
من وجــوده في غرفة قريبة من قاعة املؤتمر 
بسبب خـــاف مــع الــجــانــب الـــروســـي. وذكـــرت 
مصادر أنه طالب بترؤس لجنة دستورية من 
املفترض أن تنبثق عن املؤتمر، وهو ما رفضه 
الجانب الروسي وفق املصادر.  وأشار رئيس 
اللجنة العسكرية لوفد قوى الثورة السورية 
العسكرية ملؤتمر أستانة، العقيد الركن فاتح 
حــســون، أن وقــائــع افــتــتــاح مــؤتــمــر سوتشي 
النظام  عقلية  أجــمــع  للعالم  يــوضــح  »مشهد 
في  بالعقول«، مضيفًا  باالستخفاف  لة 

ّ
املتمث

حديث مع »العربي الجديد«: »إنه يتعامل مع 
افتتاح  ذكــرنــا  فقد  أغــنــام،  الــســوريــني كقطيع 
النظام  يسميه  كــان  ما  بمسرحيات  سوتشي 

)مجلس شعب( املمتلئ باملهرجني«.

استخفاف روسي
وتـــوضـــح قــائــمــة املـــدعـــويـــن مــــدى اســتــخــفــاف 
ــاة الـــســـوريـــة وســعــيــهــا إلــى  ــاملـــأسـ مــوســكــو بـ
تمييعها مـــن أجـــل فـــرض رؤيــتــهــا لــلــحــل في 
الباد، إذ تم جلب نحو 1500 سوري أغلبهم 
ال سابقة لهم في العمل السياسي، فيما قالت 
الخارجية الروسية إن منهم 107 ممثلني عن 
املــعــارضــة الــخــارجــيــة، فــي إشـــارة إلــى منصة 
»موسكو«، التي يتزعمها قدري جميل، وتيار 
»قمح«، الذي يتزعمه هيثم مناع، وتيار الغد 
الجربا، وكلها  الــذي يتزعمه أحمد  الــســوري، 
تــيــارات يعتبرها الــشــارع الــســوري املــعــارض 
أنها أقرب إلى النظام منها إلى املعارضة. ما 
يــؤكــد أن وجــودهــم »ديـــكـــوري«، وأن موسكو 

أعدت مسبقًا مخرجات املؤتمر. 
واختارت موسكو 10 أسماء لرئاسة املؤتمر، 
بــعــضــهــم تــحــســبــه مـــوســـكـــو عـــلـــى املـــعـــارضـــة 
الــســوريــة، مــا يــؤكــد أن املــؤتــمــر »مــجــرد لقاء 
إعامي« مهمته ترسيخ الرؤية الروسية للحل 
في ســوريــة. وأبــرز هــذه الشخصيات صفوان 
قدسي الــذي تــرأس املؤتمر وهو األمــني العام 
لحزب »االتحاد االشتراكي وأحد رموز »قيادة 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة« الــتــي تــرأســهــا 
حافظ األســد ومــن بعده بشار األســد لعقود. 
أما أبــرز األعضاء اآلخرين فهم قــدري جميل، 
»رجــل روســيــا املــدلــل«، كما تصفه املعارضة، 
ورئــيــس مــنــصــة مــوســكــو املــقــيــم فــي موسكو 
 عــن رئيسة »منصة 

ً
منذ عــدة ســنــوات، فضا

أستانة« رندة قسيس وهي مقربة من الروس، 
وتترأس ما يسمى »حركة املجتمع التعددي«، 
ــي املــتــحــدثــة  ــ ــانـــب مـــيـــس كــــريــــدي، وهـ ــــى جـ إلـ
بـــاســـم »الـــجـــبـــهـــة الـــســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
ــيـــة،  ــالـ  وتـــعـــتـــبـــر إحـــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات اإلشـــكـ
ــرات املــطــالــبــة  ــاهـ ــظـ ــتـ ــا شــــاركــــت فــــي الـ ــهـ إذ إنـ
بإسقاط النظام مع بدايات الحراك عام 2011، 
وتـــحـــول مــنــزلــهــا بـــريـــف دمـــشـــق إلــــى ملتقى 
ــبـــاد بسبب  الـ ــادر  ــغـ لــلــمــعــارضــني، قــبــل أن تـ
املاحقة األمنية كما قالت في مناسبات عدة، 
إال أنها سرعان ما عــادت إلــى الباد، ويوجه 
إليها كثير من الناشطني اتهامات بقربها من 

األمن، خاصة مكتب األمن الوطني.

عثمان لحياني

في الجزائر تبدو الصورة درامية 
إلى حّد بعيد؛ فالغليان االجتماعي، 

املتصاعد في الفترة األخيرة 
في قطاعات الصحة والتربية 

والجامعات والنقل، يطالب الدولة 
باستحقاقات لم تعد قادرة على 

 ضرع النفط، 
ّ

الوفاء بها، فقد جف
الذي وصل سعره إلى مرحلة لم 
تعد تكفي لشراء القمح والغذاء 

والدواء والحاجيات الرئيسية 
للبلد، والتي بلغت 45 مليار دوالر 

أميركي في عام 2017. لم يعد 
الرئيس ُينكر هذا الواقع، والحكومة 

تعترف به، وتعتبر أن اإلقرار 
به شجاعة سياسية ومكاشفة 

للشعب بالحقيقة، وهي التي كانت، 
حتى وقت قريب، تصف كل من 

يتحدث عنه بأنه يستهدف زعزعة 
االستقرار أو محترف سياسة ناكر 
للجميل، أو يد أجنبية تدّبر مؤامرة. 
لكن السلطة، حني تقّر بوضع كهذا 

وباإلخفاق، تمارس ما هو أخطر 
من اإلخفاق نفسه. األخطر من 
اإلخفاق أن تنسحب مؤسسات 

الدولة وتهرب من مواجهة املشكالت 
القائمة، وتفتح، في املقابل، مواجهة 
بني كل األطراف االجتماعية، بحيث 

يصبح التالميذ ضد املعلمني، 
واألولياء ضد املدرسني، والطلبة 

ضد النقابات، واملرضى ضد 
األطباء، واألطباء ضد الشرطة، 
والشرطة ضد الحرس البلدي 

والجنود، واملعارضة ضد السلطة 
وأحزاب الرئيس، وأحزاب الرئيس 

ضد حزب الرئيس نفسه. الكل ضد 
الكل، والبلد يغرق.

األولياء يتهمون املعلمني برهن 
مستقبل أبنائهم التالميذ بسبب 

إضراباتهم املتكررة، والطلبة 
يتهمون النقابات الطالبية بمحاولة 

االستغالل السياسي، واملرضى 
وعائالتهم يتهمون األطباء 

املضربني بالتالعب بمرضاهم 
ورهن صحتهم بمطالبهم، واألطباء 
يتهمون الوزارة باملماطلة والشرطة 
بالتحّرش، والشرطة تتهم عناصر 

الحرس البلدي وجنود الجيش 
املتقاعدين املحتجني بإثارة 

الفوضى وقطع الطرق، والنخب ضد 
األئمة ومؤسسة اإلفتاء التي أفتت 

بحرمة الهجرة السرية، واألئمة 
ضد املهاجرين السريني، مع أن كل 

هذه الفواعل االجتماعية ضحية، 
في الوقت ذاته، للتالعب السياسي 

للسلطة.
هذا الصدام االجتماعي الراهن في 

الجزائر ال يعكس مطلقًا خطاب 
املؤسسة السياسية التي تزعم 

إنجازها لتوافق وعقد اجتماعي 
مع الشريك العمالي، بقدر ما يؤشر 

إلى أن السلطة سلمت الساحة، 
واختارت أن تدفع بفاعل ضد فاعل، 
طاملا أن هذه التوترات االجتماعية ال 
تتجاوز سقف املطالب الكالسيكية 

للعمال واملوظفني والطلبة، وطاملا 
أنها خالية من أي زخم يرتبط 

باملطالبة بالحريات والتطلع 
للتغيير السياسي. السلطة ليست 

منشغلة اآلن سوى بأمرين، ترتيب 
االنتخابات الرئاسية في ربيع العام 
املقبل، وتنظيم العالقة بني »الكارتل 

املالي« والحكم.

بري يعلن »حرب إلغاء« باسيل... ويُحيّد االنتخاباتحمالت تطّوع في كردستان للقتال في عفرين

مهزلة سياسية 
وأخالقية روسية 

بحجم الحدث

الغالف

بغداد، أربيل  ـ سالم الجاف
         محمد شيرزاد

كشفت مصادر سياسية في إقليم كردستان 
ــراق، عـــن تـــوّجـــه الـــعـــشـــرات مـــن الــشــبــان  ــعــ الــ
األكراد العراقيني إلى بلدة عفرين السورية، 
ــى جـــانـــب الــفــصــائــل  كــمــتــطــوعــني لــلــقــتــال إلــ
الكردية هناك، خال األسبوع املاضي، فيما 
»العربي الجديد«  لـ أّكــد قــيــادي كــردي بــارز 
فــي عفرين »ال علم  للقتال  تــوجــه هـــؤالء   

ّ
أن

لحكومة أربيل به«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات مــع تــواصــل املــعــارك 
عفرين،  فــي  الــتــوالــي  على  الثاني  لألسبوع 
وســــط اســـتـــمـــرار الـــتـــقـــدم الـــبـــطـــيء للجيش 
ــــذي يـــســـانـــده الـــجـــيـــش الـــســـوري  الـــتـــركـــي الــ
الــحــر فــي مــحــور راجـــو شــمــال غــرب عفرين، 
ومــــحــــاوالت تـــقـــدم عــلــى مـــحـــاور جــنــديــرس 
وقصف جوي على العديد من املحاور، وذلك 
بالتزامن مع تــضــارب  األنــبــاء حــول األرقــام 
الحقيقية ألعداد الضحايا وطبيعتها سواء 
كانت من املدنيني أو العسكريني، بسبب منع 
كــا الــطــرفــيــني وســائــل اإلعــــام مــن االطـــاع 
ــداد الــضــحــايــا،  ــ ــام الــحــقــيــقــيــة ألعـ ــ عــلــى األرقــ
اإلنسان  السوري لحقوق  املرصد  قــال  فيما 
إن الــقــصــف الــجــوي واملــدفــعــي مــن الجيش 
التركي أسفر عن مقتل 67 مدنيًا بينهم 20 
 و12 مواطنة، منذ بداية العملية ضد 

ً
طفا

القوات الكردية في نواحي عفرين.
ــيـــة  وقـــــــال مــــســــؤول فــــي الـــجـــمـــاعـــة اإلســـامـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ السليمانية  بمدينة 
األكـــراد توجهوا  الشبان   من 

ً
»أعـــدادًا كبيرة

إلى عفرين مع األسف، وهناك من قتل منهم 
عــلــى يــد الــجــيــش الــتــركــي خـــال املــواجــهــات 
وكـــان عــلــى حــكــومــة اإلقــلــيــم أن تمنع ذلـــك«، 
ــلــوا عــبــر الـــحـــدود مع 

ّ
ـــهـــم »تــســل

ّ
مــوضــحــًا أن

ــوك، حــيــث  ــ ــ ســــوريــــة مــــن جـــهـــة مــحــافــظــة دهـ

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

حّدد رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس 
»حـــركـــة أمــــــل«، نــبــيــه بـــــري، ســقــفــًا ســيــاســيــًا 
ــادة بــيــنــه وبــــني وزيـــر  ــحــ ُمــرتــفــعــًا لـــألزمـــة الــ
الحر«،  الوطني  »التيار  ورئيس  الخارجية، 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــســريــبــات 
الصادرة عن باسيل، والتي يسمي فيها بري 

»كسر رأسه«. »البلطجي«، ويتوعده بـ بـ
أزمـــــة شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــاتـــت أقـــــرب إلــى 
أن تــكــون طــائــفــيــة، مــع اصــطــفــاف الــشــارعــني 
الــشــيــعــي واملــســيــحــي كـــل مــنــهــمــا خــلــف بــري 
وباسيل في هذا االشتباك، مثلما هي العادة 
في لبنان، في كل مرة تحصل أزمة سياسية 

سرعان ما تتحول إلى مذهبية طائفية. 
واشترط بري استقالة باسيل من الحكومة، 
ــرفــــض االعـــــتـــــذار،  ــر بــ ــ ــيـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــمـــســـك األخـ
»الــتــأســف«، فــي حــني ظــهــر موقف  بـــ مكتفيًا 
ــعــــراب الــســيــاســي  الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، الــ
ــوقــــت ذاتـــــه،  ــي الــ ــه فــ ــتــ لـــبـــاســـيـــل ووالـــــــد زوجــ
املــتــرفــع عن  الحكم  كمحاولة التــخــاذ مــوقــف 
ــة. وقـــال عـــون، فــي بــيــان أمــس الــثــاثــاء،  األزمــ
هو األول تعليقًا على األزمـــة، إن »مــا حصل 
أمـــس )اإلثـــنـــني( هـــو خــطــأ بــنــي عــلــى خــطــأ«. 
اثــنــتــني:  بطريقتني  الــعــبــارة  تفسير  ويــمــكــن 
فـــــإذا كــــان عــــون يــقــصــد بـــعـــبـــارة »مــــا حصل 
أمس« هو تحركات الشارع املؤيد لبري حرقًا 
لـــإطـــارات ونــزعــًا لــصــور عـــون مــن الــشــوارع 
والهجوم على مقرات »التيار الوطني الحر«، 
يــكــون املــقــصــود مـــن الــخــطــأيــن هـــو الــتــحــرك 
الــشــارع وخطأ كــام جبران  بهذا الشكل فــي 
»ما  باسيل عــن بــري. أمــا إن كــان املقصود بـ
حــصــل أمـــــس« هـــو تــســريــب فــيــديــو بــاســيــل، 
فيكون املقصود من الخطأ األول هو تمسك 
ــال )مــــن حصته  ــ ــر املـ ــ بــــري بــحــق تــوقــيــع وزيـ
حكومي  مرسوم  على  السياسية(  الطائفية 

الكردستاني،  الــعــمــال  لــحــزب  تابعة  للجنة 
نعى فيه شابًا من مدينة أربيل قال إنه قتل 
في عفرين يوم 25 من الشهر الجاري. ووفقًا 
ملوقع »درواز«، فإن القتيل هو محمد هادي 
»باشور ســوران«، ويبلغ من العمر  امللقب بـ
نحو 20 عامًا، وقتل في بلدة بلبلة التابعة 
»الدفاع  أثناء ما وصفته،  السورية  لعفرين 

عن املدينة من الهجوم التركي«.
ــداد، أوضـــــــح عـــضـــو لـــجـــنـــة األمــــن  ــ ــغـ ــ وفـــــي بـ
 »توجه 

ّ
والدفاع العراقية، ماجد الغراوي، أن

شبان أكراد عراقيني إلى سورية للقتال في 
للتدخل  لآلخرين  ذريــعــة  سيعطي  عفرين، 
»الــعــربــي  بــشــؤونــنــا«، مـــشـــددًا فـــي حــديــث لـــ
ــــه »عــلــى حــكــومــتــي بــغــداد 

ّ
الــجــديــد« عــلــى أن

وكردستان منع ذلك«.
ورّد القيادي في التحالف الكردستاني، حمة 
أمني، على تصريحات الغراوي بالقول: »إذا 
كان يعتبر توّجه بضع عشرات من الشباب 
إلى عفرين سيفتح بابًا للتدخل بشؤوننا، 
فــكــم بـــاب فــتــحــت الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة الــتــي 
تــســانــد بــشــار األســــد مــنــذ ســـنـــوات وتــذبــح  
 هذا املنطق 

ّ
أبناء الشعب السوري؟ أعتقد أن

»العربي  مردود عليه«. وأضاف في حديث لـ
تهم  بريئة من  أربيل   »حكومة 

ّ
أن الجديد«، 

 النظر عن ذهاب متطوعني 
ّ

التشجيع أو غض
لــعــفــريــن، إذ إنـــهـــا مـــا زالـــــت تــخــشــى تــفــّجــر 
الــصــراع العسكري مــع بــغــداد حــول منطقة 
مرة  الـــحـــوارات  انتكست  بــحــال  فيشخابور 
أخرى، وتحتاج ألي طاقة لديها في اإلقليم، 
ومــن غير املــعــقــول أن تــوافــق على مثل هذا 
 »هناك شبابا متعاطفا 

ّ
األمــر«، موضحًا أن

ويرى األمور من منظاره الشخصي، كدفاع 
 االستقال، وما 

ّ
عن القومية والوجود، وحق

إلـــى ذلـــك، وصــــواًل إلـــى لــعــن ســايــكــس بيكو 
وكل من يؤيدها«.

بــدوره، قال النائب في البرملان العراقي عن 

مــايــو/أيــار  مــن  األول  فــي األســبــوع  النيابية 
رئيس  على طاولة  الفريقان  واجتمع  املقبل. 
الحكومة، سعد الحريري، عبر ممثلني لهما 
في أول حكومات عهد الرئيس ميشال عون، 
الذي ساعده بري في أداء قسم اليمني بعد أن 
وافق على مضض في املضي بالتسوية التي 
الــحــريــري مــع عـــون، وأدت النتخاب  عــقــدهــا 
إلــى موقع  األول  عــودة  ُمقابل  الثاني رئيسًا 

رئاسة الحكومة.
وخـــال عــام وشــهــر مــن عمر العهد الجديد، 
اشتبك الطرفان سياسيًا وتقنيًا، ولكن دومًا 
تــحــت ســقــف وســاطــات وتــدخــات مسؤولي 
»حزب الله« الذين يلعبون دور »األخ األكبر« 
بني حلفائهم املختلفني. لكن تتابع الخافات 
وتــشــابــكــهــا، ثـــم كــــام بــاســيــل عـــن بــــري في 
د املوقف بني بــري من 

ّ
التسجيل املصور، عق

جهة وبني رئيس الجمهورية وباسيل أيضًا. 
والــــيــــوم ُيـــشـــّكـــل الــعــهــد الـــجـــديـــد، بــحــكــومــتــه 
ــــى، هــدفــًا ســيــاســيــًا واضــحــًا  وبــرئــاســتــه األولـ
لـــه ردًا مناسبًا  لـــبـــري، بــمــا يــضــمــن   

ً
وســـهـــا

طــريــق خــانــك، وصــــواًل إلـــى فــيــشــخــابــور، ثــّم 
بلدة السويدية السورية التي تسيطر عليها 
قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، ومــن 

هناك تجهوا نحو عفرين«.
 »حمات التطّوع تدعمها 

ّ
وأّكــد املسؤول أن

جـــمـــعـــيـــات قـــومـــيـــة وجــــهــــات شـــيـــوعـــيـــة فــي 
لديها  اإلقليم   »حكومة 

ّ
أن اإلقليم«، مضيفًا 

جــهــاز اســتــخــبــارات قــوي وواســـع االنتشار، 
فهل من املعقول أنه ال يعلم بذلك؟«. ورفضت 
عــلــى  الـــتـــعـــلـــيـــق  ــان  ــتــ كــــردســ أوقــــــــاف  وزارة 
»العربي  لـ فيها  مــســؤول  أّكـــد  إذ  املــوضــوع، 
الجديد« أن »املسألة تتعلق بمشاعر قومية 

حّركت حمات التطوع تلك«.
ونشر موقع كردي عراقي، يوم االثنني، بيانًا 

إلى  تــعــود  الجيش  ضــبــاط  بترقيات  يتعلق 
ــعـــام 1994. لــكــن تــحــيــيــد الــــشــــارع ومــوعــد  الـ
ــذي تــــوافــــق بـــري  ــ ــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، الــ ــتـــخـ االنـ
العام  تأجيله منذ  آخــريــن على  مــع  وباسيل 
2013 وحتى اليوم، لن ُيقلل من حدة املعركة 
الــتــي تــرقــى إلـــى حــد مــحــاولــة إلــغــاء باسيل 
ــيـــس مــجــلــس  ســـيـــاســـيـــًا، بـــعـــد مــهــاجــمــتــه رئـ
الـــنـــواب. وســبــقــت حـــرب اإللـــغـــاء هـــذه الكثير 
من االحتكاكات الشخصية بني باسيل وبني 
ــــل«، تحت  ــــواب »حـــركـــة أمـ عـــدد مـــن وزراء ونـ
كامتداد  املسيحيني«،  »انتزاع حقوق  عنوان 
للخاف السياسي التاريخي بني عون وبري. 
الذي تبناه  السياسي  التصعيد  وفي مقابل 
ــوة كــتــلــتــه الــبــرملــانــيــة الســتــقــالــة  بـــري مـــع دعــ
وزير الخارجية، أبدى رئيس البرملان حرصه 
عــلــى »االســـتـــقـــرار وعــلــى االنــتــخــابــات وعلى 
وحدة لبنان واللبنانيني«، بعد لقاء الرئيس 
األملاني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي يزور 
ــا يـــؤســـس ملــرحــلــة ســيــاســيــة  ــو مـ لـــبـــنـــان، وهــ
ــدة فـــي الــبــلــد حــتــى مــوعــد االنــتــخــابــات 

ّ
ُمــعــق

املــكــّون الـــكـــردي، محمد عــثــمــان، فــي حديث 
 »شــعــب كــردســتــان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

لكن  أربعة دول،  قسمته سايكس بيكو بني 
 لــديــنــا مـــصـــاهـــرة وقـــرابـــة 

ّ
هــــذا ال يــمــنــع أن

وصلة رحــم، وهناك أخ في العراق وشقيقه 
مــا زال مــع أبــنــائــه فــي ســوريــة، وفـــي تركيا 
أخــت وأخـــرى فــي إيـــران، ونــحــن مثل العرب 
تـــمـــامـــًا، جـــســـد واحــــــــد. انـــتـــفـــضـــت الـــقـــاهـــرة 
وبغداد واألردن وتونس ومدن أخرى ألجل 
القدس وضد قرار ترامب، وثار العرب على 

ما يجري في سورية والعراق واليمن«.
ــبـــل األكــــــــراد،  وأضــــــــاف أن »الــــتــــطــــّوع مــــن قـ
خــصــوصــًا الــشــبــان، ال أتـــصـــّور أنـــه يحصل 
أنها سمحت  أو  أربيل  بموافقة من حكومة 
ت النظر عنه على االطــاق، إنما 

ّ
به أو غض

هو تطّوع وقــرار شخصي ال أكثر، وأتمنى 
من الحكومة التركية أن توقف إطاق النار 
ف 

ّ
بــالــذهــاب، ويتوق حتى ال يفّكر اآلخـــرون 

بــالــقــول »من  الــتــدفــق والــتــطــوع«، مستدركًا 
 الــــدفــــاع عــن 

ّ
ــق ــ يــقــتــل مـــنـــهـــم، فـــهـــو قــتــيــل حـ

القومية«. 
فــي غــضــون ذلـــك، تستمّر الــتــظــاهــرات التي 
يمينية  وأحـــزاب  قومية  جمعيات  مها 

ّ
تنظ

كــرديــة، في عــدد من مــدن كردستان العراق، 
 بـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 

ً
مــطــالــبــة

عفرين، في حني من املقرر أن يواجه رئيس 
إحدى الكتل السياسية في برملان كردستان، 
وأّيــد  أطلقها  تصريحات  بسبب  املحاكمة، 

من خالها الهجوم التركي على عفرين.
ــدن  ــد آيــ ورفــــــع مـــحـــامـــون أكــــــــراد دعــــــوى ضــ
معروف، رئيس كتلة الجبهة التركمانية في 
برملان كردستان، بسبب إدالئه بتصريحات 
عفرين،  مدينة  على  التركي  للهجوم  داعمة 
كــردســتــان«،  غــربــي  »شعب  لـ إهــانــة  اعتبرت 
وهــــي الــتــســمــيــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــقــومــيــون 

األكراد على مناطق األكراد في سورية.

 على بــاســيــل، الـــذي رفــض االعــتــذار 
ً
وشــامــا

إلــى االســتــقــالــة. وتتفاوت  حتى قبل دعــوتــه 
الــتــقــديــرات الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان لــخــطــوات 
بري بني تأليب الشارع ضد العهد، من خال 
، أو 

ً
الــنــقــابــات املـــؤيـــدة لـــه فـــي الـــشـــارع مـــثـــا

مــا يفتح  الحكومة، وهــو  مــن  عبر االستقالة 
املــجــال أمـــام تــحــولــهــا إلـــى حــكــومــة تصريف 
ــات. ومــــن ثم  ــابـ ــخـ ــتـ أعـــمـــال حــتــى مـــوعـــد االنـ
استكمال الخاف عند تشكيل الحكومة بعد 
االنــتــخــابــات، والــتــي يــبــدو أنــهــا - وإن ُولــدت 
الخافات. وإن  ُمكّبلة بحجم هــذه  - ستكون 
مــنــح احــتــجــاج أنــصــار بـــري لــيــل اإلثــنــني في 
منطقة املنت الشمالي )ذات الغالبية املسيحية 
الساحقة( أفضلية طفيفة في الكباش الدائر 
لــصــالــح بــاســيــل الـــذي نـــال تــعــاطــفــًا نــوعــًا ما 
مــن عـــدد كبير مــن املــســيــحــيــني، فــإنــه لــم ُيلغ 
اصطفاف »حزب الله« إلى جانب بري ببيان 

واضح.
ــع اقـــتـــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات وحــاجــة  ومــ
االنتخابي  التعاون  لبحث  القوى  ُمختلف 
 
ً
مدخا الحالية  األزمـــة  شّكل 

ُ
ت بينها،  فيما 

وبحث  القائمة  التفاهمات  بعض  لتثبيت 
خـــرى جــديــدة. وقــرر رئيس »حــزب القوات 

ُ
أ

 االصطفاف 
ً
اللبنانية«، سمير جعجع مثا

إلـــى جــانــب »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، شأنه 
الــذي وقف جنبًا إلى جنب  شأن الحريري، 
مع رئيس الجمهورية في ُمختلف محطات 
الخاف بني عون وبري. بينما وجد رئيس 
»الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي االشــــتــــراكــــي«، الــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــاط، نــفــســه أقــــرب ســيــاســيــًا إلــى 
بـــري، ومــعــه »تــيــار املــــردة« الحليف الــلــدود 
ــزال تــســود خشية  »الــوطــنــي الــحــر«. وال تـ لـــ
كبيرة في لبنان من فداحة ثمن لجوء القوى 
الــســيــاســيــة إلـــى خــيــار الـــشـــارع، وصــعــوبــة 
العيش في قلق اقتصادي وأمني دائم، وبما 

يذكر بأجواء الحرب األهلية.

)المعارضة(، أحمد  المؤقتة  السورية  الرئيس األسبق للحكومة  أوضح 
ساعيًا  مطالبنا،  »حامًال  سوتشي  في  سيبقى  التركي  الوفد  أن  طعمة 
قوى  وفد  ترأس  أن  له  سبق  الذي  طعمة  تعبير  وفق  لتحقيقها«، 
الثورة العسكري إلى أستانة في آخر جولة له، فيما نفى المتحدث باسم 
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية يحيى العريضي األنباء 
يمثل  أحد  »ال  ألن  المؤتمر،  في  للمعارضة  التركي  الوفد  تمثيل  عن 

الشعب السوري، إال الشعب السوري«.

تفويض األتراك تمثيل السوريين

شنت صحيفة »الوطن« 
التابعة للنظام حملة 

على المبعوث األممي 
ستيفان دي ميستورا، 

وكتبت أنه يحاول 
»السطو« على اللجنة 

الدستورية، مشيرة 
إلى أن هذه اللجنة 
»ستبحث في أفكار 

ورؤى لتعديل الدستور 
السوري الحالي يجب أن 
تتكون من سوريين«، 
مؤكدة أن النظام لن 
يقبل تغيير الدستور 

الذي وضعه في عام 
2012. ومن الواضح أن 
األمم المتحدة تحاول 
تجيير مؤتمر سوتشي 

لمصلحة تطوير 
مسار جنيف، وليس 

من المتوقع أن تتبنى 
مخرجات ال تدعم هذا 

التوجه«.

حملة 
ضد 

دي ميستورا

قاطع مشاركون كلمة 
الفروف: روسيا تقتل 

السوريين )ألكسندر 
نيمينوف/فرانس برس(

متابعة خاص

اشترط بري استقالة باسيل من الحكومة )حسين بيضون(

وائل قنديل

قبل أيام اعتقلت قوات األمن أمني 
عام حزب الوسط املصري، محمد 

عبد اللطيف، وسط صمت كامل من 
جانب القوى السياسية ، التي تسمي 

نفسها مدنية وديمقراطية وثورية، 
وتمأل الدنيا ضجيجًا عن الحريات 

وحقوق اإلنسان. لم يكلف حزب 
واحد من هذه القوى نفسه مشقة 
إصدار بيان أو تصريح، يدافع عن 

حرية سياسي محترم، يقود حزبًا 
مدنيًا شرعيًا، أو حتى يسأل عن 

مصيره، ولو ذرًا للرماد في العيون، 
بعد نحيبها املفتعل على احتجاز 

الجنرال أحمد شفيق، العنوان األبرز 
للثورة املضادة، ثم الجنرال سامي 
عنان، أحد الذين قتلوا ثورة يناير. 
فيما بعد، فاجأت هذه القوى، التي 
تسمي نفسها مدنية ديمقراطية، 

الجميع بإقصاء رئيس حزب مصر 
القوية، عبد املنعم أبو الفتوح، برفض 

إشراكه في بيان مجمع يدعو 
للديمقراطية، ويستهجن تجفيف 

بحيرة السياسة في مصر، والحجة 
أنهم وحدهم املدنيون الديمقراطيون 

الثوريون، وكل من هو خارج دائرتهم 
الضيقة ليس جديرًا بأن ينعموا عليه 
بدمجه في تيارهم املدني الديمقراطي 
املزعوم، على الرغم من أن رموز هذه 

القوى لم يجدوا مأوى لهم، إبان هوجة 
تيران وصنافير، التي شفطوها من 
الشارع إلى سراديب القضاء، سوى 

مقر حزب مصر القوية، ليعقدوا 
فيه ندواتهم. وفي املقابل، لم يتردد 

رموز هذه القوى الثورية الديمقراطية 
في الهرولة إلى املشاركة في ندوات 

تحتفي بكتاب جديد لواحد من رموز 
زمن حسني مبارك، والقيادي البارز 
في حزبه املحترق، علي الدين هالل، 

الذي قامت ضده ثورة يناير، طلبًا 
للحرية والديمقراطية وإنهاء الحكم 

العسكري.
في نزوة الثالثني من يونيو/

حزيران املهلكة، لم تجد القوى 
املدنية الديمقراطية غضاضة في 

االصطفاف مع حزب النور، املعبر 
عن إسالم سياسي زائف، ومعجون 

بخميرة األجهزة األمنية، وكذلك 
مع القيادات العسكرية والبوليسية 

العتيقة، لإلجهاز على مخرجات 
التجربة الديمقراطية الوليدة، التي 

كانت تجسد امللمح الوحيد الباقي 
من ثورة يناير، ولم تستشعر خطرًا 
على وسامتها الديمقراطية الثورية 

املدنية، وهي تحشد الجموع لعسكرة 
الحياة السياسية، وإعادة مصر 
أكثر من ستني عامًا إلى الوراء، 

وتمنح تفويضًا لجنرال االنقالب 
العسكري، لقتل السياسة ومصادرة 
املجال العام وحرق أية فرصة لتطور 

ديمقراطي. بعد نحو خمسة أعوام 
من مشاركتها في قتل الديمقراطية 

واملدنية، كانت هذه القوى، التي تضع 
على وجهها طالء مدنيًا زائفًا، قاب 
قوسني أو أدنى من تكرار حماقتها 

في 2014 حني ارتضت أن تكون 
جزًء من عروض السيرك االنتخابي 
املنصوب، لتقديم جنرال املقتلة إلى 

العالم في صورة الزعيم املنتخب، بل 
كانت على بعد خطوة من لعب الدور 

نفسه الذي يؤديه اآلن كومبارس 
اللحظة األخيرة، على خشبة مسرح 

عبث ما تسمى انتخابات 2018.
صحيح أن أبو الفتوح رضخ البتزاز 
هذه القوى، وشارك في مشروع 30 

يونيو الحقًا، إال أن أربع سنوات 
وستة أشهر مرت على تلك املأساة 

كشفت أن الطريق إلى املستنقع الذي 
تتردى فيه مصر، واملنطقة كلها 

اآلن، بدأ باالستسالم لغواية الثالثني 
من يونية، واملضي في تلك النزوة 
الثورية املجنونة التي أراقت دماء 

البشر وجففت مياه النهر وأحرقت 
حقول السياسة، وأحالت البالد إلى 

سجن حربي كبير.
ومن دون االعتذار الصريح عن 

هذه الكارثة، والتحرر من قيود تلك 
النزوة املدمرة، ستبقى القوى التي 
تسمى نفسها مدنية ديمقراطية 

تتخبط في ذلك التيه السياسي 
واألخالقي، الذي يجعلها إلى 

اإلقصاء أقرب من أن تكون قاطرة 
لتيار ثوري حقيقي، وأبعد ما يمكن 
أن تصل إليه هو أن تحظى بوضعية 

املعارضة القديمة، التي كانت تلهو 
في الفناء الخلفي لنظام مبارك.

ضباط الصف 
المدني 

الديمقراطي 
اإلقصائي

مرور
الكرام
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سياسة

  شرق
      غرب

وفد روسي 
في تل أبيب اليوم

العاشرة،  اإلسرائيلية  القناة  ذكــرت 
أمس الثالثاء، إن وفــدًا روسيًا رفيع 
ــيـــب،  ــى تــــل أبـ ــ املــــســــتــــوى ســـيـــصـــل إلــ
ــر الــلــقــاء  ــ ــك إثـ ــ الــــيــــوم األربـــــعـــــاء، وذلــ
الــــــذي جـــمـــع بــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــر  والـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، فـــالديـــمـــيـ
بــوتــن اإلثــنــن. وأشــــارت الــقــنــاة إلى 
برئاسة  الــروســي سيكون  الــوفــد  أن 
ــــن الــقــومــي الـــروســـي،  مــســتــشــار األمـ
ــــوالي بـــــاتـــــريـــــشـــــوب، عــــلــــى أن  ــكـ ــ ــيـ ــ نـ
الـــتـــي سيجريها  املـــحـــادثـــات  تـــكـــون 
ملحادثات  استكمااًل  الــروســي  الوفد 
التنسيق  ومــلــف  ونتنياهو،  بــوتــن 
ــة، والـــجـــهـــود  ــوريــ الـــعـــســـكـــري فــــي ســ
اإليـــــــرانـــــــيـــــــة لــــتــــكــــريــــس وجــــــودهــــــا 

العسكري في سورية.
)العربي الجديد(

لقاء وزاري 
فلسطيني - إسرائيلي 

ــلـــي،  ــيـ ــة اإلســـرائـ ــيـ ــالـ شــــــارك وزيــــــر املـ
موشيه كحلون )الــصــورة(، ووزيــرة 
ــيـــة، عــبــيــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ االقـــــتـــــصـــــاد الـ
عــــودة، فــي حــفــل أمـــس الــثــالثــاء، في 
مــســتــوى وزاري  عــلــى  اجــتــمــاع  أول 
بــــن الـــجـــانـــبـــن مـــنـــذ قــــــرار الــرئــيــس 
االعتراف  ترامب،  دونالد  األميركي، 
ــة«  ــ ــمــ ــ ــــاصــ ــة »عــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ بــــــالــــــقــــــدس املـ
إلســـرائـــيـــل. وحــضــر كـــل مـــن كحلون 
وعــــــــــودة حــــفــــل تــــدشــــن آللـــــــة مــســح 
فــي جسر  للبضائع  ضوئي جــديــدة 
اللنبي الحدودي بن األردن والضفة 
الجهاز  وسيسمح  املحتلة.  الغربية 
بــإدخــال 200 حــاويــة يوميًا  الجديد 
الفلسطينية،  واألراضـــي  األردن  بن 
بداًل من 100، حسبما ذكرت مصلحة 

الضرائب اإلسرائيلية في بيان.
)فرانس برس(

السفارة اإلسرائيلية 
في عّمان تستأنف عملها 
ــة »يــــــــديــــــــعــــــــوت  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ذكــــــــــــــــــرت صــ
ــى مــــوقــــعــــهــــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ أحــــــــــــــــرونــــــــــــــــوت«، عـ
ــــي أمـــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، إن  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
السفارة اإلسرائيلية في عمان عادت 
أخيرًا ملزاولة عملها بشكل تدريجي، 
مــفــتــوحــة  غـــيـــر  تــــــزال  كـــانـــت ال  وإن 
الســتــقــبــال املـــراجـــعـــن. وتـــأتـــي هــذه 
إسرائيل  أعــربــت  أن  بعد  الــتــطــورات 
أخيرًا عن »أسفها« لــأردن عن قيام 
حــــارس أمــــن الـــســـفـــارة اإلســرائــيــلــيــة 
ــي بــقــتــل  ــ ــاضـ ــ ــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز املـ ــ فـ
مواطنن أردنــيــن، ما أدى إلــى أزمة 

في العالقات اإلسرائيلية األردنية. 
)العربي الجديد(

أوروبا تمّدد العقوبات 
على زين العابدين بن علي

مـــــــــّدد االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــــي، أمــــس 
على  املــفــروضــة  العقوبات  الــثــالثــاء، 
ــلـــوع، زيــن  الـــرئـــيـــس الــتــونــســي املـــخـ
العابدين بن علي، وعدد من أقربائه 
ــة صــــهــــره، صـــخـــر املــــاطــــري  ــ ــافـ ــ وإضـ
العقوبات  قائمة  ضمن  )الـــصـــورة(، 
نــظــرًا التــهــامــه بــالــفــســاد واخــتــالس 
أمــوال عامة. وجــاء في بيان ملجلس 
ــيــــود  ــقــ »الــ أن  األوروبــــــــــــــي  االتــــــحــــــاد 
الخاصة بتونس تم تمديد سريانها 
ــثـــانـــي  الـ يــــنــــايــــر/كــــانــــون   31 حــــتــــى 

 .»2019
)العربي الجديد(

إيران تتمسك برفضها 
التفاوض حول النووي 

ــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن مــــســ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، أمـــس  ــرانــ ــ اإليــ
الـــثـــالثـــاء، أن طـــهـــران لـــن تــتــفــاوض 
مــجــددًا حـــول االتــفــاق الـــنـــووي، ولــن 
بــنــود منه.  أو حـــذف  بــإضــافــة  تقبل 
ــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ ــجـ ــ ــراقـ ــ وأكـــــــــد عـ
التلفزيون اإليراني، أن »إيران دخلت 
املفاوضات ليس من أجل رفع الحظر 
وحـــســـب، بـــل مـــن أجــــل إقــــــرار حقها 
بامتالك الطاقة النووية، وأن يحترم 
املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والــــــــــدول الـــســـت 
ومجلس األمن برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم«.
)قنا(

تعز ـ وجدي السالمي

 مــن أســبــوعــن مــن الــذكــرى السابعة 
ّ

قبل أقـــل
ــادي عـــشـــر مــــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــ ــحـ ــ لــــثــــورة الـ
محافظة  جــبــهــات  مــخــتــلــف  اشــتــعــلــت   ،2011
تــعــز الــيــمــنــيــة، املـــوصـــوفـــة بــمــديــنــة الـــثـــورة، 
بـــمـــواجـــهـــات عــســكــريــة شـــرســـة بـــن الــجــيــش 
)تــشــارك  الــشــرعــيــة  للحكومة  الــتــابــع  اليمني 
فــيــهــا ســتــة ألـــويـــة وبــالــتــنــســيــق املــبــاشــر مع 
قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي«(، وبــــن الـــقـــوات 
االنــقــالبــيــة. وبــعــد أيــــام مــن انــطــالق املــعــركــة، 
أعلنت قوات الحكومة اليمنية، تحرير جبهة 
الجنوبية  )الضواحي  االستراتيجية  الصلو 
ملحافظة تعز( من سيطرة الحوثين، بحسب 
أكــده رئيس عمليات معركة الصلو ناظم  ما 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وتــأتــي هــذه  الــعــقــالنــي لـــ
شهدتها  سياسية  تــحــّوالت  نتيجة  املــعــارك 
الهرم  رأس  في  بتغييرات هامة  لت 

ّ
تمث تعز، 

فـــي قـــيـــادة الــســلــطــة املــحــلــيــة، إذ تـــم تنصيب 
مــحــافــظ جــديــد، بــاإلضــافــة إلـــى تعين مدير 
 توقعات بقرب تغيير عدد 

ّ
أمن جديد، في ظل

التي  التغييرات  العسكرين، وهي  القادة  من 
جــاءت تلبية لطلب دولــة اإلمـــارات التي كان 
لــهــا مـــواقـــف مـــن حــســم مــعــركــة تــعــز، تــأّجــلــت 
مــــرات عــــدة نــتــيــجــة هــيــمــنــة حــركــة »اإلخـــــوان 
املــســلــمــن« عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، حسبما 
تـــبـــّرر اإلمــــــــارات، مـــا جــعــلــهــا تــشــتــرط الــقــيــام 
قبل  والعسكرية  املدنية  التغييرات  بعدد من 

املوافقة على معركة تحرير املدينة.
محمود،  أحمد  أمــن  الجديد،  املحافظ  وكــان 
بيان متلفز،  املاضي، عبر  الخميس  أعلن  قد 
انــــطــــالق عــمــلــيــة عــســكــريــة واســــعــــة لــتــحــريــر 
املــفــروض على تعز منذ ثالث  وفــك الحصار 

تونس ـ وليد التليلي

حركة  التونسية  املحافظات  مختلف  تشهد 
ســيــاســيــة كــبــيــرة، عــلــى ضـــوء اقـــتـــراب موعد 
تقديم القوائم لالنتخابات املحلية، منتصف 
تـــجـــرى  ــلــــى أن  املــــقــــبــــل، عــ فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط 
وانتقل  املقبل.  مــايــو/أيــار   6 في  االنتخابات 
عدد من زعماء األحــزاب إلى أكثر من مدينة، 
االنتخابية،  للمعركة  الشعبي  الحشد  لبدء 
التي يعتبرها الجميع محطة سياسية فارقة 
فـــي املـــســـار الــتــونــســي، ألهــمــيــتــهــا كتأسيس 
لــحــكــم مــحــلــي، تــريــد األحـــــزاب أن تــحــتــل فيه 
مكانًا من جهة، ولكونها أيضًا معيارًا مهمًا 
الــعــام  والــرئــاســي  التشريعي  لالستحقاقن 

املقبل.
ــونــــس«  ــي »نـــــــــــداء تــ ــ ــزبـ ــ ــنــــاء حـ ــثــ ــتــ ــن بــــاســ ــكــ لــ
الــلــذيــن أعلنا عــن تقدمهما في  و»الــنــهــضــة« 
كل الدوائر االنتخابية الـ350، بقوائم حزبية 
خاصة بكل منهما، فــإن بقية األحــزاب تبذل 
كــل مــا بوسعها للحضور فــي أكثر الــدوائــر، 
لكنها لن تكون موجودة في كل الدوائر، رغم 
مــحــاوالت متأخرة جــدًا للتقارب واالئــتــالف. 
ولــــم يــتــمــكــن 11 حـــزبـــًا، يــشــكــلــون مـــا يسمى 
باالئتالف املدني، من تجاوز عتبة الـ50 دائرة 
املشهد  تتصدر  أحـــزاب  أنها  رغــم  انتخابية، 
الــســيــاســي واإلعـــالمـــي فـــي تـــونـــس، وتنسب 
وتشمل  التونسية.  املعارضة  قيادة  لنفسها 
 من »مشروع تونس« الذي 

ً
هذه األحزاب، كال

التونسي«  و»البديل  مــرزوق،  يقوده محسن 
بقيادة مهدي جمعة، و»آفاق تونس« بقيادة 
يـــاســـن إبــــراهــــيــــم، و»الــــجــــمــــهــــوري« بــقــيــادة 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــســ ــ ــي، و»املــ ــابــ ــشــ ــام الــ عــــصــ
االجتماعي« بقيادة سمير بالطيب، و»العمل 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، و»حــــركــــة تــونــس  الـــوطـ
الـــدســـتـــوريـــة  الـــوطـــنـــيـــة  ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ و»املـ أواًل«، 
ــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي«،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ الــــتــــونــــســــيــــة«، و»ال

ــم مــــن قــــــوات الــتــحــالــف  ــدعـ ســــنــــوات، وذلــــــك بـ
الــعــربــي، داعــيــًا إلـــى »الـــوقـــوف خــلــف الجيش 
 »الــجــيــش الــوطــنــي قــرر 

ّ
الـــوطـــنـــي«. وأّكـــــد أن

الـــشـــروع بعملية عــســكــريــة واســعــة مــدعــومــة 
من قوات التحالف العربي لتحرير املحافظة 
واجـــتـــثـــاث املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــكــهــنــوتــيــة 
ــفـــاس لــهــذه  الــســاللــيــة الــتــي جــثــمــت عــلــى األنـ
وألقت  واملــأســويــة«.  الثقيلة  الثالث  السنوات 
ــبـــن،  ــيـــة، بـــحـــســـب مـــراقـ ــيـــاسـ الـــتـــغـــيـــرات الـــسـ
بــــظــــاللــــهــــا عــــلــــى مــــــواقــــــف الــــتــــحــــالــــف الــــــذي 
تكثيف  خـــالل  مــن  العسكرية  العملية  ســانــد 
ملحوظ للغارات الجوية املساندة للعمليات 
العسكرية في جبهات تعز املختلفة، في إطار 
التفاهمات التي أجراها املحافظ الجديد مع 
قيادة التحالف حول التجهيز ملعركة تحرير 

تعز، وهو ما باركته دول التحالف العربي.
وأعــلــنــت قـــيـــادة مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري عبر 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة، مــقــتــل أكـــثـــر مــــن 110 
وفــي صفوف  الــحــوثــي.  مــن مليشيا  عناصر 
قوات الشرعية واملدنين املقيمن في مناطق 
ــاءات  ســيــطــرتــهــا وســـــط تـــعـــز، ذكــــــرت إحــــصــ
رسمية حصلت عليها »العربي الجديد«، أن 
عدد القتلى حتى مساء السبت، وصل إلى 44 
 من عناصر الشرعية و8 مدنين، فيما 

ً
قتيال

بلغ عدد الجرحى 156 جريحًا.
ــي، تــســيــطــر  ــربــ ــغــ ــالـــي الــ ــمـ ــي املــــحــــور الـــشـ ــ وفــ
قــوات الشرعية منذ أشهر عــدة على األجــزاء 
املــحــاذيــة للمدينة مــن مــوقــع الــدفــاع الــجــوي 
ــعــــن.  املـــطـــل عــلــى شـــارعـــي الــخــمــســن واألربــ
ــن مــعــاركــهــا في  وتــســعــى قـــــوات الــشــرعــيــة مـ
الستن  للسيطرة على شـــارع  املــنــاطــق،  هــذه 
إمـــداد رئيسيًا   

ّ
يعّد خــط الــذي  االستراتيجي 

ــيـــة، لـــكـــن تـــقـــّدمـــهـــا فــــي هـــذا  ــقـــالبـ لـــلـــقـــوات االنـ
ـــل بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء فــي 

ّ
املــــحــــور تـــمـــث

فــي عصيفرة، ومــواقــع  الــوحــش  محيط جبل 
ــل، 

ّ
مــحــاذيــة لـــشـــارع الــخــمــســن، وذلــــك ال يــمــث

بحسب خبراء عسكرين، تحواًل استراتيجيًا 
مراقبون  ويــقــول  التحرير.  معركة  مــســار  فــي 
عــســكــريــون إن الــســيــطــرة عــلــى تـــالل الــوحــش 
ــات والــشــيــبــانــي وغـــــراب فـــي مــحــور  ــدرجــ واملــ
شــمــال غـــرب املــديــنــة، هــي الــتــي ســتــؤدي إلــى 
انهيار قوات االنقالبين وخسارتهم لخطوط 
اإلمــــداد، بــشــرط أن يتزامن ذلــك مــع تحركات 
مقبنة  مــديــريــتــي  فــي  الجبلية  السلسلة  فــي 
وجــبــل حــبــشــي، غــربــي تــعــز، لــلــســيــطــرة على 
الــخــط الــرابــط بــن تعز والــحــديــدة، وااللــتــقــاء 
بــقــوات الــتــحــالــف الــعــربــي فــي مـــوزع القريبة 

و»الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، و»املــســتــقــبــل«. 
الشابي،  أحــمــد نجيب  أخــيــرًا  إليهم  وانــضــم 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«.  ــركـ بــحــزبــه الـــجـــديـــد »الـــحـ
وكانت هذه األحزاب أعلنت في بيان، في 26 
ديسمبر/كانون األول املاضي، عزمها التقدم 
لالنتخابات البلدية ضمن قوائم موحدة في 
كــل الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة، بــاعــتــمــاد مقاييس 
موضوعية تضمن مساحة واسعة للكفاءات 
املدني  املجتمع  مكونات  وملختلف  الحزبية 

واملستقلن.
ــلــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــة ثــــانــــيــــة، أعــ ــهـ مــــن جـ
اإلرادة«،  تــــونــــس  »حـــــــــراك  حــــــزب  ــــس  ــيـ ــ ورئـ
املنصف املــرزوقــي، األحـــد املــاضــي، أن حزبه 
جــاهــز لــخــوض غــمــار االنــتــخــابــات الــبــلــديــة. 
وقــــال، فــي تــصــريــح مــن الــجــنــوب الــتــونــســي، 
ــه ســيــدخــل ســبــاق االنــتــخــابــات فــي قــوائــم  إنـ
مشتركة مع حزبي »التيار« و»التكتل«. لكن 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، غــازي  األمـــن الــعــام لـــ
»الــعــربــي  الــشــواشــي، أوضــــح، فــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن هذا االئتالف جزئي ويهم بعض 
قرر  الديمقراطي«  »التيار  ألن  فقط،  القوائم 
»تيارية«،  بقوائم  القوائم،  أغلب  في  الدخول 
أي باسم الحزب بنسبة 80 في املائة، مبينًا 
 هناك قوائم أخرى ستكون باسم مستقلن 

ّ
أن

لــتــمــكــيــنــهــم مـــن املــســاهــمــة فـــي االنــتــخــابــات 

بشير  الــقــيــادي  الشرقية  الجبهة  قــائــد  مقتل 
ــوان و12 مــن جــنــوده مــن قـــوات الـــلـــواء 35  دبــ
مــــدرع، الــســبــت املــاضــي، بــالــتــزامــن مــع إعــالن 
قوات الشرعية في املحور الشرقي سيطرتها 
عــلــى مــواقــع الــصــرمــن وأبــعــر، وهـــي مناطق 
باتجاه  الشرعية  لــلــقــوات  عــبــور  منفذ  ل 

ّ
تمث

مــعــاقــل الــقــوات االنــقــالبــيــة فــي مــديــريــة دمنة 
خدير في ضواحي شرق تعز.

وتعليقًا على املعارك، يقول املحلل العسكري 
أحــمــد الــــصــــراري، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن »املــعــارك الــدائــرة حتى اآلن لم 
ــق نــتــائــج مــلــمــوســة عــلــى األرض، وال 

ّ
تــحــق

موازين  فــي  فعليًا  تغييرًا  تصنع  أن  يمكن 
القوى لصالح الشرعية، نتيجة عدم وجود 
تنسيق حقيقي بن ألوية الجيش الوطني 
ــيـــات مــشــتــركــة  ــلـ ــمـ وعــــــــدم وجــــــــود غــــرفــــة عـ
لــــوضــــع الـــخـــطـــط وتـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود بــن 
الجبهات  وفي  العسكرية  الكتائب  مختلف 

الصغيرة، وسيطرتهما بالتالي نهائيًا على 
املشهد املحلي والوطني، بما يحّول الساحة 
املستقبل؟  بينهما في  إلى منافسة حصرية 
مــا يتأكد، حتى اآلن على األقـــل، هــو أن هذه 
محاوالتها،  برغم  فشلت،  املنافسة  األحـــزاب 
ــع كــتــل كــبــيــرة،  فـــي الــتــجــمــع فـــي ثـــالث أو أربــ
يمكنها تجميع قواها والدخول في منافسة 
ندية مع هذين الحزبن. وسبق أن فشلت في 
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  في  ذلــك 
املاضية، وفي انتخابات دائرة أملانيا أيضًا، 
ما يثير املخاوف من تشتت األصوات مجددًا، 
وهو ما يخدم القائمتن الكبيرتن، خصوصًا 
إذا تأكدت مخاوف العزوف عن املشاركة التي 
يحذر الجميع منها. لكن األهــم هو أن أغلب 
هذه األحزاب تتقدم إلى هذه االنتخابات في 
أمــراض  حالة مــتــدهــورة، إذ إنها تعاني مــن 
»آفــاق تــونــس« يمر  االنــقــســام والــخــالفــات. فـــ
ــه بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة وتــجــمــيــد  ــ ــاتـ ــ بـــأصـــعـــب أزمـ
ــادات كــبــرى نــشــاطــهــا بــســبــب مـــا تسميه  ــيـ قـ
انــفــراد رئيسها بــالــقــرار، و»مــشــروع تونس« 

شهد موجة من االستقاالت بدوره. 
ــلـــن األحـــــد عـــن تــشــكــيــل »الــيــســار  ومــــا إن أعـ
الــكــبــيــر«، حتى جــاء اإلثــنــن بتصريح ألحد 
ــــي«، تــعــلــيــق  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب االشـ ــــحـ ــه، »الـ ــاتـ ــكـــونـ مـ
ــادرة تـــوحـــيـــد الـــيـــســـار  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــه، فـ ــتــ ــاركــ مــــشــ
ــا بــعــد االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة. كــمــا أن  ــى مـ إلــ
بــقــيــة األحــــــــزاب، مــثــل »الـــبـــديـــل« و»الـــحـــركـــة 
ــا، تــعــتــبــر صــغــيــرة،  ــيـــرهـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« وغـ
تنافسية  قــــدرة  وال  لــهــا،  شــعــبــي  تمثيل  وال 
حقيقية تمكنها من لعب دور محلي حقيقي. 
وبقطع النظر عن كون هذه األحــزاب ظاهرة 
أن  وتــحــاول  ومؤسسيها  لزعمائها  صوتية 
تلعب دورًا وطنيًا من خالل الظهور اإلعالمي 
ــن عـــلـــى مـــســـاراتـــهـــا  ــ ــراهــ ــ ــي الـــعـــاصـــمـــة وتــ ــ فـ
مختلفة  التونسية  الحقيقة  فإن  الشخصية، 
تمامًا، باإلضافة إلى أنه لالنتخابات املحلية 
مــعــايــيــر أخـــــرى تــتــعــلــق بـــالـــنـــاس وبــيــئــتــهــم 
على  وقيامها  اليومية،  حياتهم  وتفاصيل 
تــكــتــالت عــائــلــيــة وقــبــلــيــة وجــهــويــة مختلفة 
عن الرهانات الوطنية الكبرى. لكن يبدو أن 
هذه االنتخابات ستكون أيضًا أرضًا ملعارك 
سياسية وإيديولوجية ال عالقة لها بالشأن 
تراهن  الحزبي،  الضعف  هــذا  وأمــام  املحلي. 
»الــنــداء«  ملنافسة  املستقلن  على  املــعــارضــة 
نا إلى هذا األمر 

ّ
و»النهضة«، لكن االثنن تفط

ــاوال اســتــمــالــة واســتــقــطــاب عــدد  ــ مــبــكــرًا، وحـ
كبير منهم ودمجهم في قوائمهما الحزبية.

لسواحل تعز الغربية. وهذا األمر لم يحصل 
خالل املواجهات الدائرة منذ أيام، رغم سقوط 
عشرات الضحايا في صفوف القوات الشرعية 

من شباب تعز املتحمسن لتحريرها.
ــي املــــحــــور الـــشـــرقـــي الــــــذي يـــعـــد مــــن أبــــرز  ــ وفـ
املــحــاور والــذي يشهد مواجهات شرسة بن 
الطرفن، كانت قوات الشرعية قد تمّكنت من 
الــســيــطــرة عــلــى مــدرســة محمد عــلــي عثمان، 
ــــرت املــنــطــقــة  ــــطـ ــن الـــــقـــــوات االنــــقــــالبــــيــــة أمـ ــكـ لـ
بــعــشــرات الــقــذائــف واســـتـــعـــادت املـــوقـــع، بعد 

املحلية، وأخرى مشتركة مع بعض األحزاب 
الديمقراطية االجتماعية، والتي من ضمنها 
الــشــعــب«،  اإلرادة« و»حـــركـــة  تــونــس  ــراك  ــ »حـ
ولن يكون هناك ائتالف موسع على مستوى 
وطني. وأعلنت »الجبهة الشعبية« أن عملية 
إعداد القوائم االنتخابية لالنتخابات البلدية 
ــاق، بــــإشــــراف املــجــلــس  ــ ــدم وســ تــســيــر عــلــى قــ
ستخوض  الــتــي  الشعبية،  للجبهة  املــركــزي 
االنتخابات في أغلب الدوائر بقوائم خاصة 
بــهــا، مــع إمــكــانــيــة مــســانــدة قــوائــم مواطنية 
الــدوائــر، مؤكدة استعدادها لضم  في بعض 

مستقلن إذا رغبوا في االنضمام إليهم.
لكن السؤال الذي يطرحه الجميع في تونس 
يتعلق بقدرة األحــزاب، املعارضة خصوصًا، 
ــداء  ــ عـــلـــى مــنــافــســة الـــحـــزبـــن الـــكـــبـــيـــريـــن، »نـ
املنافسة ستقود  أن  أم  تونس« و»النهضة«، 
الحيتان  ابتالع هذه  إلى  الكبيرين  الحوتن 

املــخــتــلــفــة«، مــضــيــفــًا »بــحــســب مــعــلــومــاتــي 
املـــؤكـــدة أن قـــيـــادة الــتــحــالــف الــعــربــي تــديــر 
ــارك مـــن خــــالل مــجــمــوعــة عــلــى تطبيق  ــعـ املـ
واتــــس آب، غــيــر آبــهــة بــعــشــرات الــضــحــايــا 
من أبناء تعز املخلصن«. وتسيطر القوات 
االنقالبية على املرتفعات االستراتيجية في 
التالل املحيطة باملدينة من الجهة الشمالية 
الغربية  الضواحي  ومرتفعات  والشرقية، 
في مديريتي جبل حبشي ومقبنة، إضافة 
الرئيسين،  الطريقن  على  سيطرتها  إلــى 
األول املمتد نحو صنعاء شمااًل ويمّر عبر 
مــنــاطــق الــجــنــد واملـــطـــار ويــرتــبــط بمناطق 
ــذي يـــمـــتـــّد مــن  ــ ــــط املـــديـــنـــة، والـــثـــانـــي الــ وسـ
الغربية نحو سواحل  البوابة  الربيعي في 
املخا، وهــو ما مّكنها من إحكام حصارها 
الــحــرب قبل ثــالث سنوات،  عليها منذ بــدء 
التواجد  أفضلية  االنــقــالبــيــن  يمنح  وهـــذا 

من خالل تحّكمهم بمداخل املدينة.

اإلمارات تقّسم اليمن

فقال  املطلوب،  الحل  شكل  حــول  السياسية« 
إن »الحل في اليمن يكمن في أن يكون هناك 
حكومة في الشمال برئاسة زعيم من الشمال 
وليكن أحمد علي )عبد الله( صالح، وحكومة 
ــــدروس  ــيـ ــ ــكــــن بــــقــــيــــادة عـ ــتــ فـــــي الــــجــــنــــوب ولــ
الزبيدي، في ظل قيادة فدرالية برئاسة عبد 

ربه منصور هادي، والله املوفق«.
وفجر أمس، كانت األمور تخرج إلى العلن في 
االنتقالي  »املجلس  أنصار  عــدن مع سيطرة 
الــجــنــوبــي«، املـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــًا، عــلــى مــقــّرات 
»الحكومة الشرعية«، وأبرزها معسكر  عدة لـ
الـــلـــواء الـــرابـــع حــمــايــة رئــاســيــة، الــــذي سقط 
ــه، ودخــــول  ــيـــة لــ ــر قــصــف مــقــاتــالت إمـــاراتـ إثــ
املسلحن على منت عربات ومــدرعــات تابعة 
لـــهـــا. وكـــشـــف مـــصـــدر يــمــنــي حــكــومــي لــقــنــاة 
»الجزيرة« أن »سقوط اللواء جاء بعد االتفاق 
العربي«،  التحالف  على هدنة برعاية قيادة 
تقوم  ما  على  تتفرج  »السعودية  أن  مضيفًا 
ــارات مــــن إســـقـــاط  ــ ــــإمـ بــــه الــــقــــوات املـــوالـــيـــة لـ
لرموز الشرعية في عدن، وأن الحكومة تعقد 
اجــتــمــاعــاتــهــا فــي قــصــر املــعــاشــيــق وملتزمة 
بــوقــف إطـــالق الـــنـــار«. كــمــا ذكـــر الــقــيــادي في 
عــــدن، عبد  الــعــســكــريــة بمحافظة  الــعــمــلــيــات 
الله الشعبي، لوكالة »األناضول«، أن »قوات 
على  عنيفًا  هجومًا  شنت  وأمــنــيــة  عسكرية 
املــعــســكــر، وفــرضــت حــصــارًا عــلــيــه مــنــذ ليلة 

اإلثنن الثالثاء قبل سقوطه«.
القوات املتقدمة هجومها، فأحرقت  وتابعت 
حة من الحزام األمني واملجلس 

ّ
عناصر مسل

ــع حــمــايــة  ــ االنــتــقــالــي مـــنـــزل قـــائـــد الــــلــــواء رابـ
رئاسية، العميد مهران قباطي، بعد اقتحامه 
والعبث بمحتوياته. وأفــادت مصادر يمنية 
ــاع فــي املــديــنــة ازدادت تــوتــرًا مع  ــ أن »األوضـ
مـــحـــاولـــة قـــــوات املــجــلــس الــعــســكــري الــتــقــدم 
نحو مقار تابعة للحكومة الشرعية. ووقعت 

عدن ـ العربي الجديد

ــيــــف يــــــوم أمــــــس الــــثــــالثــــاء 30  أضــ
إلــى  الــثــانــي 2018،  يــنــايــر/كــانــون 
ــة فــي  ــتــــواريــــخ املــــأســــاويــ الئـــحـــة الــ
لــلــيــمــن، ذلـــك أن 30 يناير  الــحــديــث  الــتــاريــخ 
ربما يكون املوعد غير الرسمي لتقسيم هذا 
البلد بالقوة اإلماراتية املباشرة، وبالتواطؤ 
ــن الــعــجــز حــيــال  ــعـــودي، الـــنـــابـــع ربـــمـــا عـ الـــسـ
مــواجــهــة أجـــنـــدات أبــوظــبــي أو الــصــمــت عنه 
رغــبــة بــعــدم تــعــريــض الــتــحــالــف بــن البلدين 
ألزمـــــة جـــوهـــريـــة. مـــا حــصــل فـــي عــــدن أمـــس، 
ــان إتــمــامــًا  ــــس، كــ ــداث أول مـــن أمـ ــ كــتــتــمــة ألحــ
النـــقـــالب قـــوى انــفــصــالــيــة جــنــوبــيــة مــدعــومــة 
مــبــاشــرة مـــن اإلمـــــــارات، عــلــى حــكــومــة أحــمــد 
عبيد بن دغر الضعيفة واملدعومة لفظيًا من 
التحالف، بقيادة السعودية نظريًا، واإلمارات 
ــنـــادق الــجــنــوبــيــن من  ــا عـــجـــزت بـ فــعــلــيــًا. وملــ
حــلــفــاء أبــوظــبــي فـــي حــســم املـــوقـــف وهــزيــمــة 
قوات الحكومة يومي األحد واإلثنن، تدخلت 
ــرات اإلمــــاراتــــيــــة لــتــقــصــف مــقــر الـــلـــواء  ــائـ ــطـ الـ
ــع الــتــابــع لــلــشــرعــيــة فـــي عــــدن، ولتمهد  ــرابـ الـ
األوضــاع  حسم  باتجاه  االنفصالين  طريق 
ملصلحتها، في عدن وجوارها. بذلك، ينضم 
إلـــى 21 سبتمبر/ يــنــايــر 2018  الــثــالثــن مــن 

أيـــلـــول 2014، تـــاريـــخ انـــقـــالب الــحــوثــيــن في 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2015،  إلــــى 21  ثـــم  صــنــعــاء، 
تاريخ خروج الرئيس عبدربه منصور هادي 
منها إلـــى عـــدن وإلـــى 26 مــــــارس/آذار 2015، 
مــوعــد انــطــالق حـــرب الــتــحــالــف الــعــربــي ضد 
مليشيات االنقالب. وما ال يعلنه اإلماراتيون 
املتقاعد،  الــســعــودي  الــجــنــرال  يقوله  رسميًا، 
أنـــور عــشــقــي، رمـــز الــتــصــريــحــات املستعجلة 
»الــســالم« مــع االحــتــالل اإلســرائــيــلــي. وكــان  لـــ
لــعــشــقــي، أمـــــس، تــصــريــح بــمــثــابــة »الــفــتــوى 

اشــتــبــاكــات عنيفة أمــس فــي مــديــريــة كريتر، 
قلب عدن، وفي مواقع متفرقة بمنطقة خور 
مكسر«. وفي خضّم التطورات امليدانية، أكد 
ــوزراء الــيــمــنــي، املــنــعــقــد فــي قصر  ــ مــجــلــس الــ
املــعــاشــيــق الــرئــاســي فــي عـــدن، عــلــى ضـــرورة 
معالجة أسباب التوتر التي أدت إلى التمرد 
 املجلس االنتقالي املسؤولية 

ً
في عدن، محّمال

عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى فــي عـــدن. ودعــت 
»التدخل سريعًا  الداخلية اليمنية التحالف لـ
الجنوبي  االنتقالي  املجلس  ممارسات  ضد 

فـــي عـــــدن«، وقـــالـــت إنـــهـــا »لــــن تــقــف مــكــتــوفــة 
األيدي وستدافع عن نفسها وفق القانون«.

الحقيقية  »املـــعـــركـــة  أن  فــاعــتــبــر  هـــــادي،  أمــــا 
والـــرئـــيـــســـيـــة هــــي مــــع املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على  تؤثر  جانبية  مشكالت  وأي  اإليــرانــيــة، 
مــســار املــعــركــة الــرئــيــســيــة ينبغي تــجــاوزهــا 
والــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر لــلــحــفــاظ عــلــى اللحمة 
القبول بأي  أنــه »ال يمكن  الوطنية«، متابعًا 
احتكام للسالح لتنفيذ مشروعات سياسية، 
مــؤســســاتــهــا  أو  الـــشـــرعـــيـــة  عـــلـــى  تـــعـــدٍّ  وأي 

ــقـــالب حــقــيــقــي ســيــقــاومــه شــعــبــنــا فـــي كل  انـ
مكان«. بدوره، أصدر التحالف العربي، بيانًا 
ليل اإلثنن، وهو بيان سعودي في األساس، 
أعلن فيه أنه »سيتخذ كافة اإلجراءات إلعادة 
األمن إلى عــدن«، فيما يشبه التهديد، إذا ما 
اســتــمــرت االشــتــبــاكــات، وبــالــفــعــل، تــراجــعــت 
حــــدة املـــواجـــهـــات فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق، عقب 
صدور البيان، وامتأت سماء عدن، بأصوات 
الــطــائــرات الــســعــوديــة، الــتــي مــنــعــت عــلــى ما 
الذي  الرئاسي،  القصر  نحو  تقّدم  أي  يبدو، 

يتواجد فيه رئيس الحكومة، ولكنه، وبحكم 
تساقط املعسكرات املوالية للشرعية، كان قد 

أصبح في حكم السقوط بالفعل.
بالنسبة ملسؤولي الشرعية، لم يكن هناك من 
لــدى مسؤولن تواصلت معهم »العربي  شــٍك 
الجديد«، في أن »مــا حصل ما كــان ليحصل، 
ــو الـــذي  لـــو أراد الــتــحــالــف مــنــع حـــدوثـــه، وهــ
الــغــارات الجوية،  تــدخــل بــعــشــرات اآلالف مــن 
تحت مبّرر دعم الشرعية، ضد جماعة أنصار 
الــلــه )الــحــوثــيــن( وحــلــفــائــهــا«. واعــتــبــروا أنــه 

»ما من شٍك بأن ما جرى في عدن، بدعم غير 
ــة الــتــي تتولى  مـــحـــدود، مـــن اإلمـــــــارات، الـــدولـ
واجهة حضور التحالف ونفوذه في املناطق 
الــجــنــوبــيــة لــلــيــمــن، فــيــمــا املـــوقـــف الــســعــودي، 
 يراوح في املنطقة الضبابية، ويطلق 

ّ
الذي ظل

دعـــواتـــه لــجــمــيــع األطــــــراف، بــوقــف التصعيد 
والـــحـــوار، لــم يــكــن لــيــرقــى، إلـــى مــوقــف حـــازٍم، 
ــــف فــي  ــا وقـ ــدر مــ ــقـ ــم الـــشـــرعـــيـــة، بـ ــ ــإعــــالن دعـ بــ
املــنــطــقــة الــوســط مــخــاطــبــًا األطـــــراف، مــن دون 
ــــف الـــشـــرعـــيـــة ملــــا يـــحـــدث بــعــمــل  اعـــتـــمـــاد وصـ

انــقــالبــي وتــمــرد مسلح يــســتــهــدف الــشــرعــيــة، 
في آخر معاقلها. وحتى على مستوى البيان 
الصادر عن التحالف، الذي أعلن أنه سيتخذ 
كــافــة اإلجــــــراءات قـــال إنــهــا إلعــــادة األمــــن إلــى 
ــا إذا كــان  ــم يـــحـــدد بـــصـــراحـــة، مـ عـــــدن، فــهــو لـ
ســيــدعــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أم ال«. فــي عــدن، 
يبدو االنطباع السائد لدى املؤيد واملعارض 
ــه، ومــن  »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، أنــ لـــ
ــارات، بــات صــاحــب الكلمة األولـــى،  ــ خلفه اإلمـ
بكسر شوكة  تــقــريــبــًا،  قــد تحقق  الــهــدف  وأن 

»الشرعية«، وإسقاط أهم معسكرات الحماية 
الــرئــاســيــة، وبــالــتــالــي فـــإن بــقــاء الــحــكــومــة من 
عــدمــه، لــم يعد ســوى مسألة وقـــٍت وتــفــاوض. 
والــواضــح أن أبــوظــبــي، باتت هــي مــن يفرض 
ــدم عــلــيــه  ــقـ ــيـ ــلـــى أي تـــغـــيـــيـــر سـ شــــروطــــهــــا، عـ
هــادي، ولطاملا نــاور األخــيــر، وتحدى النفوذ 
ومحافظن  بمسؤولن  باإلطاحة  اإلمــاراتــي، 
أن األخيرة،  من املحسوبن على أبوظبي، إال 
وبعد أن تمكن حلفاؤها مــن فــرض األمــر في 
عدن، ستضمن الكثير من املكاسب، ما لم يكن 
األوراق  تخلط  مغايرة،  سعودية  خطة  هناك 
ــارات مـــجـــددًا، وتــــرد عــلــى االنــقــالب،  ــ عــلــى اإلمــ
ــرات قـــويـــة، حتى  وهــــو مـــا لـــم تــظــهــر لـــه مـــؤشـ
مساء أمس الثالثاء في عدن، فالتحالف الذي 
لم يدعم سوى  اإلمـــارات، على األرض،  تمثله 

»االنقالب«، على الشرعية.
ويقرأ اليمنيون املوقف السعودي، من زوايا 
مــتــبــايــنــة، إذ ســــاد اعــتــقــاد لــــدى الــكــثــيــر من 
مختلفة  محافظات  وفــي  عــدن  فــي  اليمنين 
مــن الــبــالد، بــأن الــريــاض، تــواطــأت بشكل أو 
بآخر، مع التصعيد في عــدن، من خالل عدم 
اتخاذها موقفًا حازمًا خالل األيــام املاضية، 
بــدعــم الــشــرعــيــة. وتــبــدو الــريــاض أمـــام مــأزق 
حـــرج، قــد يــكــون بمثابة مفترق طــرق يــؤدي 
إلنــهــاء التحالف بــن أبوظبي والــريــاض، إذ 
اليمنين، ينظرون إلى صمت  الكثير من  إن 
الــســعــوديــة، إزاء مــا يــــدور جــنــوبــًا، عــلــى أنــه 
تواطؤ لتقسيم البالد، وخروج على األهداف 
و»إعــــادة  الــحــزم«  »عــاصــفــة  لتحالف  املعلنة 
األمل«، واملتمثلة، بإعادة »الشرعية«، وإنهاء 
انقالب الحوثين، في حن أنجزت أبوظبي، 
ــرار انــقــالب  ــ ــــدن، عــلــى غـ انــقــالبــًا ثــانــيــًا فـــي عـ
هذا  وفــي   .2014 عــام  فــي صنعاء  الحوثين 
الــســيــاق يـــنـــدرج كــــالم »املـــصـــدر الــحــكــومــي« 
الذي نقلته فضائية »الجزيرة«، والــذي قال، 
الشرعية  تتفرج على سقوط  »السعودية  إن 
في عدن على يد قوى مدعومة من أبوظبي«.

الناشطة شيناز األكحلي بعد مقتل شقيقها بمعارك تعز )العربي الجديد(

مخاوف من العزوف عن المشاركة في االنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

حسم االنفصاليون األوضاع لمصلحتهم بدعم إماراتي مباشر )صالح العبيدي/فرانس برس(

الجنوب،  انفصاليي  من  حلفائها  عبر  وبالواسطة  طائراتها،  خالل  من  مباشرة  اإلمارات،  أنجزت 
ظل  في  اليمن،  تقسيم  مشروع  في  مركزية  كخطوة  عدن،  في  الحكومة  على  االنقالب 
تواطؤ من السعودية أو عجز عن مواجهة أجندات الحليف في أبوظبي. أما الشرعية، سواء 

حكومة أحمد عبيد بن دغر أو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فلم تجد أمامها سوى 
رفع الصوت مجددًا للتحذير من خطورة التمرد واالنقالب الذي يحدث في عدن، خصوصًا أن 

تداعياته ال تقل خطورة عن انقالب الحوثيين في 2014
الحدث

أبوظبي تنّفذ أجندتها وسط 
تواطؤ أو عجز سعوديَين

الطائرات اإلماراتية 
هي التي حسمت 

الموقف الميداني 

السعودية تكتفي 
بمراقبة سقوط الشرعية 

في عدن

يفترض أن ُتقطع 
خطوط إمداد الحوثيين 

في شرق المدينة وغربها

تقدم »النداء« 
و»النهضة« بقوائم  

خاصة في كل الدوائر

تدور معارك عنيفة منذ 
أربعة أيام على مختلف 

الجبهات بمدينة تعز، 
بين الجيش اليمني التابع 

للحكومة الشرعية 
والقوات االنقالبية، حيث 

تّم استخدام جميع أنواع 
األسلحة

فشلت األحزاب المنافسة 
لحزبي »نداء تونس« 

و»النهضة« في تجميع 
قواها لمواجهة الحزبين 
في االنتخابات البلدية التي 

ستجرى في مايو

ُقتل 14 جنديًا يمنيًا في هجوم انتحاري في محافظة شبوة، جنوبي 
اليمن، أمس الثالثاء. واستهدف الهجوم نقطة تفتيش تابعة لقوة 
تدعمها االمارات، باسم »النخبة الشبوانية« في شرق عتق، كبرى مدن 
مطلع  مصدر  وحــّمــل  شــبــوة. 
المسؤولية لـ»متطرفين«. وكانت 
سيطرت  الشبوانية  النخبة  قوات 
ــى مــفــرق نـــوخـــان، الـــذي  ــل ع
شهر  أوائل  الهجوم،  فيه  وقع 
ونفذت  الماضي،  أغسطس/آب 
ومالحقات  مداهمة  عمليات 
لتنظيم  بانتمائهم  يشتبه  لعناصر 

»القاعدة«.

مقتل 14 جنديًا بشبوة

تقرير متابعة
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األردن يخشى محاوالت تجريده الوصاية الدينيةشكوك حول هوية أصحاب تزكية مرشح السيسي لمنافسه

67
سياسة

  شرق
      غرب

المغرب: حوار داخلي
لـ»العدالة والتنمية«

من املنتظر أن يطلق حزب »العدالة 
االئتالف  )قائد  املغربي  والتنمية« 
ــا، فــي  ــيــ ــلــ الـــحـــكـــومـــي( حــــــــوارًا داخــ
ــــل/ نـــيـــســـان املـــقـــبـــل، لــتــرمــيــم  ــريـ ــ إبـ
ــل عــبــر تــوحــيــد  ــداخــ الـــحـــزب مـــن الــ
الــرؤى، بعد سلسلة من الخالفات، 
مــنــذ إعـــفـــاء أمــيــنــه الـــعـــام الــســابــق، 
)الــصــورة(، من  اإللــه بنكيران  عبد 

مهمة تشكيل الحكومة.
)األناضول(

مجزرة روسية جديدة
في ريف إدلب

 و18 
ً
قــــتــــيــــال  15 مـــــن  أكــــثــــر  ســــقــــط 

الثالثاء، في مجزرة  جريحا، أمس 
جــــديــــدة لـــلـــقـــوات الــــروســــيــــة، عــبــر 
ــهــا غـــــارات عــلــى مــديــنــة أريــحــا 

ّ
شــن

ــــب الــجــنــوبــي، شــمــال  فـــي ريــــف إدلـ
غــربــي ســوريــة، لليوم الــثــالــث على 
التوالي. وذكرت مصادر محلية أن 
قصف  الــروســي  الحربي  »الطيران 
ســـوق الــهــال وســـط مــديــنــة أريــحــا، 
ــفـــجـــار، ما  بـــصـــواريـــخ شـــديـــدة االنـ
 
ً
أســفــر عــن مــقــتــل 15 مــدنــيــا، فضال

عن وقوع أضرار مادية جسيمة«.
)العربي الجديد(

إيران: عملية تركيا 
في عفرين سلبية

رأى عـــضـــو لــجــنــة األمــــــن الــقــومــي 
والسياسات الخارجية في البرملان 
ــه فـــالحـــت  ــ ــلـ ــ ــمـــت الـ اإليـــــــرانـــــــي حـــشـ
»العملية  أن  الثالثاء،  أمــس  بيشه، 
ورقة  السورية  عفرين  في  التركية 
ســلــبــيــة فـــي مــلــف أنــــقــــرة«، معتبرًا 
أنــهــا »ســتــتــرك أثـــرًا غير جيد على 
الوطني  لــلــحــوار  سوتشي  مؤتمر 
السوري«. ونقلت وكالة إيسنا عن 
فالحت بيشه قوله أيضا إنه »على 
إيران وروسيا اتخاذ موقف واضح 
التركية  الــســيــاســات  إزاء  وشــفــاف 

األخيرة«.
)العربي الجديد( 

نكسة انتخابية 
جديدة للعبادي

تـــعـــّرض تــحــالــف رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة، حـــــــيـــــــدر الــــــعــــــبــــــادي 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــالثـــاء، وهــو 
ــالــــف الــــنــــصــــر«، إلــــــى ضـــربـــة  ــحــ »تــ
الثالثاء، بعد إعالن  جــديــدة، أمــس 
»تــحــالــف الــحــكــمــة«، بــزعــامــة عــّمــار 
الــحــكــيــم، انــســحــابــه مـــن الــتــحــالــف 
اتفاق سابق على دخول  معه بعد 
ــالـــف انـــتـــخـــابـــي  ــحـ ــــي تـ الــــطــــرفــــن فـ
واحـــد لــخــوض االنــتــخــابــات. األمــر 
ــي حـــرج  ــ الــــــــذي أوقــــــــع الــــعــــبــــادي فـ
لخوض  استعداداته  وعــرقــل  كبير 
االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة املــقــبــلــة. 
وقال تحالفا »النصر« و»الحكمة«، 
فـــــــي بــــــيــــــان صـــــحـــــافـــــي مــــشــــتــــرك، 
ــررا خـــوض االنــتــخــابــات  ــ إنــهــمــا »قـ
الــبــرملــانــيــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي 12 
املــقــبــل بقائمتن  أيـــــار/ مـــايـــو  مـــن 
ــــك  »ذلـ  

ّ
أن مـــبـــيـــنـــا  انـــتـــخـــابـــيـــتـــن«، 

ــي بــن  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ االتـــــــفـــــــاق جــــــــاء بـ
الطرفن، وتشخيصهما للمصلحة 
املشتركة، وحسب املعطيات الفنية 

التي توصلنا إليها«.
)العربي الجديد(

مليشيا عراقية تهّدد
بـ»إعالن الجهاد ضد 

األميركيين«
املوالية  »النجباء«،  هّددت مليشيا 
إليران، بإعالن الجهاد ضّد القوات 
األميركية في العراق، أمس الثالثاء، 
داعية القوى السياسية الى موقف 
ــّد مـــراقـــبـــون ذلــك  مــمــاثــل، بــيــنــمــا عــ
التسقيط  إطــار  فــي  إعالمية  حملة 
االنتخابي ضد الحكومة ورئيسها 
حيدر العبادي. ونقلت وكالة أنباء 
»فارس« اإليرانية، عن األمن العام 
ـــه »سيعتبر 

ّ
»الــنــجــبــاء«، قــولــه، إن لـــ

العراق قوات  القوات األميركية في 
احتالل في حال عدم رحيلها«.

)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر نيابية متطابقة في مصر أن 
موسى،  مصطفى  موسى  الرئاسي،  املرشح 
لــم يــحــظ بـــأي مــن تــزكــيــات أعــضــاء الــبــرملــان، 
الالزمة لقبول أوراق ترشحه، خالف ما أعلنه 
ـــ27 تــزكــيــة إلــــى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــ بــالــتــقــدم بـ
لالنتخابات، مؤكدة أن قدمه لم تطأ مجلس 
التي  التزكيات،  تلك  على  للحصول  الــنــواب، 
املوقعن عليها. وقالت  أســمــاء  عــن  ُيعلن  لــم 
ــي ائـــتـــالف  ــا فــ ــوابــ املـــــصـــــادر، الـــتـــي تــشــمــل نــ
ــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء، إن  ــعــــارضــ األغـــلـــبـــيـــة واملــ
حاجة النظام الحاكم ملرشح شكلي، لخوض 
الفتاح  الرئيس عبد  االنتخابات، إلى جانب 
ــام  ــا أمــ الـــســـيـــســـي، بـــهـــدف تــجــمــيــل صـــورتـــهـ
العالم، دفع أجهزته األمنية إلى الضغط على 
هــيــئــة االنــتــخــابــات، لــلــقــبــول بــمــســألــة سحب 
مجموعة من تزكيات النواب املوقعة لألخير 
لصالح منافسه، برغم مخالفة األمر للقانون. 
القائمة  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  علن 

ُ
وت

عمان ـ محمد الفضيالت

التفاصيل في  تــراقــب عــّمــان عــن كــثــب أدق 
ــدر خــوفــهــا  ــقــ ــقــــدس املـــحـــتـــلـــة. وبــ مـــديـــنـــة الــ
عــلــى مــســتــقــبــل املـــديـــنـــة، بــعــد إعـــالنـــهـــا من 
ــيـــركـــي، دونــــالــــد تـــرامـــب،  قــبــل الـــرئـــيـــس األمـ
ــا مـــحـــاوالت  ـــرهـ

ّ
ـــوت

ُ
ــيـــل، ت »عـــاصـــمـــة« إســـرائـ

نــــزع الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة عـــن املــقــدســات 
أيـــام، كشفت شخصيات  فــي املــديــنــة. وقبل 
مقدسية عن إفشال مخطط لنقل الوصاية 
عــلــى املـــقـــدســـات، اإلســـالمـــيـــة واملــســيــحــيــة، 
آل سعود،  إلــى  الهاشمين  مــن  املدينة،  فــي 
وتــــحــــديــــدًا إلــــــى ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، 
محمد بــن سلمان. وفــي سبيل ذلــك، سعت 
شــخــصــيــات مــقــدســيــة لــتــشــكــيــل وفـــد يضم 
للذهاب  ومسيحين،  مسلمن  ديــن،  رجــال 
ملــبــايــعــة بـــن ســلــمــان وصـــيـــا عــلــى األمـــاكـــن 

املقدسة في املدينة. 
مسؤول  أبلغ  كما  إفشالها،  جــرى  محاولة 
ملف الــقــدس فــي حــركــة »فــتــح«، حــاتــم عبد 

األربــعــاء،  الــيــوم  الــرئــاســة،  املبدئية ملرشحي 
بــعــد فــحــص األوراق املــقــدمــة مــن املــرشــحــن، 
إثــــر غــلــق بــــاب الـــتـــرشـــح الـــــذي اقــتــصــر على 
السيسي وموسى، أول من أمــس، في أعقاب 
اعتقال النظام لرئيس أركان الجيش األسبق، 
العقيد أحمد قنصوة،  سامي عنان، وسجن 
الحقوقي  وانسحاب  ترشحهما،  إلعالنهما 
أنور  محمد  السابق،  والبرملاني  علي،  خالد 

السادات، من جراء ممارسات النظام.
وفــيــمــا أصــــدرت الهيئة قــــرارًا، حــمــل الــرقــم 7 
النائب  لسنة 2018، بشأن عــدم جــواز تزكية 
الواحد ألكثر من مرشح، فقد أكدت املصادر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن ضيق الــوقــت، عقب  لـــ
قرار الهيئة العليا لحزب الوفد برفض الدفع 
بمرشح رئاسي، السبت املاضي، ورط الهيئة 
في شبهة تزوير التزكيات املقدمة من حملة 
الــنــواب غير  السيسي، في ضــوء نفي جميع 
لتزكية  استمارات  على  بالتوقيع  له  املزكن 

موسى، أو حضوره إلى البرملان من األصل.
وأفادت املصادر بأن قائمة األسماء املزعومة 
للمزكن  النواب، ســواء  غير معروفة لجميع 
لــلــســيــســي أو مـــن رفـــضـــوا تــزكــيــتــه، فـــي حن 
أن لـــجـــان أمـــانـــة الـــبـــرملـــان لـــم تــفــتــح أبــوابــهــا 
طــيــلــة األيـــــــام املـــاضـــيـــة، عـــقـــب االنـــتـــهـــاء مــن 
تلقي تزكيات السيسي، وإرسالها إلى هيئة 
ــابـــات، مــوضــحــة أن إعـــــالن األخـــيـــرة  ــتـــخـ االنـ
سيشمل العدد اإلجمالي لتزكيات كل مرشح، 
»ما  وتابعت  أسمائهم.  عن  الكشف  دون  من 
للخروج  النظام  مــن  جــرى محاولة واضــحــة 
وإن  السيسي منفردًا، حتى  أزمــة ترشح  من 
اشتملت عــلــى وقــائــع تــزويــر أو تــدلــيــس، إذ 

تزكياتهم«. وبحسب املصادر، فإن قرار الدفع 
الــنــظــام إال مساء  لــم يتخذ مــن قبل  بموسى 
ــد املــــاضــــي، بــعــد اتــــصــــاالت مــكــثــفــة بن  ــ األحـ
األجهزة األمنية مع قيادات ائتالف األغلبية 
فــي الــبــرملــان »دعـــم مــصــر«، بــغــرض الــوصــول 

ــي الــــجــــديــــد«، بـــعـــد تــســرب  ــعـــربـ ــــادر، »الـ ــقـ ــ الـ
القيادة  تدخل  استدعت  حولها  معلومات 

الفلسطينية.
ــــي، أن عـــّمـــان، صاحبة  ويــؤكــد مــصــدر أردنـ
األمــر منذ  القدس، تابعت  الطولى في  اليد 
إلى  االتــهــام  توجيه  بــدايــتــه، متحفظا على 
املــصــدر،  وقـــال  بــالــوقــوف خلفه.  السعودية 
اسمه،  ذكر  عدم  طالبا  الجديد«،  »العربي  لـ
املقدسين تسعى  مــن  فئة معزولة  »تــوجــد 
لــــــإضــــــرار بــــالــــوصــــايــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة عــلــى 
يمكن  ال  واملسيحية.  اإلســالمــيــة  املــقــدســات 
اعــتــبــار األمــــر مــخــطــطــا ســعــوديــا، بــقــدر ما 
يمثل محاوالت بائسة يتصدى لها األردن 

ويتصدى لها املقدسيون أنفسهم«.
ــــى  ــة الـــســـعـــوديـــة لــيــســت األولـ ــاولـ لـــكـــن املـــحـ
لــخــدش الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة، فــقــد سبقها 
 

ُ
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ــاد  وفـــــــٍد ســـــعـــــودي، خــــــالل اجــــتــــمــــاع االتــــحــ
البرملاني العربي في املغرب، على »الوصاية 
الهاشمية«، التي رأى فيها عائقا أمام منح 
ــو اعـــتـــراض  ــا«، وهــ ــيـ ــقـــدس »ُبــــعــــدًا إســـالمـ الـ
تــؤكــده مــصــادر برملانية أردنــيــة، رغــم نفيه 
مـــن قــبــل رئـــاســـة الـــبـــرملـــان. ويـــقـــول رئــيــس 
الــديــوان امللكي األســبــق، عــدنــان أبــو عــودة، 
األردنية  »الحكومة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

تريد تبريد املوضوع«.
وتــعــود الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة عــلــى الــقــدس 
إلـــى الــعــام 1924، عــنــدمــا بــايــع املــقــدســيــون 
الـــشـــريـــف الــحــســن بـــن عـــلـــي، قـــائـــد الـــثـــورة 
ــي الـــحـــرم  ــ ــبــــرى واملــــــدفــــــون فـ ــكــ الـــعـــربـــيـــة الــ
الرعاية/ وهي  للمقدسات.  راعيا  القدسي، 

الـــوصـــايـــة الـــتـــي جــــرى الــتــأكــيــد عــلــيــهــا في 
مناسبات عدة، آخرها االتفاقية املوقعة بن 
املــلــك األردنــــي، عبد الــلــه الــثــانــي، والرئيس 
مـــارس/ فــي  عــبــاس،  الفلسطيني، مــحــمــود 

آذار 2013، واملعروفة باسم اتفاقية »حماية 
األماكن املقدسة في القدس«، وجاء فيها أن 

الوصاية آلت إلى امللك عبد الله الثاني.
وإضــــافــــة لــلــبــعــد الـــتـــاريـــخـــي، يــتــحــدث أبــو 
عودة عن بعد ديني، له أثر أكبر في تعزيز 
املقدسين،  نفوس  في  الهاشمية  الوصاية 
يتمثل في »حــادثــة اإلســـراء واملــعــراج، التي 
ُبعٌد  الهاشمين. هذا  الرسول، جد  قام بها 
يــعــرفــه جــمــيــع الـــنـــاس، ويـــعـــزز فـــي نــفــوس 
على  الهاشمية  الوصاية  أهمية  املقدسين 
املقدسات«. أبو عودة الذي وصف األطماع 
ــقــــدس، خـــــالل مــحــاضــرة  الـــســـعـــوديـــة فــــي الــ
»آخـــر  ألـــقـــاهـــا فـــي 20 ديــســمــبــر املــــاضــــي، بــــ
مــعــركــة بــن الــهــاشــمــيــن والــســعــوديــن«، ال 
فــي محاولة نزع  تـــورط إســرائــيــل  يستبعد 
قد  يحدث  »ما  ويقول  الهاشمية.  الوصاية 
يــكــون مـــنـــاورة إســرائــيــلــيــة إلجــبــار األردن، 
اتخاذ سياسات ومواقف  على  ابــتــزازه،  أو 

ــان لـــيـــتـــخـــذهـــا«. ويـــعـــبـــر عــــن قــنــاعــتــه  ــ ــا كـ مــ
الــقــدس ملبايعة  بــأن »أي وفــد سيخرج مــن 
ــعـــودي ســـيـــكـــون بــمــعــرفــة  ــــي الـــعـــهـــد الـــسـ ولـ
املقدسين  أن  متيقن  أنـــه  غــيــر  إســـرائـــيـــل«، 
املتمسكن بالوصاية الهاشمية سُيفشلون 
ــه  ــارتـ ــبـ ــلــــى عـ ــلــــق عــ ــلــــك املــــــــحــــــــاوالت. ويــــعــ تــ
ــر املـــعـــارك«، بــالــقــول »ال يــعــنــي ذلـــك أن  »آخــ
أنفسهم  الفلسطينيون  السعودية.  تنتصر 
الدعم  تتعدى  الــتــي  بالوصاية  متمسكون 
ــادي والــحــفــاظ على  املــعــنــوي إلـــى الــدعــم املــ

هوية املدينة وتثبيت املقدسين«.
املسؤولة  الــقــدس،  ألوقـــاف  العامة  واإلدارة 
عن املسجد األقصى وغيرها من املقدسات 
اإلسالمية واملسيحية، هي إحدى املديريات 
ــة، ويــبــلــغ عــدد  ــ ــيـ ــ الــتــابــعــة لــــألوقــــاف األردنـ
يــتــقــاضــون رواتــبــهــم  ــٍف،  ألــ موظفيها نــحــو 
األوقـــــاف. وبـــن مبايعة  مـــوازنـــة وزارة  مــن 
املقدسين للشريف الحسن في العام 1924 
وتــوقــيــع اتـــفـــاق »حــمــايــة األمـــاكـــن املــقــدســة 
ــقـــدس« فـــي الـــعـــام 2013، الــعــديــد من  فـــي الـ
الوصاية  أكـــدت  الــتــي  التاريخية  املــحــطــات 
األردن  مــلــوك  تمسك  وأظــهــرت   ، الهاشمية 
من  جــزءًا  تمثل  التي  بالوصاية  املتعاقبن 
»الشرعية الدينية«.  ويعلق أبو عودة على 
سلمان«،  بــن  محمد  مبايعة  »وفـــد  مخطط 
ــقـــول »كـــــل شـــــيء يــمــكــن أن يـــحـــدث فــي  ــالـ بـ
املنطقة العربية، الخطير أن املحاولة جرت، 
فشلت«، لكنه يعود للرهان على 

ُ
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التاريخية«  العضوية  »العالقة  بـ ما يصفه 
بــن األردن والـــقـــدس الــشــرقــيــة، إلفــشــال أي 

مخططات مستقبلية.

تغاضت الهيئة أيضا عن عــدم تقدم موسى 
بطلب إلى املجالس املختصة إلجراء الكشف 
يتم  لم  بينما  الــالزم ألوراق ترشحه،  الطبي 
نشر أي صورة له وهو ُيجري الكشف، على 

غرار ما فعله السيسي«.
ونوهت املصادر إلى أن إجمالي النواب غير 
املــزكــن للسيسي يــتــراوح مــا بــن 45 إلــى 50 
نــفــى تكتل »25 30« توقيع  فــي حــن  نــائــبــا، 
أي من نوابه ملوسى، وعلى الــدرب ذاته سار 
أعــضــاء تــكــتــل »حـــق الــشــعــب«، واملــتــبــقــي من 
املستقلن، الفتة إلى أن »أغلب هؤالء النواب 
لـــم يـــتـــواجـــدوا فـــي مــقــر الـــبـــرملـــان يــــوم إعـــالن 
موسى لترشحه، األحــد املاضي، والــذي زعم 
فيه حــضــوره إلــى الــبــرملــان، والــحــصــول على 

إلــى مرشح صـــوري، للتغطية على مــا جرى 
ــــالوة عــلــى  مــــن تــضــيــيــق عـــلـــى املـــرشـــحـــن، عــ
التخوفات من ضعف اإلقبال على التصويت 
في حالة ترشح السيسي من دون منافسن. 
وقــالــت املــصــادر إن »تلك املــحــاوالت لــم تجِد 
نفعا مع ثالثة من رؤساء األحزاب، من بينهم 
رئــيــس حـــزب املــحــافــظــن، أكــمــل قـــرطـــام، في 
ضوء إعالن أغلب األحزاب تأييدها للسيسي، 
وعلى رأسها حزب الغد الذي يقوده موسى«. 
وأوضحت أن »سيناريو املرشح الكومبارس 
ــاء لــتــفــادي إمــكــانــيــة تــصــويــت املــواطــنــن  جــ
ــدم وصـــولـــه إلـــى النسبة  ضـــد الــســيــســي، وعــ
الــدســتــوريــة املـــحـــددة بخمسة فــي املــائــة من 

إجمالي عدد الناخبن«.
النيابي، في  ذلــك، هاجم تكتل »25 30«  إلــى 
بيان أمس الثالثاء، السيسي، مؤكدًا أن فترة 
واليــتــه األولـــى شــهــدت »تــرّديــا فــي األوضـــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــالد، ولــألغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
الـــذيـــن ازدادوا فــقــرًا وبــؤســا  املـــواطـــنـــن،  مـــن 
واملقبلة  الحالية  األجــيــال  وتحميل  ويــأســا، 
أعــبــاًء هائلة، عبر إغــراق الــدولــة في الديون، 
ــــات، خــصــوصــا  ــــدمـ ــــخـ ــتـــوى الـ ــسـ وانــــهــــيــــار مـ
الــتــعــلــيــم والــــصــــحــــة«. واتــــهــــم الــتــكــتــل نــظــام 
الــســيــســي »بــســحــق الــحــريــات الــعــامــة بكافة 
الــعــام، وســد املنافذ  املــنــاخ  أشكالها، وخــنــق 
ــاســـي، والـــــخـــــروج عــلــى  ــيـ أمــــــام أي حــــــراك سـ
مــبــدأ الــتــعــدديــة، الـــذي يــؤمــن حــق املصرين 
بدولة  والعصف  للسلطة،  تــداول سلمي  في 
الــقــانــون بــعــدم احـــتـــرام األحـــكـــام الــقــضــائــيــة، 
دور مصر،  تــراجــع  على  عـــالوة  وحجيتها«، 

ومكانتها في محيطها اإلقليمي والدولي.

انشقاقات 
»والية سيناء«

مناورات 
تشبه 

العدوان

املــاضــيــة. ويظهر من  القليلة  خــالل األشــهــر 
التنظيم  أن  ة، 

ّ
غـــز إلــى  العائدين  تسجيالت 

عمل على إحكام طوق الحصار اإلسرائيلي 
ــلــــى مــــحــــاربــــة املـــقـــاومـــة  عـــلـــى الــــقــــطــــاع، وعــ
إليها.  الــســالح  وصـــول  ومــنــع  الفلسطينّية 
وجاء املقطع املصّور الذي تم نشره، بعنوان 
»داعش... املهمة الجديدة«، ويتضّمن مقاطع 
سابقة للتنظيم وهو يعدم املواطن املصري 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــو زمــــــاط بــتــهــمــة »الــ ــ مـــوســـى أبـ
املرتدين كتائب القسام«، وفق قول التنظيم.

فه بمنع 
ّ
ويقول أحد العائدين إن التنظيم »كل

وصول البضائع إلى غزة، ومصادرة البضائع 
ثّم منع  الخاصة بحركة »حماس«، ومنعها، 
األنــفــاق، بشكل كامل«،  أي بضائع تصل مــن 
أّكــد شخٌص آخــر بــث »األمـــن الداخلي«  فيما 
مقطعا له في التسجيل املصّور، أنه عمل في 
للتنظيم،  التابع  »الحسبة«  يسمى  ما  جهاز 
وكــان من مهامه منع البضائع والــســالح من 

واالقتصادية واإلنسانية الصعبة في القطاع 
الساحلي. ويعيش مليونا فلسطيني أوضاعا 
صــعــبــة فـــي الــقــطــاع املــحــاصــر مــنــذ 12 عــامــا، 
والــــذي وصــلــت فــيــه مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة 
أرقــام قياسية، مع استمرار تعثر جهود  إلــى 
ملفي  عند  وتوقفها  الفلسطينية  املصالحة 
األوضــاع  وتشبه  املالية.  والجباية  املوظفن 
الــحــالــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــقـــطـــاع، تــلــك الــتــي 
إلــى حد كبير  كانت قبيل عــدوان العام 2014 
الذين  الفلسطينين،  جــدًا، وهــو ما يثير قلق 
 إســرائــيــل إذا ذهــبــت لــحــرب في 

ّ
يــعــتــقــدون أن

هذه األثناء ستكون قاسية، وبال ظهير عربي 
للمقاومة والشعب الفلسطيني.

إلــــــى ذلــــــــك، حــــــذر املـــنـــســـق األمـــــمـــــي الـــخـــاص 
األوســط، نيكوالي  الشرق  السالم في  لعملية 
مالدينوف، في كلمة أمام مؤتمر ملركز أبحاث 
األمن القومي اإلسرائيلي في تل أبيب، أمس، 
من أن قطاع غزة على شفا انهيار تــام، بفعل 
الــجــاريــة وتعطل املسيرة  اســتــمــرار األوضـــاع 
ل 

ّ
تدخ إلــى  حاجة  هناك  أن  معتبرًا  السلمية، 

ــلـــى أنـــه  ــنـــع حـــــــدوث ذلـــــــك. وشـــــــدد عـ ســــريــــع ملـ

العريش ـ محمود خليل

تــــــــزايــــــــدت، فــــــي اآلونـــــــــــة األخــــــيــــــرة، 
ــن تــنــظــيــم  ــ ــاقــــات عـــنـــاصـــر مـ ــقــ انــــشــ
»داعش«،  لـ املوالي  »واليــة سيناء«، 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، ومــعــهــا انــكــشــفــت مــلــفــات 
عـــدة مــا كــانــت ستظهر إلـــى الــعــلــن، إال عبر 
على  دالالت  يعطي  مما  املنشقن،  أفــرادهــا 
التي  التنظيم  توجهات  في  تغّيرات حدثت 
إليه بموجبها  ّكل على أساسها، وانضم 

ُ
ش

عشرات الشباب.
وقبل أيام، نشر جهاز األمن الداخلي التابع 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــــزة، مقطعا 
مصورًا يشمل إفادات ألفراد قال إنهم تركوا 
»واليــة سيناء« وعــادوا إلى القطاع، بسبب 
وأفعاله  التنظيم  توجهات  على  اعتراضهم 
ــه املـــتـــصـــاعـــد ضــد  ــ ــدائـ ــ ــيــــن، وعـ ــدنــ بـــحـــق املــ
برمته،  غـــزة  وقــطــاع  الفلسطينية  املــقــاومــة 

غزة ـ ضياء خليل

الفلسطينية  املقاومة  قــوى  تتخوف 
في قطاع غزة من شن إسرائيل حربا 
جـــديـــدة عــلــى الــقــطــاع املــحــاصــر، مع 
كبيرة  إسرائيلية  عسكرية  حــشــودًا  رصــدهــا 
على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، ليل 
املنسق  بالتزامن مع تحذير  الثالثاء،  اإلثنن 
األمـــمـــي الـــخـــاص لعملية الـــســـالم فـــي الــشــرق 
الثالثاء،  األوســط، نيكوالي مالدينوف، أمس 
من أن قطاع غزة على شفا انهيار تــام، بفعل 
الــجــاريــة وتعطل املسيرة  اســتــمــرار األوضـــاع 
ل 

ّ
تدخ إلــى  حاجة  هناك  أن  معتبرًا  السلمية، 

سريع ملنع حــدوث ذلــك. وقــال مــســؤولــون في 
 قـــوى املــقــاومــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن غـــزة، لـــ

الفلسطينية رصـــدت، فــي الــســاعــات األخــيــرة، 
حــــشــــودًا عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الحدود الشرقية والشمالية للقطاع الساحلي 
املحاصر، بشكل مفاجئ، ما رفع حالة التأهب 
فــي صــفــوف املــقــاومــة وأجــهــزتــهــا العاملة في 
الحديث   

ّ
أن إلـــى  ــاروا  ــ وأشـ املــيــاديــن.  مختلف 

يدور عن حشود غير قليلة، وتشبه تلك التي 
القطاع،  العدوان على  يتم حشدها قبيل شن 
ولذلك رفعت املقاومة من جهوزيتها ومن درجة 
بمباغتتها  إسرائيل  تقوم  أن  خشية  التأهب 
وتشن عدوانا جديدًا. ورغم الحديث اإلسرائيلي  
عــن مــنــاورات مرتقبة فــي مناطق غــالف غــزة، 
الجديد«،  »العربي  لـ املقاومة،  في  قــال مصدر 
الحديث عن  أن يكون  املقاومة تخشى من   

ّ
إن

ُرفعت درجة  لذلك  مــنــاورات خدعة وتمويها، 
التأهب إلى ما قبل األخيرة. ووفق مسؤولن، 
 خطة الطوارئ 

ّ
»العربي الجديد«، فإن تحدثوا لـ

للتعامل مع مثل هذه الحاالت جرى تطبيقها 
بشكل سريع لتشمل جميع املقار األمنية في 
املتاخمة  املقاومة  مواقع  إلــى  إضافة  القطاع، 
املحتلة  الفلسطينية  األراضـــــي  مــع  لــلــحــدود 
واملــواقــع الداخلية، والــتــي جــرى إخــالؤهــا إال 

من عدد قليل جدًا من العناصر.
ــزامـــن ذلـــك مـــع اســتــمــرار تــحــلــيــق الــطــيــران  وتـ
االســتــطــالعــي اإلســرائــيــلــي املــكــثــف فــي أجـــواء 
ــرة. وتـــقـــول  ــ ــيـ ــ ــزة فــــي الـــســـاعـــات األخـ ــ قـــطـــاع غـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مـــصـــادر فـــي املـــقـــاومـــة، لـــ
الحرب  شبح  إبــعــاد  على  متفقة  الفصائل   

ّ
إن

عــن غـــزة أطـــول فــتــرة ممكنة، وأال تــذهــب إلــى 
معركة مع إسرائيل في ظل األوضاع املعيشية 

ة. كما تضّمن الفيديو 
ّ
الوصول إلى قطاع غز

 ألحـــد أعــضــاء »داعـــــش« الــــذي هــدد 
ً
تــســجــيــال

الـــقـــســـام قــبــل ســـفـــره لــســيــنــاء، وهــــو يــعــتــرف 
ة.

ّ
بقيامه بسرقة سالح من أحد املنازل في غز

ــن، نــــشــــر تـــنـــظـــيـــم »جـــنـــد  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي وقـــــــت مـ
»الــقــاعــدة«،  تنظيم  على  املحسوب  اإلســــالم«، 
ــعــــذرة إلــى  مــقــطــعــا مـــصـــورًا تــحــت عـــنـــوان »مــ
ــــة ســيــنــاء«،  ــد املــنــشــقــن عـــن »واليـ ربـــكـــم«، ألحـ
يـــدلـــي بـــاعـــتـــرافـــات شــخــصــيــة عـــن انــضــمــامــه 
الــعــمــل داخــلــه، فيما  إلـــى التنظيم وتــفــاصــيــل 
تــــرّكــــز حـــديـــثـــه حـــــول االنــــشــــقــــاقــــات الــكــبــيــرة 
ــة  ــة ســـيـــنـــاء«، فـــي اآلونــ ــ الـــتـــي يــشــهــدهــا »واليــ
األخيرة، والرغبة لدى عدد كبير من عناصره 

باالنشقاق، ولكنهم ال يعرفوا الطريق لذلك.
 عـــن التنظيم 

ّ
ومــمــا جـــاء عــلــى لــســان املــنــشــق

االعتداء  ذت 
ّ
نف من  األخير هي  أن مجموعات 

نوفمبر/ شهر  نهاية  الــروضــة،  مسجد  على 
راح ضحيته  والــذي  املنصرم،  الثاني  تشرين 
 عن إصابة العشرات. وفي 

ً
309 مصرين فضال

بــدايــة املــقــطــع، عــــّرف تنظيم »جــنــد اإلســــالم« 
بصاحب االعترافات، على أنه »كان جنديا في 
الــدولــة، وعلى إثــر ما شاهده  صفوف تنظيم 
مـــن الـــجـــرائـــم والــتــكــفــيــر بــحــق املــســلــمــن في 
سيناء، قّرر ترك التنظيم بكامل إرادته، وحاول 
ب، إلى 

ّ
قل وعذ

ُ
أكثر من مرة الهرب، ولكنه اعت

ال بــديــل عـــن حـــل الـــدولـــتـــن، بــاعــتــبــاره الــحــل 
الــوحــيــد الــــذي يــمــنــح الــجــمــيــع حــيــاة كــريــمــة، 
ويــمــنــح تحقيق املــصــيــر لــكــل األطـــــراف. وأكــد 
ــة الـــدولـــيـــة« ال  ــيـ ــاعـ ــربـ أن األمـــــم املـــتـــحـــدة و»الـ
 آخــر غير حــل الــدولــتــن، وأن هذا 

ً
تــريــان حــال

الـــحـــل ســيــعــود بـــفـــوائـــد هــائــلــة عــلــى منطقة 
التعاون  أمــام  املجال  األوســـط، ويفتح  الشرق 

أن نجح في ذلك، قبل أن يسّجل شهادته إلبراء 
« أنه »هرب برفقة 7 

ّ
الذمة«. وأوضــح »املنشق

 
ّ
أن إلــى  التنظيم«، مشيرًا  مــن عناصر  آخــريــن 

»40 عنصرًا هربوا في مدينة العريش، خالل 
الــفــتــرة املــاضــيــة، وهــنــاك آخــريــن هــربــوا خالل 
فترات سابقة«، مشددًا على وجــود أشخاص 

»يريدون الهرب ولكن ال يعرفون اآللية«.
وتحدث »املنشق« عن عملية قتل موسى أبو 
ــاط، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »كــــان يـــهـــّرب الــســالح  ــ زمـ
إلــــى حـــركـــة حـــمـــاس وأيـــضـــا يـــأتـــي بــالــســالح 
إلـــى الــتــنــظــيــم، وفــوجــئ الــجــمــيــع بــجــمــع عــدد 
الـــردة على  إقــامــة حــّد  مــن العناصر لحضور 
ــال إن الــتــنــظــيــم عــّمــم  ــ ــــد األشـــــخـــــاص«، وقــ أحـ
أنه »مرتّد ألنه يعاون حماس  العناصر  على 
إلـــى أن شقيقه »أبـــو حمزة  ــدة«. مــشــيــرا  ــرتـ املـ
الـــرمـــيـــلـــي«، مـــســـؤول الـــقـــطـــاع الــعــســكــري في 
ــد- وفـــق تسمية الــتــنــظــيــم- رفــض  الــشــيــخ زويــ

رؤيته خالل قتله.
وأضاف: »إن الذي أذاع إصدار قتل أبو زماط، 
ــزاوي، ومــعــظــم الــذيــن  ــ ــغـ ــ ُيـــدعـــى أبــــو كـــاظـــم الـ
ظـــهـــروا فـــي الــفــيــديــو غــــزاويــــون، والـــهـــدف من 
الــتــصــويــر هـــو إيـــصـــال رســـالـــة لــحــمــاس، بــأن 
 عن 

ً
أي شخص يتعامل معكم سيقتل، فضال

استقطاب شبان من غزة«.
وفي قضية مسجد الروضة، أّكد »املنشق« أن 
»معلومات تسّربت من قطاع العريش التابع 
للتنظيم، إلى قطاع الشيخ زويد، تحّدثت عن 
تمّكن عناصر مــن واليـــة سيناء مــن االعــتــداء 
على مسجد الروضة التابع للطريقة الصوفية، 
مؤكدًا  القبور«،  وعباد  أنهم مشركون  بحجة 
بعد  الالسلكي  أجهزة  عبر  »أذاع  التنظيم   

ّ
أن

أســبــوع أنــهــم هــجــمــوا عــلــى املــســجــد بالفعل، 
 
ّ
ــر«، مــوضــحــا أن ــ ــائـ ــ واغـــتـــنـــمـــوا أســلــحــة وذخـ

التنظيم كانت  »هناك عددا كبيرا من قيادات 
الناس  لكل  واإلبـــادة  القتل  بعمليات  سعيدة 

في جريمة مسجد الروضة«.
 »

ّ
وعن األداء اإلعالمي للتنظيم، أشار »املنشق

إلـــى أن »واليــــة ســيــنــاء« يسعى إلـــى تضخيم 
 إذا 

ً
عملياته ضد قــوات األمــن، وذكــر أنــه مثال

اســـتـــهـــدف آلـــيـــة عــســكــريــة، يـــقـــوم بــاســتــخــدام 
ــة املــــبــــاشــــرة، اغــتــنــام  ــ ــابـ ــ عــــبــــارات مـــثـــل »اإلصـ
ــلــــى«، بـــيـــنـــمـــا يـــكـــون  ــتــ ــقــ أســــلــــحــــة، ســــقــــوط الــ

االستهداف بسيط للغاية.
 
ّ
وعــــن تــعــامــل الــتــنــظــيــم مـــع أفـــــــراده، كــشــف أن

املتابعة اإلعالمية  عناصره »ليس لهم حرية 
واســتــخــدام اإلنــتــرنــت، إال فــي أضــيــق الــحــدود 
ــيــــن«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــنــ ــة األمــ ــبـ ــراقـ وتـــحـــت مـ
»مجلس شورى التنظيم يتكون من 10 أفراد، 
ولكن أبرز اثنن هما أبو سهل الوالي، ونائبه 
أبـــو صــالــح، وأخــيــرًا محمد ســعــد الصعيدي 

القاضي الشرعي للتنظيم«.
وفي التعليق على ذلك، يقول باحث في شؤون 
 »حالة 

ّ
ل عدم الكشف عن اسمه، إن

ّ
سيناء، فض

االنشقاقات في صفوف التنظيم طبيعية، بعد 
أن انحرف عن الطريق التي رسمها للمنتمن 
له، في بداية أعماله املسلحة، بمواجهة قوات 
 »مــقــتــل قـــادة 

ّ
األمـــــن املـــصـــريـــة«، مــوضــحــا أن

خالل  املحافظة،  سكان  من  املحلين  التنظيم 
الــســنــوات املــاضــيــة، على يــد قــوات الجيش أو 
ر قادة من  الطيران اإلسرائيلي، أّدى إلى تصدُّ
خارج املنطقة، سواء من الفلسطينين أو مَمن 
جـــاؤوا مــن ليبيا وســوريــة والــعــراق، وهــو ما 
أدى إلى بروز توّجهات جديدة لدى التنظيم، 
 عــن تطبيق هـــؤالء مــا يــرونــه مناسبا 

ً
فــضــال

على حساب املدنين. وهذا ما بلغ ذروته في 
مجزرة الروضة، والتي على إثرها، تصاعدت 
موجات االنشقاق في صفوف التنظيم الذين 

لم يقبلوا ما حصل«.
ــاالت االنــشــقــاق  ـــع الــبــاحــث »ازديــــــاد حــ

ّ
وتـــوق

ــّر الــتــنــظــيــم فــــي مــنــهــجــيــتــه  ــمـ ــتـ فــــي حـــــال اسـ
ــداث تــغــيــيــرات،  الــحــالــيــة، وعـــدم االتـــجـــاه إلحــ
والــــعــــودة إلــــى املــنــهــج الــــذي كــــان يــتــبــعــه في 
بداية نشاطه«، مشيرًا إلى أن وجــود البديل 
ل في تنظيم »جند اإلسالم«، »سيشّجع 

ّ
املتمث

عــنــاصــر واليــــة ســيــنــاء عــلــى االنــشــقــاق، مما 
سيقوي التنظيم اآلخر بشكل ملحوظ، خالل 
املــرحــلــة املــقــبــلــة، ويــفــتــح ســاحــة ســيــنــاء على 

سيناريوهات جديدة«.

بــن إســرائــيــل والــعــالــم الــعــربــي، وأنــه ال يمكن 
ــع أي تــعــاون مــن دون تحقيق هــذا الحل. 

ّ
تــوق

التوصل  فــإنــه ال يمكن  وبــحــســب مــالديــنــوف 
ــقــــوة، وإنـــمـــا فــقــط مـــن خــالل  إلــــى حـــل عــبــر الــ
الفلسطيني  الطرفن  مفاوضات مباشرة بن 
واإلســـرائـــيـــلـــي، بــاعــتــبــارهــمــا الــــقــــادريــــن، في 
الالزمة  التنازالت  تقديم  على  املــطــاف،  نهاية 
للتوصل إلى حل، وباعتبارهما من سيتحمل 
تــبــعــة هـــــذه الــــتــــنــــازالت. واعـــتـــبـــر أن الــعــنــف 
ــة بــــنــــاء املــســتــوطــنــات  ــلــ واإلرهـــــــــــاب، ومــــواصــ
والقيود املفروضة على الفلسطينين، تشكل 
عائقا أمام تحريك العملية السلمية، وأن حل 
تحديات خطيرة  يواجه  اليوم  بــات  الدولتن 

وتشكيكا في كونه الحل الوحيد املمكن.
إلى ذلك، يستمر الحراك الشعبي والجماهيري 
األميركي،  الرئيس  قرار  ملواجهة  الفلسطيني 
دونـــالـــد تـــرامـــب، االعـــتـــراف بــالــقــدس املحتلة 
عــاصــمــة لــدولــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، ونقل 
الـــســـفـــارة إلــيــهــا، ومــعــه تــســتــمــر الــخــشــيــة من 
اتــخــاذ اإلدارة األمــيــركــيــة مــزيــدًا مــن الــقــرارات 
ــّرد  ــيــــل، وتـــجـ ــالـــح إســــرائــ ــتـــي تـــصـــب فــــي صـ الـ
الفلسطينين من مزيد من أوراق قوتهم عبر 
اســـتـــهـــداف ثــوابــتــهــم الــوطــنــيــة. ومــــع الــحــراك 
االحتجاجية،  والوقفات  واملسيرات  الشعبي 
محددة  أيــام  فــي  تصاعديا  زخما  تأخذ  التي 
ــقــــوى الــوطــنــيــة  ــقــــرره الــ ــا تــ ــدأ، وفـــــق مــ ــهــ ــم تــ ثــ
من  كل  في  الشعبية  والفعاليات  واإلسالمية 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بدأ الفلسطينيون 
فــي الــعــودة أليـــام اإلضــرابــات إلعـــادة صياغة 

املشهد الفلسطيني من جديد.
ويعيد مشهد اإلضرابات، الفلسطينين، إلى 
ــــى، أو مــا يطلق عليها  أيـــام االنــتــفــاضــة األولـ
ــانـــت اإلضــــرابــــات  انـــتـــفـــاضـــة الــــحــــجــــارة، إذ كـ
وســيــلــة رئــيــســيــة فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي ضد 
وقراراته وعدوانه، غير  اإلسرائيلي  االحتالل 
 حــيــويــة، ولــكــن 

ّ
ــل ــادت بــزخــم أقــ أنــهــا الـــيـــوم عــ

باهتمام إعالمي أكبر.
ومع التحركات الشعبية والفصائلية، تستمر 
إلبــطــال  مساعيها  فــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
تــرامــب، والتحذير من استمرار الضغط  قــرار 
والذي  الفلسطينين،  وعلى  عليها  األميركي 
الدعم  تقليص  أبعادًا جديدة عبر  يأخذ  بــات 
املساعدات  والتهديد بقطع  »أونـــروا«،  لوكالة 
 األخيرة ال تزال تغفل 

ّ
املالية عن السلطة. لكن

ــل بــمــوقــف 
ّ
أحــــد أهــــم مـــصـــادر قـــوتـــهـــا، املــتــمــث

املــخــاطــر  فلسطيني داخــلــي مــوّحــد ملــواجــهــة 
وتــهــدد  الفلسطينية  القضية  تــعــتــرض  الــتــي 
بتصفية مــا تبقى مــنــهــا، رغـــم اإلجــمــاع على 
ضرورة مواجهة ومجابهة القرارات األميركية 
ــع إعــالنــهــا 

ّ
ــرة، و»صــفــقــة الـــقـــرن« املــتــوق ــيـ األخـ

الفلسطينية،  القيادة  وتبدو  قريب.  وقــت  في 
ومــعــهــا حـــركـــة »فـــتـــح«، بــطــيــئــتــن فـــي اتــخــاذ 
وترتيب  الفلسطيني  الصف  لتوحيد  قــرارات 
منظمة التحرير ومؤسساتها ملواجهة القرار، 
الــقــرارات األميركية جــاءت لتستهدف   

ّ
رغم أن

مشروع التسوية السياسية واملفاوضات الذي 
 القضية الفلسطينية.

ّ
يعتقدونه »وحيدًا« لحل

ــقـــول الـــكـــاتـــب واملــحــلــل  ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ ــــي هـ وفـ
»العربي الجديد«،  السياسي، تيسير محيسن، لـ
الــشــعــبــي  الــتــصــعــيــد   »اســــتــــمــــرار وتــــيــــرة 

ّ
إن

والحشد الدولي من قبل السلطة الفلسطينية 
واملساندة العربية الوازنة ملواقفها، قد يعيق 
ملدينة  الــســفــارة  بنقل  تــرامــب  قـــرار  يلغي  وال 
األميركية  اإلدارة  إصــرار  الــقــدس، كما يعرقل 
عــلــى إطـــــالق عــمــلــيــة مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مع 
الشعبي  »الــحــراك  أن  مضيفا  الفلسطينين«، 
في  ليست  السلطة،  وتحركات  والجماهيري 
جاهدة  تعمل  التي  األميركية،  اإلدارة  صالح 
للجلوس  واإلسرائيلين  الفلسطينين  لدفع 
على طاولة مفاوضات مع إغالق ملف القدس«.

لم تطأ قدم موسى البرلمان المصري )العربي الجديد(

هنية في تشييع القيادي في »حماس«، عماد العلمي )علي جاد اهلل/األناضول(

»والية سيناء« مسؤول عن االعتداء على مسجد الروضة )فرانس برس(

كشفت مقاطع 
فيديو نُشرت لعناصر 

انشقوا عن تنظيم 
»والية سيناء«، 
تفاصيل مثيرة 

عن توجهات هذا 
التنظيم، في وقت 
ازدادت االنشقاقات 

في صفوفه بشكل 
كبير، في الفترات 
األخيرة، وال سيما 

بعد مجزرة مسجد 
الروضة في 24 

نوفمبر/تشرين الثاني 
من العام الماضي

شبح  إبعاد  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  تحاول 
الحرب عن القطاع المحاصر أطول فترة ممكنة، لكنها رفعت درجة 

االستعداد بعد رصد حشود عسكرية كبيرة في الساعات الماضية
قضيةرصد

هجرة مكثفة قد يستفيد 
منها »جند اإلسالم«

المخاوف من حرب شاملة 
على غزة في ذروتها

خاصتقرير

تفجيرات 
بال إصابات

ذكرت مصادر أمنية 
مصرية، أمس الثالثاء، في 
سيناء، أن »عناصرها فّجرت 
3 عبوات ناسفة، مزروعة 

بطريق القوات األمنية 
في عدد من مناطق 

مكافحة اإلرهاب شمالي 
سيناء، من دون وقوع 

إصابات أو خسائر«. وذكرت 
أن »عملية التفجير حصلت 
بإطالق النار على العبوات 

من مسافة بعيدة«.

وجود »جند اإلسالم« 
سيشّجع عناصر »والية 
سيناء« على االنشقاق

استمر تحليق الطيران 
االستطالعي في أجواء 

غزة في الساعات األخيرة

عمل التنظيم على إحكام 
طوق الحصار اإلسرائيلي 

على القطاع

نفى النواب غير المزكين 
للسيسي التوقيع على 
استمارات تزكية موسى

ال يُستبعد تورط 
إسرائيل في محاولة نزع 

الوصاية الهاشمية

المقاومة تخشى 
أن يكون الحديث عن 

مناورات إسرائيلية خدعة 

ينفي النواب المصريون 
ممن لم يزّكوا ترشيح 

الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أن يكونوا 

قد زّكوا موسى 
مصطفى موسى

يخشى األردن من 
محاوالت تهدف إلى 

تجريده من الوصاية على 
المقدسات، اإلسالمية 

والمسيحية، في القدس 
المحتلة
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رجال بوتين في مرمى عقوبات واشنطن

»الئحة كرملين« 
أميركية

كروبي ينتقد خامنئي: تحّمل مسؤولياتك

هدية مجانية لدونالد ترامب

تتضمن الالئحة 
إدارة الكرملين بالكامل 

وكذلك الحكومة

فـــي خـــطـــوة أمــيــركــيــة تــصــعــيــديــة 
ــر مــــســــبــــوقــــة ضـــــــد روســــــيــــــا،  ــ ــيـ ــ غـ
األميركية  الــخــزانــة  وزارة  نــشــرت 
الئحة تشمل مسؤولني ورجال أعمال روسا 
عــقــوبــات، بموجب  تــفــرض عليهم  أن  يــمــكــن 
لها 

ّ
لتدخ إلى معاقبة موسكو  يهدف  قانون 

املفترض في االنتخابات الرئاسية التي فاز 
الـــذي اليــــزال يتعاطى  فيها دونــالــد تــرامــب، 
بحذر شديد مع هذا امللف، كما روسيا، التي 
رّدت على العقوبات بأنها تسعى إلى تطوير 
ــك عـــلـــى لــســان  ــ عــاقــتــهــا مــــع واشـــنـــطـــن، وذلــ
رئــيــســهــا، فــاديــمــيــر بــوتــني. والــائــحــة التي 
اإلثنني-الثاثاء،  ليل  منتصف  بعيد  شرت 

ُ
ن

بــالــكــامــل، وكــذلــك  الــكــرمــلــني  تــتــضــمــن إدارة 
الحكومة، ومسؤولني بارزين آخرين في إدارة 
بــوتــني، وتــضــم 114 ســيــاســيــا فــي املــجــمــوع، 
ــن تــعــتــبــرهــم  ــذيــ و96 مــــن رجــــــال األعــــمــــال الــ

الواليات املتحدة مقربني من بوتني.
وتألفت »الئحة الكرملني«، كما أطلق عليها، 
مـــن ســبــع صـــفـــحـــات، وهــــي غــيــر ســـريـــة، وال 
أنها تشمل  تفرض عقوبات فورية. والافت 
ــة، بــمــن  ــيــ جــمــيــع قــــيــــادات الـــحـــكـــومـــة الــــروســ
فــيــهــم رئـــيـــس الــــــــوزراء دمـــيـــتـــري مــدفــيــديــف 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي الفــــــــروف. كــمــا 
الــــــوزراء،  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  فــيــهــا  أدرج 
إيــغــور شــوفــالــوف، ونـــواب رئيس الحكومة، 
خلوبونني،  ألكساندر  بريخودكو،  سيرغي 

والــخــيــبــة إزاء نــشــر الــائــحــة الــجــديــدة. وقــال 
ــا(،  ــدومــ رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــــروســــي )الــ
فياتشيساف فولودين، في بيان، إن »عقوبات 
جديدة ضد روسيا ستؤدي إلى تاحم أكبر 
فـــي مــجــتــمــعــنــا«. مـــن جــهــتــه، قــــال فــاديــمــيــر 
دجــــــابــــــاروف، نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 

الخارجية في مجلس االتحاد، املجلس األعلى 
فـــي الـــبـــرملـــان، فـــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة 
بعاقات.  نرتبط  »رسميا  نوفوستي«،  »ريــو 
لــطــبــقــة  ــقـــوبـــات  عـ ــة  الـــائـــحـ هـــــذه  إدراج  لـــكـــن 
 عاقاتنا 

ّ
النخبة الحاكمة في بادنا يعني أن

الائحة   
ّ
أن مضيفا  تــقــطــع«،  ألن  طريقها  فــي 

الروسية.  الشؤون  في  فاضحا«   
ً
»تدخا تعّد 

وانقضت، اإلثنني، مهلة نشر الائحة بموجب 
املاضي،  العام  الكونغرس،  قانون وافــق عليه 
املنتقدون  الــذي يقول  ترامب  اعتراضات  رغم 
في الواليات املتحدة إنه أبدى ممانعة غريبة 

النتقاد روسيا أو بوتني. 
نـــفـــســـه، رفــــضــــت وزارة  ــانــــون  ــقــ الــ وبـــمـــوجـــب 
أي شركة  معاقبة  أيضا  األميركية  الخارجية 

تعاماتها  خلفية  على  أجنبية،  أو  أميركية 
ــلــــحــــة روســـــيـــــة أو وكـــــــاالت  مـــــع شـــــركـــــات أســ
ــــك غــيــر  اســـتـــخـــبـــارات. وقــــالــــت الـــــــــوزارة إن ذلـ
ضروري، ألن حكومات في أنحاء العالم ألغت 
الروسية،  الشركات  تلك  باملليارات مع  عقودًا 
خــشــيــة تــحــرك أمــيــركــي أو عــقــوبــات ثــانــويــة. 
ووافــــق املــشــرعــون األمــيــركــيــون عــلــى الــقــانــون 
الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســــم »الــــــرد عــلــى خــصــوم 
يتخذ  أاّل  خشية  العقوبات«،  بقانون  أميركا 
ــرامــــب، خـــطـــوات صـــارمـــة ملــعــاقــبــة مــوســكــو  تــ
ومسؤولني روس على التدخل في االنتخابات 

األميركية ودورهم في زعزعة أوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

في تصعيد أميركي 
غير مسبوق ضد روسيا، 

نشرت وزارة الخزانة 
األميركية أكبر الئحة 
لمقربين من الرئيس 

فالديمير بوتين، يمكن أن 
تفرض عليهم عقوبات

مهدي كروبي انتقد دور الحرس الثوري )فرانس برس(

)Getty/ترامب يريد استغالل الوثيقة إلقالة مولر )أليكس وونغ

)Getty/قال بوتين إن موسكو ال ترغب في تفاقم الموقف )ميخائيل سفيتلوف

طهران ـ العربي الجديد

نشر مــوقــع »ســحــام نــيــوز« التابع لحزب 
»اعتماد ملي«، رسالة بعثها أمني الحزب، 
اإلصاحي  الخضراء،  الحركة  رمــوز  أحــد 
مهدي كروبي، الخاضع لإلقامة الجبرية، 
إلى املرشد اإليراني األعلى علي خامنئي، 
سياساته  مسؤولية  بتحّمل  فيها  طالبه 
ــقــــود الـــثـــاثـــة  ــعــ ــا خــــــال الــ الــــتــــي اتــــخــــذهــ
األخــيــرة، بـــداًل مــن إلــقــاء الخطب وانتقاد 
اآلخرين. واعتبر كروبي، في الرسالة التي 
نــشــرت أمــس الــثــاثــاء، أن »اإلصـــاح يبدأ 
مــن تــحــّمــل كــل طـــرف مــســؤولــيــة أفــعــالــه«، 
ــــى إصــــــاح األوضــــــاع  ــا خــامــنــئــي إلـ ــيــ داعــ
أو  األمـــور،  إعـــادة ترتيب  وتسريع عملية 
ستواجه إيران كارثة عميقة في املستقبل 

القريب، حسب وصفه. 
وقال كروبي، الذي كان مرشحا لانتخابات 
عــــام 2009 ويــخــضــع منذ  فـــي  الـــرئـــاســـيـــة 
سنوات لإلقامة الجبرية، في الرسالة التي 
إنــه منذ وصــول األخير  وجهها لخامنئي 
إلى رأس السلطة، قام بتنحية العديد من 
قوات الثورة اإلسامية األصيلة ووضعها 
ــتــــي بــــدأت  ــاتـــه الــ ــيـــاسـ جـــانـــبـــا، لــيــطــبــق سـ

نتائجها باالنعكاس في الباد اليوم. 
ورأى كروبي أن خامنئي، كمرشد للباد، 
الراهنة،  األوضـــاع  كــل  مسؤولية  يتحمل 
مركزًا على ضــرورة أن يبدأ بالتعامل مع 
ما يحدث، بصفته مرشدًا. وكتب كروبي 
مـــخـــاطـــبـــا خـــامـــنـــئـــي أن »االحـــتـــجـــاجـــات 
ــبــــاد ضــد  األخــــيــــرة الـــتـــي خـــرجـــت فــــي الــ
الظلم والفساد والتمييز، ما هي إال جرس 

ملطالب  بنفسك  تتنّبه  أن  يستدعي  إنــذار 
الشارع«. واعتبر أن العديد من املؤسسات 
األفــراد،  لبعض  ملعبا  باتت  االقتصادية 
وأن أكثر من 50 في املائة من ثروات الباد 

أصبحت في يد بعض الجهات الحاكمة، 
وهــو مــا ال يخضع ألي رقــابــة. كــذلــك ذّكــر 
أنــه بوجود هــذه الــظــروف، فمن الطبيعي 
املجتمعية  والــطــبــقــات  الــكــتــل  تــتــبــدل  أن 
ــودًا  ــ ــا وقـ ــانـــت يـــومـــا مــ الــضــعــيــفــة الـــتـــي كـ
للثورة اإلسامية، إلى برميل من البارود، 
واصـــفـــا الــنــظــام الـــيـــوم وكـــأنـــه يــقــف على 
منحدر ويشعر بالخطر من تجّمع بضعة 

آالف يعترضون على الظلم والفساد.
ــي، إلـــى  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــد اإليـ ــــرشـ ودعـــــــا كـــــروبـــــي، املـ
إصــــدار قـــرار إلطـــاق ســـراح كــل املعتقلني 
فــي الــســجــون، قــبــل أن يــتــم ارتــكــاب املــزيــد 
مــــن الـــــكـــــوارث. وانـــتـــقـــد كــــروبــــي فــــي جـــزء 
آخـــر مـــن الـــرســـالـــة، دور الـــحـــرس الــثــوري 
له في الشؤون االقتصادية 

ّ
اإليراني وتدخ

والفعاليات السياسية، معتبرًا أن صورة 
ــاتـــت مــشــوهــة  ــــذه املـــؤســـســـة الـــثـــوريـــة بـ هـ
لـــدى الـــشـــارع، واألكــثــر مــن ذلـــك أن بعض 
ملفات  فــي  متورطني  أصبحوا  أعضائها 
إزاء  التصرف  إلــى  فــســاد، ودعـــا خامنئي 

ل الحرس في قضايا ثانية.
ّ

ملف تدخ
وفي جانب آخر، انتقد كروبي عمل الحوزة 
 عن مجلس خبراء القيادة، 

ً
العلمية، فضا

املسؤول من جهته عن تقييم عمل املرشد 
ــه، وخــــاطــــب خــامــنــئــي  ــ ــلـــف لــ ــار خـ ــيــ ــتــ واخــ
ترافق  املرشد  إلى منصب   »وصولك 

ً
قائا

مــع تنحية الــعــديــد مــن األطــــراف الــثــوريــة، 
ــــه خـــال الــــدورة  ــل إلـــى ذروتـ ــذا مـــا وصـ وهــ
ــيـــة ملـــجـــلـــس الـــخـــبـــراء،  ــثـــانـ ــيـــة الـ االنـــتـــخـــابـ
فــتــم إقــصــاء الــعــديــد مــن الــوجــوه املستقلة 
معناها،  املؤسسة  هــذه  ففقدت  والثمينة، 
وتبدلت إلى مجلس تنحصر وظيفته في 

اإلشادة والثناء«.
املطولة،  الــرســالــة  مــن  ثانية  مقاطع  وفــي 
تــــــحــــــّدث كــــــروبــــــي عــــــن عــــاقــــتــــه املــــقــــربــــة 
 عــن رجــال 

ً
بخامنئي فــي املـــاضـــي، فــضــا

ــارزة أخــــرى شــاركــت  ــ ديـــن وشــخــصــيــات بـ
فــي الــثــورة اإلســامــيــة، وخــاطــبــه بوصفه 
»مـــرشـــد الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة« و»آيــــة 
انتقاداته  الــلــه«، واستند في طــرح بعض 
عــلــى بــنــود مـــن الـــدســـتـــور اإليــــرانــــي. كما 
عـــــاد وذّكــــــــره بـــمـــا حـــــدث فــــي عـــــام 2009، 
مــــجــــددا اتـــهـــامـــاتـــه لــبــعــض الـــجـــهـــات مــن 
قبيل الــحــرس والــبــاســيــج بــتــزويــر نتائج 
 »ألــــم يكن 

ً
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قـــائـــا

مــن األفــضــل تلبية مــطــالــب الـــشـــارع، بــداًل 
من اللجوء إلى العنف والوقوف في وجه 

املسيرات املليونية«.
الرسالة،  ودعا كروبي، املرشد، في ختام 
إلـــى إيــقــاف اإلهـــانـــات الــتــي تــصــدر بحقه 
مير حسني موسوي،  اإلصــاحــي  وبحق 
معتبرًا  الجبرية،  لإلقامة  كذلك  الخاضع 
أن إطـــــاق الــتــهــم ضــدهــمــا بــــات مــبــاحــا، 
وأعــــــــرب عــــن جـــهـــوزيـــتـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
مستشاريه في أي مناظرة حول ما حدث 

في 2009، وما بعدها.

واشنطن ـ أحمد األمين

بلغ السجال األميركي حول دور »أف بي آي« 
واملؤسسات األمنية األخرى خال انتخابات 
ــع تـــصـــويـــت األعـــضـــاء  عـــــام 2016 ذروتـــــــه مــ
الــجــمــهــوريــني فـــي لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات في 
مجلس الـــنـــواب، لــصــالــح نــشــر وثــيــقــة سرية 
الــفــدرالــي  التحقيقات  مكتب  دور  فــي  تشكك 
خــال إدارة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، 
وتتهمه بــالــتــدخــل لــصــالــح مــرشــحــة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي النــتــخــابــات الــرئــاســة هــيــاري 
كلينتون، ومحاربة حملة املرشح الجمهوري 
بذريعة  عليها،  والــتــجــســس  تــرامــب  دونــالــد 

التحقيق في شبهة االختراق الروسي.
ــنـــني  ــوم االثـ ــ ــيـــت األبــــيــــض يــ ــبـ ــع تـــســـلـــم الـ ــ ومــ
النواب  كتبها  التي  السرية  الوثيقة  الفائت، 
الــجــمــهــوريــون فـــي لــجــنــة االســتــخــبــارات في 
مجلس النواب األميركي، وقرار نشرها أمام 
ــرأي الـــعـــام، يــكــون تـــرامـــب قـــد امــتــلــك ورقـــة  ــ الـ
الروسية.  التحقيقات  مصير  ستحدد  مهمة 
وحسب مسؤولني أميركيني، فإن ترامب بدأ 
على  مستشاريه  كبار  مع  الوثيقة  بمراجعة 
أن يتخذ موقفا نهائيا بشأن نشرها أو عدمه 
بعد اجتماع يعقده مع مجلس األمن القومي، 
وبحث ما تتضمنه وما إذا كان نشرها يلحق 

ضررًا باألمن القومي األميركي.
إلى  مّيال  الرئيس  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
ــرأي الـــعـــام األمــيــركــي  ــ ــام الــ ــ نــشــر الــوثــيــقــة أمـ
املعلنة سابقا  مواقفه  مع  تماما  تتفق  ألنها 
ــة  ــيـ ــنـ األمـ واملـــــؤســـــســـــات  آي«  بـــــي  »أف  مـــــن 
األميركية األخرى التي اتهمها خال الحملة 
أداة سياسية  االنتخابية بأنها تحولت إلى 
بيد إدارة أوباما والحزب الديمقراطي. أضف 
إلى ذلك أن نشر الوثيقة النيابية املؤلفة من 
أربع صفحات، قد يمّهد الطريق أمام الرئيس 
الروسي  التدخل  فــي  الــخــاص  إلقــالــة املحقق 

روبــــرت مــولــر، خــصــوصــا أنــهــا أطــاحــت قبل 
نـــشـــرهـــا بـــنـــائـــب مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفدرالي أندرو مكايب الذي يعتبر أحد أبرز 
خــصــوم تــرامــب والــرجــل الثاني فــي »أف بي 

آي«.
كما أن نشر الوثيقة قد يمّهد الطريق أيضا 
ص من خصم آخر في وزارة 

ّ
أمام ترامب للتخل

الــعــدل، هــو القاضي رود روزنــســتــايــن، الــذي 
تكشف الوثيقة أنه أصدر تصريحا قانونيا 
أيار/مايو عام  لــدى تعيينه في منصبه في 
2016 سمح ألجهزة األمن األميركية بمراقبة 
املستشارين في حملة  أحد  كايج،  نيكوالس 
تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة املــشــتــبــه بــعــاقــاتــه مع 

أجهزة االستخبارات الروسية.
املــــســــؤول األول عــن  ــن  ــايـ ــتـ ويــعــتــبــر روزنـــسـ
التحقيقات الروسية، بعد أن نأى وزير العدل 
وهو  التحقيقات،  عــن  بنفسه  سيشنز  جــف 
التدخل  فــي  التحقيقات  اســتــمــرار  قــرر  الـــذي 
الـــروســـي، وعــــنّي مــولــر محققا خــاصــا بــدون 

موافقة إدارة ترامب.
أيــــام يمكنه خالها  الــرئــيــس خــمــســة  وأمــــام 
نشر  الــرئــاســي، ومنع  الفيتو  حــق  استخدام 
الــوثــيــقــة املــؤلــفــة مـــن أربــــع صــفــحــات، والــتــي 
كتبها دافني نيونز النائب الجمهوري املؤيد 
لـــتـــرامـــب، واملــــســــؤول عـــن لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات 

الروسية في مجلس النواب األميركي.
ــاء تـــصـــويـــت الـــجـــمـــهـــوريـــني عـــلـــى نــشــر  ــ وجــ
الديمقراطيني  مــحــاوالت  على  ردًا  الوثيقة 
وعــــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــني إصـــــــدار تــشــريــع 
فـــي الــكــونــغــرس، يــؤمــن الــحــمــايــة للمحقق 
ــي، ويــمــنــع  ــ ــروســ ــ الــــخــــاص فــــي الــــتــــدخــــل الــ
ــتـــه مــــن مــنــصــبــه بــعــدمــا  ــالـ ــيـــس مــــن إقـ الـــرئـ
كشفت »نيويورك تايمز« أن ترامب كان قد 
أمر في شهر حزيران املاضي بإقالة مولر، 
لكن املستشار القانوني في البيت االبيض 

رفض ذلك وهدد باالستقالة.

لإلقامة  كروبي  مهدي  يخضع 
سنوات.  منذ  منزله  في  الجبرية 
على  بالتحريض  متهم  أنه  كما 
في  اصــطــالحــً  يسمى  ــات  ب مــا 
إلى  ــارة  إشـ فــي  بالفتنة،  ــبــالد  ال
الخضراء،  الحركة  احتجاجات 
اعتراضً  مؤيدوها  خــرج  التي 
فاز  التي  االنتخابات  نتائج  على 
ــظ مــحــمــود  ــاف ــح ــم فــيــهــا ال
أحمدي نجاد بدورة رئاسية ثانية، 
بعد  حملت  االحتجاجات  كون 
منتقدة  سياسية  شعارات  ذلــك 
ــت الــمــرشــد  ــاولـ ــلــنــظــام، وطـ ل
كروبي  وتعرّض  كذلك.  نفسه 

لوعكات صحية عديدة.

تحت اإلقامة 
الجبرية

فــيــتــالــي مـــوتـــكـــو، اركــــــــادي دفـــوركـــوفـــيـــتـــش، 
أولغا غولوديتس، دميتري كوزاك ودميتري 
روغـــوزيـــن. وعــلــى الــائــحــة أيــضــا أســمــاء 22 
ــاء هــيــئــات روســيــة  ــ وزيـــــرًا، إضـــافـــة إلـــى رؤسـ
أخـــــرى، وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، بــمــن فيهم 
رئيسا مجلسي الدوما واالتحاد الروسيني، 
وأعــــضــــاء مــجــلــس األمــــــن الـــقـــومـــي، ومــــــدراء 
تــنــفــيــذيــون لـــشـــركـــات حــكــومــيــة كــبــيــرة مثل 
مـــجـــمـــوعـــة الـــطـــاقـــة الـــعـــمـــاقـــة »روســـنـــفـــت« 
ومــصــرف »ســبــيــربــنــك«، ورجـــال أعــمــال كبار 
في قطاع املعادن، ومدير »غازبروم«، الشركة 
الحكومية املهيمنة على قطاع الغاز، فيكتور 

زوبكوف.
ووضعت في هذه القائمة كذلك، أسماء رجال 
أعـــمـــال روس كـــبـــار، مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تــقــّدر 
ثرواتهم بمليار دوالر على األقل. كما يشمل 
مــلــحــق ســــري لــائــحــة، مــســؤولــني حــكــومــني 
 مرتبة، أو شخصيات روسية ال تتعدى 

ّ
أقــل

ثروتها املليار دوالر.
وفي تعاٍط مغاير ملا هو معتاد، رّد الكرملني 
بــحــذر على نشر الــائــحــة، مــؤكــدًا أنــه يرغب 
في »تحليلها« الستخاص النتائج، بداًل من 
»االستسام لانفعاالت«. وقال الناطق باسم 
الــكــرمــلــني، ديــمــتــري بــيــســكــوف، فــي لــقــاء مع 
أواًل،  )الائحة(  تحليلها  »علينا  صحافيني 
إنــهــا أمــر غير مــســبــوق«، مضيفا »إنـــه ليس 
اليوم األول الذي نتعّرض فيه لعدوانية، لذلك 
يجب عدم االستسام لانفعاالت، وعلينا أن 

نفهم ثّم نقوم بصياغة موقفنا«.
ــــدوره، قـــال بـــوتـــني، مــتــهــكــمــا، خـــال حــديــث  بــ
أمس  مــوســكــو،  فــي  انتخابية  فــي فعالية  لــه 
ــه ليس  ــه شــعــر »بـــاإلهـــانـــة« ألنــ ــاء، إنــ ــثـــاثـ الـ
مـــدرجـــا عــلــى الــقــائــمــة، واصـــفـــا إيـــاهـــا بأنها 
ــّر بــــالــــعــــاقــــات بــني  ــــوة عــــدائــــيــــة« تــــضــ ــــطـ »خـ
أنــه أضــاف أن موسكو ال ترغب  البلدين. إال 
في تفاقم املوقف، وتسعى »لتطوير العاقات 
بـــالـــقـــدر نــفــســه الـــــذي يــســعــى إلـــيـــه نــظــراؤنــا 

األميركيون«.
كـــذلـــك، أعــــرب مـــســـؤولـــون روس عـــن الــغــضــب 
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ضم 14 مليون مصري لدافعي الضرائب
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

املــالــيــة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  قــــال 
الــحــكــومــة ستعلن  إن  املــصــريــة، 
قــــريــــبــــا عــــــن قــــــواعــــــد مـــحـــاســـبـــة 
املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الصغر 
ضـــريـــبـــيـــا، مــتــوقــعــا ضــــم نـــحـــو 14 مــلــيــون 
ممول جديد ملنظومة الضرائب خال الفترة 

املقبلة.
وأوضــــــــــح املــــــســــــؤول فـــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
ــقـــواعـــد  ــذه الـ ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن هــ ــعــ »الــ ـــ لــ
النظام  تعديل  إطـــار  فــي  تــأتــي  املحاسبية، 
ــــن بـــــرنـــــامـــــج اإلصـــــــــاح  ــمـ ــ الـــــضـــــريـــــبـــــي، ضـ
االقــــتــــصــــادي، مــضــيــفــا أن حـــجـــم الــتــهــرب 
الضريبي نما بشكل كبير، ليبلغ 120 مليار 

جنيه )6.8 مليارات دوالر( سنويا.
وأضــــــــــاف: »نـــســـتـــهـــدف اســــتــــقــــرار الـــنـــظـــام 
الضريبي سواء من خال سعر الضريبة أو 
اإلعفاءات، لذا لن يكون هناك تعديل مرتقب 

بخاف إصدار قواعد محاسبة املشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر«.

ومــن املتوقع أن تصل اإليـــرادات الضريبية 
في موازنة العام املالي الحالي 2018/2017 
نحو 603 مليارات جنيه )34 مليار دوالر(. 
وتــمــثــل الــضــرائــب الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن حجم 

إيرادات املوازنة.
وتتخذ الحكومة منذ نهاية 2016 العديد من 
اإلجراءات، بناء على مطالب صندوق النقد 
الـــدولـــي، لــزيــادة املــــوارد املــالــيــة، لــســد عجز 
املوازنة، بينما تشير البيانات الرسمية إلى 

استمرار العجز عند مستوياته املتفاقمة.
ــر املــالــيــة  ــ ــائـــب وزيــ ــال مــحــمــد مـــعـــيـــط، نـ ــ وقــ
املــصــري لــشــؤون الــخــزانــة لــوكــالــة رويــتــرز، 
بـــاده رفــعــت توقعاتها  الــثــاثــاء، إن  أمـــس 
إلــى 9.4% فــي السنة املالية  املــوازنــة  لعجز 
ــاع أســــعــــار الــنــفــط  ــ ــفـ ــ الـــحـــالـــيـــة، بـــســـبـــب ارتـ

العاملية وأسعار الفائدة املحلية.
السابق عجزًا  في  تستهدف  وكانت مصر 

نسبته نحو 9% في السنة املالية الحالية. 
ــامـــجـــا لـــإلصـــاح  ــــذت الـــحـــكـــومـــة بـــرنـ ــفـ ــ ونـ
االقــــتــــصــــادي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــرض مــن 
تضمن  دوالر،  مليار   12 بقيمة  الصندوق 
ــــرض ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة بــنــســبــة  فـ
تــعــويــم سعر  إلــــى 14%، وقــــــررت  وصـــلـــت 
العمات األجنبية، ما  أمــام  الجنيه  صرف 
أدى إلى تهاوي قيمته، وقلصت دعم أسعار 

الطاقة واملحروقات واملواد االستهاكية.
وال تـــفـــّوت الــحــكــومــة فـــرصـــة حــتــى تــرفــع 
ــار عـــن مــخــتــلــف الــخــدمــات والــســلــع  ــعـ األسـ
ــــادت مــصــادر مطلعة  بشكل مــتــاحــق. وأفـ
فــي وزارة الــنــقــل، بـــأن وزيـــر الــنــقــل، هشام 
ــذ قـــــــــرارًا نـــهـــائـــيـــا بــتــطــبــيــق  عـــــرفـــــات، اتــــخــ
الزيادات الجديدة ألسعار تذاكر القطارات 
عــلــى اخـــتـــاف درجـــاتـــهـــا، اعــتــبــارًا مـــن غــٍد 

الخميس.
وســتــرتــفــع تــذاكــر قــطــارات الــدرجــة الثانية 
بنسبة 60%، والعادية بنسبة 200%، والتي 

ومتوسطي  املوظفني  مــن  املــايــني  يرتادها 
الــزيــادات،  وطاولت  يوميا.  والفقراء  الدخل 
»الــعــربــي  بــحــســب املـــصـــادر، فـــي تــصــريــح لـــ
ــر قــــطــــارات الـــدرجـــة  ــذاكـ ــار تـ ــعـ الـــجـــديـــد« أسـ

األولى )مكيفة( بنسبة %40.
وكـــان »الــعــربــي الــجــديــد« قــد انــفــرد، فــي 28 
بــمــوعــد  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الزيادة املرتقبة، الذي كشف عنه وزير النقل 
أن  البرملان، مؤكدًا  النقل في  ألعضاء لجنة 
الزيادة جاءت بناًء على تكليف من الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
فــي تصريحات إعامية،  النقل  وبــرر وزيــر 
مساء اإلثنني املاضي، خسائر قطاع السكك 
جنيه،  مليون   660 بلغت  الــتــي  الــحــديــديــة، 
خال الخمسة عشر شهرًا األخيرة، معتبرا 
أن تذاكر القطارات ستظل تحظى بنسبة من 
دعم الدولة، عقب تطبيق الزيادات الجديدة، 
إلــى 300% لتذاكر  الــدعــم يصل  أن  بــدعــوى 

القطارات العادية، التي تخدم الضواحي.

مراكش ـ محمد الرجوب

أكد رئيس الحكومة املغربية، سعد الدين العثماني، 
ــرار وطــنــي  ــقـ ــم بـ ــرار تــعــويــم الــعــمــلــة الــوطــنــيــة تـ ــ أن قـ
ــــاءات مــن أي جــهــة خــارجــيــة، الفتا  خــالــص، دون إمـ
إلــى أن بــاده منفتحة على تجارب  في الوقت نفسه 

ونصائح اآلخرين وتأخذ بها إذا ما كانت مقنعة.
الجلسة  فــي  الــثــاثــاء  أمــس  العثماني يتحدث  وكـــان 
االفـــتـــتـــاحـــيـــة ملـــؤتـــمـــر »االزدهــــــــــار لــلــجــمــيــع - تــعــزيــز 
الذي  العربي«،  العالم  في  الشامل  والنمو  الوظائف 
الدولي، بالشراكة مع وزارتي  النقد  ينظمه صندوق 

االقتصاد واملالية في املغرب، وصندوق النقد العربي، 
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
الشهر  من  الرابع عشر  في  املغربية  اململكة  وانتقلت 
الجاري، من نظام الصرف الثابت، إلى نظام الصرف 
املــرن لــلــدرهــم، وهــي خطوة قــال رئيس الحكومة في 
املــغــرب إن »الــتــفــكــيــر بــهــا بـــدأ مــنــذ 10 ســـنـــوات، وتــم 
اتــخــاذهــا بعد الــتــشــاور الكافي مــع كــل األطـــراف ذات 

العاقة، واتخاذ ما يلزم لضمان نجاحها«.
ــقــــرار تـــم بـــالـــتـــشـــاور مـــع األطـــــراف  وشـــــدد عــلــى أن الــ
أي جــهــة  مــــن  ــــاء  إمــ الـــخـــضـــوع ألي  الـــوطـــنـــيـــة، دون 
لدينا مشكلة في  »نــحــن ليس  قـــال:  خــارجــيــة، ولكنه 

ــرى، ولــديــنــا إمــكــانــيــة  ــ االنــفــتــاح عــلــى الــتــجــارب األخــ
ال  ولــكــن  منهم،  اقتنعنا  إذا  اآلخــريــن  مــن  لاستفادة 

أحد يستطيع أن يملي علينا أي قرار«.
وأكــد أن املغرب يخوض مرحلة جديدة من االنفتاح 
ــعــــديــــات  ــتــ ــة، مــــنــــذ الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واإلصـــــــــاحـــــــــات االقــ
الدستورية عام 2011، وتقدم موقع الباد في مؤشر 
قطاع األعمال من 128 في عام 2012، إلى املوقع 69 في 
العالم املاضي، و»لدينا خطة استراتيجية للوصول 

إلى املرتبة 50 في العام 2021«. 
ــات  ــ ــــاحــ ــت نـــفـــســـه إلــــــى أن »اإلصــ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ وأشـــــــــار فـ
االقـــتـــصـــاديـــة تــســيــر بـــالـــتـــوازي مـــع خــطــط للحماية 

االجــتــمــاعــيــة والـــعـــدالـــة فـــي الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة«. من 
جهته، وصف جهاد أزعور، مدير إدارة آسيا الوسطى 
والشرق األوســط في الصندوق، نظام سعر الصرف 
الجديد بأنه خطوة في االتجاه الصحيح نحو زيادة 
مركز  إلــى  وتحويلها  لاستثمارات  اململكة  جاذبية 

في مجال الخدمات املالية ألفريقيا.
ــال أزعــــــور وفـــقـــا لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«:  »أعـــتـــقـــد أن  ــ وقـ
ــه... بــدعــمــنــا. نحن  ــ ــــاح مــخــطــط لـ مــســارهــم فـــي اإلصـ
راضــــون جـــدا عــن طــريــقــة أدائـــهـــم«، مضيفا أن إلــغــاء 
معظم الدعم على الوقود وإصــاحــات أخــرى أتاحت 

للمغرب تعزيز النمو االقتصادي.

العثماني: تعويم الدرهم المغربي قرار داخلي

البطالة العربية %49
توقع عبد الرحمن بن عبدالله 

الحميدي، رئيس مجلس إدارة 
صندوق النقد العربي، ارتفاع 

مستويات البطالة بني الشباب في 
الدول العربية، إلى 49% بحلول 

عام 2040، في حال استمرار نمط 
التنمية الحالي. وقال الحميدي في 

بيان على هامش مشاركته في 

مؤتمر »االزدهار للجميع.. تعزيز 
الوظائف والنمو الشامل في العالم 

العربي« الذي ينظمه صندوق النقد 
الدولي بالعاصمة املغربية الرباط، 
الذي اختتم أعماله، أمس الثالثاء 
بمراكش بعد يومني من االنعقاد،

 إن مستويات البطالة للشباب 
حاليا، تتعدى في املتوسط نسبة 
29%. وتتركز بطالة الشباب في 

الدول العربية لدى أوساط املتعلمني، 
الذين يشكلون في بعض الدول 

نسبة تصل إلى 40% من إجمالي 
العاطلني عن العمل. وأضاف أن 

مواجهة تحديات التشغيل والنمو 
الشامل في الدول العربية، ترتكز 
على ثالثة محاور، أولها: تعزيز 

جهود التنويع االقتصادي، وثانيها 
العمل على خلق البيئة الحاضنة 
لإلبداع واالبتكار للشباب ورواد 

األعمال واملشاريع الصغيرة، 
وتعزيز فرص الوصول للتمويل 

والخدمات املالية املناسبة.

أذون خزانة كويتية
أعلن بنك الكويت املركزي، أمس 

الثالثاء، بيع أذون خزانة حكومية 
بقيمة 200 مليون دينار )660 
مليون دوالر(، نيابة عن وزارة 
املالية. واإلصدار الجديد، يأتي 

لتعزيز السيولة النقدية بالسوق 
الكويتية، وهو الرابع منذ بداية 

2018، ليصل اإلجمالي إلى 920 
مليون دينار )3.07 مليارات 

دوالر(. وأظهرت بيانات البنك 
املركزي، على موقعه اإللكتروني، أن 

أجل األذونات يبلغ 3 أشهر بعائد 
2%، إذ تستحق في األول من مايو/ 

أيار 2018.
وبحسب البيانات، التي أوردتها 

األناضول، وصل حجم الطلب على 
األذون، نحو 1.16 مليار دينار 

)3.87 مليارات دوالر( بتغطية 5.8 
مرات.

استثمارات صينية في إيران
قال محمد خزاعي، رئيس مؤسسة 
االستثمار مساعد وزير االقتصاد 

اإليراني، إن مجموع االستثمارات 
التي وظفتها الشركات الصينية 

بشكل مباشر في إيران بلغ نحو 
2.3 ملياَري دوالر خالل نحو 4 

سنوات، في حني كانت ال تتجاوز 
110 ماليني دوالر خالل الفترة من 

1996 وحتى 2013.
واوضح محمد خزاعي في كلمة له 
خالل الدورة الثالثة ملنتدى الفرص 
التجارية واالستثمارية بني إيران 

والصني، أمس، في طهران أن إيران 
تغطي أكثر من 8% من احتياجات 
الصني للطاقة واملشتقات النفطية 

والغاز، الفتا إلى أن صادرات الخام 
اإليراني إلى بكني بلغت 11 مليار 

دوالر سنويًا وهذا الحجم، هو 
األعلى في العقد األخير.

أخبار

عودة البريق 
للساعات 

السويسرية

ارتفعت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 2.7% بنهاية العام املاضي 2017، لتنهي بذلك موجة تراجع خال العامني السابقني، وذلك وفقا ملا أعلنه 
اتحاد صناعة الساعات السويسرية، أمس الثاثاء. وقد بلغت قيمة املبيعات الخارجية 19.9 مليار فرنك سويسري )20.8 مليار دوالر(، على الرغم من 
تراجع مبيعات ساعات املعصم املباعة في الخارج إلى أدنى مستوى لها منذ حدوث األزمة االقتصادية في عام 2009. وأوضح اتحاد صناعة الساعات، 
أنه بينما فقدت املنتجات في القطاع منخفض السعر، شعبيتها في العام املاضي، عوضت الساعات األكثر تكلفة، هذا التراجع بشكل كبير. وجاءت 

الصني في صدارة الدول األكثر نموا في استيراد املنتجات السويسرية بنسبة 18.8%، فيما انكمش سوق الواليات املتحدة بنسبة %4.4.

اقتصاد
األربعاء 31  يناير/ كانون الثاني   2018 م  14  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1248  السنة الرابعة
Wednesday 31 January 2018

)فرانس برس(
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تونس ـ بسمة بركات

املفروضة  العقوبات  األوروبــــي  االتــحــاد  مـــّدد 
على الرئيس التونسي املخلوع، زين العابدين 
بــن عــلــي، وعـــدد مــن أقــربــائــه وإضــافــة صهره، 
العقوبات نظرًا  قائمة  املــاطــري، ضمن  صخر 

التهامه بالفساد واختالس أموال عمومية.
ــي،  ــ وجــــاء فـــي بــيــان ملــجــلــس االتـــحـــاد األوروبــ
أمس الثالثاء، أن »القيود الخاصة بتونس تم 
تمديد سريانها حتى 31 يناير/كانون الثاني 
2019«. ومع إدراج مجلس االتحاد األوروبــي 
صــهــر بــن عــلــي، محمد صــخــر املـــاطـــري، على 
املدرجة  األفـــراد  عــدد  العقوبات، وصــل  قائمة 
أســمــاؤهــم عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة 
ــتــــونــــســــي املـــخـــلـــوع  ــيــــس الــ ــرئــ ــالــ الــــخــــاصــــة بــ

وحاشيته إلى 5 أشخاص.
وأكــــــد املـــحـــامـــي مــحــمــد لــــهــــادي مـــديـــمـــغ، فــي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تــمــديــد  ـــ تـــصـــريـــح لــ
الــعــقــوبــات يـــنـــدرج فـــي إطــــار لـــوائـــح االتــحــاد 
األوروبــــــــــي فــــي مـــقـــاومـــة الـــفـــســـاد وتــبــيــيــض 
األمــوال، وهو إجراء يتم سنويًا، حتى وإن لم 
التونسية، موضحا  الحكومة  يكن بطلب من 

الكويت ـ محمود بدير

تحقيق  الكويت،  فــي  رسمية  بيانات  أظــهــرت 
ــة  ــدولــ ــــي الــ الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فـ
إلى  لتصل  التوقعات،  فاقت  أرباحا  النفطية، 
903 مــاليــن ديــنــار )3 مــلــيــارات دوالر( خالل 
العام املالي املاضي، الذي انتهي في مارس/ 
 %32 نحو  على  بــذلــك  مستحوذة   ،2017 آذار 

من إجمالي أرباح القطاع الخاص.
وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة ضــمــن تــقــريــر 
لوزارة املالية عن أداء الشركات املالي، اطلعت 

أن أي أموال تودع في البنوك األوروبية، والتي 
تكون حولها شبهات فساد، يتم تجميدها أو 

التحفظ عليها. 
كانت  التونسية  السلطات  أن  مديمغ  واعتبر 
قد طالبت باستعادة األمــوال املنهوبة، ولكن 
هذا امللف لم يشهد تحركًا بالنسق املطلوب، 
وخــاصــة فــي ســويــســرا حــيــث تــوجــد لــوبــيــات 

بنكية تمنع الكشف عن بعض الحسابات.
وأشار املحامي التونسي، إلى أن هناك العديد 
مــن الــعــراقــيــل فــي الكشف عــن حقيقة األمـــوال 
معقدة  التبييض  عملية  أن  معتبرا  املنهوبة، 
ــن جــمــيــع  جـــــدًا وأحــــيــــانــــًا يــصــعــب الـــكـــشـــف عــ
األرصدة والوصول إليها، مشيرا إلى أن إدراج 
الحكومة  يكون بطلب من  قد  بن علي،  صهر 
التونسية في إطار التهم املوجه إليه بالفساد 

والقضايا املرفوعة ضده في تونس. 
وأضـــاف أن هــذا الــقــرار يهم جميع األرصـــدة، 
األوروبــــي، وهو  املــركــزي  للبنك  التي تخضع 
خاصة  منقوصا،  يظل  ولــكــن  مطلوب  إجـــراء 
وأن عــديــد الــعــوامــل قـــد تــتــحــكــم فــيــه، ومنها 
عـــوامـــل ســيــاســيــة، تــخــضــع لــعــالقــة االتـــحـــاد 
االتحاد  أن سحب  وتــابــع  األوروبــــي بتونس. 

عليه » العربي الجديد«، إلى أن إجمالي أرباح 
الشركات العاملة في الكويت بلغ 2.85 مليار 
نصيب  وصـــل  دوالر(،  مــلــيــارات   9.4( ديـــنـــار 
الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة مــنــهــا إلــــى 1.95 مــلــيــار 
يــمــثــل %68  مــا  مــلــيــارات دوالر(،   6.4( ديــنــار 
مـــن إجــمــالــي األربـــــــاح. ويـــبـــدو أن الــتــوقــعــات 
الــحــكــومــيــة لــأربــاح الــتــي تحققها الــشــركــات 
األجنبية العاملة في الدولة، كانت أقل بكثير 
مــن تلك التي تــم تحقيقها خــالل الــعــام املالي 
املاضي، حيث ذهبت التقديرات إلى تحقيقها 

357 مليون دينار فقط )1.2 مليار دوالر(.
مــلــيــون  الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 135.5  ودفـــعـــت 
وكانت  دوالر(،  مليون   452.3( دينار ضرائب 
تقديرات موازنة العام املالي املاضي أن تدفع 
هذه الشركات 53.5 مليون دينار، لتزيد بذلك 
بنحو  للدولة  النهائية  الضريبية  الحصيلة 

82 مليون دينار. 
أرباحها  من   %15 األجنبية  الشركات  وتدفع 
فالقانون  ثابتة،  نسبة  وهــي  دخــل  كضرائب 
الكويتي ال يطبق الضرائب التصاعدية، حيث 
تم االنتهاء بالعمل بها في 2008، وكانت من 
قبل تتراوح الضريبة بن 5% و55% من الدخل 

األوروبي تونس من قائمته السوداء للمالذات 
الضريبية، جاء بعد أن قدمت تونس التزامات 
لالتحاد، وبالتالي فإن قرار اإلدراج والسحب 
ــا حــتــى  ــهــ ــنــ يـــخـــضـــع لـــــعـــــدة اعــــــتــــــبــــــارات، ومــ
السياسية. كــان االتــحــاد األوروبـــي قد سحب 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
الجاري تونس ودوال أخرى من قائمة سوداء 
لـــلـــمـــالذات الــضــريــبــيــة، الـــتـــي وضــعــهــا وزراء 
املالية األوروبيون قبلها بأسابيع، وتتضمن 

17 دولة من خارج دول االتحاد.
ومنذ إصــدار قرار مصادرة األمــوال املنهوبة، 
القضائية  الطلبات  مــن  بعدد  تونس  تقدمت 
واإلدارية السترجاع هذه األموال، لكنها كانت 
غالبًا ما تجابه بمسّوغات إجرائية، منها عدم 

حصول األحكام على صيغتها النهائية.
وعـــلـــى أمــــل تــســريــع إقـــنـــاع الــــــدول األجــنــبــيــة 
بــمــســاعــدتــهــا فـــي اســـتـــرجـــاع أكـــبـــر قــســط من 
ــارك وفـــد رفــيــع املــســتــوى  األمـــــوال املــهــربــة، شــ
فــي امللتقى الـــّدولـــي حـــول اســتــرجــاع األمـــوال 
ــركـــا  ــيـ املــــنــــهــــوبــــة، الـــــــــذي نـــظـــمـــتـــه كـــــل مـــــن أمـ
 2017 األول  ديسمبر/كانون  في  وبريطانيا، 

في واشنطن.

طبقا ملرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955. في 
أنــواع  ثالثة  الكويتية  الشركات  تدفع  املقابل 
 %4.5 تمثل مجتمعة  والرسوم  الضرائب  من 
مـــن إجــمــالــي أربــاحــهــا حــيــث تــدفــع 1% زكـــاة 
وتسددها الشركات املساهمة العامة واملقفلة 
واملساهمة في ميزانية الدولة، و1% مساهمة 
القطاع الخاص كدعم  الكويتية من  الشركات 
تدفعها  الــعــلــمــيــة، و%2.5  األبــحــاث  ملــؤســســة 

الشركات الكويتية كدعم للعمالة الوطنية.  
ــول  ــ إدارة األصـ ــر  ــديـ مـ كـــمـــشـــاد  يــحــيــى  وقــــــال 
الــشــرق لــالســتــثــمــار فــي حديث  فــي مجموعة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــكـــويـــت أصــبــحــت  لــــ
ــة لـــلـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر،  ــاذبــ جــ

خاصة بعد إقرار قانون االستثمار األجنبي، 
مــا ســاعــد عــلــى دخــــول الــعــديــد مــن الــشــركــات 
الــعــاملــيــة إلـــى الـــســـوق. وتــبــقــى الــكــويــت واحـــة 
في  تحل  حيث  األجنبية،  للشركات  ضريبية 
التي  الــدول عامليًا،  أرخــص  الثالث بن  املركز 
تحصل ضرائب من الشركات األجنبية العاملة 
كل  والثاني  األول  باملركزين  تحل  حيث  بها، 
من قطر وبلغاريا بنسب ضرائب تدور حول 
10% بحسب تقرير حــديــث صـــادر عــن موقع 
املالية  وزيــر  وأعلن  العاملي.  انسايدر  بيزنس 
نــايــف الــحــجــرف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، مساء 
اإلثنن املاضي، مشروع قانون املوازنة العامة 
تبدأ  التي   ،2019/2018 املقبلة  املالية  للسنة 
في إبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن بالده تنفذ 
العامة وبيئة األعمال.   املالية  إصالحات على 
التي  النفطية  ــرادات  ــ اإليــ إن  الــحــجــرف،  وقـــال 
ـــدرت في 

ُ
ــرادات ق تشكل 89% مــن إجــمــالــي اإليــ

الــجــديــدة بنحو 13.3 مــلــيــار ديــنــار،  املـــوازنـــة 
بزيادة 13.7% عن املوازنة الحالية، مضيفا أن 
اإليـــرادات غير النفطية، التي تشكل 11% من 
إيرادات املوازنة الجديدة، ستحقق نموا أيضا 

بنحو 1.77 مليار دينار.

3 مليارات دوالر أرباحًا للشركات األجنبية بالكويتاالتحاد األوروبي يمّدد عقوبات بن علي

هيئة االستثمار العراقية 
تتوقع مشاركة 950 

شركة عالمية وعربية 
في المؤتمر

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

يعلق العراق آماال كبيرة على جمع 
مــلــيــارات الــــــــدوالرات، خـــالل مؤتمر 
إعــادة  لتمويل  املقبل،  الشهر  دولـــي 
اإلعـــــمـــــار، بـــعـــد حــــربــــه املـــكـــلـــفـــة ضــــد تــنــظــيــم 
 كـــثـــيـــريـــن يـــخـــشـــون أن يــــؤدي 

ّ
ــكــــن داعــــــــش، لــ

الـــفـــســـاد املــســتــوطــن فـــي الـــبـــالد إلــــى تــداعــي 
هـــذه اآلمــــال، وبــالــتــالــي تعطل مــشــاريــع بناء 
البلدات واملناطق املدمرة، التي ترى فيها دول 
الــعــراق،  فــي  نفوذها  لتوسيع  فــرصــة  مانحة 
وتــنــتــظــرهــا دول أخــــــرى لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
للحصول  بشركاتها  الــدفــع  عــبــر  اقــتــصــاديــة 

على نصيب منها.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إنــــــهــــــاء الـــــــعـــــــراق كـــافـــة 
ــة ملـــؤتـــمـــر املـــانـــحـــن  ــ ــــالزمــ االســــــتــــــعــــــدادات الــ
املـــقـــرر عــقــده فـــي الــكــويــت فـــي الــفــتــرة مـــن 12 
ــرايـــر/ شـــبـــاط املـــقـــبـــل، بـــمـــا فــيــهــا  ــبـ ــــى 14 فـ إلـ
ــة  ــ ــن ســـبـــعـــن دولـ ــ تـــوجـــيـــه دعـــــــــوات ألكــــثــــر مـ
عــربــيــة وأجــنــبــيــة لــلــمــشــاركــة فــي املــؤتــمــر، إال 
اقتصادين،  ومحللن  عراقين  برملانين  أن 
أعربوا عن قلقهم من عزوف العديد من الدول 
عن املشاركة في املؤتمر لعدم ثقتهم في أوجه 
إنفاق األموال املقدمة، بينما تقتصر املشاركة 

على بعض الدول ذات األجندات السياسية.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــعــراقــيــة، فـــإن نــحــو 40 
دولة وافقت على الحضور من أصل 75 دولة 
ــن أبـــرز  ــوات رســمــيــة لـــهـــا. ومــ ــ تـــم تــوجــيــه دعــ
الـــدول الــتــي وافــقــت على الــحــضــور، الــواليــات 
املتحدة، وبريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أملانيا، 
الــســويــد، الــنــمــســا، هــولــنــدا، كــنــدا، أســتــرالــيــا، 
الــيــابــان، الــصــن، فــنــزويــال، فــضــال عــن تركيا 
وإيـــران وعــدد من دول الخليج العربي منها 
السعودية. بينما ينتظر أن تعلن دول أخرى 
ــــالل األيـــــــام املــقــبــلــة مـــشـــاركـــتـــهـــا، إذ أبــقــت  خـ
الكويت الباب مفتوحًا أمام الدول للمشاركة.

وقال قيادي بارز في تحالف القوى العراقية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هــنــاك  فــــي حـــديـــث لــــ
ــن الــــــدول املـــشـــاركـــة،  مـــخـــاوف جـــديـــة لـــعـــدد مـ
استمرار  مع  للعراق،  تبرعاتها  حــول مصير 

معدالت الفساد بمستويات قياسية.
وأوضــح أن »بعض الــدول تتخوف أن تذهب 
ــــؤدي  تـ أن  أو  فــــاســــديــــن،  لـــجـــيـــوب  األمــــــــــوال 
تبرعاتهم لتقوية مليشيات الحشد والنفوذ 
اإليـــرانـــي، حــيــث يــرغــبــون بــضــمــانــات عراقية 
أنها لن تذهب إال ملدن الشمال والغرب املدمرة 
ــرى ضـــمـــن نـــهـــج طــائــفــي  ــ ــيـــس ملـــنـــاطـــق أخــ ولـ
لحكومات ما بعد االحتالل األميركي للعراق 

في 2003«.
 مسؤوال عراقيا بارزا كشف في تصريح 

ّ
لكن

ــــن نـــيـــة الـــحـــكـــومـــة  ــــد«، عـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
بشفافية  يتمتع  حكومي  صــنــدوق  تأسيس 
كـــبـــيـــرة ويـــشـــتـــرك فـــيـــه مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــــدول 
املانحة، يشرف على إنفاق املبالغ املتحصلة 
مــن املــؤتــمــر، منعا للفساد أو ذهـــاب األمـــوال 
في مشاريع غير مهمة، يتم بسببها حرمان 

سكان املدن املحررة )شمال وغرب العراق(.

خسائر ضخمة من الفساد
وفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات ســابــقــة أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة 
املالية في البرملان، فإن حجم خسائر العراق 
جــــراء الــفــســاد فـــي الــســنــوات االثــنــتــي عــشــرة 
مــلــيــار دوالر، من  بــلــغــت نــحــو 450  املــاضــيــة 
بينها 360 مليار دوالر خالل فترة حكومتي 
ـ 2014(، فيما  املالكي األولــى والثانية )2006 

ــرا أن  أعــلــنــت هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الــعــراقــيــة مـــؤخـ
ــــوال الــتــي تــم رصــدهــا وإعــادتــهــا للدولة  األمـ
املــاضــي 2017 بلغت 938 مليار  الــعــام  خــالل 
أن  دون  دوالر(،  مــلــيــون   800( عــراقــي  ديــنــار 
الــعــراق بفعل  تذكر ما لم يتم كشفه وخسره 

جرائم الفساد املالي واإلضرار باملال العام.
وقال جواد البوالني، عضو البرملان العراقي 
في تصريح خاص: »من املهم اآلن أن نستبق 
من  قانون  على  بالتصويت  املانحن  مؤتمر 
ــذي تـــم إعـــــداده مــســبــقــا لفتح  ـــذا، الــ أيـــن لـــك هـ

ملفات الفساد ومالحقة املتورطن«.
ــذه الــخــطــوة ستعطي  وأضــــاف الــبــوالنــي: »هـ
عــام هناك طريقة  لكن بشكل  انطباعا جيدا، 
ثــانــيــة غــيــر الـــدفـــع املــبــاشــر لـــأمـــوال مـــن تلك 
الدول، وهي أن تتبنى تنفيذ مشاريع بالعراق 
مـــن قــبــلــهــا بــشــكــل مــبــاشــر كــالــبــنــى التحتية 

املدمرة والخدمات وغيرها«.
وتــابــع: »فــي كــل األحــــوال، الــعــراق يبحث اآلن 
عن مساعد له وشريك بنفس الوقت، ووحده 
ــــدن وتــثــبــيــت  لـــن يـــكـــون قـــــادرًا عــلــى إعـــمـــار املـ
االستقرار فاملوضوع أكبر من قدرته، خاصة 

مع استمرار أزمته املالية«.
وكــان الــعــراق قــد أعلن فــي أكثر مــن مناسبة، 
عن احتياجه لنحو 100 مليار دوالر، إلعادة 
إعـــمـــار املــــدن املـــدمـــرة، بــفــعــل احـــتـــالل تنظيم 
الــتــحــريــر العسكرية،  لــهــا، وعــمــلــيــات  داعــــش 
ــي الــبــنــى  ــي دمــــــار واســــــع فــ الـــتـــي تــســبــبــت فــ

التحتية وممتلكات املواطنن.
ــوقـــع عــبــد الـــلـــه مــحــســن خــبــيــر االقــتــصــاد  وتـ
العراقي، جمع نحو 20 مليار دوالر من أصل 
الـ 100 مليار دوالر املطلوبة، مضيفا: »هناك 
الــعــراق  فــي  املــؤتــمــر ليس حبا  دول ستدخل 
بـــل بـــدوافـــع ســيــاســيــة مــعــروفــة، بــاعــتــبــار أن 
الــواليــات املــتــحــدة تــدعــم املــؤتــمــر ويــتــوقــع أن 

تكون أبرز الدول املانحة«.
الجديد«  »العربي  لـ حديث  في  محسن  ورأى 
أن »فرص نجاح املؤتمر جيدة، لكن منغصات 
كبيرة، منها ملف الفساد املستشري وخوف 
الدول من ذهاب أموالها لغير مستحقيها في 
العراق، واستمرار وجود املليشيات في املدن 
ــــيء، حــتــى في  املـــحـــررة وتــدخــلــهــم فـــي كـــل شـ

حمالت اإلعمار«.
وأضـــاف: »طــالــب بعض نــواب أحـــزاب اليمن 
املـــوالـــي إليـــــران بــتــخــصــيــص جـــزء مـــن أمـــوال 
مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت لـــلـــمـــدن الـــجـــنـــوبـــيـــة أيــضــا 
وأال تقتصر على مــدن شــمــال وغـــرب الــعــراق 
)السنية(، رغم أن املدن الجنوبية لم تشهد أي 
عمليات عسكرية أو أي ضرر فيها، بل كانت 

من أهدئ املناطق، وهذا ما يدخلنا في خانة 
الــذي يخشاه عــدد من دول  التمييز الطائفي 

الخليج وحتى الدول الغربية«.
وأعـــلـــن الـــعـــراق انــتــصــاره عــلــى »داعـــــش« في 
ديسمبر/ كانون األول 2017، بعد طرد مقاتلي 
الــتــي سيطروا  األراضــــي  مــن جميع  التنظيم 
عليها فــي الــســابــق، إال أن ثـــالث ســنــوات من 
الــقــتــال املــحــتــدم أســفــرت عــن خــســائــر مــدمــرة، 
مما أدى إلــى خــراب بلدات وأحــيــاء بأكملها. 
إلى تدمير نحو  الحكومية  البيانات  وتشير 
180 مدينة وقضاء وناحية وبلدة، فضال عن 
آالف القرى في شمال وغرب العراق ووسطه. 
الــعــراق، بن  وكانت املوصل، ثاني أكبر مــدن 
أكــثــر املــنــاطــق تــضــررا. وذكــــرت دراســــة أولــيــة 
أنــه يتعن إعــادة بناء  أجرتها األمــم املتحدة 
إو إعــادة تجديد حوالى 40 ألف منزل هناك. 
وبدون مساعدات خارجية، لن يتمكن العراق 

من إعادة إعمار البنية التحتية للمدينة.
ــبــــرت زيــــنــــب الـــبـــصـــري عـــضـــو الــلــجــنــة  ــتــ واعــ
االقــتــصــاديــة فـــي الــبــرملــان أن »األمــــــوال الــتــي 
ســتــقــدم ســتــكــون مـــن خــــالل الـــحـــكـــومـــة، ولــن 
بالتدخل،  محلية  سياسية  جهة  ألي  ُيسمح 
فـــاملـــوضـــوع فــنــي ولــيــس ســيــاســيــًا وقــبــل كل 
شــيء هــو أخــالقــي، واملــؤتــمــر هــدفــه مساعدة 

سكان املدن املدمرة«.

فرص استثمارية واسعة
كــشــف مــســؤول حــكــومــي فــي تــصــريــح خــاص 
التحضير  مــن  انتهت  عليا  وزاريــــة  لجنة  أن 
للمؤتمر، مشيرًا إلى أن العراق وضع مغريات 
لــــلــــدول الـــتـــي ســـتـــشـــارك عـــبـــر عـــقـــود وفــــرص 

استثمارية كبيرة.
وقــــال املــــســــؤول: »هــيــأنــا مـــا ال يــقــل عـــن 150 
فرصة استثمار في عموم مدن البالد، تتعلق 
بــقــطــاع الــنــفــط والــغــاز والــكــهــربــاء واإلســكــان 
والــــزراعــــة والـــطـــرق والـــجـــســـور واملـــواصـــالت 
ومـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة األخــــــرى، سيتم 

عرضها خالل املؤتمر على الدول املشاركة«.
وأضــاف: »تمثل هذه الفرص عروضًا مغرية 

الرسوم  وإلغاء  إعــفــاءات ضريبية  بينها  من 
وتــمــديــد مـــدة االســتــثــمــار مـــن 15 و25 عــامــا 
إلــــى 50 عـــامـــا فـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، فضال 
عـــن قـــوانـــن أخــــرى يــتــعــامــل بــهــا الـــعـــراق مع 
ــبــــالد«،  الـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
الفتا إلى أن الدول التي ستشارك في مؤتمر 
ــادة اإلعــمــار ســيــكــون لــشــركــاتــهــا األولــويــة  إعــ
العمل، واالستثمار ســواء في مشروعات  في 

القطاع الخاص أو الحكومي.
ــانـــت الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي بــــغــــداد، قد  وكـ
ــنـــايـــر/كـــانـــون  ــــت ســــابــــق مــــن يـ قــــالــــت فــــي وقــ
الــثــانــي الــجــاري، إن املــؤتــمــر »يــجــب أن يمثل 
فرصة هامة للحكومة العراقية لعرض فرص 
األجــانــب،  للمستثمرين  الــجــاذبــة  االستثمار 
الــشــركــات األميركية  بما فــي ذلــك العديد مــن 

وإقناعهم بانفتاح العراق أمام االستثمار«.
مشاركة  العراقية  االستثمار  هيئة  وتوقعت 
إعمار  مؤتمر  فــي  وعربية  عاملية  شركة   950
الــعــراق. وقــال رئيس الهيئة سامي األعرجي 
فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــالم عـــراقـــيـــة، إن 
ــن عـــدة  ــ ــيـــحـــضـــره مــــســــؤولــــون مـ ــر سـ ــمــ ــؤتــ املــ
دول ومــمــثــلــون عــن الــبــنــك الــدولــي واالتــحــاد 

األوروبي.
وأوضــح األعرجي أن اليوم األول من املؤتمر 
يركز  فيما  الــدولــيــة،  للمنظمات  سيخصص 
اليوم الثاني على االستثمارات واإلعمار، في 
حــن ستتم خــالل الــيــوم الــثــالــث دعـــوة الــدول 

للمشاركة في الحدث.
ــاف أن املـــشـــاريـــع الـــتـــي ســيــتــم طــرحــهــا  ــ وأضــ
مجال  في  »مشاريع  بينها  قطاعا   12 تشمل 
الــبــتــروكــيــمــاويــات والــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة 
واإلنــشــائــيــة والـــزراعـــيـــة، فــضــال عــن مشاريع 
زراعية كبيرة ومشاريع في الصرف الصحي 

والسكن واملستشفيات وغيرها.
وقال محمد الدليمي، عضو محافظة األنبار 
»الــعــربــي  )الــحــكــومــة املــحــلــيــة( فـــي حـــديـــث لـــ
ــاريــــع ســتــكــون  ــة املــــشــ ــ ــويــ ــ ــد« إن »أولــ ــديــ الــــجــ
أكــثــر مــن ربــع مليون وحــدة  لإلسكان فهناك 
والــنــاس  أو جزئيا،  كليا  مــدمــرة  بــن  سكنية 
يتم إصالحها  لم  إذا  املخيمات  في  سيبقون 
ــا«، مــعــتــبــرا أن اإلســــكــــان مــشــروع  ــنـــاؤهـ أو بـ

األخــرى  املطروحة  املشاريع  باقي  على  مقدم 
الكهرباء  وشبكات  واملستشفيات  كــاملــدارس 

واملاء والصرف الصحي.

سباق مصري على المشروعات 
وفقًا لبرملاني عراقي، يتوقع أن يفتح املؤتمر 
الشركات  تنافس جديدة، خاصة بن  ساحة 
ــك أن غــالــبــيــة الــــدول  املـــصـــريـــة والـــتـــركـــيـــة، ذلــ
لن توافق على  املرتقب،  املؤتمر  املشاركة في 
تــولــي شــركــات إيــرانــيــة مــشــاريــع إعــمــار املــدن 
املــحــررة مــن خــالل املنح التي تقدمها بسبب 
األوربية  كالدول  الحالي  السياسي  التقاطع 

والعربية والواليات املتحدة.
ــال الــــبــــرملــــانــــي: »هــــنــــاك تـــســـريـــبـــات حـــول  ــ ــ وقـ
ــدات فــي  ــاعـ ــسـ احـــتـــمـــال تـــقـــديـــم الـــســـعـــوديـــة مـ
صـــورة مــشــروعــات تنفذها شــركــات مصرية 
بــالــتــحــديــد، ولـــيـــس لـــلـــعـــراق تــحــفــظــات على 
الــهــدف املطلوب  مــا دام سيحقق  األمــــر،  هـــذا 
ــد حــكــومــي  ــ فــــي إعــــــــادة اإلعــــــمــــــار«. وبـــــــدأ وفــ
واستثماري مــصــري، زيـــارة إلــى الــعــراق يوم 
ــال  ــ اإلثــــنــــن املــــاضــــي، لـــلـــقـــاء مـــســـؤولـــن ورجـ
ــل مــن أســبــوعــن من  أعــمــال عــراقــيــن، قــبــل أقـ
انعقاد مؤتمر دولي في الكويت إلعادة إعمار 
العراق. ويضم الوفد إبراهيم محلب، مساعد 
ــمـــشـــروعـــات الــقــومــيــة  ــلـ الــــرئــــيــــس املــــصــــري لـ
الــعــامــلــة  الــــقــــوى  ووزراء  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ــــاالت، ورؤســــــاء ومــمــثــلــن  والــصــحــة واالتـــــصـ

لشركات كبرى عامة وخاصة.
وقــال مسؤول بــارز في مكتب رئيس الــوزراء 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــوفـــد  ــعـ ــراقـــي لــــ »الـ ــعـ الـ
املــصــري سيبقى عــدة أيـــام، لعقد لــقــاءات مع 
مــســؤولــن عــراقــيــن ورجـــــال أعـــمـــال بـــارزيـــن 

وأعضاء في هيئة االستثمار«.
وأضــــاف »مــصــر تطمح لــلــدخــول فــي مؤتمر 
املانحن كقوة تنفيذية ال تمويلية«، مبينا أن 
»الوفد لديه ما يقدمه من مشاريع بناء سريع 
للمنازل املدمرة في املدن املحررة بكلفة قليلة 
ووقت أقصر، فضال عن مشاريع تأهيل البنى 
التحتية، كالطرق والجسور وشبكة الكهرباء 
واملاء االتصاالت واملواصالت كسكك الحديد 

وغيرها«.

فساد العراق يقلق الدول  المانحة ويعّطل اإلعمار

اإلعمار  إعادة  مؤتمر  العراقيون  يترقب 
المقرر عقده في الكويت منتصف فبراير/
شباط المقبل، لجمع مليارات الدوالرات من 

أجل بناء وتأهيل مئات المدن وآالف القرى 
المدمرة خالل الحرب ضد تنظيم داعش.

قد  العراق  في  الفساد  استشراء  لكن 

مليار  التي تطلب 100  بغداد،  آمال  يحطم 
وخبراء  برلمانيون  يرى  حيث  لإلعمار،  دوالر 
من  تتخوف  الدول  من  العديد  أن  اقتصاد 

إنفاق األموال الممنوحة في غير أغراضها.
خسائر  أن  إلى  عراقية  رسمية  بيانات  وتشير 
الفساد بلغت 450 مليار دوالر خالل 12 عامًا

الشركات الكويتية 
تستحوذ على 68% من 

أرباح الكيانات العاملة 

مؤشرات
األسواق
تباين مصري

مـــؤشـــرات  أداء  تــبــايــن 
ــة  ــريـ ــة املـــصـ ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ
ــي خــــتــــام تـــــــــداوالت،  ــ فـ
أمس الثالثاء، بعد أن انخفض 
املــــــــؤشــــــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــــــذي 
شركة،   30 أنــشــط  أداء  يقيس 
فــيــمــا صـــعـــد مـــؤشـــر األســـهـــم 
وتراجع  واملتوسطة.  الصغيرة 
ــجــــي  ــيــــســــي »إيــ ــرئــ ــ ــر ال ــ ــــؤشــ املــ
 ،%0.35 بــنــســبــة   »30 إكـــــس 
فاقدًا 53.47 نقطة، ليصل إلى 
نــقــطــة.   15315.66 مـــســـتـــوى 
»إيجي  مؤشر  صعد  باملقابل 
الصغيرة  لــأســهــم   »70 إكـــس 
 ،%1.62 بــنــســبــة  واملـــتـــوســـطـــة 
ليستقر عند مستوى 875.31 
مستوى  أعلى  مسجال  نقطة، 
ــر/ تــشــريــن األول  ــوبـ ــتـ مــنــذ أكـ
مـــؤشـــر  ــع  ــ ــفـ ــ ارتـ كـــمـــا   ،2009
األوســــع  إكــــس 100«  »إيـــجـــي 
عند   ،%1.17 بــنــســبــة  نــطــاقــا 
وبــلــغ  نــقــطــة.  مــســتــوى 2066 
نــحــو 244.11  ــداول  ــتــ ــ ال حــجــم 
مليون سهم، بقيمة 1.25 مليار 
دوالر(،  مــلــيــون   70.6( جــنــيــه 
ألف عملية.  تنفيذ 33.25  عبر 
وزاد رأس املال السوقي بنحو 
4.9 مليارات جنيه، ليصل إلى 
جنيه  مــلــيــار   870.5 مــســتــوى 

)49.2 مليار دوالر(.

بورصة السعودية
زاد املؤشر العام لسوق 
في  السعودية  األسهم 
أمس،  تعامالت،  ختام 
 62.81 مكتسبا   ،%0.8 بنحو 
نـــقـــطـــة، لــيــصــل إلـــــى مــســتــوى 
أعــلــى  وهــــو  نــقــطــة،   7631.17
مــســتــوى لــلــســوق مــنــذ جلسة 
األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  20

2015، وفق بيانات السوق.
قطاعا   12 مؤشرات  وارتفعت 
الصحية«  »الــرعــايــة  تــصــدرهــا 
و»اإلعــــــــــالم«   ،%2.8 بـــنـــســـبـــة 
تراجعت  بينما   .%1.6 بنحو 
الــتــداوالت، مسجلة 4.55  قيمة 
مــلــيــار   1.2( ريــــــال  ــيــــارات  ــلــ مــ
مليارات   4.74 مقابل  دوالر(، 
دوالر(  ــلـــيـــار  مـ  1.26( ــال  ــ ــ ريـ
وذلك  املــاضــي،  اإلثنني  بجلسة 
مــلــيــون   215.79 تــــــداول  عــبــر 
مليون   273.71 مقابل  ســهــم، 

سهم.

إيقاف خسائر 
أبوظبي

ــر الـــعـــام  أوقــــــف املــــؤشــ
لــــــــــســــــــــوق أبـــــــوظـــــــبـــــــي 
املـــالـــي، خــســائــره التي 
اســتــمــرت عــلــى مـــدار جلستي 
املاضيني، بعد  األحــد واإلثــنــني 
أمس  مــحــدودة،  بنسبة  نما  أن 
إلـــى مستوى  ليصل  الــثــالثــاء، 
مــكــتــســبــا  نـــقـــطـــة،   4638.75
ــعــــادل  يــ ــا  ــمــ بــ ــة،  ــطــ ــقــ نــ  12.33
الـــتـــداوالت  وســجــلــت   .%0.27
ــا مــــقــــارنــــة بــالــجــلــســة  ــاعــ ــفــ ارتــ
إلــى  قيمتها  لــتــصــل  الــســابــقــة، 
 37.7( درهـــــم  مــلــيــون   138.5
 129.9 مقابل  دوالر(،  مليون 
مــلــيــون   35.3( درهـــــم  مــلــيــون 
التداول على  دوالر( من خالل 
مــقــارنــة  مــلــيــون ســهــم،   55.14
ــــم  ــم. ودعـ ــهــ ــون ســ ــيـ ــلـ ـــ 70 مـ ــ بـ
ــاعــــات  ــطــ املــــــؤشــــــر صـــــعـــــود قــ
البنوك بنسبة 0.49%، والطاقة 
بنسبة  والــعــقــارات   ،%0.47 بـــ 
قطاع  انخفض  بينما   ،%0.13

االتصاالت بـ %0.28.

مؤشر قطر
ســـجـــل املــــؤشــــر الـــعـــام 
لـــــــــبـــــــــورصـــــــــة قــــــطــــــر، 
انــــــخــــــفــــــاضــــــا بـــنـــحـــو 
نسبته  مــا  أي  نــقــطــة،   121.83
إلى  ليصل  املــائــة،  فــي   %1.29
القيمة  وبلغت  نقطة.   9328.2
السوقية لأسهم 509.4 مليار 
دوالر(،  مــلــيــار   139.9( ــال  ريــ
عن   %1.3 بــنــســبــة  مــتــراجــعــة 
السابقة،  الجلسة  فــي  قيمتها 
 515.9 قــيــمــتــهــا  بـــلـــغـــت  ــــتــــي  ال
مــلــيــار   141.7( ريــــــال  مـــلـــيـــار 
الــجــلــســة  وشـــــهـــــدت  دوالر(. 
تــداول 8.7 ماليني سهم بقيمة 
 63.1( ريــــــال  مـــلـــيـــون   229.9
مليون دوالر(، من خالل تنفيذ 

3696 صفقة.

حققت الشركات األجنبية 
العاملة في الكويت ، 

أرباحا فاقت التوقعات، 
لتصل إلى 3 مليارات 

دوالر  خالل العام المالي 
الماضي

متفرقات اقتصادية

احتجاجات سابقة في تونس رفضًا للتصالح مع الفاسدين )فرانس برس(

تنتظر الموصل دعما قويًا لإلعمار )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

إعادة اإلعمار تحتاج عشرات مليارات الدوالرات )فرانس برس(

تحقيق

تشير البيانات الرسمية العراقية، إلى تدمير نحو 180 مدينة وقضاء وناحية 
خالل  ووسطه،  العراق  وغرب  شمال  في  القرى  آالف  عن  فضال  وبلدة، 
االنتصار عليه في ديسمبر/ أعلنت بغداد  الذي  الحرب ضد تنظيم داعش، 
كانون األول 2017. وتعد الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بين أكثر المناطق 
بناء  إعادة  يتعين  أنه  المتحدة  األمم  أجرتها  أولية  دراسة  وذكرت  تضررا. 
البنى  إو إعادة تجديد حوالى 40 ألف منزل هناك، فضال عن إعادة تأهيل 

التحتية. 

الموصل بين المناطق األكثر تضررًا
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لندن ـ موسى مهدي

الروسي  الغاز  نقل  أنابيب  تثير 
ــــى قـــــــارة أوروبـــــــــا الـــعـــديـــد مــن  إلــ
الــخــافــات داخـــل دولــهــا، فبينما 
تفضل الــشــركــات األوروبــيــة وبعض الــدول 
ــاز  ــغـ ــدام الـ ــخــ ــتــ مــــواصــــلــــة الــــتــــوســــع فــــي اســ
الــــروســــي، ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة بــحــتــة، من 
الروسي  الغاز  بينها رخص كلفة استيراد 
واســتــدامــة اإلمـــــدادات، ألن روســيــا تعد من 
ــر الـــــــدول مــــن حـــيـــث احـــتـــيـــاطـــات الـــغـــاز  ــبـ أكـ
ــرى دول حــلــيــفــة لــواشــنــطــن  ــ الــطــبــيــعــي، وتـ
ضرورة تقليل االعتماد على الغاز الروسي. 
وحسب تقارير أميركية، يلعب هذا الخاف 
األوروبـــــــي وعـــاقـــات مــوســكــو وواشــنــطــن، 
دورًا كــبــيــرًا فـــي تــحــديــد الــجــهــة الـــتـــي يتم 

ــراد الــــغــــاز مـــنـــهـــا، دون الـــنـــظـــر إلـــى  ــيــ ــتــ اســ
الـــجـــدوى االقـــتـــصـــاديـــة.  وأكـــبـــر مــثــال على 
ذلك، نلحظ أن أوكرانيا ظلت تشتري الغاز 
الــروســي بضعف ثمنه ملـــدة ثـــاث ســنــوات 

ونـــصـــف الــســنــة مـــن الـــشـــركـــات الــبــولــنــديــة 
لشبه  روسيا  احتال  أعقاب  في  واألملانية، 
جزيرة الــقــرم، وهــو نفس الغاز الــذي كانت 
ــتـــورده مـــبـــاشـــرة مـــن روســــيــــا.  وخـــال  تـــسـ
املــدارس  أغلقت بعض  املاضي  العام  شتاء 
في أوكرانيا بسبب عدم وجود أموال كافية 
لدى الحكومة األوكرانية لشراء الغاز، وذلك 

حسب نشرة »أويل برايس« األميركية. 
ــلـــة الــحــظــر  ــا املــــثــــال الـــثـــانـــي فـــهـــو عـــرقـ ــ  أمــ
األمــيــركــي ملــشــروع »نــوردســتــريــم الــثــانــي«، 
مستغلة واشنطن في ذلك العداء املستحكم 
بني جمهوريات البلطيق وبولندا لروسيا. 
ــبــــدو صــحــيــحــا، أن أوروبــــــــا تـــرغـــب فــي  ويــ
تنويع مصادر إمداداتها من الغاز وتقليل 
اعتمادها على الغاز الروسي الذي تصدره 
لها شركة غاز بروم، وهو أمر مشروع، لكن 
الــطــاقــة تشير في  فــي  املتخصصة  الــنــشــرة 
تحليلها، إلى أن السياسة، وليست الجدوى 
االقــــتــــصــــاديــــة، هــــي الـــتـــي تـــحـــدد مــشــاريــع 
أنابيب الغاز الجديدة املمددة ألوروبا، وأن 
وموسكو  واشنطن  بني  السياسي  الصراع 
ينعكس بشكل سلبي على استراتيجية أمن 

الطاقة األوروبي. 
السياسية  الــضــغــوط  نــجــحــت  اآلن  وحــتــى 
األميركية وحلفائها في االتحاد األوروبي 
في اغتيال عدد من مشاريع الغاز الناجحة 
في تلبية احتياجات دول القارة األوروبية 

استراتيجيات 
الطاقة

مسؤولون 
أوروبيون يدرسون 

مشروع »نورد 
)Getty( »ستريم

مباشر  بشكل  وموسكو  واشنطن  بين  السياسية  الخالفات  تنعكس 
أوروبا  فيه  تنتعش  وقت  وفي  األوروبي،  الغاز  إمدادات  أمن  على 
»نوردم  تتم عرقلة مشروع  الطاقة.  مزيد من  إلى  اقتصاديًا وتحتاج 

ستريم الثاني« والتباطؤ في التوقيع على »توركيش ستريم«

مخاوف من ابتزاز بوتين 
للقرار األوروبي بالهيمنة 

على اإلمدادات

السعودية واإلمارات 
أكثر الدول الخليجية 

فرضًا للضرائب

رهانات على تحسن اليورو 
وسط النمو القوي 

القتصاديات القارة العجوز

أمن الغاز 
األوروبي ضحية 

خالفات واشنطن 
وموسكو

تجار صرف في وول ستريت )Getty(الكويت وُعمان تؤجالن ضريبة القيمة المضافة )فرانس برس(

كشفت مؤسسة ستاندرد آند بورز العاملية 
ــثـــاثـــاء، أن  لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي أمــــس الـ
بـــعـــض دول الــخــلــيــج قــــد تـــضـــاعـــف نــســبــة 
ضريبة القيمة املضافة املطبقة على السلع 

والخدمات لترتفع من 5% إلى %10.
وأضــافــت الــوكــالــة فــي تقرير حديث لها أن 
ذلـــك يــرجــع فــي األســــاس إلـــى الــتــفــاوت بني 
الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل 
املضافة،  والقيمة  لــهــا.   الفعلي  التحصيل 
ضــريــبــة غــيــر مــبــاشــرة يــدفــعــهــا املستهلك، 
ــفــرض على الــفــارق بــني سعر الــشــراء من 

ُ
وت

وتوقعت  للمستهلك.  البيع  وسعر  املصنع 
تــطــبــيــق  ــم  ــاهــ يــــســ ــيـــف أن  ــنـ ــتـــصـ الـ ــة  ــ ــالــ ــ وكــ
الضريبة على املستوى اإلقليمي في زيادة 
 %1.7 بــني  بمتوسط  الحكومية  اإليـــــرادات 
و2% من الناتج املحلي اإلجمالي، استنادًا 
إلــى كــفــاءة تحصيل تــتــراوح بــني 50% إلى 

 .%60
وحــــســــب املـــؤســـســـة الـــعـــاملـــيـــة »ســتــنــعــكــس 
النسبة في معدل ضرائب فعلي في حدود 
الــقــانــونــي  املـــعـــدل  مـــن  أقـــل  أي  2.5% و3%؛ 
الـــبـــالـــغ 5%؛ بــســبــب أوجـــــه قـــصـــور إداريـــــة 
إعفاء  الــبــلــدان على  وقـــدرة بعض  متوقعة، 
قــطــاعــات مــخــتــارة مــن الــضــريــبــة«.  وبـــدأت 
الــقــيــمــة  3 دول خــلــيــجــيــة تــطــبــيــق ضــريــبــة 
ــر املــــــاضــــــي، وهــــي  ــايــ ــنــ ــة يــ ــ ــدايــ ــ املــــضــــافــــة بــ
السعودية التي بدأت تطبيقها في يونيو/
حــزيــران املــاضــي، واإلمــــارات فــي سبتمبر/
التي  البحرين  أيلول من عام 2017، وكذلك 

ــتــــي حــقــقــهــا فــي  بـــــــّدد الــــــــــدوالر املــــكــــاســــب الــ
املــعــامــات املــبــكــرة، أمـــس الــثــاثــاء، وتــحــول 
إلــــى االنـــخـــفـــاض، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــراجــع 
األميركية،  الخزانة  العائد على سندات  فيه 
بعد أن ارتفعت في اآلونة األخيرة، وتجاوز 
فــي حــني صعد   ،%2.6 عليها نسبة  الــعــائــد 
ــــدت أن  الـــيـــورو بــعــد بــيــانــات اقــتــصــاديــة أكـ

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة جيدة.
ــتـــرز، تــتــجــه الــعــمــلــة األمــيــركــيــة  وحــســب رويـ
صـــــوب تـــكـــبـــد أكــــبــــر خــــســــارة شـــهـــريـــة مــنــذ 
الــيــورو، إذ زاد  تــمــوز 2017 مقابل  يــولــيــو/ 
ــلـــى انـــخـــفـــاض  املـــســـتـــثـــمـــرون رهـــانـــاتـــهـــم عـ
ــــج مــن  ــزيـ ــ ــة، فـــــي ظـــــل مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــعـــمـــلـــة األمـ
الــنــمــو الــعــاملــي الـــقـــوي، خــاصــة فــي أوروبــــا، 
الــدوالر %0.2  م. وانخفض 

ّ
التضخ وتباطؤ 

مــقــابــل ســلــة مـــن ســـت عــمــات رئــيــســيــة إلــى 
ارتفع من املستوى  89.161، بعد أن كان قد 
سجله  الـــذي   88.43 نحو  الــبــالــغ  املنخفض 
ــبـــوع املـــاضـــي، وهــــو أدنــــى مــســتــويــاتــه  األسـ

وارتــفــع   .2014 األول  كــانــون  ديسمبر/  منذ 
 

ّ
لكنه يظل إلى 1.2420 دوالر،  اليورو %0.3 

بعيدًا عــن أعــلــى مستوى فــي ثــاث سنوات 
األسبوع  الــذي المسه  دوالر   1.2538 البالغ 
املاضي. وقال تيبي إينو، املحلل لدى »بنك 
أوف طــوكــيــو مــيــتــســوبــيــشــي يـــو.إف.جـــيـــه« 
فــي ســنــغــافــورة، إن املــتــعــامــلــني فــي الــســوق 
الــذي يلقيه  االتــحــاد  بون خطاب حالة 

ّ
يترق

انتظارًا  تــرامــب،  األمــيــركــي دونــالــد  الرئيس 
ق بــالــدوالر. 

ّ
أليــة إشـــارات جــديــدة منه تتعل

وانخفض الجنيه اإلسترليني لفترة وجيزة 

ــــى  األولـ لـــلـــمـــرة  دوالر   1.40 مـــســـتـــوى  دون 
فـــي أســـبـــوع، قــبــل أن يـــعـــاود االرتـــفـــاع فــوق 
ذلـــك املــســتــوى. وتــراهــن صــنــاديــق التحوط 
الذي  اليورو،  العمات على  العاملية وتجار 
حــقــق أفــضــل أداء بــني عــمــات االقــتــصــادات 
الــعــشــرة الــكــبــرى. ووســــط هـــذه املــضــاربــات 
املحمومة وبيع الدوالر، تجاوز سعر صرف 
الـــيـــورو 1.23 األســـبـــوع املـــاضـــي، فــي ســوق 
 عن 

ً
الــعــمــات بــلــنــدن، قبل أن يــتــراجــع قليا

من  تعليقات  املــرتــفــع، بسبب  املستوى  هــذا 
املركزي  إدارة املصرف  أحــد أعضاء مجلس 
األوروبــي، قال فيها إنه »قلق« من االرتفاع 

الكبير في سعر صرف العملة األوروبية. 
وكـــــان صـــعـــود الــــيــــورو، الـــــذي المــــس أعــلــى 
مستوى فــي ثاثة أعـــوام مقابل الـــدوالر في 
اآلونـــة األخــيــرة، قــد تسّبب فــي بعض القلق 
ــة الــتــي تــعــتــمــد بــدرجــة  ــيــ لــلــشــركــات األوروبــ
ــالـــدوالر، ما  بـ ــاح مبيعاتها  كــبــيــرة عــلــى أربــ
حــــدا بــعــضــو املـــركـــزي األوروبــــــــي، األســـبـــوع 
ل في السوق عبر بعض 

ّ
التدخ املاضي، إلى 

الــرغــم من  الــســلــبــيــة، ولــكــن عــلــى  التعليقات 
هذا االنخفاض الذي شهدته العملة، بحسب 
رصد »فايننشال تايمز«، ال يزال اليورو قرب 
أعلى مستوى في ثاث سنوات أمام الدوالر 
ــيـــورو فـــي صــعــوده  األمـــيـــركـــي. ويــســتــفــيــد الـ
املتواصل من قوة النمو االقتصادي ملنطقة 
الــــيــــورو، كـــذلـــك يــســتــفــيــد مـــن قـــــرار املـــركـــزي 
األوروبــــــي بــوقــف بــرنــامــج الــتــيــســيــر الكمي 
الــــذي صــــرف عــلــيــه نــحــو 1.1 مــلــيــار دوالر. 
ويــنــوي املــركــزي األوروبــــي وقــف البرنامج، 
يتخوف  ولكنه  املــقــبــل.  سبتمبر/أيلول  فــي 
ــيــــورو عــلــى صـــــادرات  ــيـــات قــــوة الــ مـــن تـــداعـ
ــــدوالر في  دول أوروبــــــا. ويــســاهــم ضــعــف الــ
الــيــوان الصيني وصــعــوده فــي منصة  قـــوة 
التسويات التجارية دوليا، إذ تتجه العديد 
من الدول إلى اعتماد اليوان الصيني كعملة 

احتياط. وكان آخر هذه الدول أملانيا.
)العربي الجديد(

 .2018 مطلع  االنتقائية  الضريبة  تطبيق 
وفـــي مــقــابــل هــرولــة الــســعــوديــة واإلمـــــارات 
دعم  خفض  مــن  التخلص  نحو  والبحرين 
الــوقــود واالقــتــراض وفــرض الضرائب على 
الخليجية  الــدول  االستهاك، بدت خطوات 
األخرى أكثر تحّوطا، فأرجأت سلطنة ُعمان 
املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  والــكــويــت 
إلى العام املقبل 2019، بينما لم تعلن قطر 
عــــن مــوقــفــهــا مــــن تــطــبــيــق الـــضـــريـــبـــة الــتــي 
سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع 

قانونها، في مايو/أيار املاضي.
وبحسب اتفاق بني دول الخليج في 2016، 
االنتقائية  السلع  على  فــرض ضريبة  تقرر 
بالقيمة  تتعلق  ــرى  وأخــ  ،2017 عـــام  خـــال 
تـــريـــفـــور  وأشـــــــــار   .2018 مـــطـــلـــع  ــة  ــافــ املــــضــ
كــولــيــنــان، املــحــلــل لـــدى مــؤســســة ســتــانــدرد 
آنــــد بـــــورز الـــعـــاملـــيـــة، إلــــى أن الـــتـــفـــاوت بني 
والتحصيل  القانونية  الضريبية  املعدالت 
مناقشات  على  يؤثر  أن  شأنه  مــن  الفعلي، 
صناع السياسات االقتصادية بشأن زيادة 
مــعــدل القيمة املــضــافــة، الــتــي قــد تصل إلى 
10% فــــي بـــعـــض بــــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي.  وقـــــال إنــــه مـــع زيــــــادة ضــريــبــة 
أن  املرجح  املعدل، من  املضافة بهذا  القيمة 
يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بني 
5% و6%.  وتوقع كولينان أن تبدأ البحرين 
املضافة في وقــت الحق  القيمة  في تطبيق 
من هذا العام، في حني ستنتظر ُعمان حتى 
الكويتي  الــبــرملــان  يـــدرس  فيما   ،2019 عـــام 
ضــريــبــة تــدريــجــيــة عــلــى أربـــــاح الــشــركــات. 

وفـــرضـــت بــعــض الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة للنفط 
غــيــر الــخــلــيــجــيــة، ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة 
بني 5% إلى 17%، وضرائب على الشركات 
الـــدخـــل  عـــلـــى  وضـــريـــبـــة  و%35،   %20 بــــني 
غير  إيـــراداتـــهـــا،  لــتــعــزيــز  و%35   %10 بـــني 
بني  تــراوحــت  فــرضــت ضريبة  البحرين  أن 
النفطية  غــيــر  الــشــركــات  عــلــى  و%20   %10
ــتـــوقـــع مــؤســســة  املـــمـــلـــوكـــة لــــأجــــانــــب.   وتـ
ضريبة  تنفيذ  هــنــاك  يــكــون  أن  التصنيف 
جديدة على الشركات، أو ضريبة دخل على 
الــوافــديــن واملــواطــنــني بــدول الخليج بشكل 
الخليج،  تدريجي، وأضافت أن بعض دول 
قــد تفضل عـــدم فـــرض ضــرائــب جــديــدة في 
مــحــاولــة لــلــحــصــول عــلــى مــيــزة اقــتــصــاديــة 
الخليج  العديد من دول  تنافسية. وأقدمت 
ــــال الــعــامــني  الـــعـــربـــي الــغــنــيــة بـــالـــنـــفـــط، خـ
لصندوق  تطبيق وصــايــا  على  األخــيــريــن، 
الــنــقــد الـــدولـــي، تـــركـــزت فـــي فـــرض ضــرائــب 
هي األولــى من نوعها، وتكثيف االقتراض 
الــداخــلــي والــخــارجــي، ورفـــع أســعــار السلع 
ـــل كــــبــــح الــــعــــجــــز فــي  ــ ــات، مـــــن أجــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ والــ
استمرار أسعار  فــي ظــل  العامة،  املــوازنــات 
بما  مقارنة  متدنية،  النفط عند مستويات 

كانت عليه في عام 2014.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، كريستني الغارد، أمس الثاثاء، إن 
على دول الشرق األوسط انتهاج سياسات 
النمو، وبناء قواعد  إلــى دعــم  مالية تهدف 
ضريبية أوســع من أجل تمويل مشروعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واإلنـــــفـــــاق االجـــتـــمـــاعـــي. 
ــي كــلــمــتــهــا بــمــؤتــمــر  ــــت الغـــــــــارد، فــ ــافـ ــ وأضـ
»االزدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو 
الشامل في العالم العربي«، بمدينة مراكش 
املغربية، أنه »من األولويات األساسية بناء 
قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. 
الــعــادلــة  الــجــمــيــع حصتهم  يــجــب أن يــدفــع 

بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية«.
)العربي الجديد(

تراجع الدوالر وإقبال على اليورودول خليجية تضاعف ضريبة القيمة المضافة

مــن حــيــث الــجــدوى االقــتــصــاديــة، فــي وقــت 
في  اقتصاديا  الــيــورو  منطقة  فيه  تنتعش 
ــراهـــن وتــرتــفــع فــيــهــا احــتــيــاجــات  الـــوقـــت الـ
توليد  في  نظيف  كمصدر  الطبيعي  الغاز 
ــام  ــ ــ الـــطـــاقـــة والــــتــــدفــــئــــة. ويــــاحــــظ أن األرقـ
ــاز بـــروم  األخـــيـــرة الـــتـــي نــشــرتــهــا شـــركـــة غــ
الروسية، أشــارت إلــى أنها صــّدرت كميات 

التركي«.  وحسب الخطة التي اتفقت عليها 
فــإن الخط سيجمع  »غــازبــروم« مــع تركيا، 
الغاز في تركيا ثم ينقل بعد ذلك إلى دول 
االتــحــاد األوروبــــي عــبــر خــط ثــانــوي يصل 
املتوقع  اليونانية.  ومن  بالشواطئ  تركيا 
أن تكتمل املرحلة األولى من املشروع خال 
الــعــام الـــجـــاري، حــيــث تبلغ طــاقــة األنــبــوب 

ــا فـــي الــعــام  ــ قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز إلـــى أوروبــ
املــاضــي، وأن صــادراتــهــا ســتــرتــفــع بنسبة 
6% خال العام الجاري.  ومن بني املشاريع 
التي عرقلتها »غازبروم« الروسية مشروع 
ــــذي حـــولـــتـــه روســـيـــا  الــ »نـــوردســـتـــريـــم 2«، 
بسرعة إلى تركيا، وهو املشروع الذي أطلق 
عــلــيــه اســــم »تــركــيــش ســتــريــم« أو »الــســيــل 

ــــى 16.75 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب.  ومـــن  ــ األولـ
املــتــوقــع، حــســب الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة، أن 
يستخدم هذا الغاز في تلبية االحتياجات 
لكن  الطبيعي،  الغاز  من  املتنامية  التركية 
ياحظ أن دول االتحاد األوروبــي لم توقع 
الروسي  الغاز  لتصدير  املوافقة  على  بعد 
ـــر عـــلـــى تــقــاطــع  ــال آخــ ــثـ ــمـ عـــبـــر تـــركـــيـــا.  وكـ

موسكو  مــع  واشنطن  وخــافــات  السياسة 
ــاز األوروبـــــــــي  ــ ــغـ ــ ــا بـــمـــصـــالـــح الـ ــ ــ ــرارهـ ــ ــ وأضـ
ــــن اإلمـــــــــدادات، مـــشـــروع نــقــل الـــغـــاز من  وأمـ
ــا،  ــ حــقــل تــنــجــيــز فـــي أذربـــيـــجـــان إلـــى أوروبـ
وهــو مــشــروع لبناء خــطــوط أنــابــيــب تحت 
بــحــر قـــزويـــن إلـــى أوروبــــــا، يــبــلــغ طــولــهــا 4 
آالف كيلومتر.  وقــدرت كلفة هــذا املشروع 
قــفــزت  ولــكــنــهــا  مــلــيــار دوالر،  بــحــوالــى 41 
حاليا، حسب تقرير مصرفي أميركي، إلى 
أنــابــيــب  وتــنــقــل خـــطـــوط  مــلــيــار دوالر.   45
تراوح  الطبيعي  الغاز  من  املشروع كميات 
بني 60 مليارا إلى 120 مليار متر مكعب من 

الغاز الطبيعي سنويا. 
لــكــن وحـــســـب نـــشـــرة »أويـــــل بــــرايــــس«، فــإن 
لكن  االقتصادية،  الجدوى  املشروع تعوزه 
واشــنــطــن تــدعــم بــقــوة املـــشـــروع املــفــتــرض 
ــــى مــنــه فـــي الــعــام  أن تــكــتــمــل املــرحــلــة األولـ
املــقــبــل، كــمــا أنـــه يــمــثــل حــبــل إنــقــاذ لشركة 
»بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم« الـــتـــي تـــمـــلـــك حــقــل 
ــة وال  ــ تــنــجــيــز، حــيــث أنـــهـــا كـــانـــت فـــي ورطـ
تدري كيف ستصدر الغاز الذي تنتجه من 
الــحــقــل.  وحــســب الــنــشــرة األمــيــركــيــة، يــرى 
أمن  أن مستقبل  الــغــاز  فــي صناعة  خــبــراء 
الغاز األوروبي سيكون مضمونا أكثر عبر 
تبني دول االتحاد األوروبــي ألنابيب غاز 
»تركيش ستريم« ومشروع » أنابيب نورد 
ســتــريــم الــثــانــي« مــعــا، ذلـــك أن احــتــيــاجــات 
بمعدالت  الطبيعي سترتفع  للغاز  أوروبــا 
كبيرة، في وقت تتجه فيه روسيا لتصدير 

الغاز أكثر إلى الصني ودول آسيا. 
وكــانــت روســيــا قــد وقــعــت فــي وقـــت سابق 
اتــفــاقــات قـــدرت بــحــوالــى 400 مــلــيــار دوالر 
ــلـــت  ــى الـــــصـــــني. وعـــرقـ ــر الـــــغـــــاز إلـــــ ــديـ ــتـــصـ لـ
ــران املـــاضـــي،  ــزيــ واشـــنـــطـــن فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
مــشــروع أنــبــوب نــقــل الــغــاز »نــــورد ستريم 
تطاول  روسيا  ضد  عقوبات  عبر  الثاني«، 
بــنــى تحتية أســاســيــة ألوروبـــــا، مــن بينها 

مشاريع الغاز الطبيعي والنفط. 
مـــــعـــــارضـــــة دول  ــــت واشـــــنـــــطـــــن  ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــنـــدا فـــي إفـــشـــال املـــشـــروع،  الــبــلــطــيــق وبـــولـ
وحكومات  البولندية  الحكومة  ترى  حيث 
دول البلطيق، أن »نورد ستريم 2« سيزيد 
مـــن اعــتــمــاد دول االتـــحـــاد األوروبــــــي على 
»غازبروم« الروسية التي تمد القارة فعليا 
يرى  بينما  الــغــاز،  مــن  احتياجاتها  بثلث 
مـــؤيـــدون عــلــى رأســهــم أملــانــيــا أن املــشــروع 
غـــاز بأقل  إمــــدادات  فــرصــة للحصول عــلــى 

تكلفة.

في  الروسية  الشركات  من  مجموعة  األميركية  الخزانة  وزارة  أدرجت 
القائمة أسماء  بـ»تقرير الكرملين« للعقوبات. وضمت  قائمة ما يعرف 
شركات روسية تجاوزت عائداتها أكثر 
من ملياري دوالر سنويًا مع مساهمة 
بنسبة  أسهمها  في  الروسية  الدولة 
 96 أيضًا  وشملت  ــل.  األق على   %25
أكبر  مديرا  بينهم  كبارًا،  أعمال  رجل 
مسؤوًال   114 و  ــبــاد  ال فــي  بنكين 
روسية،  حكومية  شركات  ــاء  ورؤس
ــن األشــخــاص  ــة إلـــى عـــدد م ــاف إض
القائمة  في  أسماؤهم  المدرجة 

ويخضعون للعقوبات األميركية.

عقوبات أميركية جديدة

تحقيق

توقعت ستاندرد آند بورز 
إقدام دول خليجية على 
مضاعفة ضريبة القيمة 

المضافة، في إطار عاج 
العجز

رؤية

شريف عثمان

تقدم الرئيس النيجيري قبل عدة شهور بطلب ملجلسي النواب 
إتمام عملية قرض خارجي  للموافقة على  بــاده،  والشيوخ في 
بمبلغ 5.5 مليارات دوالر، تشمل 2.5 مليار دوالر تمت املوافقة 
عــلــيــهــا قــبــلــهــا بــفــتــرة، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــبــدال بــعــض الــديــون 
في  إصــدارهــا  يتم  دولــيــة،  بــســنــدات  املحلية،  بالعملة  املستحقة 
األســـواق العاملية، أو من خــال قــرض خارجي من عــدة جهات، 

بمبلغ يقدر بحوالي 3 مليارات دوالر. 
طـــلـــب الـــرئـــيـــس تــســبــب فــــي زيـــــــادة قـــلـــق املـــشـــرعـــن مــــن تـــزايـــد 
ارتــفــاع الــديــون الخارجية، حتى أن قــيــادات داخــل حــزب الشعب 
املعارضة في نيجيريا، طلبت  الذي يقود معسكر  الديمقراطي، 
طلب  على  املوافقة  عــدم  الوطنية  الجمعية  في  الشعب  نــواب  من 

الرئيس، ألن هذه املوافقة سوف »ترهن مستقبل األمة«!
ــى مـــوضـــوع الـــديـــن الـــعـــام نــظــرة  يــنــظــر كــثــيــر مـــن الــنــيــجــيــريــن إلـ
»عاطفية«، وتحديدًا الجزء الخارجي منه، ولم تكن هناك قضية 
عــنــدمــا اقــتــرضــت الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة أول قـــرض ضــخــم في 
تاريخها في عام 1978، وكان حجمه مليار دوالر، لكن املشكلة 
بدأت مع تزايد االقتراض الخارجي خال فترة الثمانينيات، بعد 

انهيار أسعار البترول الذي تصدره نيجيريا. 
الخارجية  القروض  إن  الخارجي  لاقتراض  الرافضون  ويقول 
التي تم الحصول عليها لم يتم استغالها في زيادة معدالت نمو 
الناتج املحلي أو زيادة الصادرات، كما أنهم يرون أن الحكومة لم 
تقم بالدراسات الازمة ملعرفة الجدوى االقتصادية للمشروعات 
ــذت وقــتــهــا، وأنــهــا لــم تــحــرص عــلــى تحقيق تــوافــق بن 

ِّ
ــف

ُ
الــتــي ن

مواعيد سداد القروض إانتاجية تلك املشروعات.
وبحلول عام 2005، كانت نيجيريا مديونة لنادي باريس بأكثر 
مــن ثــاثــن مــلــيــارًا مــن الــــــدوالرات، ولـــم يــكــن لـــدى الــدولــة األكــثــر 
الــســمــراء مــا يمكنها مــن ســـداد تلك  الــقــارة  مديونية وقتها فــي 
إلى  الــوصــول  استطاعوا  النيجيرين  املسؤولن  لكن  املــلــيــارات. 
اتــفــاق مــع نـــادي بــاريــس، بــإجــراء عملية إعـــادة شـــراء مخفضة 
للدين، تقوم بمقتضاه الحكومة النيجيرية بسداد حوالي ثمانية 
األفريقية  الــدولــة  مديونية  كامل  إلــغــاء  بذلك  ويتم  مليارًا،  عشر 

للنادي. 
لكن أحــزاب املعارضة لم تــرق لها األرقـــام الــصــادرة مؤخرًا من 
مكتب إدارة الدين النيجيري، والتي أكدت ارتفاع الدين العام )66 
مليار دوالر(، والجزء الخارجي منه )15 مليار دوالر(، واعتبرت 
أن الــديــون قــد وصــلــت ملستويات تــفــوق االحــتــمــال، خــاصــة بعد 

استحواذ خدمتها على ثلث إيرادات الدولة السنوية! 
وعــبــرت تــلــك األحــــزاب عــن قلقها مــن تــكــرار تــجــربــة االســتــدانــة 
ــتــــراض لــســداد  الــخــارجــيــة املـــؤملـــة، وأكـــــدت رفــضــهــا لــفــكــرة االقــ

مديونيات مستحقة. 
األقل  الخارجي  االقتراض  نحو  التحول  املعارضة طعم  تبلع  لم 
تكلفة، وذلك لعلمها أن العملة املحلية، التي تتعرض لضغوط مع 
البترول، قد تنخفض قيمتها بصورة  كل انخفاض في أسعار 
كبيرة مع تذبذبات األســواق، وهو ما سيزيد من قيمة القروض 

 بالعملة املحلية. 
ً
الخارجية، وخدمتها، مقومة

ولم تفلح جهود الحكومة في إقناع املعارضة بأفضلية القروض 
في  الخارجية  الــقــروض  أن  تأكيدها  مــن  الــرغــم  على  الخارجية، 

نيجيريا مازالت »في الحدود املقبولة وفقًا للمعايير العاملية«. 
حاول الرئيس، عند طلبه الحصول على موافقة مجلسي النواب 
والشيوخ إلتمام عملية االقتراض الخارجي الجديدة، توضيح أن 
الباد تفرض االقتراض  البنية األساسية في  متطلبات تحديث 
لرفع  الخارجية  الــقــروض  أهمية  توضيح  حــاول  كما  الخارجي، 
احتياطي الباد من النقد األجنبي، وإعطاء صورة إيجابية عن 

االقتصاد النيجيري ملؤسسات التمويل الدولية.
إال أن املعارضة تمسكت بعدم املوافقة قبل الحصول على تحليل 
ما  ألسئلة:  ُمرضية  إجــابــات  يتضمن  والعائد  للتكلفة  مفصل 
هي تكلفة القروض األجنبية؟ هل تمت مطابقة شروط القروض 
التي  املــحــددة  املــشــروعــات  مــامــح  مــع  األجنبية بشكل مناسب 
الخارجية ستولد  الــقــروض  هــل  الــقــروض؟  مــن  تمويلها  سيتم 
إيرادات تمكننا من سداد تلك القروض؟ وإذا كان الجواب بالنفي، 
فما هو مصدر سدادها؟ وما هي ضمانات توجيه إيرادات تلك 

املشروعات إلى جهات اإلنفاق املتفق عليها؟ 
في أفريقيا والدول املتقدمة، ال ينفرد الرئيس وحكومته باتخاذ 
وتطلب  تحاسبهم،  تشريعية  هيئات  فهناك  االستدانة.  قــرارات 

منهم أسبابًا مقنعة عند االقتراض. 
في أفريقيا والدول املتقدمة، يحرصون على أال يورطوا األجيال 
القادمة في سداد مبالغ اقترضوها ولم يحسنوا استغالها. وفي 
أفريقيا والدول املتقدمة، أحزاب حقيقية ونواب يحرصون على 
الحكومة  ملحاسبة  انتخبهم  الــذي  الشعب  ثقة  محل  يكونوا  أن 

 عنه. 
ً
نيابة

وفي بلدان أخرى، عرفت الديمقراطية واملشاركة في الحكم قبل 
ملوكًا  تحاسب  نيابية  مجالس  فيها  ووجــدت  بعقود،  نيجيريا 
أقوياء، دون الخوف من بطشهم، قبل أغلب بلدان العالم، اعتادت 
موافقة  الحصول على  وقبل  با محاسبة،  االقــتــراض  الحكومة 
نواب الشعب رغم نص دستورها على غير ذلك، ولم يعرف أغلب، 
إن لم يكن كل، هؤالء النواب معدل الفائدة الذي تم االقتراض به، 
التي سيتم  السداد، وال أي معلومة عن املشروعات  وال مواعيد 

تمويلها من تلك القروض. 
أحزاب املعارضة في هذه البلدان غير موجودة باملرة، وإن وجدت 
فهي كخيال املآتة، وتتسابق في تأييد الرئيس وحكومته ودعم 
مشروعاتهما، با أدنى محاسبة أو مناقشة، حتى ارتفع الدين 
الخارجي إلى ثمانن مليار دوالر، والدين العام إلى ما يقرب من 
ثاثمائة مليار دوالر، وما تدري نفٌس في أي مشروعاٍت ذهبت، 

وما تدري نفٌس بأي موارد تعود. 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام املاضي، وافق مجلسا النواب 
والشيوخ النيجيريان على قيام الحكومة باالقتراض الخارجي، 
املجلس  أن  الــنــواب  العامة بمجلس  الــشــؤون  لجنة  وأعلن رئيس 
وافق بعد الحصول على إجابات لكل األسئلة التي شغلته، وبعد 
دراسة شروط القروض، وطبيعة ومراحل املشروعات التي سيتم 
تمويلها مــن هــذه الــقــروض، وبــعــد الــتــأكــد مــن أن تلك الــقــروض 

ضرورية من أجل سرعة تحقيق التنمية االقتصادية. 
وأكد الرجل على أن املجلسن سيقومان بإجراء رقابة صارمة، 
للتأكد من حسن إنفاق ما تم اقتراضه على املشروعات التي تم 

تحديدها.

التجربة النيجيرية

األربعاء 31  يناير/ كانون الثاني   2018 م  14  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1248  السنة الرابعة
Wednesday 31 January 2018

األربعاء 31  يناير/ كانون الثاني   2018 م  14  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1248  السنة الرابعة
Wednesday 31 January 2018



رجا ديب

تــعــتــنــي الــخــطــة األمــيــركــيــة الــتــي يــجــري 
ــديـــث عـــنـــهـــا، وتــشــتــهــر بــتــســمــيــتــهــا  الـــحـ
ــقـــرن« قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي  »صــفــقــة الـ
الــــتــــي فــــشــــل الــــجــــانــــبــــان، الــفــلــســطــيــنــي 
مــن  عـــــامـــــا  طــــــــــوال 25  واإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
املــفــاوضــات فــي الــوصــول إلــى حــل متفق 
الــرئــيــس  عــلــيــه بــيــنــهــمــا. ولــقــنــاعــة إدارة 
الفلسطيني  الــجــانــب  أن  تــرامــب  دونــالــد 
ــك، فـــإنـــهـــا ســتــحــاول  ــ هــــو الـــســـبـــب فــــي ذلــ

فرض خطتها على الفلسطينيني. 
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــر أمـــــــني ســ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ وجـــــــــاء فــ
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
صــــائــــب عــــريــــقــــات، لـــلـــمـــجـــلـــس املــــركــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي اجــتــمــاعــه أخـــيـــرا في 
الــلــه، أن »املــرحــلــة املقبلة هــي مرحلة  رام 
فــرض اإلمـــاءات األميركية، على كــل من 
يــريــد الـــســـام أن يـــوافـــق عــلــى مـــا ســوف 
تفرضه أميركا، وأن كل من يعارض ذلك 
ســيــعــتــبــر مـــن قــــوى اإلرهـــــــاب والــتــطــرف 
املــتــوجــب عــلــى الــقــيــادات الــســيــاســيــة في 
فــاالعــتــدال  ومحاربتها،  طــردهــا  املنطقة 
يعني قبول صفقة فرض اإلماءات التي 
 
ً
 وشـــامـــا

ً
ــيــا كـــامـــا

ّ
تــعــتــبــر بــامــتــيــاز تــبــن

ملواقف الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، 
بفرض األمر الواقع من خال االستيطان 
االســــتــــعــــمــــاري، ومــــــصــــــادرة األراضـــــــــي، 
وطـــــــرد الــــســــكــــان، والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي، 
واالعتقاالت  واالغتياالت  البيوت،  وهدم 
والــحــصــار واإلغــــاق«. وتــؤكــد ذلــك كلمة 
نـــائـــب الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــنــس، 

علي أنوزال

بالبارحة!  الليلة  أشبه  فما  تغير،  شــيء  ال 
كل األجـــواء في مصر املحروسة تنبئ بأن 
ــا ســـيـــجـــري فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار هــو  مــ
مــبــايــعــة لــلــرئــيــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ولــيــس انــتــخــابــا، تــمــامــا كــمــا كـــان يحصل 
فــي عهد الــرئــيــس املــخــلــوع حسني مــبــارك. 
الفرق الوحيد أن نظام األخير كان واضحا 
ــاء بــمــســمــيــاتــهــا.  ــيــ وصـــريـــحـــا يــســّمــي األشــ
والقمعية  االستبدادية  األنظمة  في  وحتى 
ــــي الــــــعــــــراق، أو  ــد صـــــــدام حـــســـني فـ ــهـ ــــي عـ فـ
ــــت لــهــا  ــانـ ــ ــــي ســــــوريــــــة، كـ ــــظ األســـــــــد فــ ــافـ ــ حـ
»االنتخابات«  لتسمي  »األدبــيــة«  الشجاعة 
»استفتاءات«، وكانت تسمح بطباعة ورقة 
من  الــرغــم  عــلــى  »ال«،  كلمة  عليها  مــكــتــوب 
أنها كانت مقتنعة بأن ال أحد سيجرؤ على 
األزمنة  تلك  فــي  داخــل مخدعه  استعمالها 
التجسس  تقنيات  اكــتــشــاف  قــبــل  الــغــابــرة، 
الحديثة التي تحبس أنفاس الناس، وتدّون 

حركاتهم، وتسجل سكناتهم. 
في آخر »انتخابات« نظمت في عهد املخلوع 
مبارك عام 2005، فسح نظامه املجال لعشرة 
أرانب سباق للدخول معه إلى حلبة السباق 
التي صممت ليكون هو الفائز الوحيد فيها. 
فــصــورة مــصــر الــخــارجــيــة، والــحــفــاظ على 
الحد األدنــى من أشكال الحياة السياسية، 
أن  آنـــذاك،  كانت تقتضي، مــن رئيس مصر 
يحرص على أن يكون اإلخــراج متقنا، عبر 
صناديق اقتراع »شفافة«، مع أن نتيجتها 
كانت محسومة مسبقا، ومنافسني مدربني 
حقيقيني،  »كــومــبــارســات«  أدوار  أداء  على 
وأجواء منافسة مفتعلة، مثل نشاهدها في 

حلبات املصارعة الحرة التمثيلية.
ــــدل تـــصـــرفـــاتـــه  ــتـ ــ ــيــــســــي، فـ ــام الــــســ ــ ــظـ ــ أمـــــــا نـ
الــقــمــعــيــة والـــتـــرهـــيـــبـــيـــة ضــــد كــــل مــنــافــس 
محتمل له، على هشاشته من الداخل، لذلك 
يــريــد الـــعـــودة إلـــى مــا قــبــل 2005، إلـــى زمــن 
بنسبة  النتائج  محسومة  »االســتــفــتــاءات« 
99 % من املبايعني. ومبايعة السيسي بدأت 

مريم الخاطر

ــات  ــراعـ ــم تــــزايــــدا فــــي الـــصـ ــالـ ــعـ يــشــهــد الـ
الرمادية، فهل نتحّدث، في عرف األرض، 
نـــظـــامـــيـــة أم مــــرتــــزقــــة؟ أم  ــيــــوش  ــــن جــ عـ
نــتــحــدث، فــي عــرف الــفــضــاء، عــن جيوش 
أم أسلحة دمــار شامل عابرة  إلكترونية 

للقارات؟ 
إذ لــــم تـــعـــد الــــصــــراعــــات عـــلـــى مــســتــوى 
األقــطــاب الــدولــيــة فــي حـــروٍب ساخنة أو 
إلكترونيا  رة 

ّ
مشف باتت  بل  فقط،  بــاردة 

حــتــى بــني الــــدول املــتــحــالــفــة فــي الــنــطــاق 
الــجــغــرافــي أو الــســيــاســي نــفــســه، بــل في 
أزمــــات األخــــوة الــتــي أصــابــتــهــا الــعــدوى 

الرمادية، فتفوقت على األصل. 
الــــذكــــاء  إدارة  بـــأهـــمـــيـــة  ــا  ــمـ ــتـ حـ نــــؤمــــن 
ــــي فــــــي الــــعــــصــــر الــــرقــــمــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
يكون  أال  يجب  ولكن  أشكاله،  بمختلف 
ــبـــاطـــل،  ــا الـ ــتــــي يـــــــراد بـــهـ كـــلـــمـــة الــــحــــق الــ
ــتــــه بــــعــــض الــــحــــكــــومــــات،  ــلــ ــتــــغــ فــــقــــد اســ
لـــخـــدمـــة أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة مــــن نــشــر 
الـــتـــحـــكـــم والـــتـــاعـــب  أو  ــنــــدا،  ــاغــ ــبــــروبــ الــ
مواقع  وتــرويــج  االســتــطــاعــات،  بنتائج 
ــمـــي، وإيـــجـــاد  مــعــيــنــة بــالــتــضــخــيــم الـــرقـ
ــلـــومـــات  ــة لـــنـــشـــر مـــعـ ــيــ ــمــ حــــســــابــــات وهــ
مضللة أو تسميم الوسوم لحرف مسار 

الرأي العام.
ليس خطأ في العصر الرقمي أن تنشئ 
الــــــــدول جـــيـــشـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا؟ فــالــفــضــاء 
ــــح الــــبــــري 

ّ
ــل ــبــــرانــــي يـــــعـــــادل الــــتــــســ ــيــ الــــســ

ــا ملــنــظــومــتــي  ــقـ ــــوي، وفـ ــــجـ والـــبـــحـــري والـ
الــردع والدفاع والــرد.. الخطأ الفعلي أن 
اإلجـــرام،  ملمارسة  مرتزقة  جيش  تنشئ 
حتى لو كان إلكترونيا. حروب االرتزاق 

وجرائم الحرب مرفوضة دوليا.
دعونا نبدأ في ما ليس خطأ لنعّرج بعده 
عــلــى الــخــطــأ، ونــحــتــكــم لــجــهــود بذلتها 
اتحادات دفاعية دولية في مخاطر هذه 

الصراعات الرمادية وتحدياتها.  
ــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيـ ــ وصـــــــف رئـ
ــبــــق، ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، وهــــو في  األســ
ــيـــة  ــر فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــاملـ ــنــــصــ ــــوة الــ ــــشـ نـ
الــثــانــيــة، »الـــحـــرب اإللــكــتــرونــيــة« بــأنــهــا 
»الــدرع والسيف«؟ فهل كان وعيا مبكرا 
جمعية  دفــاعــيــة  ملنظومة  اســتــشــرافــا  أو 
الـــدول، أخــيــرا، إلى  متأخرة؟ وقــد فطنت 
أن مهمة التسلح اإللكتروني، كما عناها 
وهجومية(  )دفاعية  مــزدوجــة  تشرشل، 
ــيـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ حـــتـــى بــــاتــــت ضـــمـــن االسـ
ا مــن مــوازانــاتــهــا  الــوطــنــيــة لــلــدول وجـــزء
الــتــي تلحقها غــالــبــا بــــوزارات  الــرســمــيــة 
الدفاع. ففي أملانيا، أعلنت وزيرة الدفاع، 
أورســوال ديــراليــن، يــوم 6 أبريل/نيسان 
إلـــكـــتـــرونـــي،  جـــيـــش  تـــكـــويـــن  ــن  عــ  ،2017
ــل الــجــيــش األملــانــي،  وحـــدة مستقلة داخـ
ــوات الـــبـــريـــة والــبــحــريــة  ــقــ ــانـــب الــ ــــى جـ إلـ
والــجــويــة، والــــذي لــن يقتصر عــلــى صد 
ــنـــة، بــــل ســـيـــرد عــلــيــهــا  ــقـــرصـ هـــجـــمـــات الـ
أيضا في ساحة املعركة »اإلنترنت«، في 
حـــال تـــعـــّرض شــبــكــات الــجــيــش األملــانــي 

للهجوم.
وفي بريطانيا، نوه وزيرا الدفاع والدولة 
للشؤون األمنية البريطانيان، في مؤتمر 
لندن Cyber 17  في يوليو/ تموز 2017، 
إلـــى حـــرص حــكــومــتــهــمــا عــلــى الــتــصــّدي 
للهجمات اإللكترونية من خال »الخطة 
االستراتيجية الوطنية ألمن املعلومات« 
لتشمل الدفاع، الردع والتطوير، بموازنة 
قدرت بمبلغ 1.9 مليار جنية استرليني. 

عبد اللطيف السعدون

ــه مــــردوخ  ــ ــــروي أســـطـــورة بــابــلــيــة أن اإللـ تـ
بــنــى بــيــتــه عــلــى ســيــقــان الـــقـــصـــب، وســط 
األرض املــقــّدســة املــغــمــورة بــاملــيــاه، والــتــي 
شهدت أولى الحضارات قبل أكثر من ستة 
آالف ســنــة. فــرش أرضــيــة البيت بــالــتــراب، 
ثم حفر  وبنى من حوله معابد ومساكن، 
أنهار  يشبهان  لنهرين عظيمني،  مجريني 
ــفــــرات، ســرعــان  ــفــــردوس، هــمــا دجــلــة والــ الــ
ــلـــى ضـــفـــافـــهـــمـــا الـــحـــشـــائـــش،  مــــا نـــبـــتـــت عـ
ونــمــت أشــجــار القصب والــبــردي، ونشأت 
أن يقيم  مـــردوخ  لــم ينس  النخيل.  غــابــات 
ســـدودا مــن أشــجــار القصب والــتــراب لــدرء 
الـــفـــيـــضـــانـــات املــحــتــمــلــة، ولـــجـــعـــل األرض 
املحيطة صالحة للزرع والضرع، وسجلت 
الحسناء سميراميس على  البابلية  امللكة 
رقـــيـــم: »اســتــطــعــت أن أكــبــح جــمــاح الــنــهــر 
لتروي  وفــق رغبتي،  ليجري على  الــقــوي، 
مياهه أرضــا بــورا غير مسكونة، جعلتها 
خصبة ومأهولة، وأحكمت السيطرة على 
مياهه، كي تزيد مساحة األرض الخصبة«. 
تلك قصة »باد ما بني النهرين« التي ال 
يعرف أحٌد اسم أول من أطلق عليها هذه 
التسمية، ولعله ما كان ليطلقها لو امتد 
به العمر، ليشهد ما حل بنا، نحن سكان 
هـــذه الــبــقــعــة مـــن األرض، بــعــد أن أوشـــك 
 ،

ّ
املــاء عندنا أن ينضب، والـــزرع أن يجف

ــّدر أنــه  والــضــرع أن يختفي ويــغــيــب، وأقــ
سوف يطلق عليها في هذه الحال تسمية 

»باد با نهرين«! 
ــــد ســبــقــنــي في  ــــد نــفــســي مــغــالــيــا، وقـ ال أجـ
 وعالم 

ٌ
إطاق هذه التسمية السوداء باحث

مــعــروف مختص بــشــؤون املــيــاه واألنــهــار، 
هو البريطاني بيتر بيامونت، األستاذ في 
جامعة ويلز، والذي درس خطط إدارة املياه 
فـــي األقـــطـــار الـــواقـــعـــة عــلــى حـــوضـــي دجــلــة 
والفرات، وخصوصا املشاريع التي نفذتها 
تركيا على ضفتي النهرين، والتي ضمنت 
لها السيطرة الكاملة على معظم مياه الفرات، 
وبــقــدر أقــل نسبيا على مــيــاه دجــلــة، ونشر 
العراقية، حمل  املــيــاه  تــقــرأه وزارة  لــم  بحثا 
التغييرات  بـــأن  أفــادتــنــا  متشائمة،  نــبــوءة 
املــشــاريــع على حوضي  تلك  الــتــي تحدثها 
النهرين لها نتائج كارثية على اقتصاديات 
املــتــشــاطــئــة، اذ ستنخفض  ــــرى  ــــدول األخـ الـ
كمية املــيــاه الــتــي ستصل إلـــى الـــعـــراق إلــى 
ــــوف يــكــون  ــى مــــن نـــصـــف حـــاجـــتـــه، وســ ــ أدنــ
يبادل  أن  أكــبــر،  أراد تأمني حصة  إذا  عليه، 
نفطه باملاء الصالح للشرب، لتأمني حاجة 
سكانه، وباملحاصيل الزراعية لتأمني الغذاء 
لهم، إذ لن يجدوا ما يكفيهم، حيث ستتسع 

مساحات األراضــي التي يصيبها الجفاف. 
الحكومات  لم تعط  العراقيني،  ولسوء حظ 
التي تعاقبت على حكمهم االهتمام الكافي 
لــهــذه املــســألــة، عــكــس تــركــيــا الــتــي استغلت 
التحكم  لها  أتــاح  الــذي  الجغرافي  موقعها 
بمنابع الرافدين، زاعمة أن النهرين »تركيان 
عابران للحدود«، وأن من حقها أن تتصرف 
بــمــيــاهــهــمــا كــيــفــمــا شــــــاءت، مــخــالــفــة بــذلــك 
الــــذي يــحــّدد كيفية إدارة  الـــدولـــي  الــقــانــون 
األنهار الدولية، ومتجاهلة حقوق الجيران، 
وقــــد أقـــدمـــت عــلــى إحـــــداث تــحــول فـــي غــايــة 
تهدف  استراتيجية  اعتماد  عبر  الخطورة، 
إلــى الحصول على أعلى إنتاجية من مياه 
النهرين عــن طــريــق إقــامــة عــشــرات الــســدود 
واملــنــشــآت واملــحــطــات الــكــهــرومــائــيــة، وبما 
الــذي  الــعــراق  ينعكس بالضرر األكــيــد على 
كانت ردة فعله، في أحسن الحاالت، دعوات 
ــفـــاوض والــتــنــســيــق، ولــم  ــتـ ــــى الـ خــجــولــة إلـ
يطرح خطة ملواجهة املشكلة، كما لم يمارس 
جــهــدا دبــلــومــاســيــا ضــاغــطــا إللـــــزام تــركــيــا 
بـــاحـــتـــرام حــقــوقــه. وهـــكـــذا واصـــلـــت تــركــيــا، 
ما  معتبرة  تنفيذ مشاريعها،  من جانبها، 
«، تمن بها 

ً
تتركه للعراق من املياه »صــدقــة

على العراقيني حسب ما تشاء، وعلى وفق 
 من 

ً
دوافع إقليمية تشكل ورقة املياه واحدة

أوراقها الرابحة. 
لسنا هنا في موضع إلقاء املسؤولية على 
عــاتــق تــركــيــا وحــدهــا، وحــتــى لــو تقاسمت 
إيران املسؤولية معها، باعتبارها مارست، 
األخـــرى، سياسات خاطئة بخصوص  هي 
األنـــهـــار املــتــشــاركــة فــيــهــا، إنــمــا املــســؤولــيــة 
األكــبــر تقع على عــاتــق الــعــراق نفسه الــذي 
ــأن األمـــر ال يعنيه،  لــم يــتــحــّرك وصــمــت، وكـ
وكل ما سمعناه من وزيــر املياه أن األتــراك 
استجابوا لطلٍب عراقي بتأجيل عملية ملء 
سد أليسو العماق بضعة أشهر، وما قالته 
نائبة برملانية في تبرئة تركيا، وإلقاء اللوم 
استولوا  متنفذين  عراقيني  مــزارعــني  على 

على أكثر من حصصهم املائية!
 مــع هــذا املــوقــف العقيم، ارتفعت أصــوات 
ومــنــذرة، واجتهد ناشطون  خيرة محذرة 
املشكلة،  إلى خطورة  التنبيه  في  مدنيون 
وتــبــعــاتــهــا املــحــتــمــلــة. وكـــان الــبــاحــث عــاء 
الامي قد أطلق، قبل عقدين، مع رفــاق له 
»لــجــنــة بـــاد الـــرافـــديـــن بـــا رافــــديــــن«، كــان 
الكارثة. وأصدر  املبكر من  التحذير  همها 
الذي  اآلن«  العراقية  »القيامة  كتاب  الحقا 
شـــرح فــيــه أبــعــادهــا، وهـــو يــواصــل جهده 
اليوم عبر الصحف ومواقع التواصل، لكن 
املسؤولني الحكوميني ال عيونهم رأت، وال 

آذانهم سمعت.
)كاتب عراقي(

 ،)2018  /1/  22( الــكــنــيــســت  مــنــبــر  عــلــى 
وفــيــهــا أن بــــاده ســتــبــدأ بــتــرتــيــبــات نقل 
الــســفــارة مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس خال 
العام  أبوابها خــال  أيــام، وأنها ستفتح 

املقبل )2019(. 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود  وكــــــان الـــرئـ
عـــــبـــــاس، قـــــد أعــــلــــن عـــــن رفــــضــــه الــخــطــة 
ــة، فـــــي كـــلـــمـــتـــه فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
االفــتــتــاحــيــة الجــتــمــاع املــجــلــس املــركــزي 
شــهــر  مــــن  و15   14 يـــومـــي  الـــلـــه  رام  فــــي 
يناير/ كانون الثاني الجاري، ووصفها 
بـــأنـــهـــا »صـــفـــعـــة الـــــقـــــرن«، ووعــــــد بـــالـــرد 
عــلــيــهــا، مــســتــخــدمــا عــــبــــارات وحـــركـــات 
ــة، يـــســـتـــدل مـــنـــهـــا أنــــــه فـــوجـــئ  ــريـ ــيـ ــبـ ــعـ تـ
وصدم بمضمونها، الذي ال يترك مجاال 
بالتخلي عما تمسك  إال  للتعاطي معها 
ــه الــفــلــســطــيــنــيــون طــــــوال املـــفـــاوضـــات  بــ
املاضية. وبهذا وضعته اإلدارة األميركية 
الجديدة في وضع ال يحسد عليه، وأمام 
خيارات محدودة وصعبة، ستترتب على 
أو  أثــمــان، ليس سها تحملها  أي منها 

دفعها. 
الــرافــض  الفلسطيني  املــوقــف  فــتــح  ــد  وقـ
للخطة األميركية باب املواجهة مع إدارة 
تـــرامـــب عــلــى مــصــراعــيــه وعــلــى مختلف 
اإلدارة  املـــســـتـــويـــات، وتــصــريــحــات هــــذه 
ــــدى انـــزعـــاجـــهـــا وغــضــبــهــا مــنــه،  تـــبـــني مـ
وأنــهــا ســتــمــارس الــضــغــط الــــازم لدفعه 
به  البداية صرح  العودة عن موقفه.  إلى 
الــرئــيــس تــرامــب فــي أثــنــاء مــشــاركــتــه في 
منتدى دافـــوس االقــتــصــادي، وفــي لقائه 
بنيامني  اإلسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  مع 

الفلسطينية  والقيادة  مازن  أبو  الرئيس 
لــهــا، وإنــمــا يتطلب األمـــر أيــضــا مشاركة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني بــــــذلــــــك، فــــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق وجــــودهــــم وقــــواهــــم الــســيــاســيــة 
 ،

ٌ
مرهون وهــذا  املجتمعية،  ومؤسساتهم 

أواًل، بخطوات من الرئيس أبو مازن على 
الصعيد الداخلي، تفسح املجال للجميع 
بــاالنــخــراط فــي هـــذه املــواجــهــة، والــقــيــام 
بالدور املطلوب، ليس باعتبارهم تابعني 
لـــه، بــل شــركــاء مــعــه، فــكــمــا قـــال مخاطبا 
»نحن  املــركــزي  املجلس  اجتماع  أعــضــاء 
في لحظة فارقة وخطيرة، ومستقبلنا كله 
على املحك.. وليتحمل الجميع املسؤولية 
ــر يــحــتــمــل أن  ــ ــم يــعــد األمـ كـــامـــلـــة، حــيــث لـ
يقتصر على أعضاء املؤسسات الرسمية، 
فـــا بـــد لــلــكــل الــوطــنــي أن يــشــاركــنــا هــذه 

شعبنا«.  تاريخ  من  الحاسمة  اللحظات 
املـــطـــلـــوب اآلن مــــن الـــرئـــيـــس أبـــــو مــــازن 
الفلسطيني، حتى  الــداخــل  إلـــى  الــتــوجــه 
حيويته  الفلسطيني  الـــشـــارع  يستعيد 
ومصادر قوته، ويتمكن من القيام بدوره 
في التصّدي ملا تحاول اإلدارة األميركية 
وقــد تضمن  لتمرير خطتها.  تفرضه  أن 
بــيــان اجــتــمــاع املــجــلــس املـــركـــزي ملنظمة 
اآلن  وهــي  املطلوبة،  الــخــطــوات  التحرير 
بــني يــديــه، بــانــتــظــار اإلجــــــراءات الــازمــة 

للبدء بتنفيذها.
املـــســـؤولـــيـــة فـــي ذلــــك مــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
أبــو مــازن، بحكم موقعه رئيسا  الرئيس 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر والـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
يمكن  الـــذي  الــقــرار  فــبــيــده  الفلسطينية، 
ــن اســـتـــعـــادة  الــفــلــســطــيــنــيــون جــمــيــعــا مــ
مكانتهم في قضيتهم، ودورهم النضالي 
من أجلها، واستعادة وحدتهم في امليدان 
يدعو  ومــا  افتقدوها منذ ســنــوات.  التي 
يــقــدم بعد على اتخاذ  لــم  أنــه  القلق  إلــى 
أي إجــراءات على هذا الصعيد، فا يزال 
مــعــتــمــدًا عــلــى فــريــقــه الـــخـــاص، بــــداًل من 
منه  تنتظر  التي  املعطلة  القيادية  األطــر 
تفعيلها لتبدأ العمل إلعادة بناء الوضع 
الــداخــلــي، والــــذي ال بــديــل عــنــه ملــواجــهــة 
عن  ستترتب  التي  والتحديات  القضايا 
رفض االنخراط في خطة اإلدارة األميركية 
)صفقة القرن( والقبول بها، وأي مراهنٍة 
على غيره، مثل املجتمع الدولي أو األمم 
املتحدة، خاطئة، فلن يقف أي منهما في 
وجه اإلدارة األميركية لثنيها عن تنفيذ 
ــا ســنــحــصــل عــلــيــه هــو  خــطــتــهــا، فـــكـــل مــ

مزيد من القرارات والتصريحات الداعمة 
لنا، يمكن االستفادة منها في حــال كان 
الـــوضـــع الــــذاتــــي لــلــفــلــســطــيــنــيــني مــؤهــا 

وقادرا على ذلك.
لـــكـــن؛ وكـــمـــا يـــقـــال »رب ضـــــارة نــافــعــة«، 
اإلدارة  وجهتها  الــتــي  »الــصــفــعــة«  فلعل 
ـــن تـــعـــاون  األمـــيـــركـــيـــة، بـــعـــد 25 عـــامـــا مـ
املـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة مــع 
الــواليــات املــتــحــدة، بــل والــتــعــويــل عليها 
وقــبــولــهــا راعــيــا وحــيــدا لعملية الــســام 
مــع إســرائــيــل، لعلها هــذه الصفعة تدفع 
القيادة الفلسطينية إلى متابعة النضال 
الوطنية،  الفلسطينية  الحقوق  أجــل  من 
ــهــــاء الــنــكــبــة بــالــســيــر عـــلـــى الــطــريــق  وإنــ
الــذي بدأناه عام 1965، واعتمدنا خاله 
حيث  الــذاتــيــة،  وإمكاناتنا  أنفسنا  على 
قــــدم شــعــبــنــا وتــحــمــل تــضــحــيــات كــثــيــرة 
ملواصلة هذا الطريق والتمسك به، وحقق 
ــازات تــاريــخــيــة قــّربــتــه مـــن تحقيق  إنــــجــ

حلمه الوطني.
ــتـــي ســـتـــضـــاف إلـــى  املــصــيــبــة الـــكـــبـــرى الـ
بالشعب  مــصــائــب حــلــت  مــن  مــا سبقها 
إقـــدام  عـــدم  ســبــب  يــكــون  أن  الفلسطيني 
الرئيس محمود عباس على أي إجراءات 
تــخــص الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
واالكـــتـــفـــاء بــحــركــتــه الــدبــلــومــاســيــة على 
بــدولــة  االعـــتـــراف  الـــدولـــي، لطلب  صعيد 
فــلــســطــني والـــتـــوجـــه إلــــى األمـــــم املــتــحــدة 
لانضمام لهيئاتها، أن يكون اعتقاده أنه 
بذلك يعزل الواليات املتحدة، ما سيدفع 

إدارتها إلى إعادة النظر بخطتها.
)كاتب فلسطيني(

بهاشتاج  البيعة  حفلة  تــبــدأ  أن  قبل  حتى 
»كــلــنــا مـــع الــســيــســي 2018«، ونــــص بــيــعــٍة 
يــتــداولــه رواد املـــواقـــع االجــتــمــاعــيــة يــقــول: 
قــر أنا املواطن الــذي تحمل صفحتي هذا 

ً
»أ

اإلقرار إني أويد وأرشح املواطن عبد الفتاح 
السيسي رئــيــًســا بــكــل فــخــر لــرئــاســة مصر 
الحبيبة لفترة ثانية، وهذا إقرار مني بذلك. 

إمضاء مواطن بيحب مصر«.
لــذلــك، وأمـــام هــذه »املــبــايــعــة« الــفــجــة، وبعد 
كان  املحتملني،  املنافسني  كل  القضاء على 
ضروريا البحث عن أرنب سباق لحفظ آخر 
نقطة دم في وجه نظام ال يستحي. فتحول 
للسيسي  »كومبارس«  منافس  عن  البحث 
إلى نكتة، حتى في اإلعام املقّرب من النظام 
في مصر، ألن  الكل داخــل مصر وخارجها 
يدرك أن السيسي سيستمر في الحكم، وأن 
االنتخابات تمثيلية هزلية. ما يخيف نظام 
لــيــس وجـــود »مــنــافــســني« يعرف  السيسي 
أنهم من أشد املؤيدين له، وإنما التصويت 
العقابي لألغلبية الصامتة الغاضبة الذي 
ال يــمــكــن الــتــحــكــم فـــيـــهـــا. والـــطـــريـــقـــة الــتــي 
استعملها النظام إلقصاء كل منافس جّدي 
لــلــســيــســي، وقــطــع الــطــريــق أمـــامـــه، تــنــم عن 
وجــود ارتــبــاك كبير داخــل صفوف النظام، 
يـــه أجـــــــواء الـــشـــك والـــريـــبـــة فــــي داخــــل 

ّ
ــذ ــغـ تـ

مؤسسات الحكم، من جيش وأجهزة أمنية 
وإعام وقضاء.

ــواء  واألجـ املقبلة،  مصر  انتخابات  تكشف 
النظام  أي حــد أصــبــح  إلـــى  الــتــي تسبقها، 
ا من الداخل، يخاف حتى من 

ّ
في مصر هش

أقـــرب الــنــاس إلــيــه، ومـــن مــؤيــديــه. فالنظام 
الذي يحكم قبضته األمنية والعسكرية على 
الباد قادر على تزوير االنتخابات ملرشحه، 
حــتــى لــو تــنــافــس مــعــه مــرشــحــون جــديــون، 
لكن ما أراد النظام تجنبه هي أجواء الحملة 
االنــتــخــابــيــة الــتــي تــســبــق يـــوم الــتــصــويــت،  
ألنها ستفسح املجال النتقاد النظام القائم، 
والــكــشــف عــن عيوبه وأعــطــابــه. إحـــدى أهم 
نظام  اعتمدها  التي  القمعي  الحكم  آلــيــات 
السيسي، منذ انقابه الدموي، هو التحكم 

ــيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــه  زت روسـ
ّ
كــمــا عـــــز

قـــدراتـــهـــمـــا اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي اآللـــيـــتـــني 
الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة. وأنـــشـــأت إيـــران 
الــجــيــش الــســيــبــرانــي عــام 2010 مــن فــرق 
هاكرز مدربني، في أعقاب تعرض الباد 
أعقاب  وفــي  الــحــاســوب،  دودة  لهجمات 
املناهضني  مظاهرات  الحكومة  مواجهة 
ــلـــتـــزويـــر فــــي انـــتـــخـــاب أحــــمــــدي نــجــاد  لـ
»الحركة  عرفت  فيما   2009 عــام   رئيسا 

الخضراء«.
وعلى املستوى الدولي، رصد  برادشاو 
ــورد، فــي  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــن جـــامـــعـــة أكـ ــ وهـــــــــــاورد مـ
ــتـــي  الـ الــــــــــدول   ،2017 ــــي  فــ دراســــتــــهــــمــــا 
ــة، وفــقــا  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ تـــســـتـــخـــدم جـــيـــوشـــا إلـ
ملــعــلــومــات تـــم رصـــدهـــا مــنــذ 2010 إلــى 
والصني  وأستراليا  أميركا  منها   ،2017
والهند واملحتل اإلسرائيلي )يعد األعلى 
والبحرين،  والسعودية  دوليا( وسورية 
فــي بعض  الجيوش  هــذه  إدارة  أن  علما 
الــــــدول تــتــبــع مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء أو 
اململكة  أنشأت  وخليجيا،  الدفاع.  وزارة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــألمــن الــســيــبــرانــي«، لــتــوحــيــد الــجــهــود 
تحت مظلة واحــدة، تجمع أهم قطاعات 
الدولة األمنية تحت سقف واحد )وزارة 
الــدفــاع، وزارة الــداخــلــيــة، االســتــخــبــارات 

العامة، ورئاسة أمن الدولة(. 
هـــنـــاك ســـبـــق احـــــتـــــرازي لـــــدى بــعــضــهــم، 
ــا االخــــــرون فــتــأتــي آلــيــاتــهــم رد فــعــل،  ــ أّمـ
الحذر.  يقتضي  األمــر  أن  الرغم من  على 
إذًا أيـــن الــخــطــورة؟ إنــهــا تكمن فــي حــال 
ــيـــوش عــكــســيــا فــي  ــذه الـــجـ ــ اســـتـــخـــدام هـ
األعــــمــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، مـــثـــل الـــقـــرصـــنـــة، 
ــرة، ونـــشـــر  ــيــ ــهــ ــشــ واخـــــــتـــــــراق املــــــواقــــــع الــ
الـــفـــبـــركـــات، وتـــزويـــر الــحــقــائــق، بــغــرض 
شـــن حـــرب وإربـــــاك األوضـــــاع وإضــعــاف 
معنويات الخصم. وهذا ما حدث، ليس 
حديثا فــي اخــتــراق مــوقــع وكــالــة األنــبــاء 
الــقــطــريــة اإللـــكـــتـــرونـــي، وفـــبـــركـــة  أخــبــار 
كـــاذبـــة عــلــى »تـــويـــتـــر«، مــنــذ 24 مــايــو/ 
أيـــار 2017 لــبــث الـــصـــراع الــخــلــيــجــي، بل 
حــصــل، قــبــل ذلـــك أيــضــا، عــنــدمــا اخــتــرق 
موقع وكالة أسوشييتد برس األميركي 
أبــريــل/ نيسان 2013 لنشر خبر  فــي 23 
كاذب على »تويتر« عن انفجاٍر وقع في 
البيت األبيض، وجرح الرئيس األميركي 
الــســابــق، بـــارك أوبــامــا. وعــلــى الــرغــم من 
أن الــخــبــر اتــضــحــت فــبــركــتــه بــعــد فــتــرة 
فقد  آثــاره كانت خطيرة،  ان  إال  قصيرة، 
نقطة،   125 داو جــونــز  مــؤشــر  انــخــفــض 

قبل أن يعاود االرتفاع.
مـــايـــكـــروســـوفـــت  شــــركــــة  رئــــيــــس  ورأى 
ــيـــث، الـــســـيـــنـــاريـــو  ــمـ الـــعـــمـــاقـــة، بـــــــراد سـ
ــة  ــنــ ــراصــ ــــث ســـيـــتـــحـــكـــم قــ ــيـ ــ األســـــــــــــــوأ، حـ
بــاألســلــحــة الــتــقــلــيــديــة أو الـــنـــوويـــة، أو 
الصناعية  واألقمار  العسكرية  بالقواعد 
ومحطات الطاقة. وهو سيناريو عالجته 
سينما هوليود، فيما اعتبر »فانتازيا«. 
ولــكــن خــبــراء يـــؤكـــدون أنــهــا تنطلق من 
وقـــائـــع عــلــمــيــة مــمــكــنــة الـــحـــصـــول. لــذلــك 
عــلــى الــحــكــومــات الــتــعــامــل مـــع الــهــجــوم 

اإللكتروني على أنه ناقوس خطر. 
قد تتجاوز الحرب الرمادية على منصات 
ــــن الـــجـــيـــوش  الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي مـ
اإللــكــتــرونــيــة أيــضــا مــا ســبــق مــن جــرائــم 
الحقيقية  الــحــســابــات  الــتــبــلــيــغ عــن  إلـــى 
إلـــى  كــــذبــــا، والـــســـعـــي  املـــصـــداقـــيـــة  ذات 
وقفها نهائيا، لدفع الخصم إلى الصمت 
املرتزقة  إال  يسود  ال  حتى  وسيلة.  بــأي 

نـــتـــانـــيـــاهـــو، عـــنـــدمـــا أكــــــد أنــــــه ســيــعــلــق 
نمنحهم  »نحن   

ً
قــائــا املالية  املــســاعــدات 

ــوال لــن تسلم  ــ مــئــات املـــايـــني، وهــــذه األمـ
إلــيــهــم إال إذا جــلــســوا وتـــفـــاوضـــوا حــول 
السام«، وأضاف »لقد قللوا من احترامنا 
قبل أسبوع بعدم السماح لنائب رئيسنا 

الرائع بمقابلتهم«.
بالضغط  األميركية  اإلدارة  تكتفي  ولــن 
الفلسطينيني،  عــلــى  والــســيــاســي  املــالــي 
ــبــــطــــة بــهــا  ــتــــشــــرك الــــــــــدول املــــرتــ فــــهــــي ســ
لــتــقــوم بـــدورهـــا فــي ذلـــك، بــاإلضــافــة إلــى 
مـــا ســتــقــوم بـــه إســـرائـــيـــل، ملــحــاصــرتــهــم 
وإضــعــافــهــم وعــزلــهــم وتــركــهــم وحــيــديــن 
فــي مــواجــهــة الــنــتــائــج الــتــي ســتــرتــب عن 

موقفهم الرافض الصفقة األميركية. 
ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس، 
البيان  أعـــاه، ومــا تضمنه  إليها  املــشــار 
ــاع املـــجـــلـــس املـــركـــزي  ــمـ ــتـ الـــخـــتـــامـــي الجـ
املــجــال لنقل  الــلــه أخــيــرا، يفسح  فــي رام 
خال  تشكلت  التي  الفلسطينية  الحالة 
الفلسطينية  لــلــقــيــادة  الــســيــاســي  املــســار 
إسرائيل  مــع  أوســلــو  اتــفــاق  عقدها  منذ 
عــام 1993 والتزامها بكل ما جــاء به من 
كــل األصـــعـــدة السياسية  تــعــهــدات عــلــى 
واالقتصادية واألمنية، يمكن أن ينقلها 
ــيــــة  ــة جـــــديـــــدة، تــــوفــــر األرضــ ــلـ ــى مـــرحـ ــ إلــ
ــم الـــقـــيـــادة  ــة، لـــدعـ ــيــ ــذاتــ املـــوضـــوعـــيـــة والــ
األميركية  الــخــطــة  إلفــشــال  الفلسطينية 
مــــن جــــهــــة. ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ملــتــابــعــة 
الـــطـــريـــق الســـتـــعـــادة الـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة 

األساسية. 
الخطة األميركية رفض  ال يكفي إلفشال 

في اإلعام الذي أصبح مواليا له، وإخراس 
ــّكـــر بــاســتــقــالــيــة،  ــفـ كــــل األصـــــــــوات الــــتــــي تـ
وليست بالضرورة معارضة له، أو إرغامها 
أو تغيير مواقفها  االخــتــيــاري،  النفي  على 
ومبادئها ووالءاتها. لذلك، وكما جرى في 
السيسي  فيها  فـــاز  الــتــي  انــتــخــابــات 2014 
بنسبة 97% فلن نشهد نقاشات حرة على 
الــهــواء مــبــاشــرة، وال بــرامــج تــقــارع األفــكــار 
فيما بينها، وإنما خطابات مبايعة طويلة 
ومــمــلــة وركــيــكــة، مــع مــظــاهــر كــثــيــرة تبعث 
على التنكيت والسخرية من األساليب التي 
ابتكارها،  فــي  املتملقون  املــؤيــدون  سيبدع 

للتعبير عن مبايعتهم املرشح الوحيد. 
كــان رئــيــس مصر الــســابــق املــخــلــوع مبارك 
يــقــوم، فــي عــهــده، بحملة انــتــخــابــيــة، وكــان 
ــى الــــنــــاس فــــي قــــراهــــم ومـــدنـــهـــم  ــ يــــخــــرج إلــ
أمــا السيسي فهو  يشرح لهم »بــرنــامــجــه«، 
برنامج  انتخابات با  أول رئيس يخوض 
انتخابية،  القيام بحملة  وبــدون  انتخابي، 
أجهز  والتمثيل.  التمويه  سبيل  على  ولــو 
عــلــى كــل مــظــاهــر الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة في 
مصر، منذ وصوله إلى السلطة عبر انقاب 
تــمــوز 2013، واآلن يقضى على  يــولــيــو/   3
فــي مصر،  السياسية  الــحــيــاة  آخــر مظاهر 

ليكرس نفسه حاكما مستبدا.
)كاتب مغربي(

وأدواتــهــم »الــكــذب«. الــغــريــب عامليا أنــه، 
على الرغم من أن  املكر مكشوف، إال أنه 
ــة أكــســفــورد  ــ مـــحـــارب. وقـــد كــشــفــت دراسـ
ــوة فـــي الــتــجــيــيــش  ــقـ ــن الـ ــواطـ وغـــيـــرهـــا مـ
اإللـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي، لــكــنــهــا وضــعــت 
ــرح فـــي الــجــيــوش  ــجـ الـــيـــد أيـــضـــا عــلــى الـ
نفسها، برصد االستخدامات الحكومية 
املــزورة  والحسابات  اإللكترونية  للجان 
استراتيجياتها  ورصــــد  بــل  الــوهــمــيــة،  
استغال  ســوء  فــي  وطــرقــهــا،  وتكنيكها 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـــد دخـــل الــعــالــم بــرمــتــه فــي حـــرٍب على 
ــــو هـــذا  ــــل عـــلـــى ذاتـــــــــه، فـــمـــا هـ بـــعـــضـــه، بـ
ــّدا  ز حـ

ّ
ــز ــ ــذي عـ ــ ــراع ذو الـــّحـــديـــن الـ ــتــ االخــ

ــا مــــن الــــصــــراع  ــقــــط، بــــل شــــرخــ واحــــــــدا فــ
ــة؟ ومـــــــــاذا  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ــكــ ــ ــ ــة ال ــ ــغــ ــ والــــــــحــــــــرب ولــ
نــســمــيــه فـــي الـــعـــرف الــعــســكــري؟ نــّوهــت 
البريطانية  »التايمز«  في  برو  إليزابيث 
ــم، فــوفــق  ــيـ ــاهـ ــفـ ــطــــورة حــــــروب املـ إلـــــى خــ
الــتــعــريــفــات الــعــســكــريــة، فــإن الــحــرب هي 
ــــي«. وفـــي الــحــرب  »الـــصـــراع عــلــى األراضــ
اإللكترونية »ال يعبر املخترق أو جندي 
املــعــلــومــات الـــحـــدود حــامــا أســلــحــة فا 
تــســمــى حــــربــــا«. لـــذلـــك أكـــــدت حــقــيــقــة أن 
»زعــزعــة اســتــقــرار دولـــة أخـــرى مــن خال 
نشر  عدائية  مثل  اإللكتروني  االخــتــراق 
ــا«.  قـــــوات عــســكــريــة عــلــى طــــول حــــدودهــ
وطالبت، بناء على ذلك، بوضع تعريٍف 
ــلــــخــــطــــورة نــفــســهــا،  ــلــــحــــرب. ولــ ــد لــ ــديــ جــ
وافــق وزراء دفــاع حلف شمال األطلسي 
)الناتو(، في قمة وارسو في 2016، على 
تــرقــيــة الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي إلـــى املــجــال 
املــجــاالت  أهــمــيــة  يمنحه  مــا  التشغيلي، 
الــجــويــة  والــبــحــريــة  والـــبـــريـــة. ووصـــف 
ــام لـــلـــحـــلـــف، ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ،  ــ ــعـ ــ األمـــــــني الـ
ــاء اإللــــكــــتــــرونــــي بــــأنــــه جــــــزء مــن  ــفــــضــ الــ
ــعــــي«، لــكــنــه  ــمــ ــجــ ــاع الــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ مـــنـــظـــومـــة »الـ
وّجــــه بـــأن املــــادة الــخــامــســة فــي مــعــاهــدة 
الــتــي   1949 لــســنــة  ــاتــــو«  ــنــ »الــ تـــأســـيـــس 
تــحــّدد مــبــادئ الــدفــاع الجمعي  تتحدث 
ــلـــح«.  كــمــا قــالــت  فــقــط عـــن »هـــجـــوم مـــسـ
إن  )البنتاغون(  األميركية  الدفاع  وزارة 
»خريطة  إلــى  بحاجة  املتحدة  الــواليــات 
أكثر تفصيا لرسم املسافة الفاصلة بني 

الحرب والسام«. 
وعـــلـــيـــه، تــجــب االســتــجــابــة بــشــكــل أكــثــر 
صـــرامـــة لــلــحــروب الــرقــمــيــة، والــتــجــاوب 
ــتـــي تــحــتــم  ـــ 21 الـ ــ مــــع هـــجـــمـــات الــــقــــرن الـ
إعادة تعريف »الحرب« ومبادئ »الدفاع 
الــجــمــعــي«، وهـــذا مــا يقتضي الــتــصــرف 
ــاد تـــجـــاه ســـــاح الـــجـــرائـــم  ــجــ ــــي الــ ــــدولـ الـ

الرقمية.
)أكاديمية وإعالمية قطرية(

في الرد الفلسطيني على »الصفعة«

مبايعة السيسي

الحروب الرمادية والمرتزقة اإللكترونيون

عن بالٍد بال نهرين

ال يكفي إلفشال 
الخطة األميركية 

رفض أبو مازن 
والقيادة 

الفلسطينية لها

نظام السيسي 
أكثر إجرامًا من كل 

األنظمة التي حكمت 
مصر قبله

الفضاء السيبراني 
يعادل التسلّح البري 

والبحري والجوي 
وفقًا لمنظومتي 

الردع والدفاع والرد

آراء

مروان قبالن

تكاد الفوضى تغدو السمة العامة لكل ما يجري في سورية هذه األيام، في ميدان 
التفاوض أو في ميادين القتال، أو حتى في العالقة بني أطراف الصراع، حلفاء 
كانوا أو أعداء. ففي ميدان السياسة، تتزاحم املبادرات وتتنافس املسارات حول 
شكل الحل، أو الال حل، ومدى مالءمته للقوى اإلقليمية والدولية ذات املصلحة، 
فــال تــكــاد تنتهي جــولــة مــفــاوضــات هــنــا حــتــى تــبــدأ واحــــدة هــنــاك، باملشاركني 
أنفسهم أو بغيرهم. وفي حني تدعم الدول الغربية مسار جنيف الذي انطلق في 
يناير/ كانون الثاني 2014، وتشعب إلى فيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 
نتيجة التدخل العسكري الروسي في سورية، تمكنت روسيا من إنشاء مسار 
آخر في أستانة، نتيجة معركة حلب في ديسمبر/ كانون األول 2016، والتفاهم 
الفشل في  إليه. وبسبب  إيــران  الــذي تحول ثالثيًا بانضمام  الروسي  التركي - 
تحويله مسارًا سياسيًا، بعد أن كان مخصصًا ملناقشة قضايا عسكرية، مثل 
وقف إطالق النار ثم مناطق »خفض التصعيد«، ظهر سوتشي الذي يتوقع هو 
الدستور  مثل  ملناقشة قضايا سياسية،  إنما  يتحول مسارًا جديدًا،  أن  اآلخــر 
واالنتخابات وغيرها، وهي القضايا نفسها التي يناقشها مسار جنيف. هناك 
طبعًا مسار ثنائي روسي - أميركي منفصل، يطفو إلى السطح فقط مع ظهور 
نتائجه، كما حصل في قمة هامبورغ )أملانيا( ودانانغ – فيتنام، بني الرئيسني، 

األميركي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتني.
انعكست فوضى املسارات فوضًى في تمثيل املعارضة ومشاركتها، ففي كل مساٍر 
بحسب  شخوصها  يتغير  والسياسية،  العسكرية  املــعــارضــة  مــن  مجموعة  تــبــرز 
الظروف والرعاة واملصالح، فردية كانت أو حزبية. وقد بلغت الفوضى ذروتها أخيرًا 
بشأن مؤتمر سوتشي، ففيما رفضت الهيئة العليا للمفاوضات املشاركة، بضغط 
 عن 

ً
بــديــال إلــى تكريس سوتشي  يــؤدي ذلــك  أن  أميركي - فرنسي واضـــح، خشية 

جنيف، شاركت فصائل الشمال املحسوبة على تركيا، والتي تقاتل معها في عفرين، 
كما شارك محسوبون على تيارات وقوى سياسية في املعارضة، بما فيها االئتالف 

الوطني، بصفة شخصية، على الرغم من أن تياراتهم قاطعت!
فوضى امليدان تبقى األســوأ على اإلطــالق، ففي حني تقدم روسيا غطاء للعملية 
تقاتل ضمنها في عفرين، يقصف  التي  املعارضة  التركية، ولفصائل  العسكرية 
الطريق  الفصائل نفسها لتمهيد  الروسي على بعد كيلومترات فقط  الجو  سالح 
أمام تقدم قوات النظام في محافظة إدلب. ليس هذا فحسب، بل تضرب الفوضى 
أطنابها بني حلفاء املعسكر الواحد، ففي حني تؤمن روسيا غطاء للعملية التركية 
في عفرين، يرفض النظام وحلفاؤه اإليرانيون التدخل التركي، على الرغم من أنه 
يخدم أجندتهم الرافضة للتطلعات الكردية املدعومة أميركيًا. طبعًا النظام الذي عّز 
عليه يومًا االنحناء لشعبه، ابتلع اعتراضاته بأمٍر من القيصر، وقد غدا مجرد تابع 

صغير في معسكره، يعتمد بقاؤه عليه.
املقابل  النظام، بل يطاول املعسكر  التناقض والتضارب على معسكر  ال يقتصر 
األطلسي  املتحدة حلفاء في حلف شمال  والــواليــات  تركيا  تعد  أيضًا، ففي حني 
 منهما يساعد خصوم اآلخر، فواشنطن تزود خصوم تركيا 

ً
)الناتو(، إال أن كال

األكراد بالسالح، فيما تعّمق تركيا عالقتها بموسكو، عدو »الناتو« األول، وتشتري 
األطلسي  الحلف  أنظمة  التي تتعارض كليًا مع  منها منظومة صواريخ إس 400 
السوري،  والنظام  روسيا  مع  بعالقات  أيضًا  األكــراد  ويحتفظ  الجوية.  ودفاعاته 
على الرغم من أن واشنطن تعد حليفهم األكبر. أما إسرائيل، الغائب الحاضر في 
الصراع السوري، فهي من جهة حليفة للواليات املتحدة، لكن رهاناتها في الحد من 
نفوذ إيران وحلفائها في سورية يعتمد على رضا روسيا التي تسمح لها بتوجيه 
ضرباٍت محددة ضد حزب الله وقواعد إيران في سورية، علمًا أن روسيا تعد غطاء 

إيران الجوي في حربها على املعارضة السورية.

أنطوان شلحت

أحد أكثر ردود الفعل إثارة على الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس األميركي، مايك 
التذكير  أعـــاد  الـــذي رأى أن الخطاب  بــنــس، فــي الكنيست اإلســرائــيــلــّي أخــيــًرا، هــو 
بـ«الكوشان« الذي في حيازة »الشعب اليهودي« بشأن فلسطني منذ فجر التاريخ، 

من طريق اقتباس آياٍت من كتاب التناخ )كتاب يهودي مقدس(. 
الرئيسية  املفاصل  الذي يمسك حالًيا بزمام  املسياني،  اليمينّي  التّيار  أن  ولوحظ 
دينّية  دولــة  إسرائيل  أركـــان  تثبيت  إلــى  ويسعى  اإلسرائيلية،  الحكومة  لسياسة 
خالصّية، سارع إلى االستقواء بهذا األمر، فاعتبر أن الزيارة تتجاوز االنعكاسات 
الــعــاديــة ألي زيـــارٍة يــقــوم بها زعــيــم أمــيــركــي، كــون بنس لــم يــأت فــي سبيل جولة 
سياسية، بل من أجل الحّج إلى القدس باعتباره »مسيحيا مؤمنا«. وتقف وراءه 
جماعة كبيرة من املسيحيني اإلنجيليني الذين يطلق عليهم املسيحيون الصهاينة، 
إلــى صهيون.  اليهودي  الشعب  عــودة  بشأن  التوراتية  الــنــبــوءات  بتحقق  يؤمنون 
وتعتقد هذه الجماعة أن من يدعم الشعب اليهودي ودولته سوف يباركه الرب، ومن 
العودة إلى صهيون سوف يعاقبه، كما حدث ألمم عبر  اليهود ويعارض  يحارب 
َك 

َ
ِعن

َ
َوال ُمَباِرِكيَك،  َبـــاِرُك 

ُ
»َوأ التكوين  الرب إلبراهيم في سفر  لوعد  ا 

ً
تنفيذ التاريخ 

الــواليــات املتحدة »قــوة دولــيــة مــبــاركــة«، يعود   عــن أن سبب مكانة 
ً
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ُ
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ْ
ل
َ
أ

اليهودي ودولته. ويتبنى أعضاؤها قسم إشعياء قبل 2500  الشعب  إلى دعمها 
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خصوم داخليني لهذا التّيار اليمينّي، على نحٍو يوحي بأن هؤالء الخصوم ما عادوا 
مع  الصهيوني  الصراع  »الكوشان« حيال مستقبل  بذلك  ينبغي،  كما  متمسكني، 
الفلسطينيني، وانساقوا زيادة عن اللزوم وراء ُمسّوغاٍت أمنّيٍة فقط لتبرير الحاجة 
إلى التنائي عن ضم أراضي 1967 إلى دولة االحتالل، والذي تتعاظم املطالبة به، هذه 

األيام، في البرملان والحلبة السياسية عموًما. 
بيد أن هذا االدعاء بخصوص الخصوم مجّرد مناكفة، وتنقضه قرائن كثيرة من 
أدلى بها ديفيد بن غوريون، بوصفه رئيًسا  التي  الشهادة  ميراثهم، في مقدمها 
للوكالة اليهودية، أمام لجنة التحقيق امللكية البريطانية، برئاسة اللورد بيل، والتي 
ا ملا تناقلته املحاضر املتعلقة بتلك 

ً
زارت فلسطني لتقّصي وقائع ثورة 1936. ووفق

الــذي قدم منه إلى فلسطني،  الشهادة، سأل رئيس اللجنة بن غوريون، عن املكان 
 آخر: 

ً
فأجابه إنه جاء من مدينة بلونسك في بولندا.  وطــرح رئيس اللجنة ســؤاال

 في 
ّ

باعتبارك مهاجًرا من بلد بعيد، هل لديك وثيقة أو صك ملكية يمنحك الحق
 أبناء البلد العرب الذين يقيمون في أراضيه منذ أجيال؟ هنا تناول 

ّ
 محل

ّ
أن تحل

بن غوريون كتاب التناخ، الذي كان موضوًعا على منصة الشهود إلى جانب كتاب 
القرآن الكريم، من أجل أن يؤدوا القسم عليهما، وقال »هذا هو كوشاننا«. 

وفي إطار الشهادة نفسها، قال بن غوريون من جملة أشياء أخرى: »حقنا بالنسبة 
إلى فلسطني )سّماها أرض إسرائيل( نابع ال من صك االنتداب البريطاني )1922( 
التناخ  انتدابنا،  صــك  هــو  التناخ  عليهما...  سابق  هــو  إنما   )1917( بلفور  ووعــد 
التاريخي  البلد ذاته، هو هو انتدابنا. حقنا  الذي كتبناه وبلغتنا العبرية وفي هذا 
قائم منذ تكوين الشعب اليهودي، ووعد بلفور وصك االنتداب أتيا لالعتراف بهذا 
 واملصادقة عليه. وقد ورد بوضوح في الوعد والصك االعتراف بحق الشعب 

ّ
الحق

اليهودي في أن يقيم من جديد بيته القومي.. حقنا هذا ليس أمرا جديدا، وال هو 
أو عام  ُمنح عام 1917  أن حقنا  يقّر  لم  االنتداب  تاريخية جديدة.. وصك  حقيقة 
املصادقة  وتمت  إسرائيل،  أرض  مع  التاريخية  بعالقاتنا  االعــتــراف  تم  بل   ،1922
ألسباب أخرى على حقنا في أن نقيم من جديد بيتنا القومي، وفي أن نبني، مرة 
أخرى، أمًرا كان لنا في املاضي طوال تاريخ الشعب اليهودّي. وعليه، ما جئنا كي 

.»
ّ
نؤسسه هنا ليس أمرا جديدا قط

توفيق بوعشرين

في قاعة مغلقة جمعتهما، تسأل مالكة صحيفة واشنطن بوست، كاثرين غراهام، 
رئيس التحرير األشهر للصحيفة العريقة، بن برادلي: ما هي عواقب نشر أوراق 
البنتاغون )وزارة الدفاع األميركية( التي تفضح أســرارًا  في حرب فيتنام؟. فيرد 
بــصــراحــة ووضــــوح: السجن واإلفــــالس، يــا ســيــدتــي. كــل طــاقــم املــحــامــني التابعني 
للصحيفة ينصحون بعدم نشر هذه الوثائق التي تكشف 30 سنة من األكاذيب 
الحكومية على الشعب، خصوصًا بعد صدور قرار من املحكمة يوقف النشر الذي 
بدأته صحيفة نيويورك تايمز. هنا تقف الناشرة غراهام شامخة، وتقول بال تردد: 
إذا  الصحافة  وملـــاذا تصلح  األميركيني؟  يهم  مــا  تنشر  لــم  إذا  فــائــدة صحيفة  مــا 
خافت سلطة السياسيني في البيت األبيض، وتخلت عن دورها؟ انشر األوراق على 
مسؤوليتي. وغدًا إذا أقفل الرئيس هذه الصحيفة، أو ذهبنا إلى السجن، فلن يلومنا 
أيدينا  أنــه كانت تحت  إذا عــرف  الجمهور سيلومنا غــدًا  الــقــارئ على شــيء، لكن 

معلوماٌت تهم دماء أبنائه وأموال ضرائبه، ولم ننشرها.
الــحــوار أعــاله حقيقي، وإن كــان فــي قالب درامـــي مــن »ذا بــوســت«، الفيلم الجديد 
للمخرج األميركي العبقري ستيفن سبيلبيرغ، وبطولة ميريل ستريب التي جسدت 
دور كاثرين غراهام، مالكة صحيفة واشنطن بوست، وتوم هانكس في دور رئيس 

التحرير بن برادلي الذي دافع عن نشر أخطر تقرير عن حرب فيتنام.
الفترة  السينما قصة حقيقية عن  الــذي يعرض حاليًا في صــاالت  الفيلم  يحكي 
»نــيــويــورك  وضــعــت  حيث  أمــيــركــا،  فــي  الصحافي  التحقيق  عرفها  الــتــي  الذهبية 
أعده  تقرير شامل  وثيقة من  آالف  يدها، سنة 1971، على حوالى سبعة  تايمز« 
البنتاغون بطلب من وزير الدفاع، روبرت ماكنمارا. وملا أوقف القضاء النشر بطلب 
»واشنطن  األوراق  القضية، حــازت على  النظر في جوهر  إلــى غاية  الحكومة،  من 
بوست« التي وجدت نفسها أمام قرار خطير يعّرضها للسجن واإلفالس، وربما 
اإلغالق في حالة تحّدي القضاء واالستمرار في نشر أسرار الحرب الخطيرة، لكن 
الصحيفة ومالكتها تحملتا العبء وقّررتا النشر. ما هي خطورة هذه الوثائق التي 
ختمت كلها بطابع سري جدًا؟ خطورتها في أنها تكشف أن إدارة الرئيس ليندون 
جونسن استعملت الحرب في فيتنام وسيلة للدعاية في االنتخابات، معّرضة أرواح 
األميركيني للخطر ألسباب تخص الرئيس، وال تخص األمن القومي األميركي، كما 

تفضح وثائق البنتاغون حقيقة أن الحرب كلها كانت  قرارًا خاطئًا.
الفيلم في هذا التوقيت رسالة إلى البيت األبيض، حيث يوجد رئيس  يكره الصحافة، 
ويحاربها في تغريدات طائشة في »تويتر«. لذلك، يقوم املخرج سبيلبرغ بجولة في 
الواليات املتحدة وخارجها، ليروج الفيلم الجديد، وليقول إن دونالد ترامب ال يمثل 
كل األميركيني. في إحدى اللقطات املهمة في الفيلم، يسأل صحافي شاب في قاعة 
تحرير صحيفة واشنطن بوست رئيسه بن برادلي )توم هانكس(: هل ما نقوم به 
فيرد عليه رئيس  قــانــونــي؟،  بــقــرار قضائي عمل  أوراق محظور نشرها  مــن نشر 
أن عملنا  ابني  يــا  تتصور  وهــل  أخــالقــي،  لكنه  قانوني،  إنــه عمل غير  ال،  التحرير: 
في الصحافة كله قانوني؟. أنصفت تطورات األحداث »واشنطن بوست« التي كانت 
محلية، وأصبحت، بعد هذه املعركة القانونية، صحيفة وطنية ثم عاملية، وجاء قرار 
املحكمة الفدرالية في صالح حق النشر، إذ قال كبار القضاة، في حكمهم الذي صار 
مرجعًا للصحافة وللقضاء معًا: الصحافة غير معنية بخاتم السرية الذي وضعته 
كل  ويهم  الضرائب،  دافعي  يهم  تقرير  ألنــه  ماكنمارا،  تقرير  فــوق  البنتاغون  إدارة 
عائلة قتل ابنها في حرب فيتنام، فمن حق هؤالء معرفة ما جرى هناك بعيدًا عن 
الديار. ثم إن التحجج بسرية الوثائق فيه حدٌّ من حرية النشر املكفولة في الدستور. 
ال أريــد أن أقـــارن مــا يجري هناك على الــطــرف اآلخــر مــن األطلسي بما يجري في 
 نعيش في عصرين مختلفني. هناك دخلوا إلى القرن الواحد 

ً
العالم العربي، ألننا فعال

والعشرين امليالدي. وهنا نحن في أواسط القرن الخامس عشر الهجري، واملسألة 
ليست أرقامًا، بل حقائق عصرين مختلفني.

حتى آخر قطرة دم سورية »الكوشان« الصهيوني

أوراق البنتاغون

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

األربعاء 31  يناير/ كانون الثاني   2018 م  14  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1248  السنة الرابعة
Wednesday 31 January 2018

األربعاء 31  يناير/ كانون الثاني   2018 م  14  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1248  السنة الرابعة
Wednesday 31 January 2018



D

النصر حليف اإلعداد هذا المجلس االنتقالي في اليمن

16

يــقــول أســـطـــورة املــالكــمــة مــحــمــد علي 
ــعـــرق فـــي الــتــدريــب يــوفــر  كـــالي إن »الـ

الدماء في املعركة«.
يدور  ما  القول على كل  هــذا  ينسحب 
حولنا، إذ لم يتمكن أحدهم من مهنته 
في يوٍم وليلة، لكنه تعب كثيًرا وقاسى 
 قبل أن يصل إلى حلمه. إن كنت 

ً
طويال

أما  الفشل فــال تعمل أي شـــيء،  تــريــد 
الـــنـــجـــاح؛ فعليك  عـــن  تــبــحــث  كــنــت  إذا 
بذل عرٍق كثير كل يوم، واحرص على 
املضي في طريق هدفك من دون تراجع. 
يحفظ الــطــالب الــنــصــوص بــتــكــرارهــا، 
ــجـــب أن يــتــســم  ــدفــــك يـ ومـــتـــابـــعـــتـــك هــ
تتبعت مسيرة  إذا  املــحــاوالت.  بتكرار 
من  مجموعة  ستجد  فإنك  الناجحني، 
الــســمــات يــشــتــركــون فــيــهــا، منها عــدم 
التوقف عــن املــحــاولــة، فــي حــني يسرع 
غيرهم إلى رفع الراية البيضاء، عندما 
بــروس  كــان  صغيرة.  عقبة  تواجههم 
لي يردد دائًما: »ال تقلق من الشخص 
الــذي يــتــدرب على ألــف ضــربــة، واحــذر 
من الذي يتدرب على ضربٍة واحدة ألف 
مرة«، إنها قوة التدريب املولدة لإلتقان.
تدربت جيل بالوت تايلور، أستاذة علم 
األعــصــاب فــي جــامــعــة هـــارفـــارد أكثر 
إلــقــاء خطابها في  مــرة قبل  مــن 200 
تايلور  2008.  شاهد خطبة  تيدكس 
أكــثــر مــن 21.5 مــلــيــون مــشــاهــد حتى 
اليوم! التدريب يأتي بنتائج طيبة؛ فال 
تبخل على نفسك بالتكرار واملمارسة 

التفاني في  انــقــطــاع. يضفي  مــن دون 
ــك درجـــة كبيرة من  الــتــدريــب على أدائـ
الــثــقــة بــالــنــفــس، وتــظــهــر هـــذه الــثــقــة ملن 
إقناعهم  تتعامل معهم وتساعدك في 
ال  الــتــي  الحقيقة  رســالــتــك.  بمضمون 
خالف عليها يمكن إجمالها في جملة 
ــداد  ــاإلعـ »الـــنـــصـــر حــلــيــف اإلعــــــــداد«؛ فـ
القوي يضمن لك، بدرجة كبيرة، إقناع 
اآلخرين، ويجنبك مفاجآت كثيرة غير 

سارة.
بـــأداء أحد  أن تعجب  السهل جـــًدا  مــن 
ــا، لــكــنــك نظرت  املــبــدعــني فــي مــجــاٍل مـ
ــد مـــحـــدود مـــن حــيــاة  ــ ــانـــٍب واحـ ــــى جـ إل
الــذي رأيته لم يأِت  هذا املبدع؛ فاإلبداع 
وإنــمــا سبقه مجهود كبير  فـــراغ،  مــن 
اآلن، عاهد نفسك  وتدريب متقن. من 
على النظرة املتزنة بني النجاح والتدريب 
للنجاح؛ فإن فعلت ذلك شجعت نفسك 
ــزادة مــن الــتــدريــب، ليكون  ــتـ عــلــى االسـ
أمثلة  توجد  ذلــك.  بعد  حليفك  النجاح 
تـــفـــوق الــحــصــر ألنـــــاٍس لـــم يــتــنــبــأ لهم 
أحد بمستقبٍل باسم، ولكنهم امتلكوا 
دافــعــيــة قــويــة لــلــنــجــاح، ومـــضـــوا على 
الطريق من دون تــواٍن على الرغم مما 

كابدوه في سبيل النجاح.
هؤالء ومن على شاكلتهم يقفون اآلن 
ثقتهم  استمدوا  وقــد  وثقة،  فخٍر  بكل 
مــن نجاحهم املــتــرتــب عــلــى مــحــاوالٍت 
مــتــكــاســلــة. نشعر  وال  يـــائـــســـة،  غــيــر 
ـــدعـــى إلـــى مــهــمــٍة لم 

ُ
بــالــتــوتــر عــنــدمــا ن

الــكــافــي، وبــذلــك  لــهــا بــالــشــكــل  نستعد 
تتسارع ضربات القلب وسرعة النفس 
ويــرتــفــع مــســتــوى األدريـــنـــالـــني، ويقلل 
ذلك كله من فرص التركيز على الهدف 
ــة أكــبــر من  املـــرجـــو؛ فــنــدخــل فـــي درجــ

التوتر وندور في حلقٍة مفرغة.
لــو ســألــت أحــدهــم عــن اســمــه، ألجــابــك 
ــة؛ وبـــاملـــثـــل الـــشـــخـــص الــــذي  ــقــ ــكـــل ثــ بـ
يجتهد في إعــداد مادته أو محاضرته 
أو خطبته، فعندما ُيدعى إلى الحديث، 
ــبــــرة صــــوٍت  ــراه يـــتـــحـــدث بــــهــــدوء ونــ ــ ــ ت
معبرة تخلو من االضطراب والخوف. 
ــا لــلــبــدن؛ فــإن 

ً
ــان اإلعــــــداد مــرهــق إن كــ

نتيجة اإلعــداد املتقن لها لذة ال تقارن 
باملجهود املبذول. وأمامك تايلور تعبت 
مليون   21.5 لــيــشــاهــدهــا  مـــرة  مــائــتــي 
مــشــاهــد حـــول الــعــالــم، فــهــل تــظــن أنها 
تشكو اآلن من طــول مــدة اإلعـــداد؟! ال 
التي  تدريبها  بكثرة  أنها سعيدة  شك 
أوصلتها إلى هذا العدد من املشاهدين. 
ــعــــك تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح  وأنـــــــت فــــي وســ
ــــذي تــطــمــح إلــيــه بــاملــثــابــرة والــتــدريــب  ال
املــتــواصــل، وال تــرفــع عينك عــن هدفك 
ــا والـــظـــالم 

ً
ــان الــطــريــق شــائــك مــهــمــا كــ

أن  تستحق  املرجوة  فالنتيجة  ا؛ 
ً
حالك

واملجهود.  بالوقت  أجلها  من  تضحي 
بداياته على  ارتكز في  كل عمٍل خالد 
املتواصل خير  والتدريب  فكٍر صامد، 

زاد كما أن النصر حليف اإلعداد.
محمد الشبراوي )مصر(

يحاول قادة املجلس االنتقالي الجنوبي 
تــعــكــيــر كـــل الـــتـــطـــورات اإليــجــابــيــة في 
يصدرها  تحريضية  بــبــيــانــات  عـــدن، 
بــغــرض إثــــارة الــشــارع الــجــنــوبــي ضد 
حكومة الشرعية. والغرض، ليس كما 
ــبــيــانــات، مــواجــهــة للفساد  فـــي هـــذه ال
وإســــقــــاط لــلــفــاســديــن فـــي الــحــكــومــة، 
التي  الحكومة  نجاحات  تعطيل  وإنما 
تــبــرز فــي الــجــنــوب، وخــصــوصــا عدن 
وحضرموت. وكم هي بائسة األصوات 
التي تظهر في وسائل اإلعــالم لتعلق 
ــزب ســيــاســي  ــ كــــل خــيــبــاتــهــا عـــلـــى حـ
ُمــعــني، ونــعــنــي حـــزب االــتــجــمــع اليمني 
لــإلصــالح، فــتــراهــا تــحــاول جــاهــدة أن 
حزب  حكومة  هــي  الحكومة  أن  تقول 
اإلصالح، وأن الشرعية هي بيد حزب 
اإلصالح... وهذا قول فيه تحريف لكل 
للصورة  خاطئ  واستثمار  يجري  ما 
عن  الجنوب  في  تكونت  التي  السلبية 
ــة هـــذا  ــراكــ ــزب اإلصــــــــالح، نـــتـــاج شــ ــ حـ
الحزب في حرب صيف 1994 الظاملة 
ــنـــوب، ومــــا ارتــكــبــتــه بعض  ــجـ عــلــى الـ
قـــيـــادات حـــزب اإلصــــالح مــن عمليات 

نهب لبعض مؤسسات الجنوب.
الـــيـــوم  أصـــبـــح دور حـــــزب اإلصــــــــالح 
والتحالف  الشرعية،  في  جــدًا  محدود 
ــا اإلمـــــــــــــارات،  ــ ــــوصـ ــــصـ الـــــعـــــربـــــي، وخـ
ــــدور. وفــي عدن  يــشــرفــون على هــذا ال
واملــحــافــظــات املـــحـــررة، كــانــت السلطة 
املحلية في يد املجلس االنتقالي، وعمل 

على توظيف ذلك من أجل بسط سلطة 
معادية للسلطة الشرعية التي يعترف 
نموذج  تقديم  في  وفشلوا  العالم،  بها 

للدولة.
مــحــطــات فشلهم محاولة  ــرز  أبـ ولــعــل 
ــي عـــدن  ــادة »اإلصــــــــــالح« فــ ــيــ ــام قــ ــهــ اتــ
الــعــالــم مسرحية  بــاإلرهــاب، وقــد رأى 
ــرات، والــــــقــــــول بــــوجــــود  ــ ــ ــقـ ــ ــ إحــــــــــراق املـ
مــتــفــجــرات وأســـلـــحـــة بـــداخـــلـــهـــا. وقــد 
من  البائسة  املسرحيات  هذه  حسنت 
صورة »اإلصــالح« في عدن والجنوب 
مــن حيث أرادوا اإلســـاءة لــه، ومــع أني 
ــاقـــديـــن لـــحـــزب اإلصـــــــالح فــي  ــنـ ــن الـ مــ
اإلنــقــالب  قبل  فيه  أراه سلبيًا  مــا  كــل 
وحتى  اإلنقالب  وبعد  الشرعية،  على 
مــا يجري مــن محاوالت  فــإن  اللحظة، 
لــبــعــض إعــالمــيــي املــجــلــس اإلنــتــقــالــي 
وقــادتــه لــدس حــزب اإلصـــالح فــي كل 
للمجلس  إســـاءة  هــو  وكبيرة  صغيرة 
االنــتــقــالــي الـــذي يــقــول إن لــديــه قضية 

عادلة يتبناها، هي قضية الجنوب.
ــي كــل  ــ ــود فــ ــ ــوجــ ــ حـــــــزب اإلصـــــــــــالح مــ
وقواعده  وقياداته  الجنوب  محافظات 
جــنــوبــيــة، يــعــنــي هـــو جـــزء مـــن شــعــٍب 
يـــقـــولـــون فــــي املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي إن 
ــه الــحــق فــي تــقــريــر مــصــيــره، وطبعًا  ل
ــرى، لها  هــنــاك مــكــونــات ســيــاســيــة أخــ
ولكن  الجنوب،  في  الواسع  حضورها 
ال يــســمــح لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة حــقــوقــهــا 
أو  الشرعية  مــع  السلمي،  التعبير  فــي 

أو مع حق تقرير  الــوحــدة  ضدها، مع 
املصير في اإلنفصال.

يــتــخــذ املــجــلــس اإلنــتــقــالــي مـــن حــزب 
اإلصـــــــالح قــمــيــص عـــثـــمـــان عـــصـــري، 
ــرفــــض ملـــســـاراتـــه،  ــ لـــيـــتـــجـــاوز حـــالـــة ال
الجنوبية  املكونات  إلقصاء  ومحاولة 
التي لها خيارات مختلفة عن خياراته 
 ،

ً
 عادال

ً
 القضية الجنوبية حال

ِّ
في حل

ــــي جـــمـــاهـــيـــر الــــشــــعــــب، فـــأيـــن  ــــرضـ يـ
السلمي  الــجــنــوبــي  الـــحـــراك  مــكــونــات 
الـــرافـــضـــة ملـــســـار املــجــلــس االنــتــقــالــي 
التي  أين األحــزاب السياسية  وهيئته؟ 
بنظرها  واقــعــيــة  لــديــهــا رؤى وحــلــول 

للقضية الجنوبية؟
مجلس  االنتقالي  املجلس  باختصار، 
انقالبي يحاول السيطرة على الجنوب 
ــي يــتــســنــى لــه  ــي هـــــذه الـــــظـــــروف، كــ فــ
تصفية رموز الجنوب وحركاته وقواه 
هيمنة  ملــشــاريــع  الــرافــضــة  السياسية 
الجنوب،  وبــالــذات  اليمن،  الــخــارج على 
ومــــــا حـــكـــايـــة اإلصـــــــــالح إال وســيــلــة 
لدغدغة مشاعر الجماهير التي ال تكن 

الود لحزب اإلصالح في الجنوب.
ــيـــون هـــذه  ــوبـ ــنـ ولــــكــــن، ســـيـــواجـــه الـــجـ
املـــشـــاريـــع، وعـــنـــدمـــا يـــــرون أن هــنــاك 
هــؤالء حزب  يواجههم سيقولون  من 
ــر..  ــمــ آل األحــ اإلصـــــــالح وســــمــــاســــرة 
الــذيــن لــم يعد لهم أثــر فــي عــدن وبقية 

املحافظات املحّررة.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

رندة حيدر

ــيـــش  ــكــــل مـــــقـــــال الـــــنـــــاطـــــق بــــلــــســــان الـــجـ يــــشــ
العميد رونــني منليس، والــذي  اإلســرائــيــلــي، 
شر على مواقع إلكترونية معارضة لبنانية، 

ُ
ن

أســلــوبــا جــديــدًا مــبــتــكــرًا، وغــيــر مــســبــوق، في 
طريقة تعامل هذا الجيش مع  تعاظم القوة 
الله في لبنان، واحتماالت  العسكرية لحزب 
ــديـــدة واســعــة  نـــشـــوب مـــواجـــهـــة عــســكــريــة جـ
اإلسرائيلي  الجيش  دأب  فقد  مــعــه.  الــنــطــاق 
الدبلوماسية  القنوات  استخدام   على  عامة 
ودول صديقة، واإلعام اإلسرائيلي، من أجل 
إرســــال تــهــديــداتــه، لكنها املــــرة األولــــى التي 
الجمهور  إلى  الجيش مباشرة  يتوجه فيها 
الــلــبــنــانــي، لــيــحــذره ويــهــول عــلــيــه، كــمــا فعل 
الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش، فـــي مــقــالــه »خــيــار 

اللبنانيني 2018«.
إذا كان الناطق يعتقد حقا أنه قــادر، بمقاله 
املــذكــور، على إحـــداث تحول فــي الـــرأي العام 
الــلــبــنــانــي،  وتــنــبــيــهــه إلــــى  مــخــاطــر الــتــدخــل 
اإليراني في سياسة باده، وفي قرار الحرب 
والـــســـلـــم فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، فــهــو عــلــى األرجــــح 
واهم أو ساذج. فما جاء في املقال من تعداد 
للمخاطر املترتبة على لبنان، جّراء التنامي 
الكبير لنفوذ إيران العسكري والسياسي في 
لبنان، أمر يعرفه القاصي والداني،  وقضية 
شكلت محور اهتمام معارضي حزب الله في 

غازي دحمان

إذا صــح اعــتــبــار مــا ورد فــي خــطــاب وزيــر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ريــكــس تــيــلــرســون، 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة ملــســاعــدة الــســوريــني 
على إنهاء مأساتهم، فما على هؤالء سوى 
في  تــطــوي،  مــديــدة  لنكبة  أنفسهم  تجهيز 
ثناياها، ما بقي ساملا منهم، قبل أن تنضج 

ثمار تلك اإلستراتيجية. 
صحيح أن خطاب تيلرسون جاء على ذكر 
الــهــدف العتيد للثورة  رحــيــل األســـد، وهــو 
محاربة  عن  بوضوح  كما صــرح  السورية، 
ــرانـــي، وكــذلــك دفـــع روســيــا إلــى  الــنــفــوذ اإليـ
التفاوض بشروط جديدة، لكن ما تم فهمه 
الــســطــور أن أمــيــركــا ستفعل ذلـــك كله،  بــني 
وهي تلف ساقا على ساق شرق سورية، ولن 
اللعبة وشــروطــهــا،  قــواعــد  مــن   

َ
تغير شيئا

كما لن تطّور أدواتها في هذا السياق، وجل 
ما يمكن أن تجود به هو إعادة تفعيل بعض 
الــســابــقــة، والــقــائــمــة عــلــى تــزويــد  أساليبها 
يمّكنها  بما  كلها،  وليس  الفصائل،  بعض 
مــن مــنــاوشــة الــــروس واإليـــرانـــيـــني، بــقــدٍر ال 
يــســمــح لــهــم بــإنــجــاز تــحــريــر بــلــدهــم بشكل 
حاسم، وال يسمح للخصوم بالقضاء على 

الفصائل دفعة واحدة.
هي عملية استنزاف لجميع الاعبني بإدارة 
أمــيــركــيــة، وهـــو هـــدف جـــرى تــطــويــره خــال 
إدارتــــي الــرئــيــســني، بــــاراك أوبــامــا ودونــالــد 

لبنان الذين ينتمون إلى ما تبقى من محور 
»االســتــقــالــيــني« الــذيــن تــفــرقــوا كــأيــدي سبأ، 
العشوائية  بالطريقة  صفوفهم  وتــشــرذمــت 
عــيــنــهــا الـــتـــي جــمــعــهــم فــيــهــا اغــتــيــال رئــيــس 
لكن على  الحريري.  رفيق  األسبق،  الحكومة 
الرغم من كل املواقف الرافضة وجــود ساح 
الــلــه، وللتدخل اإليــرانــي فــي السياسة  حــزب 
الرغم من أن تيار  اللبنانية، وعلى  الداخلية 
املــســتــقــبــل وحـــلـــفـــاءه يــشــكــلــون أغــلــبــيــة فــي 
لم  فإنهم  الــحــالــي،  اللبناني  الــنــواب  مجلس 
يستطيعوا أن يغيروا قيد أنملة من املواقف 
الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي أظــهــرت 
دعــمــهــا املــطــلــق لــســاح حـــزب الــلــه، مــن خــال 
املـــواقـــف الــتــي أعــلــنــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ميشال عــون، وقــال فيها إن ساح حزب الله 
ضـــروري لــلــدفــاع عــن لبنان وردع إســرائــيــل، 
على  قـــادر  غير  وحـــده  اللبناني  الجيش  ألن 
مــواجــهــة أي اعـــتـــداء إســرائــيــلــي جــديــد. فهل 
 يتوقع الناطق بلسان الجيش  »إيقاظ« 

ً
فعا

ــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي؟ أم هـــو يـــهـــدف، أواًل  ــ الـ
غير؟  ال  فقط  وترهيبه  تخويفه  إلــى  وآخــــرًا، 
لــلــتــحــضــيــر   تــمــهــيــد 

ً
فـــعـــا ــال هــــو  ــقــ املــ أم أن 

الله  حــزب  ضــد  إسرائيلية  عسكرية  لعملية 
في لبنان؟ أم هو مقدمة للتدخل في املعركة 
االنــتــخــابــيــة ملــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي التي 

يجري تحضيرها في هذه األيام؟
املــقــال عاقة  هــنــاك رأي إســرائــيــلــي أن لنشر 

ترامب، ويتناسب مع ظروف أميركا نفسها 
وإمكانياتها، مع األخذ باالعتبار التطورات 
الحاصلة في البيئة الدولية، وصعود قوى 
في  واضحة  تأثيرات  لها  وإقليمية،  دولية 
ــيـــم، لــكــنــه ال يــهــتــم، مـــن بعيد  ــالـ بــعــض األقـ
بقدر  الــســوري،  الشعب  بمشكلة  قــريــب،  أو 
لــتــحــقــيــق مقتضيات   

ً
فـــرصـــة مـــا يــعــتــبــرهــا 

االستنزاف.
ــر األمــــيــــركــــي،  ــديـ ــقـ ــتـ تـــمـــثـــل ســـــوريـــــة، فــــي الـ
ــــزاف روســــيــــا،  ــنـ ــ ــتـ ــ جــــغــــرافــــيــــا مـــثـــالـــيـــة السـ
بنسختها الجديدة، بعد أن طّورت أدواتها 
في إزعــاج الغرب، وتقترب من التحّول إلى 
لة، تضع يدها على نقاط 

ّ
ورشة تخريب متنق

 
ً
ضــعــفــه، وتلسعها بــطــريــقــٍة ال تــتــرك دلــيــا

مباشرًا على فعلتها، لكن املؤكد أنها تثير 
هــيــجــانــا واســعــا فــي املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 
ــة تــهــديــد أعــمــدة اســتــقــرارهــا، كما  إلـــى درجـ
فعلت بأميركا بعد تدخلها في انتخاباتها 
الــرئــاســيــة، وتــصــويــت »الــبــريــكــســت« الـــذي 

أخرج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي.
املمكن،  املنطقي، وال مــن  كــان مــن غير  وإذا 
رد الــصــفــعــات الــروســيــة بــالــطــريــقــة نفسها 
ــة الـــنـــظـــام  ــيـــعـ ــبـ ــيــــات، وطـ ــعــــطــ ــــاف املــ ــتـ ــ الخـ
الــســيــاســي، واخـــتـــاف أدوات تــواصــلــه مع 
ــــاف الـــثـــقـــافـــة الـــروســـيـــة  ــتـ ــ ــهــــوره، وإخـ ــمــ جــ
العقوبات  أن  وبــمــا  الــغــربــيــة،  مثيلتها  عــن 
جد نفعا، وال هي أضعفت 

ُ
االقتصادية لم ت

هو  ومــا  محيطها،  في  الروسية  التأثيرات 

أيـــزنـــكـــوت، عـــام 2015 وضــعــت خــطــر املــحــور 
الشيعي الذي تقوده إيران في سورية ولبنان 
الفلسطيني،  الــدرجــة األولـــى، قبل الخطر  فــي 
وأن هــدف الــتــدريــبــات الــواســعــة الــتــي أجــراهــا 
الــجــيــش نــهــايــة الـــعـــام كـــان انــتــصــار الجيش 
اإلســرائــيــلــي فــي حـــرب لــبــنــان الــثــالــثــة، إال أن 
ليس  بأنه  تفيد  العسكرية  التقديرات  جميع 
ــاء الـــنـــيـــة  لــلــعــبــث  ــ ــرقـ ــ ــريـــق مــــن األفـ ــــدى أي فـ لـ
بالهدوء الهش الذي يسود الحدود الشمالية 
في الوقت الراهن. لذا من الصعب فهم الحاجة 
امللحة التي دفعت الناطق بلسان الجيش إلى 

كتابة مقاله.
يــقــول إســرائــيــلــيــون، تعليقا عــلــى املــوضــوع، 
ــنــــاطــــق بـــلـــســـان الـــجـــيـــش إلـــى  ــا دفــــــع الــ ــ إن مـ
اســـتـــخـــدام مــــواقــــع تــــواصــــل مـــعـــارضـــة لــنــشــر 

غير صالحة، ال ملد طريق الحرير، وال لربط 
موانئه بشبكة املوانئ اآلسيوية األوروبية.

الــروس،  تأديب  أميركا  كيف تستطيع  لكن 
ــلـــة الــتــمــدد  وضــــمــــان انـــكـــفـــاء إيــــــــران، وعـــرقـ
الصيني، بالرهان فقط على لحم السوريني، 
ــاٍت عــاملــيــٍة،  ــراعــ ــي مـــواجـــهـــة خــريــطــة صــ وفــ
وقوى مصّممة على التحدي، وجعل سورية 

بداية النطاقتها قّوة وازنة ومؤثرة؟
صــحــيــح أن الــســوريــني فـــي مــواجــهــة حــرب 
إخضاعهم  مــجــرد  حــتــى  تــتــعــدى  مصيرية 
إلــى إلــغــاء وجــودهــم، لكن إذا كانت أميركا 
ــــد تــتــقــاطــع مـــصـــالـــح الـــســـوريـــني  ــادة، وقـ ــ ــ جـ
معها، يجب أن تكون أكثر جرأة ومبادرة، ال 
أن تمنح تلك األطراف املحفزات لاستمرار 
بسياساتها وتمنحها الغطاء للقيام بذلك، 
من دون أن تقدم ما يتناسب مع هذا الهدف؟

مقاله هو النجاح الذي حققه منسق األنشطة 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 
والــــذي يــســتــخــدم قــنــوات الــتــواصــل ملخاطبة 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وربـــمـــا أيـــضـــا املـــوضـــة الــتــي 
حملها معه الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
فــي الــتــغــريــد عــلــى كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة. لكن 
املــقــال أن املقصود ليس  يتضح مــن مضمون 
فقط الترهيب والتخويف من عملية عسكرية 
تـــحـــرق لـــبـــنـــان، بـــل هـــو مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــحــ ــل فـــــي الــ ــتـــدخـ ــلـ ســـــافـــــرة لـ
الداخلية اللبنانية، باإلشارة إلى الخطر الذي 
يهدد مستقبل التنقيب عن الغاز والنفط على 
تهديد  مــن  يحمله  ومــا  اللبنانية،  الــشــواطــئ 
إسرائيلي مبطن، غرضه »تطفيش« الشركات 
للجمهور  والــتــلــمــيــح  املــســتــثــمــرة،  األجــنــبــيــة 
اللبناني أن لديه إمكانية لتغيير الوضع من 
خال االنتخابات املقبلة.  وكانت إسرائيل قد 
حاولت، في املاضي، التدخل في رسم صورة 
له،  غــزوهــا  بعد   1982 سنة  السياسي  لبنان 
 بصدد 

َ
 ذريعا. وهي اليوم أيضا

ً
وفشلت فشا

في  الــســيــاســي  فالتغيير  آخـــر،  فــشــل  تسجيل 
لبنان ال يمكن أن يتم من الخارج، أو بواسطة 
مقاالت تهويلية من الجيش اإلسرائيلي، إنه 
ــإرادة اللبنانيني،  بــ أواًل وقــبــل كــل شــيء رهــن 
إلى  بلدهم  تحويل  ورفضهم  الحر،  وقــرارهــم 

أداة صراع بني إسرائيل وإيران.
)كاتبة لبنانية(

قد يحقق تراكم االستنزاف النتائج املرغوبة 
أميركيا، لكن املؤكد أن لدى روسيا وإيران 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف، عــلــى املـــدى الــطــويــل، 
مـــع األضــــــرار الــحــاصــلــة ومــعــالــجــة آثــارهــا 
مع الزمن، طاملا أنــه ال وجــود لــرأي عــام من 
يــثــور عــلــيــهــمــا، وطـــاملـــا لديهما  املــمــكــن أن 
القدرة على االلتفاف على خسائرهما عبر 
اســتــغــال فـــقـــراء الــجــمــهــوريــات اإلســامــيــة 

واألفغانيني والباكستانيني.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، ثــبــت أن لـــدى روســيــا 
وإيــران القدرة على تغيير الوقائع بطريقة 
ردعهما بشكل  يتم  لم  إذا  عنيفة وسريعة، 
مــبــاشــر. وبــالــتــالــي، فــــإن إعـــــادة األســالــيــب 
القديمة،  األدوات  على  وباالعتماد  نفسها، 
لم يقترن باستراتيجية  إذا  أمــر غير مجٍد، 
تصدٍّ واضحة، لها موارد وخطط وأصناف 

جديدة من األسلحة.
هل يملك السوريون رفض اليد األميركية؟ 
فــرصــة تحقيق  مــن املصلحة تضييع  وهــل 
الحد األدنـــى مــن الــتــوازن مــع الــطــرف اآلخــر 
الـــــــذي يـــســـتـــشـــرس عـــلـــيـــهـــم؟ مــــا هــــو مــتــاح 
ومــمــكــن اآلن إعــــــادة هــيــكــلــة قــــوى الـــثـــورة، 
وإيجاد اإلطار املناسب، وتحديد األساليب 
فا  أهـــدافـــهـــم،  لــتــحــقــيــق  ــة  الـــازمـ واألدوات 
روسيا وإيــران سيتركانهم، بعد أن تأكدوا 
من أن الصراع مع أميركا واقــع، وال أميركا 

ستقّدم لهم ما يضمن الخاص.
)كاتب فلسطيني(

بـــزيـــارة رئــيــس حــكــومــة االحـــتـــال، بنيامني 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى مــوســكــو، فــتــصــريــحــاتــه في 
طــريــقــه إلـــى هــنــاك، األســبــوع الـــجـــاري، حيث 
التقى مع الرئيس الروسي فاديمير بوتني، 
هي حرفيا استعادة ملا جاء في املقال، بشأن 
تحويل لبنان إلى قاعدة لتصنيع الصواريخ 
اإليــــرانــــيــــة املـــوجـــهـــة ضــــد إســــرائــــيــــل. وبـــهـــذا 
املعنى، هدف املقال تضخيم هذا الخطر قبل 
الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى الــطــريــقــة 
مخاطر  تضخيم  فــي  نتنياهو  يتقنها  التي 
إيــران. فيما لم تنجح إسرائيل، على األرض، 
العثور على دالئــل ملموسة على وجود  في 
مــصــانــع إيـــرانـــيـــة لــتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ في 
االستخبارات  تبجح  مــن  الــرغــم  على  لبنان، 
معلومات  بحيازتها  اإلسرائيلية  العسكرية 

دقيقة تتعلق بذلك.
ــان الـــجـــيـــش  ــســ ــلــ ــــق بــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وتـــــــــدل إشـــــــــــارة الـ
اإلســرائــيــلــي، فــي مــقــالــه، إلـــى مـــرور 11 عاما 
أنه  لبنان، على  الحدود مع  الهدوء على  من 
لم يطرأ جديد فعلي يمكن أن يغير املعادلة 
الله  أقامها الجيش مــع حــزب  التي  الــردعــيــة 
التطورات  باستثناء   ،2006 تموز  بعد حرب 

في سورية، والتموضع اإليراني هناك.
هيئة  أدخلتها  الــتــي  التحديثات  أن  صحيح 
األركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي على 
وثيقة استراتيجية الجيش اإلسرائيلي التي 
ــان الــجــيــش، غـــادي  ــ نــشــرهــا عــلــنــا  رئــيــس أركـ

أبــعــد، فـــإن االســتــنــزاف هــو الــوصــفــة األكــثــر 
تاؤما وأكثر فعالية.

أما إيران، وبعد أن أكلت الحصاد األميركي 
ــراق، ونـــشـــرت نـــفـــوذهـــا إلــــى تــخــوم  ــعــ فـــي الــ
إسرائيل، فمن املفهوم أن تسعى واشنطن، 
بكل قوتها، إلى تدفيعها ثمنا يجعلها غير 
قادرة على السيطرة على زمام األمور، ليس 
في املناطق املذكورة، بل في الداخل اإليراني 
نفسه، وليس أفضل من إستنزاف قدراتها 
ومـــواردهـــا فــي صــراعــات طويلة األمـــد، وال 
أفق لها، خصوصا وأن أحداث إيران أخيرا، 
إيرانية  مــدن  شهدتها  التي  التذمر  وحــالــة 
نتيجة سوء األوضاع اإلقتصادية، ستدفع 
اإلســتــراتــيــجــيــني األمــيــركــيــني إلـــى الــتــركــيــز 
على هذه الجوانب، في صراعهم مع النظام 

اإليراني.
وتنطوي اإلستراتيجية األميركية على بعد 
صيني غير معلن، حيث تتقّدم بكني بخطًى 
حثيثة صوب إنجاز مشاريع طريق الحرير 
والحزام، وتقترب من قضم الشرق األوسط 
من الرصيد األميركي، وطّيه تحت نفوذها، 
بـــل وبــــــدأت الــــوصــــول إلــــى مـــوانـــئ أوروبـــــا 
وأسواقها. وفي الوقت نفسه، تطرح نفسها 
 لــلــقــّوة األمــيــركــيــة، وتــرفــض التعاون 

ً
بــديــا

معها فــي آســيــا، وأمـــام عجز واشــنــطــن عن 
إخضاعها لشروطها، فأضعف اإليمان هو 
إبقاء الشرق األوسط، بوصفه نقطة الوصل 
بينها وبني أوروبا، ملتهبا إلى حني، وبيئة 

محاولة إسرائيلية فاشلة في لبنان

أميركا ودوزنة العالم بلحم السوريين

مقال للناطق باسم 
الجيش اإلسرائيلي 

محاولة سافرة للتدخل 
في الحياة السياسية 

الداخلية اللبنانية

تمثل سورية في 
التقدير األميركي، 

جغرافيا مثالية 
الستنزاف روسيا 
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نزوح وخوف في عدن

فتيات غير مرغوبات في الهند
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عدن ـ العربي الجديد

نزحت عشرات األسر اليمنية من مناطق 
االشتباكات في عدن إلى أخرى آمنة، بعد 
املاضيني.  اليومني  خال  املعارك  اشتداد 
تشهد  التي  املناطق  في  الحياة  مظاهر  لت 

ّ
وتعط

الشرعية  الــحــكــومــة  قــــوات  بــني  مــواجــهــات عنيفة 
املــوالــيــة لــلــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي وبــني 
ــوات املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــــداعــــي إلــــى انــفــصــال  قـــ
الـــجـــنـــوب، فــانــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وأغــلــقــت 

املتاجر واملصارف أبوابها.
العائات   بعض 

ّ
إن املــواطــن شــجــاع يحيى  يــقــول 

عــدن حوصرت في  القاطنة في منطقة كريتر في 
منازلها من جّراء اشتداد املعارك في املدينة، مشيرًا 
 »األســعــار بــدأت ترتفع منذ أيــام، مع بروز 

ّ
إلــى أن

ه يوضح لـ »العربي 
ّ
املؤشرات األولى للحرب«. لكن

ــواد الــغــذائــيــة مــتــوفــرة واألســـواق   »املــ
ّ
الــجــديــد« أن

مــفــتــوحــة فــي املــنــاطــق الــتــي لــم تشهد اشــتــبــاكــات 
عثمان  والشيخ  املــنــصــورة  مديرية  مثل  مسلحة، 
والــبــريــقــة وإنـــمـــاء والــشــعــب والــــــدار، الــتــي تشهد 
 »االشتباكات تتركز في 

ّ
هدوءًا نسبيا«.  يضيف أن

الحياة  املعا وخــور مكسر وكريتر، وقــد تعطلت 
فــيــهــا بــعــد إغــــاق 80 فـــي املـــائـــة مـــن مــؤســســاتــهــا 

ها ذات كثافة سكانية«.
ّ
ومحالها، علما أن

من جهته، غــادر سلطان مقبل منزله يــوم اإلثنني 

املاضي، بعد اشتداد املواجهات بالقرب من الحّي 
الــذي يسكنه، متوجها إلى منطقة »إنما« التي ال 
تشهد مــواجــهــات، ليسكن فــي مــنــزل أحــد أقــاربــه. 
 »الـــوضـــع اإلنــســانــي 

ّ
يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــاب إلـــى  ــ ــــذهـ ــال عــــن الـ ــ ــفـ ــ ــــف األطـ
ّ
صـــعـــب، وقـــــد تــــوق

املـــدارس، فــي وقــت تعجز النساء عــن الــخــروج من 
 »املـــواد الغذائية في املنزل ال 

ّ
املــنــازل«. يضيف أن

تكفي ألكــثــر مــن يــومــني، األمـــر الـــذي اضطرنا إلى 
املغادرة«.

ــفـــاع  ــواد الــغــذائــيــة وارتـ ــ يــخــشــى الــســكــان نـــفـــاد املــ
ــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، والــعــجــز  أســـعـــارهـــا وانـــقـــطـــاع املـ
 
ّ
عــن تأمينها. ويــؤّكــد املــواطــن عــمــران املــقــطــري أن
»خزانات املياه في املنطقة التي يسكنها تضررت 
بفعل القصف الذي استمر طوال يوم أول من أمس، 
 »انعدام املياه والغذاء أسوأ ما يمكن 

ّ
مشيرًا إلى أن

أن يــواجــهــه الـــنـــاس فـــي حـــال اســتــمــرت املـــعـــارك«. 
ه »غير قادر 

ّ
يضيف املقطري لـ »العربي الجديد« أن

ر 
ّ
على ترك منزلي والنزوح إلى مكان آخر لعدم توف

مكان بديل. 
كذلك فأنا ال أملك املال الستئجار بيت في منطقة 
آمـــنـــة«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه يــســعــى إلـــى تــوفــيــر مـــواد 
غــذائــيــة تــكــفــي أســـرتـــه حــتــى تــتــوقــف املــواجــهــات 

املسلحة.
وقد شوهدت طوابير أمام محطات تعبئة الوقود، 
في وقت أغلقت محال كثيرة أبوابها ليضطر عدد 

كبير من املواطنني إلى البقاء في منازلهم. ويصف 
منطقة  من سكان  وهــو  العولقي  إبراهيم  املواطن 
املــعــا ورب أســـــرة، األوضــــــاع بــــ »املــــزريــــة بــكــل ما 

تعنيه الكلمة من معنى«. 
 »املواطنني سجناء 

ّ
»العربي الجديد« أن ويشرح لـ

املـــال للمخاطرة  الــبــعــض  مــنــازلــهــم، وال يملك  فــي 
والـــخـــروج بــهــدف الــتــســوق وســـط لــهــيــب املــعــارك. 
ر صرف رواتب 

ّ
فالحالة املادية صعبة بسبب تأخ

إلــى وفــاة مدنيني،  العولقي  املوظفني«. وإذ يشير 
 »الساح الثقيل يستخدم وسط املدينة 

ّ
يوضح أن

ــهــم 
ّ
ــابـــات تــقــصــف األحـــيـــاء املــــجــــاورة«. ويــت ــدبـ والـ

واألطفال  املدنيني  بدماء  »االستهتار  بـ املتقاتلني 
 »عدن كانت قد بدأت تستعيد 

ّ
 إن

ً
والنساء«، قائا

 سكان عدن 
ّ
فــإن يبدو  ما  ه وبحسب 

ّ
لكن أنفاسها 

املــســاملــني مــقــدمــون عــلــى كـــارثـــة جـــديـــدة فـــي حــال 
استمرت املواجهات«.

إلـــى ذلــــك، أغــلــقــت عـــدد مــن املـــــدارس أبــوابــهــا منذ 
يوم األحد املاضي من جّراء االشتباكات املسلحة. 
 »التاميذ ال 

ّ
وتفيد مصادر »العربي الجديد« بأن

يأتون إلى املدارس، وقد طلب من املدرسني التغّيب 
ــــواب   »أبـ

ّ
بــســبــب األوضــــــاع املـــتـــوتـــرة«. وتـــؤكـــد أن

املدارس سوف تبقى مغلقة حتى إشعار آخر«.
والسكان  الصحة  وزارة  وكيل  يؤّكد  السياق،  في 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ الــولــيــدي،  اليمن، علي  فــي 

»املــســتــشــفــيــات والـــكـــوادر الصحية تـــؤدي دورهـــا 

رة، 
ّ
 »األدويـــة متوف

ّ
أن إلــى  بشكل طبيعي«، مشيرًا 

وثـــّمـــة مـــخـــزونـــا كــافــيــا مـــن املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
لــعــدن ولــبــاقــي مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة«. ويــشــّدد 
ــه »ال يــجــب الــقــلــق فــي مــا يخص  ـ

ّ
الــولــيــدي عــلــى أن

ــوادر الـــصـــحـــيـــة تــتــولــى  ــكــ ــالــ الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، فــ
ــة   األدويــ

ّ
ــإن ــا اإلنــســانــي كــمــا يــجــب، كــذلــك فــ ــ دورهـ

 »الوضع 
ّ
واملستلزمات الطبية متوفرة«، مضيفا أن

الحكومية  املستشفيات  فــي  للمرضى  اإلنــســانــي 
والخاصة طبيعي«.

مجتمع
عقدت املفوضية األوروبــيــة، أمــس الثاثاء، قّمة حــول جــودة الهواء في بلدان االتحاد األوروبــي، 
جمعت وزراء البيئة من تسعة بلدان تعّد األسوأ في هذا املجال. وهذه القمة هي »الفرصة األخيرة 
حال إلى محكمة العدل في 

ُ
 هذه القضية سوف ت

ّ
ر التوّصل إلى حلول، فإن

ّ
إليجاد حلول«، وإذا تعذ

االتحاد األوروبي، بحسب ما أكدت املفوضية التي تطلق إنذارات للعواصم املختلفة منذ سنوات. 
ويتسبب تلّوث الهواء في أكثر من 400 ألف وفاة مبكرة سنويا في االتحاد األوروبــي، باإلضافة 
)فرانس برس( إلى إصابات بأمراض تنفسية وأخرى تطاول القلب واألوعية الدموية.   

 األمهات 
ّ
أظهرت دراسة بريطانية حديثة أعّدها باحثون في جامعة »أوكسفورد« البريطانية أن

 عرضة الرتفاع ضغط الدم بعد بلوغهن 
ّ

اللواتي يرضعن أطفالهن طبيعيا ولفترات طويلة، أقل
سن اليأس. وتأتي الدراسة استكمااًل لرصد الفوائد الصحية التي تعود على األم نتيجة الرضاعة 
الطبيعية. وفي الدراسة الجديدة، رّكز الباحثون على دور الرضاعة الطبيعية في خفض ضغط 
الدم املرتفع لدى النساء بعد سن اليأس )ما بني 45 و55 عاما(، والذي يرافقه ارتفاع في ضغط الدم 
)األناضول( واحتمال اإلصابة بالسكري، ما قد يؤدي إلى اإلصابة بأمراض أخرى.  

الرضاعة الطبيعية تحمي من ارتفاع ضغط الدم »فرصة أخيرة« لتسع دول تعاني من تلّوث الهواء

مساء  األحــمــر،  للصليب  الدولية  اللجنة  أعلنت 
اإلثنين، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مدينة عدن، 
وذكرت  قتيًال.   36 إلى  لليمن،  المؤقتة  العاصمة 
المعارك  أّن  »تويتر«  على  الرسمي  حسابها  على 
الماضي  ــد  األح يــوم  منذ  المدينة  فــي  الــدائــرة 
أسفرت عن مقتل 36 شخصً وإصابة 185 آخرين، 
فيما أعلنت الحكومة الشرعية أّن المعارك أسفرت 

عن مقتل 16.

ضحايا مدنيون

»أكـــثـــر مـــن 63 مــلــيــون امــــــرأة و21 مــلــيــون فــتــاة 
مرغوبات  وغــيــر  إحصائيًا،  مخفيات  أو  مغيبات 
في عائالتهن، بسبب ثقافة تفضيل الذكور«، كما 
وبحسب  الهند.  فــي  مــســؤولــون حكوميون  يــقــول 
تقرير اقتصادي سنوي صادر عن الحكومة، فإن 
النسبة غير املتكافئة بني الرجال والنساء ناتجة عن 
رعاية  وتقديم  الفتيات،  لألجنة  إجهاض  عمليات 

طبية وتغذية أفضل للبنني. وأشار التقرير إلى أن 
»العائالت التي تنجب صبيًا يرجح أن تتوقف عن 

اإلنجاب، بعكس تلك التي تنجب فتيات«. 
قانونًا في  الجنني، محرم  نوع  اإلجهاض، بحسب 
الهند، ويحظر على األطباء حتى الكشف عن نوع 
الــجــنــني، لــكــن يسهل إيــجــاد أطــبــاء عــلــى اســتــعــداد 
الهندية  العائالت  القانون. وعادة ما تحتفل  لخرق 

الــذي يعد مــدعــاة للفخر، فــي حني  بـــوالدة الصبي 
تــحــرج البنت أهــلــهــا، وقــد يصل األمـــر إلــى الــحــداد 
الديون بسبب دفع  والحزن. ويخشى األهل تراكم 

العروس مهرًا لزوجها، بحسب العادات. 
ويـــقـــول كــاتــب الــتــقــريــر املــســتــشــار االقــتــصــادي، 
أرفــيــنــد ســوبــرامــانــيــان، إن »تـــحـــدي الـــنـــوع قــديــم 
إلــى وجــوب  السنني«، مشيرًا  يعود آلالف  وربــمــا 

للبنني«.   املجتمعي  التفضيل  الــهــنــد  »تـــواجـــه  أن 
 تعليمًا من 

ّ
ظهر دراسات قديمة، أن الفتيات أقل

ُ
وت

البنني، وتغذيتهن غير صحية، وال يتمتعن برعاية 
صحية. كما أن العديد من النساء، حتى املتعلمات 
يــواجــهــن ضغوطًا  إنــهــن  يقلن  والــثــريــات،  منهن 

كبيرة إلنجاب بنني.
)أسوشييتد برس(
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)سام بانثاكي/ فرانس برس(



األشخاص تتشارك الفتتاح مدارس خاصة، 
حتى فاق عددها في العراق 1300 مدرسة«.

 الـــدراســـة فــي املــــدارس 
ّ
يــؤكــد الــعــيــســاوي، أن

الــخــاصــة لــم تعد حــكــرًا على أبــنــاء العائالت 
املــيــســورة: »بــاتــت الــعــائــالت الــتــي تعتبر من 
الــعــائــالت  مــن  الكثير  األدنــــى وحــتــى  الطبقة 
في  أبــنــائــهــا  تعليم  الــفــقــيــرة، تستدين ألجـــل 
ــا، فــالــعــديــد مـــن إدارات  ــذه املـــــــدارس. أيـــضـ هــ
املــدارس شجعت هــذا األمــر من خــالل تقسيم 

املبلغ إلى أقساط بحسب مقدرة العائالت«. 

فساد
ــــدارس بــدائــيــة  فـــي الـــعـــراق، مـــا زالــــت هــنــاك مـ
مـــبـــنـــيـــة مـــــن الـــــطـــــن، تــــتــــواجــــد فـــــي الــــقــــرى، 
ــروج مــــئــــات املـــــــــدارس مــن  ــ ــ خـــصـــوصـــا مــــع خـ
الــخــدمــة. ويــعــود تــاريــخ إنــشــاء هــذه املـــدارس 
ــذا فــــي وقـــت  ــ ــأتـــي هـ ــــى عــــشــــرات الـــســـنـــن. يـ إلـ
ــدارس  تــحــتــاج فــيــه الـــبـــالد إلـــى بــنــاء آالف املــ
الجديدة، بعدما توقفت عن بناء املدارس منذ 
الــذي  الحصار  عــقــود، بسبب  مــن ثالثة  أكثر 
مرت به البالد في تسعينيات القرن املاضي، 
 
ً
ثــم الــغــزو ومــا تبعه مــن عــدم استقرار فضال
عـــن الــفــســاد الــــذي اســتــشــرى فـــي املــؤســســات 
الحكومية وساهم في ضياع فرصة تحقيق 
التعليم، مــا جعل كثيرًا  قــطــاع  إنــجــازات فــي 

من املدارس تعتمد الدوام الثنائي وبعضها 
الثالثي في اليوم الواحد.

في  كشفت  الــعــراقــيــة،  التربية  وزارة  وكــانــت 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي عـــن حــاجــة 
ــــوزارة إلـــى أكــثــر مــن 10 آالف مــدرســة لسد  الـ
الـــشـــواغـــر وإنــــهــــاء ظـــاهـــرة الـــــــدوام الــثــالثــي. 
وقالت الناطقة باسم الوزارة، سالمة الحسن، 
 »وزارة اإلسكان واإلعمار ووزارة 

ّ
في بيان إن

الــصــنــاعــة الــســابــقــتــن تــعــاقــدتــا مـــع شــركــات 
 
ّ
قطاع خــاص لبناء املـــدارس« مشيرة إلــى أن
»50 فــي املــائــة مــن األمـــوال املــرصــودة أحيلت 
إلى تلك الشركات التي لم تنجز سوى 10 في 
 »العراق 

ّ
املائة من األعمال«. وأكدت الحسن أن

النقص  إلــى 10.000 مدرسة لسد  في حاجة 
الـــحـــاصـــل وإنــــهــــاء قــضــيــة الـــــــدوام الــثــالثــي« 
 »قــلــة الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

أثرت بشكل كبير على بناء املدارس«.
ــول حـــســـن الــــســــعــــدي، وهـــو  ــقــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
صــاحــب شــركــة لــلــمــقــاوالت، عمل فــي العديد 
املــدارس،  بينها  الحكومية، من  املشاريع  من 
إلــى شركة   »أّي مشروع حكومي ال يحال 

ّ
إن

هــنــاك تنسيق  يــكــون  أن  مـــن دون  مـــقـــاوالت 
بــن هـــذه الــشــركــة ومــســؤولــن فــي الـــــوزارات 
ــو تــنــســيــق غـــيـــر مــــشــــروع«.  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـ
 »من بن هذه 

ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  يوضح 

بغداد ـ كرم سعدي

يــســتــذكــر الـــعـــراقـــيـــون بــاســتــمــرار 
أحــــــــوال الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي فــي 
عام  األميركي  الغزو  قبل  بالدهم 
2003، وهم يقارنون ما وصل إليه اليوم من 
مستوى هزيل، إذ يؤكد املنتدى االقتصادي 
كـــانـــون األول 2016،  فـــي ديــســمــبــر/  الــعــاملــي 

خروج العراق من معايير جودة التعليم.
يــبــقــى الــفــســاد الــحــكــومــي الــســبــب األول في 
الــحــال فــي بقية  التعليم، مثلما هــي  تــدهــور 
قطاعات الدولة، إذ تصنف منظمة الشفافية 
أكثر  بن  الثامنة  املرتبة  في  العراق  الدولية 

البلدان فسادًا في العالم.
ــيــــة قــبــل  ــعــــراقــ ــنـــمـــا كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــ ــيـ وبـ
عــــام 2003 تــســمــح بــافــتــتــاح ريـــــاض أطــفــال 
املــدارس  وكليات خاصة، وتستثني من ذلك 
االبــتــدائــيــة والــثــانــويــة، لتحافظ على جــودة 
ــــر بــعــد هــــذا الــتــاريــخ،  الــتــعــلــيــم، اخــتــلــف األمـ
االبتدائية  الخاصة،  املــدارس  تنتشر  وباتت 
ــة، فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات الـــبـــالد.  ــانـــويـ ــثـ والـ
تنالها  املواطنن  ثقة   

ّ
إن بل  فقط،  ذلــك  ليس 

اليوم، بعدما شهدت  املــدارس الخاصة  فقط 
بشهادة  كــبــيــرًا  تــدهــورًا  الحكومية  املــــدارس 
املواطنن، وتأكيد نتائج االمتحانات العامة 

التي تظهر ارتفاع نسبة الرسوب.

مشاريع استثمارية
يقول محمد العيساوي، الذي عمل في إدارة 
 »بــدايــة إنشاء 

ّ
عــدد من املـــدارس الخاصة، إن

هذه املدارس كانت لجذب التالميذ من أبناء 
املستثمرين  ومــا شجع  املــيــســورة،  العائالت 
فـــي إنـــشـــاء هــــذه املــــــدارس هـــو تـــدهـــور حــالــة 
ـــ«الـــعـــربـــي  الــتــعــلــيــم الــــحــــكــــومــــي«. يـــضـــيـــف لـ
 »تطبيق منهاج تدريسي وإداري 

ّ
الجديد« أن

ــوادر الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــكــ ــ ــ ــلـــى جـــمـــيـــع ال ــفــــرض عـ يــ
واإلداريــة القيام بواجبهم مّكن هذه املدارس 
من تحقيق النجاح«. يتابع: »في الوقت الذي 
تصل أعداد التالميذ في الصف الواحد داخل 
ــدارس الــحــكــومــيــة إلـــى 50 تــلــمــيــذًا وربــمــا  ــ املــ
املقاعد  الجلوس على  أكثر، ويتزاحمون في 
ويصل األمــر إلــى حد الجلوس على األرض، 
مع نقص األثاث، وعدم وجود أجهزة تكييف 
 املـــــدارس األهــلــيــة 

ّ
ــإن ــاًء، فــ ــتـ الــجــو صــيــفــا وشـ

 هذه املشاكل، إذ 
ّ

)الخاصة( ال تعاني من كل
الواحد فيها  ال يتجاوز عــدد تالميذ الصف 
عشرين، وتوفر لهم مقاعد مريحة وصفوفا 
مكيفة ووسائل تعليمية عديدة ومتطورة«. 
 »اســتــمــرار تدهور 

ّ
إلــى أن الــعــيــســاوي  يشير 

التعليم الحكومي، شجع على افتتاح املزيد 
من املدارس الخاصة، التي أصبحت مشروعا 
اســـتـــثـــمـــاريـــا نـــاجـــحـــا بـــالـــنـــســـبـــة ألصـــحـــاب 
بــل أصبحت مجموعات من  األمـــوال  رؤوس 

التعليم 
الخاص

هروب من 
مدارس العراق 

الحكومية

كبيرًا  صعودًا  العراق  في  األخيرة  السنوات  تشهد 
لمؤسسات التعليم الخاص على حساب تلك الحكومية 
وتخلفًا  التربوي،  المستوى  على  تدهورًا  تعرف  التي 

في التجهيزات، عدا عن اكتظاظ صفوفها الكبير

يمكن لألطفال في 
دور الرعاية في تركيا أن 

يكونوا محظوظين، من 
خالل العائالت الحامية 

التي تتولى دور الرعاية 
والحب لهؤالء، على أن 

تتكفل الدولة التركية 
بمصاريفهم، من دون أن 
يضطروا إلى تغيير أسماء 

عائالتهم

أطفال أتراك في رعاية عائالت حامية

ال يتجاوز عدد تالميذ 
الصف الواحد في مدرسة 

خاصة عشرين تلميذًا

فاق عدد المدارس 
الخاصة في مختلف أنحاء 

العراق 1300 مدرسة

تعمل تركيا على 
مساعدة الراغبين في أن 
يصبحوا »عائالت حامية«

في تركيا أكثر من
14 ألف طفل تحت حماية 

الدولة ألسباب عدة

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

املطابقة  التركية  التبني  قــوانــن  إلــى  إضــافــة 
نــوعــا مـــا لــروحــيــة الـــقـــوانـــن الــغــربــيــة، تعمل 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى نــشــر الـــوعـــي حــول 
لألطفال  تــوفــر  الــتــي  الحامية  العائلة  قــانــون 
املــتــواجــديــن فــي دور الــرعــايــة فــرصــة إضافية 
لهم ما  تــؤمــن  عــائــالت  مــع  لالنتقال والعيش 
مــن عاطفة  تأمينه،  الــرعــايــة  دور  ال تستطيع 

وحب وعناية.
ويتواجد في تركيا أكثر من 14 ألف طفل تحت 
حماية الــدولــة، ألسباب عــدة، منها وفــاة أحد 
الوالدين، أو دخولهما السجن، أو إصابتهما 
بإعاقات، أو تخليهما عن الطفل، أو عجزهما 
طفل  آالف  ستة  نحو  بينهم  بــه،  العناية  عــن 

يستفيدون من نظام العائلة الحامية.
قانون  عن  الحامية  العائلة  قانون  ويختلف 
التبني، إذ يحتفظ الطفل بلقبه الــذي حصل 
عليه من والده البيولوجي، ويبقى على صلة 
تحتفظ  بينما  البيولوجية،  بعائلته  دائــمــة 

الــقــانــون، ومن  التركية، بموجب هــذا  الــدولــة 
خالل وزارة العائلة والسياسات االجتماعية، 
وهو  الطفل،  على  القانونية  الــوصــايــة  بحق 
الحامية  العائالت  جميعة  رئيسة  تؤكده  ما 
وتقول  سويور.  فيليز  إسطنبول،  مدينة  في 
ــو نـــــوع مــن  ــام الـــعـــائـــلـــة الـــحـــامـــيـــة هــ ــظــ إن »نــ
الــخــدمــة تــقــدم لــألطــفــال الــخــاضــعــن لــرعــايــة 
الدولة كي يكبروا في كنف عائلة، ألن هؤالء 
ــة  ــايـ ــرعـ ــال يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى الـــحـــب والـ ــ ــفـ ــ األطـ
ــور بــــاالرتــــبــــاط واألمــــــــان.  ــعــ ــشــ الـــنـــفـــســـيـــة والــ
وحــتــى لـــو كــانــت الـــظـــروف فـــي دور الــرعــايــة 
ــذا نــاقــصــا دومـــــــا«. تــضــيــف:  ــدة، يــبــقــى هــ ــيـ جـ
»فـــــي حـــــال الـــتـــبـــنـــي، تـــحـــصـــل الـــعـــائـــلـــة عــلــى 
جميع الحقوق القانونية والوصاية املتعلفة 
بالطفل، ويحمل الطفل لقب العائلة الجديدة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــصــبــح الـــطـــفـــال ابـــنـــا بــيــولــوجــيــا 
قد  املتبنى  الطفل  فــإن  عــام،  للعائلة. وبشكل 
الطفل  املقابل، يحافظ  والديه. في  فقد  يكون 
لقبه، ويبقى  الحامية على  العائلة  نظام  في 
تحت حماية الدولة، وتتشارك العائلة رعاية 

الطفل مع الدولة.  وبحسب القانون، ال بد من 
أن يكون املتقدم للقيام بدور العائلة الحامية 
مــواطــنــا تــركــيــا يقيم فــي الــبــالد بشكل دائـــم، 
وعــمــره مــا بــن 25 و65 عــامــا، وأن يــكــون قد 
أتــّم التعليم االبتدائي على األقــل، ويتقاضى 

لنصبح عائلة حامية لعائشة، والتي كان قد 
مضى على وجودها في الدار ستة أشهر، وقد 
قضت أعوامها الثالثة األولى برفقة أمها في 
الــســجــن. وبــعــد املــوافــقــة عــلــى الــطــلــب، جــاءت 
عــائــشــة إلــــى مــنــزلــنــا لــتــمــأله فـــرحـــا وســـعـــادة 
تــزور  زالــت عائشة  ومــا  الحياة.  إلينا  وتعيد 

والدتها البيولوجية في السجن كل شهر«.
وتعمل الدولة التركية على مساعدة العائالت 
ل 

ّ
وتتكف عائالت حامية،  لتصبح  تتقدم  التي 

بدفع كافة مصاريف الطفل الشهرية للعائلة 
العمر. تدفع  الحامية، والتي تختلف بحسب 
ليرة  قـــدره 557  راتــبــا شهريا  التركية  الــدولــة 
تركية )نحو 147 دوالرًا( ملن لم يتجاوز الثالثة 
ملن  دوالرًا(   221 )نحو  ليرة  و836  العمر،  مــن 
هـــم مـــا بـــن الــرابــعــة والــخــامــســة، و956 لــيــرة 
)نــحــو 253 دوالرًا( ملــن هــم مــا بــن الــســادســة 
والرابعة عشةر من العمر، و1077 ليرة )نحو 
285 دوالرًا( ملن هم ما بن 15 و18 عاما. وفي 
حال أتم الطفل التعليم العالي، تستمر الدولة 
بدفع راتب شهري  قدره 1220 ليرة )نحو 322 

إلى  إنــهــاء تعليمه، إضــافــة  إلــى حــن  دوالرًا( 
دفع تأمن الطفل الصحي ومصاريف املالبس 
الــدورات  وبعض  والقرطاسية  سنويا  مرتن 

التعليمية. 
رغـــم ذلــــك، ال يــبــدو أن األمــــر ســهــل دائـــمـــا مع 
األطــفــال. وتــؤكــد مينا )45 عــامــا(، أن العملية 
تــبــدو أكــثــر تــعــقــيــدًا مــع األطـــفـــال األكــبــر سنا. 
الثامن من عمره  العام  تقول: »كــان أحمد في 
عــنــدمــا انــضــم إلـــى عــائــلــتــنــا، ولـــم يــكــن يشعر 
ــان لــديــنــا  ــ بــــاألمــــان واالرتــــــبــــــاط. وكـــعـــائـــلـــة، كـ
توقعاتنا، فيما بدا األمر مختلفا بالنسبة إلى 
الطفل، وقد حاولنا ما في وسعنا مساعدته 

وتقديم الدعم العاطفي له«. 
وعــــن إمــكــانــيــة تـــراجـــع الــعــائــلــة الــحــامــيــة عن 
االهــتــمــام بــالــطــفــل، تــقــول ســـويـــور: »كــمــا أنــه 
يــمــكــن أن يــتــطــور أمـــر الــعــائــلــة الــحــامــيــة إلــى 
البيولوجية  العائلة  توقفت  حــال  في  التبني 
عـــن الــتــواصــل مـــع الــطــفــل، وفـــي حـــال مــوافــقــة 
املـــحـــكـــمـــة، مــــن املـــمـــكـــن أن تـــتـــراجـــع الــعــائــلــة 

الحامية، وحصل األمر معنا مرات عدة«.

 يكون أي من أفراد العائلة 
ّ

 منتظما، وأال
ً
دخال

الحامية قد حكم عليه قضائيا بالحبس ملدة 
ارتكبها عمدًا ســواء  فــي جريمة  أكثر  أو  عــام 
ضــد األفـــراد أو ضــد املجتمع أو ضــد الــدولــة، 
وأال يعاني املتقدم أو أي من أفراد عائلته من 
بدنية.  إعــاقــات  أو  نفسية  أو  معدية  أمـــراض 
وفي حال كان متزوجا، عليه أن يتقدم بطلب 
بـــرفـــقـــة زوجــــتــــه. ويـــســـمـــح الـــقـــانـــون لــلــنــســاء 
تولي  التقدم بطلب  املتزوجن  والــرجــال غير 
دور العائلة الحامية، وتكون األولوية للدائرة 
ــوا أقــــــارب أم  ــانـ ــواء كـ ــ ــن الـــطـــفـــل، سـ الــقــريــبــة مـ

جيران أم أصدقاء للعائلة.
إلى ذلك، تقول أمينة )50 عاما(: »أنا متزوجة 
ولدي ولــدان. لطاملا وددت أن يكون لي طفلة، 
لكن األمر لم يحدث ولم أعد قادرة على الحمل. 
التنشئة  دور  أتحدث مع صديقاتي عن  كنت 
واأليــتــام، وقــررت أن أزور أحــد هــذه الــدور في 
ــام 2013، ووقــعــت عــيــنــي عــلــى عــائــشــة ذات  عـ
األعــوام الثالثة. عدت إلى املنزل وتحدثت مع 
زوجي وولدي في األمر، واتفقنا على أن نتقدم 

املشاريع أبنية املدارس. بعض املدارس تحال 
إلى مقاولن ألجل إعــادة التأهيل، أي أعمال 
والطالء  والكهرباء  الصحية  املرافق  صيانة 
أكبر  يكون  املخصص  املبلغ   

ّ
لكن والترميم، 

املبالغ  وهـــذه  الفعلية،  الكلفة  مــن  بأضعاف 
الــتــربــيــة،  يــتــقــاســمــهــا مـــســـؤولـــون فـــي وزارة 
الجهة  بحسب  أي  املحافظة،  مجلس  فــي  أو 

الحكومية املسؤولة عن املشروع«.
ــــــه حـــصـــل عـــلـــى مــشــاريــع 

ّ
ــد الـــســـعـــدي أن يـــؤكـ

تأهيل مــدارس في إحدى املحافظات، ويبّن 
ــة تــكــفــي لــبــنــاء   مـــدرسـ

ّ
 »كــلــفــة تــأهــيــل كــــل

ّ
أن

 عــــن مــشــاريــع 
ً
ــدتـــن، فـــضـــال ــديـ مـــدرســـتـــن جـ

 
ّ

 كلفة بناء كل
ّ
أخرى اطلعت عليها وجدت أن

مدرسة تكفي لبناء ثالث مدارس أو أكثر«.
مــن قبل جهات سياسية حول  أثير  ملــا  وفقا 
ــتــــي شــمــلــت  ــفـــات الــــفــــســــاد الـــحـــكـــومـــيـــة الــ ــلـ مـ
مــشــاريــع بــنــاء وتــأهــيــل املــــــدارس فــقــد أنــفــق 
الـــعـــراق مــنــذ عـــام 2003  أكــثــر مــن 22 مليار 
دوالر أميركي على قطاع التعليم األساسي، 
)مـــدارس  الطينية  املــــدارس  مشكلة  ــعــتــبــر 

ُ
وت

مبنية مــن الــطــن( مــن أبـــرز مــلــفــات الــفــســاد، 
مــدارس  لبناء  ميزانية  تخصيص  تــم  حيث 
حديثة وإزالتها، لكن ما زال يوجد أكثر من 
الفي مدرسة طينية بالعراق. وتواجه وزارة 
الفساد  ملفات  مــن  العديد  العراقية  التربية 
التي  الــحــديــديــة«،  املـــدارس  أهمها »فضيحة 
استولت من خاللها شركة إيرانية على نحو 
نصف مليار دوالر، من دون أن تنجز أّيا من 

تلك املدارس.

زمن جميل
 يـــوم يــمــر إيــهــاب صــــادق مــن أمــــام بناية 

ّ
كـــل

ــن بـــيـــتـــه، الـــتـــي أمــضــى  املــــدرســــة الـــقـــريـــبـــة مــ
فيها دراســتــه االبــتــدائــيــة، وهــو يستذكر ما 
ها »أجمل مراحل حياتي«. يقول 

ّ
يصفها بأن

ــــذه املـــدرســـة كــانــت  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـ
حــديــثــة الــبــنــاء عـــام 1979 حــن دخــلــت إليها 
تــلــمــيــذًا فـــي الــصــف األول. كـــان طــمــوحــي أن 
يتعلم أطفالي فيها لشدة حبي لها وتعلقي 
ي 

ّ
بــهــا، وهـــذا مــا فعلته فــي بـــادئ األمــــر، لكن

ــال  ــى إدخــ شـــعـــرت بـــاألســـف إذ اضــــطــــررت إلــ
ــدّي فـــي مـــدرســـة خـــاصـــة«. يــضــيــف: »قــبــل  ــ ولـ

عشرة أعــوام التحق ولدي محمد في الصف 
الــتــحــق شقيه  واحـــــد  بـــعـــام  وبـــعـــدهـــا  األول 
األصغر بالل، وكنت أحرص على أن يستمرا 
في الدراسة بهذه املدرسة األثيرة على قلبي، 
ي اكتشفت عدم اكتراث الكادر التعليمي 

ّ
لكن

بــتــعــلــيــم الـــصـــغـــار، وكـــــان الـــجـــزء األكـــبـــر من 
 
ً
التعليم يقع على عاتقنا أنا وزوجتي، فضال
عن نقص أثاث الصفوف وعدم توفر وسائل 
تــدفــئــة فـــي الــشــتــاء وال تــبــريــد فـــي الــصــيــف. 

ولداي تعبا كثيرًا«. 
لــم تكن تلك شــكــوى إيــهــاب فــقــط، الـــذي يقول 
ـــــه مـــن خــــالل عــالقــتــه بــالــعــديــد مـــن أولـــيـــاء 

ّ
إن

يعاني منها  ها مشكلة 
ّ
أن التالميذ علم  أمــور 

يرفعونها  التي  الــشــكــاوى  تكن  ولــم  الجميع، 
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة املــســؤولــة تــجــدي نفعا، 
بحسب قوله. يتابع: »كان لزاما عليَّ أن أنقل 
ولــدّي إلى مدرسة خاصة، فقد توضح لي أن 
املـــدارس  جميع  فــي  عــامــة  التعليمية  املشكلة 
الحكومية. منذ دخول أوالدي ملدرسة حكومية 
وهــمــا يحققان عــالمــات جــيــدة. هــذه املـــدارس 
مــتــمــيــزة والــتــعــلــيــم فــيــهــا مــتــطــور وإداراتــــهــــا 
تحرص باستمرار على توفير أحدث وسائل 
الــتــي تنمي قــدرات  الــتــدريــس  التعليم وطـــرق 
ه يدفع في العام 

ّ
الطالب الفكرية« مشيرًا إلى أن

ولديه:  لتعليم  الــواحــد 2900 دوالر  الــدراســي 
»لست ميسورًا لكني وزوجتي نقتصد كثيرًا 

في مصروفنا لتوفير هذا املبلغ«.
هــنــاء عــبــاس، هــي األخـــرى نقلت ابنتها إلى 
مـــدرســـة أهــلــيــة، بــعــدمــا وجــــدت فـــي التعليم 

الحكومي »خسارة في الوقت واملال« بحسب 
إلى وجود  الجديد«  لـ«العربي  تشير  قولها. 
»كــثــيــر مــن املــشــاكــل وأولــهــا الــفــســاد اإلداري 
موضحة  التعليمية«  الــكــوادر  أغلب  وفــســاد 
 »التعليم اليوم اختلف كثيرًا عن التعليم 

ّ
أن

هم اليوم ال يوصلون املعلومة 
ّ
في السابق. إن

إلى  نضطر  كي  الصحيح،  بالشكل  للتلميذ 
االستعانة بالدروس الخصوصية«. تضيف: 
ــوقــــت واملــــــال،  ــرت الــ ــتـــصـ »بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي، اخـ
وحولت دراسة ابنتي من املدرسة الحكومية 
إلى الخاصة، فبداًل من اضطراري لدفع املال 
إلى معلمن خصوصين، نقلتها إلى مدرسة 
التي  بالحصص  تكتفي  وأصبحت  خــاصــة، 

تأخذها داخل املدرسة«.

إيران

بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

J J

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

يشتكي عدد من أولياء األمور في قطاع 
غــــزة مـــن بــعــض املـــــــدارس الـــتـــي تــرفــض 
اســتــقــبــال أبــنــائــهــم مــن األشــخــاص ذوي 
اإلعـــاقـــة، مــتــذرعــة بحاجتهم إلـــى رعــايــة 
ــبـــعـــض إلـــى  ــو مــــا يــــدفــــع الـ ــ خــــاصــــة، وهــ
عازلة  وجمعيات  مـــدارس  إلــى  إرسالهم 
ـــهـــا تـــقـــدم لهم 

ّ
ال تــحــقــق الــــدمــــج، ولــــو أن

التعليم. من جهتهم، يرفض أولياء أمور 
آخـــرون ذلــك لرغبتهم فــي دمــج أبنائهم 

في املدارس مع غيرهم.
املــــدارس استقبل تالميذ  مــن  قليل  عــدد 
مـــن ذوي اإلعـــاقـــة الــحــركــيــة، فــوضــعــهــم 
السفلية بسبب  الطوابق  في فصول في 
وعكازات،  متحركة  كراسي  استخدامهم 
ــر مــــنــــحــــدرات ومـــصـــاعـــد  ــوفــ ــع عــــــدم تــ ــ مـ
 الــعــدد 

ّ
مــجــهــزة فـــي تــلــك املــــــــدارس. لـــكـــن

والتابعة  الحكومية  املـــدارس  من  األكبر 
لــوكــالــة »أونــــــروا« رفـــض اســتــقــبــال هــذه 

الفئة.
حازم أبو عودة، والد التلميذ ذي اإلعاقة 
الـــحـــركـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل )8 أعـــــــــوام( الــــذي 
ــــدى املــــــدارس فـــي بـــلـــدة بيت  رفـــضـــت إحـ
بــررت  إعــاقــتــه.  حــانــون استقباله بسبب 
املدرسة ذلك بحاجته إلى رعاية خاصة، 
ال سيما فــي حـــال رغــبــتــه بــالــذهــاب إلــى 
ــاه أو الـــحـــمـــام. يـــقـــول أبــو  ــيـ صــنــابــيــر املـ
عودة لـ«العربي الجديد«: »بدأت املعاناة 
مــــع إســـمـــاعـــيـــل عـــنـــدمـــا رفـــضـــتـــه ريــــاض 
ــة بــن  ــ ــه لــــن يـــجـــد راحــ ــ ــ

ّ
أطــــفــــال بــحــجــة أن

قالت.  كما  عنهم  مختلفا  كونه  األطــفــال 
في  جمعية  فــي  بصعوبة  املرحلة  درس 
ي 

ّ
مدينة غزة مع أطفال ذوي إعاقة، لكن

أردت له أن يندمج في املدرسة مع أطفال 
غير معوقن. لكن، لألسف صدمت كثيرًا 

 مدارس كثيرة رفضت«.
ّ
أن

ــال  ــبــ ــقــ ــتــ خـــــمـــــس مــــــــــــــدارس رفــــــضــــــت اســ
إســمــاعــيــل، فــتــقــدم والـــــده بــشــكــوى لــدى 
»أونـــروا«  لوكالة  التابعة  التعليم  دائــرة 
في بلدة بيت حانون، فأرسل معه مدير 
ــة الــواقــعــة  الــــدائــــرة كــتــابــا يـــأمـــر املــــدرســ
إسماعيل  بتسجيل  منزلهم  من  بالقرب 
االستيعاب  مــن  »تمكنه  مــن  التأكد  بعد 

مثل بقية التالميذ«.
بــالــرغــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا 
على مدار الفصل األول كما يشير والده، 
ابــنــه في  بــقــاء   األخـــيـــر يــعــتــبــر أن 

ّ
إال أن

املدرسة يزيده اندماجا في املجتمع بداًل 
من عيشه معزواًل عن األطفال وألعابهم.

حال إسماعيل كحال إبراهيم )10 أعوام( 
الــذي كــان يتأخر يوميا ملــدة ساعة قبل 
ــه يحتاج إلــى من 

ّ
الــعــودة إلــى منزله، ألن

يساعده في النزول من فصله في الطابق 
األول أو في الدخول إلى الحمام بسبب 
لألشخاص  املــدرســة  بيئة  تجهيز  عـــدم 
ذوي اإلعـــاقـــة الــحــركــيــة. هــو األمــــر الــذي 
دفــع املــديــر إلــى إرســـال كتاب لــوالــده كي 
يــحــضــر هــــو بــنــفــســه يـــومـــيـــا ملــســاعــدتــه 
فــي الــنــزول والــتــوجــه إلــى الــســيــارة التي 
 والـــده يــاســر أبو 

ّ
تقله مــن املــدرســة. لــكــن

طحلة لم يستطع تلبية طلب املدير نظرًا 
فــي دوامــــه، فحصلت مشكلة  النــشــغــالــه 
مع املدير، وأخذ الوالد ملف ابنه لينقله 
ه لم يستقبل في 

ّ
إلى مدرسة أخــرى، لكن

املدارس الثالث التي توجه إليها. عندها 
قرر أن يسجل ابنه في إحدى الجمعيات 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  املــعــتــمــدة مـــن وزارة 
املــدرســي املخصص  التعليم  بــرامــج  فــي 
ــة. يــعــلــق أبـــو  ــ ــاقـ ــ لـــألشـــخـــاص ذوي اإلعـ
طحلة لـ«العربي الجديد«: »لم تسمح لي 
ــــدارس بــدمــج ولـــدي فــي املــجــتــمــع. هو  املـ
 في يوم ما. 

ً
يحلم في أن يصبح محاميأ

العام املقبل سأفعل املستحيل كي يدخل 
مدرسة غير عازلة«.

أثـــــــــــارت فــــــي شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول 
الـــعـــام املـــاضـــي قــضــيــة الــتــلــمــيــذة هــديــل 
أبــــو عــــون ضــجــة فـــي األوســــــاط الــغــزيــة، 
ــــدارس  ــــدى املـ بــعــدمــا رفـــضـــت مـــديـــرة إحـ
الــــثــــانــــويــــة قـــبـــولـــهـــا بـــســـبـــب إعـــاقـــتـــهـــا 
دفع  ما  الكلوي، وهو  بالفشل  ومرضها 
ــــالق حــمــلــة ضــغــط على  والـــدهـــا إلــــى إطـ
التعليمي.  الــقــطــاع  فــي  الـــقـــرار  صــانــعــي 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  اســـتـــجـــابـــت 
لقضية هــديــل، وســجــلــتــهــا فــي املــدرســة 
بــعــد حــمــلــة الــضــغــط الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
التي قدمت اعتذارًا إلى والدها،  الــوزارة 
ـــهـــا »تــقــبــل 

ّ
وأعــلــنــت فـــي بـــيـــان رســـمـــي أن

البسيطة  اإلعـــاقـــات  ذوي  مـــن  الــتــالمــيــذ 
واملــتــوســطــة، وتــحــاســب مــن يــرفــضــهــم«. 

ياسمن  النفسية  االختصاصية  تشير 
الشوا، الخبيرة في التعامل مع التالميذ 
 عــددًا منهم اضطر 

ّ
ذوي اإلعــاقــة، إلــى أن

لالنتساب إلى مــدارس مخصصة لذوي 
اإلعاقة، آتن من مدارس حكومية نتيجة 
التعامل  مــن  هــنــاك  املعلمن  تمكن  عـــدم 
مــعــهــم. تــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن 
يتقن  التربية   من درس 

ّ
كــل  

ّ
أن املفترض 

 
ّ
لكن تعليميا،  الــفــئــات   

ّ
ــل كـ مــع  الــتــعــامــل 

املـــــــدارس نــفــســهــا ال تــهــتــم بـــهـــذه الــفــئــة، 
التالميذ  استقبال  ويبرر مديروها عدم 

ذوي اإلعاقة بعدم توفر مقاعد لهم«.
ــطــــورة مــســتــقــبــل  ــوا عـــلـــى خــ ــشــ تـــشـــدد الــ
 
ّ
الــتــالمــيــذ ذوي اإلعــــاقــــة، ألن كــثــيــر مـــن 
نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم ال تــكــمــل مسيرتها 
 15 عاما، 

ّ
التعليمية، خصوصا بعد سن

املرحلة  إلــى  التالميذ  يــدخــل  عندما  أي 
الثانوية، في ظل الصعوبات التعليمية 
التي تواجهها أسرهم وتفضيل بعضها 
تــوجــيــه أبــنــائــهــا إلــــى حــــرف مــعــيــنــة، أو 
حتى البقاء في املنزل من دون أّي نشاط 
تعليمي أو مهني. وهو ما يكّرس نموذج 

العزل في املجتمع الغزي.

عزل تالميذ غزة ذوي اإلعاقة

العزل يعطل فئة كبيرة من المجتمع )محمد الحجار(

الدمج مطلوب )محمد الحجار(

يلعبان بالثلج 
)ساذجين بانكار/ 

األناضول(

األهل المقتدرون يفضلون المدرسة الخاصة )رعد الجماس/ فرانس برس(

10.000
مدرسة حكومية يحتاجها العراق 

لسّد الشواغر وإنهاء ظاهرة الدوام 
الثالثي بحسب وزارة التربية

تالميذ غزة ذوو 
اإلعاقة محرومون 

من أهم قاعدة 
حقوقية عالمية 

وهي الدمج الذي 
يتيح لهم االنتساب إلى 

أّي مدرسة. بذلك، هم 
متروكون للعزل في 

مؤسسات رعائية
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MEDIA
منوعات قضايا

علي العبداهلل

ــيـــس الــــروســــي،  ــرئـ ــا إن أعـــلـــن الـ مــ
ــر فــرصــة  ــوفـ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــني، تـ
إطاق عملية سياسية في سورية 
بعد تحقق »النصر« العسكري، ودوران عجلة 
ــوار الــوطــنــي  الــتــحــضــيــر لــعــقــد »مــؤتــمــر الـــحـ
الــــســــوري« فـــي مــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة، 
الـــذي كـــان قــد دعـــا إلــيــه، حــتــى بـــدأت تتضح 
مامح التسوية السياسية التي يسعى سيد 
الكرملني إلى تمريرها؛ إن من خال املحّددات 
الــتــي أطــلــقــهــا أركــــان حــكــومــتــه، أو مــن خــال 
املدعوين إلى هذا املؤتمر، بوصفهم ممثلني 
والدينية  القومية  السوري،  الشعب  ملكونات 
واملــذهــبــيــة واالجــتــمــاعــيــة، وقـــواه السياسية 
واملــدنــيــة والــعــســكــريــة، وطــبــيــعــة الــحــل الــذي 
اختاره لشعب آخر من دون اعتداد بمطالبه 
وتــطــلــعــاتــه الــتــي عــّبــر عــنــهــا بــخــروجــه ضد 
االســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، ودفـــعـــه غــالــيــا مـــن دم 
أبـــنـــائـــه وإمـــكـــانـــاتـــه ومــصــالــحــه ثــمــنــا لنيل 

الحرية والكرامة.      
بدأ »نضال« الرئيس الروسي بقتل السوريني 
من دون تمييز بني مشارك في الصراع أو غير 
مشارك، بني عسكري ومدني، فقد استهدفت 
طــائــراتــه املـــدن والــبــلــدات والـــقـــرى، وتعمدت 
قصف تجمعات السكان في األســـواق وأمــام 
ــي املـــشـــافـــي واملـــــــــدارس، مـــن أجــل  األفـــــــران وفــ
ــراع في  ــتـــرويـــع والـــتـــرهـــيـــب، وحـــســـم الــــصــ الـ
أو بسحقهم  الثوار  باستسام  مدة قصيرة، 
تــحــت وابــــل الــقــنــابــل بــكــل صــنــوفــهــا الــذكــيــة 
الفسفورية  والفراغية،  االرتجاجية  والغبية، 
واألوزان.  األحــجــام  وبمختلف  والــنــابــاملــيــة، 
قـــال جــنــراالتــه إنـــه مـــن 30 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
عام 2015 وحتى 20 سبتمبر/ أيلول 2017، 
بـــ 30650 طلعة جوية  الــروســي  قــام الطيران 
ــي الــســوريــة،  ــ فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن األراضــ
طلعة  و13848    2015 فــي  طلعة   5165 منها 
غــــارات على  نــفــذ خــالــهــا 92006  فــي 2016، 
مـــواقـــع اإلرهـــابـــيـــني، مــنــهــا 13470 غــــارة في 
2015 و50545 غــارة في 2016 تمكن خالها 
من تدمير 96828 هدفا وموقعا لإلرهابيني 
اإلنــســان  الــســوريــة لحقوق  الشبكة  )رصـــدت 
الغارات الروسية واستنتجت أن 85% منها 

استهدف مدنيني(. 
أسلحة  بفعالية  بــوتــني  )جــنــراالت(  وتفاخر 
بــــادهــــم، وبــكــمــيــة الـــطـــلـــبـــات الـــتـــي انــهــالــت 
وبالخبرة  عــديــدة،  دول  مــن  مصانعها  على 
بلحم  الــتــدريــب  فــي  اكتسبها جنودهم  التي 
الــســوريــني ومــدنــهــم وبــلــداتــهــم وقــراهــم. وقد 
ســمــحــت املـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة فــــي ســـوريـــة 
بــالــتــحــقــق مـــن االســـتـــعـــداد الــقــتــالــي لجميع 
الــطــيــاريــن الــعــســكــريــني تــقــريــبــا، وفـــق وزارة 
الدفاع، وأن نحو من 90%  من أفــراد القوات 
الجوية تلقوا خبرة قتالية. وقد نفذ الحملة 
ــم الـــطـــيـــران  ــ ــواقـ ــ الــــروســــيــــة ثــــاثــــة أربـــــــــاع طـ
ــــدى، وحــــوالــــى 80% مـــن الـــطـــائـــرات  بــعــيــد املــ
طــائــرات  مــن   %88 و  التشغيلية  التكتيكية 
النقل العسكري، وحوالى 90% من الطيارين. 
الطلعات  نتائج  أن  العامة  األركــان  والحظت 
الــقــتــالــيــة كــشــفــت عـــن الـــجـــوانـــب اإليــجــابــيــة 
والــســلــبــيــة لــلــتــدريــب عــلــى الـــطـــيـــران، وكــانــت 
االستنتاجات التي تم التوصل إليها أساسا 
لتغيير عملية التعلم والتدريب. وفق تقرير 
على موقع قناة آر تي الروسية. هذا ما حدث، 
ال مدنيني قتلوا وال مشافي ومدارس وأفران 
وخــزانــات مــيــاه دمـــرت؛ وال مــايــني فـــّروا من 
أرقــام،  إلــى  املذبحة  تحولت  القنابل،  جحيم 

والقتلى، كل القتلى، إلى إرهابيني.
تــحــرك سياسي  مــع  العسكري  العمل  تــرافــق 
اإليراني  النظامني  مع  منسق  ودبلوماسي، 
والـــــــســـــــوري، ألجـــــــل تــــطــــويــــق قـــــــوى الــــثــــورة 
السياسية واملسلحة، بتشكيل أطر وكيانات 
سياسية معارضة )منصات( تتبنى سقوفا 
منخفضة من الصراع في سورية، وبمواقف 
وقرارات دولية مرتبطة بحسابات ومصالح 
قــوى إقليمية ودولــيــة، وصــيــاغــة اقــتــراحــات 
وحلول على إيقاع التوازنات العسكرية التي 
أخذت تميل لصالح النظام وحلفائه، وقبض 
ثــمــن املــشــاركــة فــي حــمــايــة الــنــظــام سياسيا 
)استخدام حق النقض 11 مرة ملنع محاسبة 
اتفاقات  العسكرية  كفته  وترجيح  الــنــظــام(، 
تسمح ببقاء القوات الروسية على األراضي 
السورية مدة 49 سنة تتجدد من دون حاجة 
ـــ 25 ســـنـــة )حــمــيــمــيــم  ــدة لــ ــديــ ملــــفــــاوضــــات جــ
الجوية وطرطوس البحرية(، وأخرى تسمح 

لها باحتكار إعادة اإلعمار.     
غــيــر أن حــســاب الــبــيــدر اخــتــلــف عـــن حــســاب 
الــحــقــل. لــم يستسلم الـــثـــوار، عــلــى الــرغــم من 
ــارة مــــعــــارك،  ــ ــسـ ــ الـــتـــضـــحـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة، وخـ
ــدات وقــــرى عـــزيـــزة على  ــلـ ومــــغــــادرة مــــدن وبـ
قلوبهم، ترعرعوا فيها وتشكلت في أحيائها 
وأســواقــهــا وســاحــاتــهــا وأزقــتــهــا مشاعرهم 
ولم  وطــمــوحــاتــهــم،  وتطلعاتهم  وعــواطــفــهــم 
ــاؤه  ــنـ ــل أبـ ــتـ يــقــبــل املــــواطــــن الــــعــــادي الــــــذي ُقـ
ــه، الـــعـــودة إلـــى ما  وبــنــاتــه ودمـــر مــصــدر رزقــ
قــبــل ثـــورة الــحــريــة والــكــرامــة، بــقــي يعبر عن 

واللجوء  والتشرد  النزوح  بتفضيله  موقفه 
إلى الخارج القريب والبعيد على االستسام 

ورفع الراية البيضاء. 
أعباء  املواطنني  الــثــوار وتحّمل  دفــع صمود 
إلى تغيير  الروسية  األركــان  املواجهة قيادة 
في خططها وتكتيكاتها بتكريس جزء كبير 
مـــن نــشــاطــهــا املــيــدانــي فـــي عــقــد مــصــالــحــاٍت 
مــحــلــيــٍة، تــحــت ســيــف الـــحـــصـــار والــتــجــويــع 
املصالحة  تتيح  حيث  العسكري،  والضغط 
إخــراج كتائب ومناطق من ساحة املواجهة، 
وتوظيف العملية في تمزيق صفوف الثوار، 
والخاف  الشقاق  ببذر  املسلحة  والفصائل 
فـــي صــفــوفــهــا، وفــــي زعـــزعـــة ثــقــة الــحــاضــنــة 
الشعبية بقوى الثورة، ودفعها إلى حالة من 
اليأس واالنفكاك النفسي والعاطفي عن بيئة 
الثورة وحواملها، وتخفيف العبء العسكري 
عــلــى قــــوات الــنــظــام، وإتـــاحـــة فــرصــة الــتــفــرغ 
ملناطق أخــرى، قبل أن توسع دائــرة تخفيف 
بعقد  النظام  قـــوات  على  العسكري  الضغط 
مــفــاوضــات عــســكــريــة بـــني الــنــظــام وفــصــائــل 
مــعــارضــة فــي أســتــانــة، بــرعــايــة مشتركة مع 
تــركــيــا، انــضــمــت إلــيــهــا إيــــــران، وطــــرح فــكــرة 
»خــفــض الــتــصــعــيــد« بعقد اتــفــاقــات روســيــة 
تجميد  عمليات  فيها  تنفذ  إيــرانــيــة،  تركية 
الــقــتــال فـــي مــســاحــات مـــحـــددة، فــتــرة زمنية 
محددة )تم االتفاق على أربع مناطق لخفض 
الــتــصــعــيــد: الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ريـــف كـــل من 
حمص وحماة ومحافظة إدلب( وتركت ثغرة 
تسمح لــلــنــظــام وحــلــفــائــه بــخــرق االتــفــاقــات، 
ــتــــي لـــ   ــاء املــــنــــاطــــق الــ ــنـ ــثـ ــتـ وذلـــــــك بــــازمــــة اسـ
ــنــــصــــرة، بــمــســمــيــاتــهــا  »داعـــــــــش« وجـــبـــهـــة الــ
األخرى، مواقع فيها. وهذا أتاح لقوات النظام 
الشرقية  الغوطة  مدن  على  الحصار  تشديد 
ألف  أربعمائة  نحو  يعيش  حيث  وبلداتها، 
مـــواطـــن، وحــرمــانــهــا مـــن دخــــول املــســاعــدات 
بشكل  وقصفها  والــــدواء،  الــغــذاء  اإلنسانية، 
ــوات املــعــارضــة على  ــم مـــن أجـــل إجـــبـــار قــ دائــ
الـــدخـــول فـــي مــصــالــحــة مـــع الـــنـــظـــام، وقــضــم 
ريفي حمص وحماة  فــي  مساحات شاسعة 
ومحافظة إدلـــب. كــل هــذا بــالــتــوازي مــع عمل 
صفوفها،  وتمزيق  املعارضة،  إلربــاك  دؤوب 
برعاية  تتم  التي  جنيف  محادثات  وإفــشــال 

األمم املتحدة.   
أستانة نحو  دفــع محادثات  حاولت روسيا 

مادة للتجاذب بني روسيا وحلفائها، حيث 
لـــم تــلــق قــبــوال ال لـــدى إيـــــران )ال تــقــبــل بــأقــل 
مـــن عــــودة نــظــام األســــد إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه(، 
وال لــدى الــنــظــام الــســوري وإيــــران الــلــذيــن ما 
العسكري. وهناك  الحسم  يراهنان على  زاال 
تحفظات تركية لجهة هدف املؤتمر والقوى 
الـــتـــي ســتــحــضــره، وبــيــنــهــا وبــــني الـــواليـــات 
املتحدة وحلفائها، لجهة عاقته بمحادثات 
جنيف والرعاية الدولية للحل. وقد دفع هذا 
كــلــه الــقــيــادة الــروســيــة إلـــى تــأجــيــلــه وإعــــادة 
الــنــظــر فـــي صــيــغــتــه، وفــــي الئـــحـــة املــدعــويــن 
إلــيــه )تــحــولــت الــائــحــة مــن دعــــوة 33 كيانا 
سياسيا وعسكريا إلى دعوة 1600 شخص، 
ــبــــارهــــم مـــمـــثـــلـــني لـــقـــومـــيـــات  ــتــ يـــــدعـــــون بــــاعــ
ــــان ومـــذاهـــب وعــشــائــر وقـــوى سياسية  وأديـ
وعــســكــريــة ومــدنــيــة ســـوريـــة(، والــعــمــل على 
تعزيز حظوظه في النجاح، عبر إقناع الدول 
أخذ  بعد  بتبنيه،  أستانة  محادثات  الراعية 
عقده  موعد  وتحديد  باالعتبار،  تحفظاتها 
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الجاري. 
املؤتمر،  عقد  تعرقل  التي  العقبات  تنته  لــم 
فــقــد تـــعـــرض الـــرئـــيـــس بـــوتـــني لـــابـــتـــزاز من 
الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  األطـــراف  معظم 
الترشح  إعانه  في ســوريــة، خصوصا بعد 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة الــــروســــيــــة الـــتـــي 
املـــقـــبـــل،  آذار  مــــــــارس/  فــــي شـــهـــر  ســـتـــجـــري 
ــتـــه عـــلـــى نـــجـــاح مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي  ــنـ ومـــراهـ
فـــي إيـــجـــاد حـــل لــلــصــراع فـــي ســـوريـــة، وفــق 
مصالحه ومصالح حلفائه، بصورٍة تسمح 
لــــه بــتــقــديــمــه لـــجـــمـــهـــوره فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
مــن بوتني  تــنــازالٍت  يــريــد  املرتقبة، بعضهم 
فــي مقابل منحه هــالــة صــانــع »الــســام« في 
سورية. فيما يريد آخرون قطع الطريق عليه 
في ذلك، وإحراجه أمام جمهوره االنتخابي. 
ــك بـــــإطـــــاق أردوغــــــــــان  ــ ــ ــرات ذلـ ــ ــؤشــ ــ بــــــــدأت مــ
فــي تونس،  أسابيع،  قبل  الــافــت،  تصريحه 
الــتــوصــل إلــى حــل في  حينما أكــد استحالة 
سورية، بوجود األســد. والحقا، تم الحديث 
لـ »أصدقاء  الضيقة  النواة  إعــادة إحياء  عن 
ســـوريـــة« الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة، فــي اجتماع 
سيتم عقده ملندوبيها، في اسطنبول، خال 
شهر فبراير/ شباط املقبل، بمبادرة فرنسية 
ــراك( من  )األتـ تركية مشتركة، وتحذيرهم   –
فــشــل مــؤتــمــر ســوتــشــي، بـــل وانــهــيــار مــســار 
النظام  تتوقف حملة  لم  إن  برمته،  أستانة، 
العسكرية على إدلب، املدعومة بغطاء جوي 
ــرار بـ  ــ روســــي كــثــيــف، وتــلــكــؤ إيـــــران فـــي اإلقــ
»سوتشي«، على الرغم من اإللحاح الروسي، 
وتــذرع النظام الــســوري بـ »اإلعـــداد الجيد«، 
تــعــبــيــرا عـــن تــحــفــظــه عــلــى املــؤتــمــر )الــنــظــام 
فــي صوغ  الــجــدي  البحث  يرفض حتى اآلن 
دســتــور أو تعديل دســتــور عــام 2012 خــارج 
آليات مجلس الشعب )البرملان(، إضافة إلى 
»ما  إلــى  السياسي  الــحــل  تأجيل  فــي  رغبته 
بــعــد اســتــعــادة كــامــل األراضـــــــي«(. وتــعــّرض 
قاعدة حميميم العسكرية الروسية لهجمات 
ــائـــرات بـــا طـــيـــار، بتقنيات  غــامــضــة، مـــن طـ
الروسية،  العسكرية  القدرات  عالية، إلحراج 
ــــات، وإعــــــان  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــن االنـ ــ ــع مـ ــيــ ــابــ قـــبـــل أســ
مفاوضات  في  تمثيلها  تخفيض  واشنطن 
ــهــــار ال مـــبـــاالة مــطــلــقــة حــيــال  أســـتـــانـــة، وإظــ
جنيف  بــمــحــادثــات  وتمّسكها  »ســوتــشــي«، 

باعتبارها املسار الشرعي الوحيد، واإلعان 
عن بقاء قواتها في سورية مدة غير محددة 
ــــد  ــــرار ودفـــــــع األسـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــى تـــحـــقـــيـــق االسـ »حــ
وأسرته خارج السلطة«، وتشكيل قوة حرس 
حدود من 30 ألف فرد، وطرح ملف األسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســـوريـــة بـــقـــّوة فـــي مجلس 
الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر  ومنظمة  األمـــن 
في الهاي، متهمة روسيا »بتعّمد التضليل 
األســــد«، وتشكيل  نــظــام  لحماية  والــتــمــويــه 
إفـــات مستخدمي  ملكافحة  دولــيــة  »شــراكــة 
األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة مـــن الــعــقــاب« مـــن 24 
ــرح تــصــور  ــ ــة فـــي اجــتــمــاع بـــاريـــس، وطـ ــ دولـ
ــع فــرنــســا  ــ لـــلـــحـــل )الــــــــاورقــــــــة( بــــاالتــــفــــاق مـ
وبريطانيا والسعودية واألردن، ورفعه إلى 
األمم املتحدة، كي ال تبقى املبادرة الروسية 
وحيدة على الطاولة. في تحّرٍك يؤكد نيتها 
القائم  )قــال  املؤتمر  إفــشــال ذلــك  العمل على 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ بــأعــمــال نـــائـــب وزيـ
لشؤون الشرق األدنى، ديفيد ساترفيلد، في 
إفــادتــه أمـــام لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس الشيوخ، إن واشنطن تمتلك وسائل 
عــــدة لــتــقــلــيــل الــتــأثــيــر الــــروســــي فـــي نــتــائــج 

املحادثات السورية(. 
جـــرى تــعــديــل أهــــداف املــؤتــمــر؛ فــغــدا لوضع 
أرضـــيـــة لــحــل قـــائـــم عــلــى إجــــــراء إصـــاحـــات 
دســتــوريــة وانــتــخــابــات بــرملــانــيــة ورئــاســيــة، 
يــشــارك فــيــهــا رأس الــنــظــام وحــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة بــمــشــاركــة املــعــارضــة. وطــمــأنــة رأس 
ــإعـــان مــوســكــو رفــــض أن يحضر  الـــنـــظـــام بـ
املــؤتــمــر مــن يــدعــو لــتــنــحــيــه. وهــــذا لــم يــرض 
واالتحاد  املتحدة  الــواليــات  املعارضة وال  ال 
ــدة )تــضــمــنــت  ــتــــحــ األوروبــــــــــــي وال األمــــــــم املــ
العام لألمم املتحدة، أنطونيو  رسالة األمني 
غــوتــيــريــش، إلـــى الــجــانــب الـــروســـي سلسلة 
معايير ليوافق على إيفاد املبعوث، ستيفان 
يكون  أن  بينها  املــؤتــمــر،  إلــى  ميستورا،  دي 
جــلــســة واحـــــــدة ضـــمـــن عــمــلــيــة جـــنـــيـــف، وأن 
يكون ضمن مفاوضات جنيف وتنفيذ قرار 
مجلس األمن 2254، إضافة إلى تشكيل األمم 
جنيف  مسار  وعبر  الدستور  لجنة  املتحدة 
الذي وبدت األمم املتحدة متمسكة به، لبحث 
تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 وتــنــفــيــذ تــشــكــيــل جــهــاز 
ــــاق عــمــلــيــة صــيــاغــة الــدســتــور،  الــحــكــم وإطــ
وصــــــواًل إلــــى انـــتـــخـــابـــات(، فــلــجــأت الــقــيــادة 
الــروســيــة إلـــى تــعــديــات وتـــحـــويـــرات، علها 
تــحــوز على رضــا األمـــم املــتــحــدة واملــعــارضــة 
ــوتــــشــــي« لــيــس  الــــســــوريــــة، فـــأعـــلـــنـــت أن »ســ
لها وفي  بــل مكمل  ملــحــادثــات جنيف،  بديا 
املؤتمر  وثيقة  مــســودة  وتضمنت  خدمتها، 
نالت  التي  اإلثني عشر،  بنود دي ميستورا 
رضا املعارضة في جلسة جنيف 8، ووجهت 
دعوة إلى الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة 
موسكو للبحث في تحفظاتها وهواجسها، 
على  دالـــة  لها  إقليمية  بـــدول  استعانت  كما 
املعارضة للضغط عليها كي تحضر املؤتمر، 
ــن والــســعــوديــة  ــ ــــت أعـــضـــاء مــجــلــس األمـ ودعـ
املؤتمر  لحضور  واإلمــــارات  واألردن  ومصر 

مراقبني. 
)كاتب سوري(  

موسكو تتجاهل جذر الصراع والنظام وإيران مع الحسم العسكري

من أستانة إلى سوتشي
سالم زائف في سورية

تعرض بوتين لالبتزاز 
من معظم األطراف 

اإلقليمية والدولية 
الفاعلة في سورية، 
خصوصا بعد إعالنه 

الترشح لالنتخابات 
الرئاسية الروسية  

 روسيا غير قادرة 
على تفعيل دور 

سياسي قوي، بعد 
أن فعلت كل ما 

في استطاعتها 
لتسريع فرض حل 

في سورية

تعمل روســيا بشــكل متسارع على قطف نتاج تدخلها العسكري في ســورية، عبر مؤتمر سوتشي، ساعية إلى إضفاء شرعية 
سياســية علــى هذا التدخــل ألجل ضمان مصالحها علــى المدى الطويل. يبحث علي العبداهلل في المســاعي الروســية هذه، 

والصعوبات التي تقف في طريقها، واحتماالتها الممكنة

افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية ، 30/ 1 /2018 )فرانس برس(

تكشـف أخيرا حجم الصعوبات التي تعترض طريق روسـيا في سـورية؛ 
فاألمـم المتحـدة ال تخفـي معارضتهـا محاولـة تكريـس »سوتشـي«، 
وتحويـل جنيـف صندوق بريد. وواشـنطن تعود تدريجيً إلى التشـّدد، 
»الهـالل  تكـرّس سـورية حلقـة فـي  أي حلـول  رفـض  بوابـة  ولـو مـن 
اإليرانـي«. األوروبيـون يظهـرون )علـى الرغـم مـن تمسـكهم باالتفـاق 
النـووي مـع إيـران( اسـتعدادًا أكبـر للنظـر فـي سياسـات زعزعـة االسـتقرار 
التـي تنتهجهـا األخيـرة. وإسـرائيل تعبّـر عـن تبرّمهـا من عجز روسـيا عن 
إبعـاد المليشـيات اإليرانيـة عـن المناطـق الحدوديـة، وتصّعـد غاراتها.

صعوبات أمام روسيا
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مناقشة قضايا سياسية عبر مناقشة قضايا 
اإلصاح الدستوري، واالنتخابات البرملانية 
لسورية  وطــرح مشروع دستور  والرئاسية، 
ــلـــى وفـــــــدي الــــنــــظــــام واملــــعــــارضــــة والـــــــدول  عـ
الراعية، وملا لم تنجح في ذلك، دعا الرئيس 
إلــى عقد مؤتمر للحوار تحت اسم  الروسي 
»مؤتمر الشعوب السورية«، واقترحت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة عــقــده فــي قــاعــدة حميميم، 
قــبــل أن تــغــيــر االســـــم إلــــى »مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الوطني السوري« وتقّرر عقده في سوتشي. 
وتــحــولــت الــدعــوة إلــى عقد هــذا املــؤتــمــر إلى 
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»بي بي سي« والربيع العربي... حيادية أم انحياز؟
لندن ــ إياد حميد

أثــــارت تــصــريــحــات أنـــطـــوان خــــوري، مقدم 
برنامج »عالم الظهيرة« على قناة »بي بي 
سي« العربية، والتي وصف فيها »الجيش 
املتكرر  الجدل  بــاإلرهــابــي،  الحر«  الــســوري 
يها 

ّ
حول مدى مصداقية تغطية القناة، بشق

اإلنكليزي والعربي، للربيع العربي عموما، 
والثورة السورية خصوصا. 

ــي بــــي ســـي«  ــ ــنــــاة »بــ ــلــــق مــــذيــــع قــ ــقـــد أطــ فـ
العربية أحكاما خارجة عن املهنية خال 
بـــرنـــامـــج حـــــــواري عــــن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
»غصن الزيتون« الجارية حاليا في شمال 
ــة، إذ بــــدا وكـــــأن حـــالـــة االســـتـــفـــزاز  ســــوريــ
يجول  بما  للبوح  ودفعته  عليه  هيمنت 
فـــي خـــاطـــره مـــن أن الــنــظــام الـــســـوري هو 
روســيــا دخلت  وأن  الــســوريــة«  »الحكومة 
ــــف »الـــجـــيـــش  ــا، بــيــنــمــا وصــ ــنـــهـ بـــطـــلـــب مـ
الــســوري الــحــر« بــأنــه »منظمة إرهــابــيــة«، 

وليقطع بعدها مداخلة ضيفه.
بي  »بي  قناة  االنتقادات ملوضوعية  كانت 
سي« العربية قد وصلت ذروتها عام 2016 
الــســوريــة ديــمــا عز  املــذيــعــة  عندما تقدمت 
احتجاجا  الــقــنــاة،  مــن  باستقالتها  الــديــن 
عــلــى طــريــقــة تــغــطــيــتــهــا لــلــمــلــف الـــســـوري، 
نظام  باالنحياز لصالح  واتهمتها حينها 
ها عادت وقالت في منشور على 

ّ
األسد، لكن

 االســتــقــالــة جـــاءت ألســبــاب 
ّ
»فــيــســبــوك« إن

 
ّ
 فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن

ً
ــــدة ــؤّكـ ــ شـــخـــصـــّيـــة، مـ

»لـــديـــهـــا اعــــتــــراضــــاٍت عــلــى تــغــطــيــة الــخــبــر 
السوري في القناة«.

ــــورًا  ــــي ســــــي« حـــيـــنـــهـــا صـ ــــرت »بــــــي بـ ــــشـ ونـ
ــام حــلــب  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لــــضــــحــــايــــا قــــصــــف قــــــــــوات الـ
املــحــاصــرة عــلــى أنــهــا مــن مــنــاطــق الــنــظــام، 
 إلـــى أن الــضــحــايــا ســقــطــوا نتيجة 

ً
مــشــيــرة

 استهاك 
ً
قــصــف قـــوات املــعــارضــة، مــعــيــدة

رواية محطة »آر تي« )روسيا اليوم سابقا( 
املدعومة من الكرملني واملعروفة بتأييدها 
لنظام األسد. وأثارت هذه الخطوة حفيظة 
الــعــديــديــن، خــصــوصــا مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
الـــســـوريـــة فـــي بــريــطــانــيــا، والـــذيـــن نــظــمــوا 
العاصمة  في  القناة  مبنى  أمــام  احتجاجا 
ــانـــت »بــــي بـــي سي  ــنـــدن. وكـ الــبــريــطــانــيــة لـ
ــتــــذرت عــلــى حــســابــهــا على  عـــربـــي« قـــد اعــ

»تويتر« عن هذا الخطأ. 
»التضامن  مــن حملة  ويــقــول محمد عتيق 
مــن أجـــل ســـوريـــة«، والــتــي تتخذ مــن لندن 
 أمام مقر 

ً
مت تظاهرة

ّ
 الحملة »نظ

ّ
مقرًا، إن

الــقــنــاة بــعــد أن كـــانـــوا قـــد تــواصــلــوا معها 
مسبقا، وكل ما تلقيناه كان إقرارًا بالخطأ 
لم يعتذروا  القناة في تويتر.  على حساب 
الــذيــن ظلموهم  للسوريني  أو  عــن خطئهم 

بمثل هذا الخطأ«.
ــذا املـــوقـــف لـــم يــبــّدد  ــذار فـــي هــ ــتــ ولـــكـــن االعــ
ــهــامــات املــتــكــررة للقناة بــاالنــحــيــاز في 

ّ
االت

ــد، فــقــد كــان  ــ تغطيتها لــصــالــح نــظــام األسـ
مراسل »بــي بي ســي«، جيريمي بوين، قد 
أعد تقريرًا من دمشق عن »صمود الجيش 
الـــــــســـــــوري« فـــــي وجـــــــه خــــطــــر »املــــعــــارضــــة 
جوبر  جبهات  على  اإلرهــابــيــة«  الجهادية 
الدمشقية، بينما كان مراسل القناة عساف 
عـــبـــود مــشــاركــا عــنــاصــر الــنــظــام الـــســـوري 
احتفاالتهم بحصار حلب وقرب سقوطها، 
 إلــى ظهور ليز دويست إلــى جانب 

ً
إضــافــة

املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة وجــيــش الــنــظــام في 
مــعــركــة الــقــصــيــر، واكــتــفــائــه حــيــنــهــا بلقاء 

»شبيحة نظام األسد«. 
ــــي بــــي ســــي لــــم تــكــن   »بـ

ّ
ويــــــرى عــتــيــق أن

ــــى اإلطـــــــــــــاق ولـــــــــم تـــلـــتـــزم  ــلـ ــ حـــــيـــــاديـــــة عـ
واملبني  الشفاف  املهني  اإلعــام  بمعايير 
ــائــــق والـــــوقـــــائـــــع خـــصـــوصـــا  ــقــ ــلــــى الــــحــ عــ
فـــي تــغــطــيــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة«، مــوجــهــا 
نــــقــــده بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي لـــلـــقـــنـــاة الــنــاطــقــة 
ــعــــروف  ــيـــف »مــ بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة. ويـــضـ
ــــي« والــقــائــمــني  ــــي بــــي سـ لــلــجــمــيــع أن »بـ
عــلــيــهــا مــــن رؤســـــــاء الـــتـــحـــريـــر، وخـــاصـــة 
»بــي بــي ســي عــربــي«، تــعــرف بأنها قناة 
»دائما  بأنهم  ويتابع  العربية«،  األنظمة 
ــا يــــســــاوون بــــني الــــجــــاد والـــضـــحـــيـــة«. مــ

القناة اإلنكليزية أيضًا
لصالح  بــاالنــحــيــاز  االتــهــامــات  تقتصر  ال 
النظام على الوجه العربي للقناة، بل تمتّد 
فقد  اإلنكليزية.  باللغة  الناطق  وجها  إلــى 
ــاء، والـــتـــي تعنى  ــنــ ــمــة فــكــر وبــ

ّ
كـــانـــت مــنــظ

ــة فــــي مــديــنــة  ــوريــ ــســ ــة الــ ــيـ ــالـ بــــشــــؤون الـــجـ
مانشستر البريطانية، قد أعدت تقريرًا بناء 
لسورية خال  القناة  لتغطية  دراســة  على 
حملة نظام األسد على مدينة حلب أواخر 
الــدراســة التي شملت  عــام 2016. وخلصت 

أكثر من 300 مــادة إعامية إلــى أن تغطية 
»بــــي بـــي ســــي« ال تــعــكــس حــجــم الــجــرائــم 
الــتــي يرتكبها نــظــام األســـد وحــلــفــاؤه ضد 
املدنيني، باملقارنة بالجرائم التي ترتكبها 

األطراف األخرى. 
فــقــد كــشــفــت الــــدراســــة حــيــنــهــا أن »بــــي بي 
سي« ذكرت أن النظام وحلفاءه كمرتكبني 
للمجازر في أربعة فقط من أصل 38 تقريرًا 
الـــنـــظـــام، أي بنسبة  ارتــكــبــهــا  ــازر  عـــن مـــجـ
تحديد  نسبة  بلغت  بينما  املـــائـــة.  فــي   11

بها  اتهمت  التي  الهجمات  فــي  املسؤولية 
املعارضة إلى 80 في املائة، وإلــى مائة في 
املائة عندما يتعلق األمر بتنظيم »داعش« 
أو الهجمات التي قام بها التحالف الدولي 

بقيادة الواليات املتحدة. 
ــاز »بــــــي بــي  ــيــ ــحــ وكـــــانـــــت آخــــــر حـــلـــقـــات انــ
ــورة الـــســـوريـــة  ــثــ ــــي« اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة ضــــد الــ سـ
ومــؤســســاتــهــا عــنــدمــا نــشــرت نــهــايــة الــعــام 
املــاضــي تحقيقا فــي بــرنــامــج »بــانــورامــا« 
تحت عنوان »الجهاديون الذين تمولونهم« 
تــتــهــم فــيــه شـــركـــة »آدم ســمــيــث« بــتــمــويــل 
تنظيم »القاعدة« في سورية. وتتلقى »آدم 
سميث« تمويلها من وزارة التنمية الدولية 
الحرة  السورية  الشرطة  لدعم  البريطانية 
الــعــامــلــة فــي املــنــاطــق املـــحـــررة مــن سيطرة 
اتهامات  »آدم سميث«  األســد. ونفت  نظام 

بي بي سي كليا.
البرنامج منظمة »فــكــر وبــنــاء«  ودفـــع هــذا 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــن قـــلـــقـــهـــا مـ ــ إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الــقــنــاة فــي نزعتها فــي تــصــويــر مــا يجري 
فــي ســوريــة عــلــى أنـــه صــــراع تهيمن عليه 
 الـــقـــوى الــثــوريــة 

ً
الـــقـــوى املــتــطــرفــة، مــهــمــلــة

والديمقراطية في صفوف الثورة السورية 
ضد نظام األسد.

ويـــقـــول بــــال الـــشـــامـــي، مـــن مــنــظــمــة »فــكــر 
 »تغطية 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ وبـــنـــاء«، 

بـــي بـــي ســـي لــلــصــراع الـــســـوري تــصــب في 
صالح رواية النظام السوري حول »الحرب 
ــاب«. ويــقــوم ذلــك على تضخيم  ــ على اإلرهـ
مثل  املتطرفة  اإلســامــيــة  املجموعات  دور 
»داعش« وتقليل دور الفظائع التي يرتكبها 
الــنــظــام الـــســـوري ضــد الــســكــان املــحــلــيــني«. 
فــي تضليل  ويضيف »يــخــدم هــذا املنظور 
الرأي العام البريطاني وربط االضطرابات 
في سورية »باإلرهاب« و»األسلمة«، ودفعه 
بــعــيــدًا عـــن قــمــع نــظــام األســــد لــلــطــمــوحــات 
ــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري بـــالـــحـــريـــة  الــــشــــرعــ
والــديــمــقــراطــيــة والــتــي أطلقت الــصــراع في 

املقام األول«.

الثورات العربية
كما كانت »بي بي سي« تعرضت النتقادات 
سابقة في عام 2012 بسبب تغطيتها غير 
العربي،  الربيع  للثورات في دول  املتوازنة 
الــقــنــاة حينها  املــفــارقــة تكمن فــي أن  إال أن 

ركزت على رواية الثوار بداًل من األنظمة. 
فقد خلص تقرير أعدته إدارة القناة حينها 
ــى أن تــغــطــيــتــهــا لــلــربــيــع الـــعـــربـــي كــانــت  إلــ
»رؤيـــة  تطلبت  ولكنها  عــمــومــا«  »حــيــاديــة 
 
ً
أوسع« ووضع األمور »في سياقها«، إضافة
الــذي يصلها من  إلــى التوثق من املحتوى 
الناشطني على األرض، خصوصا في دول 

مثل سورية والبحرين. 
وأضاف التقرير إلى أن القناة فشلت حينها 
فـــي الــتــأكــد مـــن حــقــيــقــة أو تــمــثــيــل املــقــاطــع 
املــصــورة الــتــي تصلها، والــتــي كــانــت نحو 
ثــاثــة أربــاعــهــا قــادمــة مــن هــواتــف جــوالــة. 
 لألحداث يشمل 

ً
توفر تحليا لم  أنها  كما 

السياق الذي تقدم األخبار ضمنه.
ويـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق، تــأخــر الــقــنــاة في 
الــتــقــريــر عــن خــروقــات حــقــوق اإلنــســان من 
قبل الثوار في ليبيا، وتراجع التغطية في 
مصر بعد تنحي )الرئيس املخلوع حسني( 
مــبــارك، وعـــدم تغطية الــجــانــب الــســعــودي، 
 إلـــى اســتــخــدام لــفــظ »الـــنـــظـــام« في 

ً
إضـــافـــة

تغطية التطورات. وأوصى التقرير حينها 
بـــإدخـــال تــحــديــثــات عــلــى تــغــطــيــة »بـــي بي 

سي« لتوفير صورة أشمل.
ولــكــن يــبــدو أن هـــذا الــتــقــريــر أدى إلـــى قلب 
تغطية »بي بي سي« للتطورات في املنطقة 
ــقـــب، والــــتــــي عــانــى  ــا عـــلـــى عـ ــ الـــعـــربـــيـــة رأســ
منها املــلــف الــســوري أشــد مــا يمكن، حيث 
لتصوير  أّدى  ــداث  ــ األحــ ســيــاق  تــوفــيــر  إن 
التطورات في سورية على أنها صراع بني 
نـــظـــام عــلــمــانــي ومــتــمــرديــن مــتــطــرفــني في 
املحطة اإلنكليزية. بينما توّجه االتهامات 
إلـــى الــطــاقــم الــتــحــريــري الــعــامــل فــي القسم 
ــاداة  ــعــ ــربـــي بــــمــــواالة نـــظـــام األســــــد ومــ ــعـ الـ

الثورة السورية.

االنتقادات ضّد تغطية 
القناة توالت خالل 

األعوام السبعة الماضية

تحت عنوان الحياديّة، تتعامل هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، تحديدًا في قناتها العربية، بكثير من االنحياز 
لصالح األنظمة، ما يتّضح جليًا من خالل تغطيتها وتعاطيها مع الملف السوري

الحالي،  الــوقــت  فــي   BBC البريطانية ــة  اإلذاعــ هيئة  ــواجــه 
ُ
ت

بالتورط في محاولة إسكات  اتهامها  بعد  عــدة،  تحقيقات 
من  الجنسني،  بني  العنصري  والتمييز  التحرش،  ضحايا 
بغية  اتفاقيات ســريــة،  على  التوقيع  على  إجــبــارهــم  خــالل 
الــســيــاســيــة. وأكـــدت  حــمــايــة سمعة عـــدد مــن الشخصيات 
البرملان  فــي  ــاواة«  واملـــسـ »املــــرأة  لجنة  رئيسة  ميلر،  مــاريــا 
ى حالًيا التحقيق في القضية، في حني 

ّ
البريطاني، أنها تتول

سُيستجوب توني هول، املدير العام إلذاعة الـBBC، من قبل 
لجنة »الثقافة واإلعالم والرياضة« في األسبوع املقبل، كذلك 
الوطني  التدقيق  مجلس  البرملان  أعضاء  من  العديد  طالب 
بــفــتــح مــلــف تــحــقــيــق رســـمـــي. واخــتــفــى مــصــطــلــح »تكميم 
الــســابــق جيمي سافيل،  اإلعــالمــي  مــنــذ فضيحة  ــواه«  ــ األفـ
الذي كان يعمل في الـ BBC واستغل شهرته لجذب النساء، 
واالعتداء عليهن في غرف تبديل املالبس، إال أنه عاد للظهور 
تحت األضواء اليوم، بعد إثارة مخاوف حول استخدام هيئة 

اإلذاعــة البريطانية املال العام في تمويل اتفاقات سرية في 
املحكمة، إلبقاء ادعــاءات التحرش الجنسي أو ما يشبهها، 
البريطاني،  الــبــرملــان  فــي  نائًبا  الــظــل. ووقـــع نحو 30  تحت 
من بينهم وزيــرة التعليم السابقة نيكي مورغان، وأعضاء 
في حزب العمال، والجبهة الوطنية الليبرالية، على عريضة 
دون فيها أن هيئة اإلذاعة البريطانية تستخدم الوثائق 

ّ
يؤك

ــواه الــضــحــايــا، وأضـــافـــوا: »وجــدنــا أن  الــقــانــونــيــة لتكميم أفــ
استخدام الـ BBC املال العام، الذي جمعه الناخبون، في إتمام 
اإلجراءات القانونية للتغطية على الفضائح، أمر غير مقبول 
التمييز  أزمة  نهائًيا، ونطالب بالتحقيق فيه«. كما تستمّر 
الجندري في األجور. وقالت »بي بي سي« األسبوع املاضي 
اإلذاعية جيرمي فاين وجــون همفريز  البرامج  إّن مقدمي 
بشؤون  املختص  واملــحــرر  إدواردز  هيو  األخــبــار  ومــذيــع 
أميركا الشمالية جون سوبل وافقوا إما بشكل رسمي أو 

من حيث املبدأ على خفض رواتبهم، بعد أزمة املساواة.

تمييز وإسكات

تغريد

)Getty/القناة اإلنكليزية منحازة أيضًا )أولي سكارف
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أثار خبر اكتشاف ديناصور طويل 
العنق في مصر أصبح أول دليٍل على 

االتصال بين الديناصورات األفريقية 
واألوروبية قبل وقت قصير من 

اختفاء المخلوقات قبل نحو 66 
مليون سنة، اهتمام المغردين 

المصريين الذين تساءلوا ساخرين »كيف 
سيبيعه السيسي؟«.

انتشرت صورة قدري جميل، الذي 
يُسّمي نفسه معارضًا بينما هو 

مواٍل للنظام، مع قائد مجموعة 
مسلّحة تقاتل مع النظام السوري، 

معراج أورال )المعروف بعلي 
كيالي(، أو »جزار بانياس«، وهما 

يتصافحان. ورأى السوريون أنّها ُتعبّر 
عن حقيقة مؤتمر سوتشي.

أعلن موقع »فيسبوك« أنّه سيبدأ 
بإعطاء األولويّة لألخبار المحليّة 

على صفحة األخبار الرئيسية »نيوز 
فيد«، وبالتالي إعطاء مساحة 

أكبر للناشرين المحليين للوصول إلى 
المستخدمين في منطقة معيّنة، إن 

كانوا يتابعونهم، أو إذا كان األصدقاء 
يشاركون قصصهم. 

حّذرت وزارة الداخلية المغربية من 
تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات 
مفبركة التقطت خارج المغرب، مع 

تقديمها بشكل »تضليلي«، على 
أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت 

في المملكة، أو استغاللها اللتماس 
»اإلحسان«، مهددًة بمحاكمة ناشري 

تلك الصور.



ــتـــاريـــخ، إذ  مـــن أكـــثـــر الـــحـــروب دمـــويـــة فـــي الـ
أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف من سكان 
اآلالف  مئات  تهجير  إلى  باإلضافة  القوقاز، 

من الشركس وغيرهم من شعوب املنطقة.

الدوافع
يحتل موقع القوقاز أهمية كبرى، إذ تعتبر 
الــقــارتــن اآلسيوية  بــن  املنطقة صلة وصــل 
ــة، وبـــوابـــة عــبــر منها املــهــاجــرون  ــيــ واألوروبــ
الحضارات  انتقلت عبرها  كما  الغرب،  نحو 
بن الشمال والجنوب والشرق والغرب. كما 

شكلت طريقًا تجاريًا آمنًا بن الهند والصن 
إلــى أوروبــــا، وذلــك قبل أن يبدأ األوروبــيــون 
بــاإلبــحــار عـــن طــريــق رأس الـــرجـــاء الــصــالــح 

 قناة السويس.
ّ

وشق
باإلضافة إلى املوقع الجغرافي املميز، تنتشر 
فـــي الـــقـــوقـــاز الـــغـــابـــات والـــســـهـــول، وتــســاعــد 
املحاصيل على  زراعــة  الوفيرة على  األمطار 
ــثــــروات الــبــاطــنــة من   عـــن الــ

ً
أنـــواعـــهـــا، فـــضـــا

البترول والغاز.
أكثر  القيصرية  روســيــا  سياسة  وأصــبــحــت 
صـــرامـــة، شــمــال الــقــوقــاز، فــي الــقــرن الــتــاســع 

سوتشي ــ العربي الجديد

انــطــلــق »مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــــســـــوري«، فــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
ــة، وســـــط انـــســـحـــاب وفـــد  ــيــ الــــروســ
أنــقــرة، وتوكيل  مــن  اآلتــي  السورية  املعارضة 
يهاجم  وبينما  مطالبه.  بحمل  التركي  الوفد 
ســـوريـــون مـــا وصـــفـــوه بــــ »مــؤتــمــر الــخــيــانــة« 
على أجساد السورين الذين قضوا بالقصف 
الروسي على بيوتهم، عاد إلى األذهان تاريخ 
دمــــوي آخــــر فـــي ســوتــشــي أو »لـــؤلـــؤة الــبــحــر 
األسود«، إذ ارتكبت روسيا القيصرية جريمة 
الــشــركــس من  املسلمن  بــحــق  إبــــادة جماعية 
الـــقـــوقـــاز، فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، قــبــل 154 عــامــًا، 
ومليون  القتلى،  آالف  مئات  ضحيتها  وراح 
ونصف املليون شركسي هجروا من موطنهم 
ــــورة تلك  ــزال صـ ــ ــقـــوقـــاز، وال تـ ــلـــي فـــي الـ األصـ
املــأســاة وجــراحــهــا ماثلة فــي ذاكـــرة ووجـــدان 
موسكو  لكن  الشركس،  من  الجديدة  األجيال 

تتجاهلها تمامًا.

الحرب
شــهــد شـــمـــال الـــقـــوقـــاز حـــربـــًا اســـتـــمـــرت 101 
الـــروس وشــعــوب املنطقة املسلمة،  عامًا بــن 
بــن عــامــي 1763 و1864، وتــعــّد هــذه الحرب 

تّمت تسمية الديناصور 
باسم  تيتانوسوريان 

منصوراصورس شاهيناي

تمثل سوتشي 
آخر معاقل المقاومة 

الشركسية

تتنوع أعمال الفريق بين 
الرسم والكتابة بالخطوط 

العربية وغيرها
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منوعات

عــشــر. وتــحــولــت مــع مـــرور الــوقــت إلـــى حــرب 
ضد شعوب هذه املنطقة.

الهزيمة
انتصرت روسيا القيصرية على القوقاز، في 
فــي 21 مايو/ كــبــادا«، قــرب سوتشي،  »وادي 

التاريخ  أيــار عام 1864، وبالتالي تحول هذا 
إلــــى يــــوم اإلعـــــان عـــن بـــدايـــة مــرحــلــة جــديــدة 
القوقاز املسلمة،  بالنسبة للشركس وشعوب 
التغيير  القيصرية سياسة  اتبعت روسيا  إذ 
الديمغرافي، فهجرت 1.5 مليون شركسي من 

مدن سوتشي وتوابسي وسخومي الساحلية 
العثمانية، وعلى  الدولة  إلى مناطق سيطرة 
رأسها مدينة فارنا، وهي مدينة بلغارية مطلة 
عــلــى الــبــحــر األســـــود، وصــامــســون وســيــنــوب 
ــات تــركــيــة مطلة على  وطـــرابـــزون، وهـــي واليــ
الــبــحــر األســـــــود. وخـــــال عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر 
الــــقــــســــري، قـــضـــى نـــحـــو 500 ألـــــف شــركــســي، 
بسبب األوبئة والجوع، ونفي معظم الشركس 
ــيـــة  إلـــى مــنــطــقــة األنـــاضـــول واألجــــــزاء األوروبـ
الخاضعة لسيطرة العثمانين، ثم هاجر قسم 
إلــى ســوريــة واألردن،  املــنــاطــق  منهم مــن تلك 

وفقًا لوكالة »األناضول«.

التهجير
واجــــه مــئــات آالف الــتــتــار )وهــــم ســكــان شبه 
القسري،  التهجير  األصليون(  القرم  جزيرة 
وتــحــولــوا إلــى ضحية سياسات روســيــا في 
مايو/  18 من  اعتبارًا  الديمغرافي،  التغيير 
إلــى وســط روسيا  أيــار عــام 1944، وانتقلوا 
وســيــبــيــريــا ودول آســيــا الــوســطــى الــنــاطــقــة 
السوفياتي  للحكم  خضعت  التي  بالتركية 
حينها، وقضى الكثيرون منهم على الطريق.
كما صـــودرت منازلهم وأراضــيــهــم، فــي عهد 
بتهمة  ستالن،  جوزيف  السوفياتي  الزعيم 
»الــخــيــانــة«، ثــم ُوزعــــت عــلــى الــعــمــال الـــروس 
املوقع  ذات  الجزيرة  إلــى شبه  انتقلوا  الذين 
األســود(  البحر  الــهــام )شــمــال  االستراتيجي 
وتــــّم تــوطــيــنــهــم هـــنـــاك. كــمــا شــهــدت الحقبة 
السوفياتية، بقرار من ستالن، تهجير أتراك 
ــــى جــمــهــوريــات  األهـــيـــســـكـــا مــــن جـــورجـــيـــا إلـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   15 فــي  آسيا  وســط 
ألــفــًا مــنــهــم ألســبــاب  عــــام 1944، وقــضــى 20 

مختلفة، وفقًا لتقارير إعامية. 

وجهة سياحية
يــجــمــع املــــؤرخــــون عــلــى ارتـــبـــاط اســــم املــديــنــة 
بــاســم الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي جـــوزيـــف ستالن 
ــرارًا، فـــي 1934، يــقــضــي بضخ  ــ الــــذي أصــــدر قــ
مليار روبل بهدف تحويل هذه البلدة الريفية 
على ضفاف البحر األسود إلى منتجع مركزي.

إحياء المأساة
ــا  ــيــ ــم روســ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــركـــــس حــــــــول الـ ــ ــــشـ ــب الـ ــالــ ــطــ يــ
بــاالعــتــذار واالعـــتـــراف بــالـــ 21 مــن مــايــو/أيــار 
من كل عام يومًا للحداد الشركسي وخسارة 
ــر بـــ  ــذه الــــحــــرب، بـــاعـــتـــبـــاره يـــذكـ ــ الـــشـــركـــس هـ
»اإلبادة الجماعية والتهجير بحق الشركس«. 
ويــجــتــمــعــون ســنــويــًا، فـــي الـــيـــوم املـــذكـــور من 
شهر مــايــو، مــن دول عــدة حــول الــعــالــم، حيث 
املــــأســــاة والــــوطــــن األم، مثل  لــتــذكــر  ــروا،  ــجــ ُهــ
ســــوريــــة )الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة الــشــركــســيــة( 

واألردن )الجمعية الخيرية الشركسية(.
كما يجتمع شراكسة تركيا وأرض الوطن األم 
شــمــال الــقــوقــاز، وشــراكــســة الـــواليـــات املتحدة 
األمــيــركــيــة وفلسطن املحتلة وأملــانــيــا كــل في 
مــديــنــتــه أو فــــي أمــــاكــــن مـــخـــتـــارة، الســتــعــادة 
وإحياء ذكرى »اليوم األسود« وضياع األرض. 
للسنوات  العابرة  معاناتهم  مــن  الــرغــم  وعلى 
تــقــدم على أي خطوة  لــم  هـــذه، إال أن موسكو 
من أجل إعادة االعتبار للشركس أو التخفيف 
من مأساتهم. والحدث األقرب إلى األذهان هو 
خروج الشركس في تظاهرات ضد دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقامة في مدينة سوتشي، 
عام 2014، باعتبارها آخر معقل للشركس قبل 
ظمت التظاهرات تحت شعار »ال 

ُ
تهجيرهم. ون

لسوتشي 2014«، وطالب املتظاهرون باعتراف 
الروسية، وســط تجاهل  رسمي من الحكومة 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن، الذي قال إن 
 
ً
سوتشي كانت موطنًا لليونانين، متجاها

ــم، وذلـــك  ــهــ الـــشـــركـــس ومــعــانــاتــهــم عــلــى أرضــ
حن وقع االختيار على سوتشي الستضافة 

الدورة، في 2007.

A

ــٍة معّمقة وواســعــة  وجــد الــبــاحــثــون فــي دراســ
ــة الـــحـــيـــوانـــات، فــي   نـــطـــاق حـــركـ

َّ
الـــنـــطـــاق، أن

 
ّ

أقل هي  البشر،  قبل  من  املصنوعة  ات  املحميَّ
قبل  ة  الطبيعيَّ ة  البريَّ في  حركتها  من  بكثير 
ــل الــبــشــري. إذ قــام أكــثــر مــن 100 عالم، 

ُّ
الــتــدخ

ــواع حــيــوانــّيــة  بــتــزويــد خــايــا حــوالــي 803 أنــ
نوا  بّرية، بأجهزة إرسال GPS، وذلك كي يتمكَّ
من تسجيل املاحظات، وأخذ ملحة دقيقة عن 
ة شهرين على األقل.  حركة هذه الحيوانات ملدَّ
وقـــد قـــّدم فــريــق الــبــحــث الـــدولـــي نــتــائــجــه إلــى 
العاِلم، مارلي توكر، رئيس مركز فرانكفورت 
ــيــــوي، ونـــشـــرت  ــحــ لـــلـــتـــنـــّوع الـــبـــيـــولـــوجـــي والــ
ــنــــس«. وقـــــد وجـــد  ــيــ ـــة »ســ

ّ
ــل الـــنـــتـــائـــج فــــي مـــجـ

ا بن البيانات التي 
ً
الباحثون تشابهًا وتطابق

ر البصمة 
ّ

جمعوها، وبن ما يسّمى بـ »مؤش
ة«، أو Human Footprint Index، والذي  البشريَّ
ــت الــنــتــائــج على  ــ

ّ
ُيــســّمــى اخــتــصــاًرا HFI. ودل

مــــدى وعـــمـــق تـــأثـــر الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تعيش 
ة  السكنيَّ بالتجّمعات  ــة،  الــبــشــريَّ املناطق  فــي 
 
َّ
أن للفهم،  والــزراعــة والــطــرق. وجــديــر بالذكر 

ر البصمة البشرّية، يتراوح بن 0 درجة 
ّ

مؤش
في بعض املناطق الرطبة في البرازيل، والتي 

أفريقيا  الفترة تجوب  تلك  الديناصورات في 
القديمة، وتسير في جماعات تهاجر وتتنقل 
بحثًا عن املاء والغذاء، كما هو الحال اآلن مع 
في  تهاجر  التي  العشبية  البرية  الحيوانات 

جنبات أفريقيا طوال العام لنفس السبب.
وديـــنـــاصـــور املـــنـــصـــورة، املــكــتــشــف حــديــثــًا، 
يعود إلى العصر الطباشيري النباتي الذي 
بــدأ منذ 135 مليون ســنــة، وانــتــهــى منذ 65 
مــلــيــون ســنــة، وظــهــرت فــيــه أنــــواع كــثــيــرة من 
الــثــديــيــات مــثــل الــكــنــغــارو وبــعــض النباتات 
الــزهــريــة واألشـــجـــار مــثــل الــبــلــوط والـــــدردار، 
وفي نهايته انقرضت الديناصورات بعد أن 

جابت األرض لنحو 200 مليون سنة. 
مــنــصــوراســوروس  أن  إلــى  الباحثون  خلص 
يــرتــبــط ارتــبــاطــًا وثــيــقــًا مــع تــيــتــانــوصــورات 
أوروبــيــة وآســيــويــة، أكــثــر مــن تلك املــوجــودة 
في أماكن أخرى في أفريقيا، وغيرها من كتل 
الــكــرة األرضــيــة فــي نــصــف الــكــرة الجنوبي، 
بما في ذلك أميركا الجنوبية، وهذه القارات 
ــدعــى 

ُ
ــارٍة ُعــظــمــى ت ــ ــزءًا مـــن قـ كــانــت ســابــقــًا جــ

غوندوانا. ويظهر االكتشاف للمرة األولى أن 
بعض الديناصورات على األقل كانت تتحرك 
بن شمال أفريقيا وجنوب أوروبا في نهاية 

العصر الوسيط.
ــرة أمـــتـــار  ــه عــــشــ ــولــ ــالــــغ طــ ــبــ ــنــــاصــــور الــ ــديــ الــ

القاهرة ــ محمد كريم

ــع ملـــركـــز  ــابــ ــــري، تــ ــــصـ ــق بـــحـــثـــي مـ ــريــ نـــجـــح فــ
اكتشاف  في  الفقارية،  للحفريات  املنصورة 
ــفـــوريـــات لــديــنــاصــور ســيــكــون لــهــا األثـــر  أحـ
ــاريــــخ مـــصـــر وأفــريــقــيــا  فــــي إعـــــــادة كـــتـــابـــة تــ
وتــوثــيــق فـــتـــرة جــيــولــوجــيــة غــامــضــة تــعــود 
كـــان  ــة(.  ــنــ مـــلـــيـــون ســ بــــن )66 و94  ــا  مــ إلـــــى 
ــي الــــصــــحــــراء الــغــربــيــة  مـــوقـــع االكــــتــــشــــاف فــ
ــة وتـــــحـــــديـــــدًا فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــدعـــى  ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
»تنيدة«، وجرى تسمية الديناصور باسم » 
تيتانوسوريان منصوراصورس شاهيناي« 
العلمي  الـــرقـــم  ويــحــمــل   )Mansourasaurus(
)MUVP( هي  األحــرف  َعدُّ 

ُ
وت  ،)200-MUVP(

االخـــتـــصـــار اإلنــكــلــيــزي الســــم مـــركـــز جــامــعــة 
املنصورة للحفريات الفقارية. 

نشر البحث، الذي أجري تحت قيادة الدكتور 
هشام ســام، في دوريــة »نيتشر إيكولوجي 
آنـــد إيــفــولــوشــن« الــعــلــمــيــة، اإلثــنــن املــاضــي، 
العاملية  اإلعــام  من وسائل  العديد  وتلقفته 
فــي حــن تجاهلته وســائــل اإلعـــام املصرية 
بـــصـــورة كــبــيــرة ال تــنــاســب الـــحـــدث. وكــانــت 
صفحة الدكتور سام على فيسبوك قد قامت 
بــعــرض مــتــواضــع اإلخـــــراج لــهــذا االكــتــشــاف 
ــتـــي واجــــهــــت  فــريــق  ــعـــوبـــات، الـ ــدى الـــصـ ــ ومــ

الباحثن املشاركن وجميعهم من الشباب.
وذكــر ســام أن هــذا الديناصور هو السادس 
ـــف فــــي مـــصـــر، لــكــنــه األول فــــي مــصــر 

َ
املـــكـــتـــش

ق تلك الحقبة الجيولوجية. 
ِّ
وأفريقيا الذي يوث

أمـــــا عــــن مـــواصـــفـــات الـــديـــنـــاصـــور املــكــتــشــف 
املدرسية،  الحافلة  حجمه  يقارب  ضخم  فإنه 
ــع أرجــــــــل، ويــــرجــــع تـــاريـــخ  ــ ــ ويـــســـيـــر عـــلـــى أربـ
وجـــوده إلــى حــوالــى 80 مليون ســنــة. وكانت 

ــة فــي املــدن  لــم يــمــّســهــا أي أحــــد، إلـــى 50 درجــ
الصناعّية املطّورة بشكل كبير مثل نيويورك. 
ــكــــس ذلـــــــك فــي  ــعــ ـــــع، وقـــــــد انــ

ّ
ــو مـــــتـــــوق ــ ــا هــ ــمــ كــ

 الــحــيــوانــات 
َّ
اإلحـــصـــاءات بشكل واضــــح، فـــإن

ــيـــش كـــبـــيـــرة،  ــة عـ ــاحـ ــاج إلــــــى مـــسـ ــتـ ــحـ ــتــــي تـ الــ
ت  كــالــنــمــور والــفــيــلــة وحــمــيــر الــــوحــــش، ُحــــدَّ
حـــركـــتـــهـــا، ألنـــهـــا ال تــســتــطــيــع أن تـــتـــقـــدم فــي 
جهة  مــن  بالسّكان.  املأهولة  ة 

َّ
املكتظ املناطق 

 حيوانات أخرى، 
َّ
أخرى، أظهرت الدراسات أن

وهي الحيوانات األليفة التي ال تخيف وتردع 
ــم املــنــاطــق 

ّ
ــــرت أيـــضـــًا بــتــضــخ

َّ
الـــبـــشـــر، قـــد تــــأث

ــارت تــتــحــّرك   إنــهــا صــ
ْ
املــأهــولــة بــالــســكــان، إذ

ـــه فــي هــذه املــنــاطــق املأهولة 
ّ
ملــســافــات أقـــل. ألن

بالسكان، توجد جزئيًا خيارات تغذية أفضل، 
لذلك صارت هذه الحيوانات األليفة ال تسافر 
الحصول  أجــل  من  ملسافات طويلة،  وتتحّرك 
ها غير مضطرة إلى ذلك. 

ّ
على تغذية كاملة، ألن

ت الــشــوارع وتجزئة  إضــافــة إلــى ذلـــك، فقد أدَّ
الــحــيــوانــات، إلى  الكثير مــن مــســاحــات عيش 
 هذه 

َّ
ا للباحثن، فإن

ً
الحد من حركتها. ووفق

الدراسة، هي أكثر دراسة بعيدة املدى منشورة 
 تــراقــُب 

ٌ
ــة ــهــا دراســ

َّ
 إن

ْ
ــى اآلن، إذ

ّ
فــي الــعــالــم حــت

الثدييات، من  مــن  نــوًعــا مختلفًا  مــن 57  أكثر 
بالفيلة.  مـــروًرا  البرّية  الخنازير  إلــى  األرانـــب 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، نــشــر، بــــروس بــاتــرســون، 
رئيس متحف »الطبيعة« في شيكاغو، نتائج 
بمراقبتها  قــام  نــمــور،  ومعطيات حــول ثاثة 
بشكل حثيث وعــن كثب طــوال ثــاث سنوات. 
 نمًرا من هذه النمور، 

َّ
وأشار باترسون، إلى أن

ك عــلــى مــــدار ثـــاث ســنــوات فــي مساحة  تــحــرَّ
قدرها 1400 كم2 فقط، وهي مساحة صغيرة 
جًدا بالنسبة لحجمها ومتطلّباتها ونوعها. 
بــاتــرســون: »كــل األشــيــاء الحّية تحتاج  يقول 

الطريقة  املساحة هي   
َّ
كافية. ألن إلى مساحة 

ــادة احــتــمــاالت الــحــصــول على  ــزيـ الــوحــيــدة لـ
تــغــذيــة كــافــيــة، وإيـــجـــاد شــريــك لــلــتــزاوج، أي: 
نت  الحفاظ على النوع وعدم االنقراض«. وخمَّ
ى %70 

ّ
ه حاليًا، أكثر من 50% حت

َّ
الدراسة، أن

ــّر الــقــابــل لــلــحــيــاة عــلــى كــوكــب  مـــن ســطــح الـــبـ

األرض، يتأثر بشكل مباشر بالوجود البشري. 
 الحد من حركة الحيوانات 

َّ
وتؤكّد الدراسة أن

ر على الحيوانات فقط، بل على البيئة 
ّ
ال توث

 بذور النباتات والكثير 
َّ
بشكل عام أيضًا، ألن

ة، يتم نقلها من منطقة  املــواد الغذائيَّ من من 
إلى منطقة أخرى عبر حركة الحيوانات.  كما 

 الحيوانات املفترسة الكبيرة، تقوم بصيد 
َّ
أن

ــــذا أمـــُر  الـــحـــيـــوانـــات الــعــاشــبــة الــصــغــيــرة، وهـ
وبالتالي،  الطبيعي،  الــتــوازن  طبًعا،  يضمن 
 الحد من حركة الحيوانات، هو أمٌر يهدد 

َّ
فإن

النظم الطبيعية أيضًا.  
)العربي الجديد(

كـــــــان ضــمــن  أطــــــنــــــان،  ووزنــــــــــه حـــــوالـــــى 5.5 
فــئــة الــتــيــتــانــوصــورات الــتــي ضــمــت أضــخــم 
حيوانات األرض قاطبة. وكانت مجلة نيتشر 
العظمي  الــهــيــكــل  أن  ذكــــرت  قــد   )NATURE(
عينة  من  اكتماال  األكثر  هو  أخيرا  املكتشف 
مــن مخلوقات  املــعــروفــة  األرضــيــة  الفقاريات 
ــة  الـــــزمـــــن الــــســــحــــيــــق، فـــــي الــــــقــــــارة األفـــريـــقـــيـ
العديد  اكــتــشــاف  مــن  الــرغــم  بأكملها. وعــلــى 
ــن الـــحـــفـــريـــات األخــــــرى عــبــر أفـــريـــقـــيـــا؛ فــإن  مـ
مــنــصــوراســوروس هــو األكــمــل بينها، بينما 
ــام ضــعــيــفــة مــعــزولــة  ــات مـــجـــرد عـــظـ ــ ــريـ ــ األخـ
األجــــزاء  تــتــكــون  بينما  بــعــضــًا،  عــن بعضها 
املكتشفة من الديناصور من الهيكل العظمي 
والفك  الجمجمة،  بعد  ما  وعظام  للجمجمة 
واألضــاع  الفقري  والظهر  والــرقــبــة  السفلي 

والكتف، ومعظم الجسم واألقدام.
هذا  الديناصور  اكتشاف  أن  العلماء  واعتبر 
وتحليات بقاياه، تؤكد الصات البيوغرافية 
ــيــــة الـــتـــي ســكــنــت أفــريــقــيــا  لــلــفــقــاريــات األرضــ
والجزيرة العربية في فترات بعيدة. كما تؤكد 
عــلــى اتــصــال شــبــه الــجــزيــرة بــالــبــر الرئيسي 
ــربــه من 

ُ
ألفــريــقــيــا فــي تــلــك الــعــصــور، بينما ق

واحـــة الــداخــلــة يــدل على وجـــود املـــاء والــغــذاء 
في تلك املنطقة بوفرة. ويرجح العلماء تواجد 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــحــفــريــات واآلثـــــار الــقــديــمــة 
املــراعــي والــســافــانــا والــغــابــات املطيرة،  تحت 
الــتــي تحجب الــصــخــور داخـــل أفــريــقــيــا، حيث 
يمكن الــعــثــور على مــزيــد مــن الــحــفــريــات، أما 
فــــي مـــصـــر فـــــإن الــــرمــــال الـــتـــي تــغــطــي مــعــظــم 
التي  الغربية  الــصــحــراء  وخــاصــة  مساحتها، 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 700 ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع، 
فإنها بكل تأكيد تضم في باطنها الكثير من 

الحفريات التي تنتظر اكتشافها. 

الحيوانات تعاني من وجود البشرديناصور المنصورة... أحدث االكتشافات األحفورية في مصر
نشرت دراسة حديثة 

تتناول على نطاق واسع 
مسألة حركة الحيوانات 

وتأثّرها بالوجود البشري، 
وانعكاسات ذلك عليها 

وعلى النظم البيئيّة

غزة ــ عالء الحلو

 19( عــاشــور  ــراءة  بـ الفلسطينية  الــشــابــة  انشغلت 
عامًا( من مدينة ديــر البلح، وســط قطاع غــزة، في 
أحد معارض األشغال اليدوية بالرسم على قطعة 
خــشــبــيــة، بــعــد أن لــونــتــهــا بـــألـــوان داكـــنـــة، لتخرج 
بقطعة فنية متكاملة، شملت الرسم والخط العربي 

الكوفي، وقد زينت أطرافها بزخارف هندية.
الــقــطــع الــفــنــيــة الـــافـــتـــة الـــتـــي صــنــعــتــهــا عـــاشـــور، 
ــددًا مـــن الــفــنــانــن والــفــنــانــات، كـــانـــوا قد  جــذبــت عــ
شاركوا في املعرض، ويتقن كل واحد منهم فنًا من 
فنون األشغال اليدوية، لتولد فكرة تشكيل فريق 
»خـــربـــشـــات« الـــخـــاص بــصــنــاعــة وتــجــهــيــز الــقــطــع 

الفنية املختلفة.
الرسم  بــن  النشأة  الفريق حديث  أعــمــال  وتتنوع 
على القطع الخشبية، والكتابة بالخطوط العربية 
ــلـــى املـــــابـــــس، والـــــــجـــــــواالت، تــجــهــيــز  املـــخـــتـــلـــفـــة عـ
قطع  تشكيل  الــخــامــات،  بمختلف  اإلكـــســـســـوارات 
فنية باستخدام الخشب، والسيراميك، الفلن، إلى 
جانب تحضير الهدايا بأساليب حديثة، ومختلفة 
عن الهدايا التقليدية، وتمييزها بلمسات خاصة، 

حسب املناسبة.
ــاشــــور، وهــــي خــريــجــة تــجــارة  وتـــقـــول الــفــنــانــة عــ
إنكليزي من جامعة فلسطن، لـ »العربي الجديد«، 
إنـــهـــا كـــانـــت مــنــشــغــلــة بــالــكــتــابــة عــلــى الـــلـــوحـــات، 
ــــرض عــلــيــهــا  ــــى أن عـ ــلـــى الـــقـــطـــع الــخــشــبــيــة، إلـ وعـ

بعض الــزمــاء إنــشــاء فريق »خــربــشــات« لتجميع 
الطلبات،  مختلف  توفير  على  والــقــدرة  الــطــاقــات، 
ــة. وتـــضـــيـــف: »تــحــمــســت  ــ ــثـــر دقـ ــرع، وأكـ ــ بـــطـــرق أســ
تنفيذها،  أجــل  مــن  ســويــًا  بالعمل  وقمنا  للفكرة، 
يــقــوم  إذ  بــيــنــنــا،  األدوار  بـــتـــوزيـــع  قــمــنــا  أن  بــعــد 
التجار،  مــع  والــتــواصــل  األدوات  بتجهيز  البعض 
والحجز مع الزبائن بعد نشر املشغوالت واألعمال 
البعض  ويقوم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
والقص وتجهيز  والحفر  والرسم  بالكتابة  اآلخــر 

املشغوالت اليدوية والفنية«.
العمل ضمن  يتعلق باختاف طبيعة  مــا  فــي  أمــا 
فريق، فتوضح الفنانة عاشور أن الفريق أتاح لها 
املزيد من الوقت لتجهيز كمية أكبر من الطلبات، 
مضيفة: »لم أعد أفكر في تجهيز األدوات، أو بيع 
املــنــتــجــات، إذ يــنــحــصــر تــفــكــيــري بــتــجــهــيــز املــــواد 

املطلوبة، وابتكار أساليب جديدة«.
أبــو لنب بصناعة وتجهيز  الفنانة هند  وتختص 
قــطــع الــســيــرامــيــك، والــكــتــابــة عــلــيــهــا، تـــقـــول: »فــي 

ــائـــي عــلــى تــطــويــر  بـــدايـــة عــمــلــي شــجــعــنــي أصـــدقـ
مــوهــبــتــي، فــأصــبــحــت أجــهــز وأنــشــر أعــمــالــي على 
مواقع التواصل االجتماعي، إلى أن صادفت فريق 
خربشات، وبدأت بالعمل معهم«، مبينة أن العمل 

وفق فريق زاد فرص العمل، والترويج ملنتجاتها.
فـــادي خــلــف، 20 عامًا،  الـــرأي زميلها  فــي  يوافقها 
صــاحــب فــكــرة إنــشــاء الــفــريــق، إلـــى جــانــب زمــائــه 
مــؤمــن الــحــلــبــي، هــنــد أبـــو لـــنب، مــحــمــد بـــركـــة، أالء 
مــشــعــل، والء أبــــو الــنــجــا، إذ تــخــصــص كـــل واحـــد 
ودفعهم  بينهم،  العمل  سهل  مــا  مهمة،  فــي  منهم 
إلى توفير املزيد من املنتجات، ويقول: »تضاعف 
اإلنتاج، والقدرة على االستجابة لطلبات الزبائن 

بعد تشكيل الفريق«.
يوضح خلف، وهو طالب طب مجهري، أن انطاق 
 ،2017 تموز  يوليو/  نهاية شهر  فــي  كــان  الفريق 
أمــا فــي مــا يتعلق بـــدوره فــي الفريق فيقول: »أنــا 
مختص في الطباعة على املابس، والزجاج، كذلك 
التجار،  مــع  بالتنسيق  مؤمن  زميلي  برفقة  أقــوم 

والزبائن«.
يــبــن زمــيــلــه مــؤمــن الــحــلــبــي، 21 عــامــًا، تخصص 
عاقات عامة في جامعة األقصى، أنه يقوم بتوفير 
الــخــام، وبعض األفــكــار للفريق، كذلك يقوم  املــواد 
إلــى جانب  للمعارض،  املــؤســســات  مــع  بالتنسيق 
قيامه بالتواصل مع املطابع، لتجهيز املطبوعات، 
جانب  إلـــى  الخشبية،  الــقــطــع  لتحضير  واملــنــاجــر 

بعض األعمال التقنية األخرى.

»لؤلؤة البحر األسود« وتاريخها الدموي

)Getty(  تساعد حركة الحيوانات على نقل البذور النباتيّة من مكان إلى مكان آخر

من أعمال 
الفريق )عبد 
الحكيم أبو رياش(

)Getty( أول ديناصور في مصر وأفريقيا يوثِّق تلك الحقبة الجيولوجية

تتمتع سوتشي بموقع جغرافي مميز )أرتور ليبيديف/تاّس(

بدء  4 سنوات، في  قبل  الروسية،  األولمبية في سوتشي  األلعاب  دورة  استضافة  ساهمت 
شهرتها العالمية، لكن الواجهة السياحية البراقة لم تخف تاريخ المدينة الدموي نهائيًا

سوتشي الروسية

»خربشات« فنية في غزة

فنون وكوكتيل
مدينة

موهبة

حول العالماكتشاف

ابتداًء من عام 1860، كان 
من الصعب قراءة األخبار من 
دون المرور على ذكر جبال 

القوقاز، ومن أشهر من 
كتب عن تلك المنطقة ليو 

تولستوي وألكسندر بوشكين 
ولورد بيرون. هؤالء الكتاب 
كانوا ضمن كثيرين تطرقوا 

إلى جمال النساء هناك، 
وتحديدًا الشركسيات منهن. 

وكانت مسألة استعباد 
هؤالء النساء جنسيًا قد 

أثارت جدًال واسعًا في أميركا 
وأوروبا. وكتب آخرون عن 
المنطقة، مثل »مغامرات 

في القوقاز« للفرنسي 
ألكسندر دوما.

القوقاز 
في األدب
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عليها العجز. أما عن العقبات التي تخّص 
عملية الترجمة، من منظور أسلوبي، تقني، 
معجمي، إلخ، فهذا موضوع قد يتوّسع فيه 

املترجم، قد يتفق فيه مع غيره أو يختلف.

■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء  املحرِّ

منها؟
عطفًا على ما سبق، هذا مظهر من املظاهر 
التي  الترجمة  الفنية في عملية  أو  التقنية 
تقبل الــنــقــاش؛ شخصيًا لــســُت ضــد وجــود 
أو نصوص  ينقح نصوصي  ســـواء  مــحــّرر 
غـــيـــري، فـــاملـــحـــّرر يــجــب أن يــنــقــح نـــص كل 
لكن لألسف  املــتــرجــم فحسب،  ليس  كــاتــب، 
هـــذا تــقــلــيــد لـــم يــعــد مـــوجـــودًا عــنــد الــنــاشــر 

العربي، إال ملامًا.

الــنــاشــر، وال سيما في  مــع  ■ كيف هــي عالقتك 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

الــنــاشــر تختلف حسب سمعة  الــعــاقــة مــع 
كل  مــع  أن عاقاتي  لله  والحمد  هــذا وذاك. 
الـــنـــاشـــريـــن الــــذيــــن عــمــلــت أو أعـــمـــل مــعــهــم 
جيدة، ما عدا واحد لن أشّرفه بذكر اسمه، 
فــهــو ســيــعــرف نــفــســه، ويــعــرف ســبــب جلبه 
عدم الرضا. عمومًا، فأنا سعيد بما يقترحه 
عــلــي صــديــقــي الـــنـــاشـــر خـــالـــد املـــعـــالـــي من 
عناوين، كما أني اقترحت عليه وعلى غيره 
في السابق عناوين وحظيت بالقبول. هذا 
ال يعني أني أقبل كل اقتراح، إذا كان النص 
املــقــتــرح بــعــيــدًا عــن مــجــال اهــتــمــامــي: النقد 
أستسمح   ،

ً
مــثــا الفلسفة  الـــروايـــة،  ــي،  األدبــ

عندها الناشر وقد أقترح عليه مترجمًا في 
املجال. 

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟

باملعنى الواسع، بل والفضفاض، هناك دومًا 
حــمــولــة ســيــاســيــة فـــي الـــنـــصـــوص الـــروائـــيـــة 
ــيـــق، ال أشــغــل  وغــــيــــرهــــا. لـــكـــن بـــاملـــعـــنـــى الـــضـ
أو  الــنــص  لــهــذا  السياسي  بالتوظيف  نفسي 
أو مقترحًا  لــم يكن موضوعًا  ولــو  ذاك، حتى 
لــلــتــرجــمــة. الــنــصــوص الــســيــاســيــة الــخــالــصــة 
. مثال 

ً
لها أصــحــابــهــا، كتابة ونــقــدًا وتــرجــمــة

على ذلـــك، روايـــة »اســتــســام« لـــ ويلبيك، رغم 
ما قيل عنها إبان صدورها في بلدها األصل، 
الــفــراغ مــنــهــا، وحتى  قــبــلــُت ترجمتها، وبــعــد 
ــا بـــالـــعـــربـــيـــة، نـــجـــد أن الـــنـــاس  ــدورهــ بـــعـــد صــ
تقرأ الرواية من »خــارج النص«، أي مما قاله 
اإلعـــام الــفــرنــســي، والــســيــاق السياسي الــذي 
واكب صدورها. فالناس تنسى النص وتهتم 

بما قيل حوله.

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
الــعــاقــة ال شــك أدبـــيـــة، فــنــيــة، جــمــالــيــة؛ لقد 
ترجمُت نصوصًا مات أصحابها منذ زمن 
ــارول، مــيــخــائــيــل بــاخــتــن،  ــ بــعــيــد )لـــويـــس كــ

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
أّول األمر كانت ترجمة خاصة، ال 
تتجاوز نقل مقاطع من نصوص 
، لــم تكن 

ً
كنت أوّد لــو أنــي مــن كتبها أصـــا

هذه الترجمة للنشر، ربما كانت إلى جانب 
خواطر شعرية ونثرية في صميم التكوين 
الـــذاتـــي الــــذي يــمــّر مــنــه، بــالــقــوة، كـــل محب 
بالفعل  الترجمة  أمــا  ه؛ 

ِّ
ِفتاء سن في  لــألدب 

فجاءت في خضم ما عرفه املشهد الثقافي 
القرن  ثمانينيات  زمن  املغربي من صحوة 
النقد وفــي الترجمة، إذ كانت  املــاضــي، فــي 
آنــذاك حاملة لواء  املاحق الثقافية الكبرى 
التجديد في هذا املجال، وانخرطُت في هذا 

الحراك وأنا في بداية الدراسة الجامعية. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

الفرنسي  للكاتب  آخرها رواية »استسام« 
وضع  فــي  مستغرق  وأنـــا  ويلبيك،  ميشيل 
ــة روايــــــة  ــمـ ــلـــى تـــرجـ ــمـــســـات األخـــــيـــــرة عـ ــلـ الـ
فــرنــســيــة لــكــاتــبــة مــن أصـــل آســـيـــوي، ســوف 
أتــرك كشف عنوانها واســم صاحبتها عند 

نشرها طبعًا، احترامًا للناشر.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟ 

قـــد نــقــلــب الــــســــؤال: هـــل هـــنـــاك عــقــبــات في 
وجه املترجم العربي؟ وإن ُوجــدت ما الذي 
املــتــرجــم  ــــف  يــتــخــطــاهــا؟ إذا وقـ يــجــعــلــه ال 
فــي أي مــجــال، لن  العقبات، مثل غيره  عند 
يصنع شيئًا، سوف يظل مازمًا مكانه، في 
انتظار أن يأتي من يمّهد له الطريق. بعبارة 
أخــــــرى، ال أؤمـــــن بـــاملـــعـــونـــات واملـــســـاعـــدات 
ق 

َّ
والــجــوائــز وغــيــرهــا مــن األمــــور الــتــي يعل

الدوحة ـ تيماء دحيم

بــونــوة  حــمــزة  الــجــزائــري  التشكيلي  يعتمد 
ــز والـــحـــرف  ــرمـ الـ فـــي تــجــربــتــه عــلــى   )1979(
نحو  حيوية  بطاقة  يذهب  لكنه  والتجريد، 
تــعــبــيــرات مــرّكــبــة فــي معظم املــضــامــن التي 
ــــن مـــفـــاهـــيـــم وقــــضــــايــــا تـــخـــّص  يـــتـــنـــاولـــهـــا مـ
الـــذي تهمن عليه جملة  املــعــاصــر  اإلنـــســـان 
اضـــطـــرابـــات وتــــشــــّوهــــات، أو فـــي مــقــاربــاتــه 

للحروب واألزمات وتداعياتها.
ضــمــن تــجــريــبــه املــســتــمــر فـــي بــنــاء مــفــرداتــه 
البصرية وتكوين لوحته، يقّدم الفنان ثمانية 
 في معرضه »وجوه بدون عنوان« 

ً
عشر عما

الذي يتواصل حتى الثامن من آذار/ مارس 
املقبل في »مركز كتارا للفن« في الدوحة.

البشري  العنصر  مــن عمل يحضر  أكــثــر  فــي 
ــرأس  ــل تـــراكـــيـــب غــريــبــة لــشــكــل الــ ــداخـ عــبــر تـ

ومـــامـــح الـــوجـــه، وتـــبـــدو تــفــاصــيــلــهــا كــأنــهــا 
ة فوق بعضها بعضًا، 

ّ
مجموعة خيوط ملتف

فــي تشكيلها،  مــا تظهر جاذبية  بــقــدر  وهــي 
أو تباينًا مع خلفياتها  أنها تبرز تنافرًا  إال 

باعتبارها طارئة وغريبة عن محيطها.
الكائنات  هــذه  ينسج  نفسه،  املــنــوال  وعلى 
فــرادى أو اثنن أو مجاميع ملتصقة، وهي 
تــظــهــر مــتــشــابــهــة فــــي تــشــكــيــلــهــا ونـــظـــرات 
وهــي تصدم  أجــســادهــا،  وتقاطيع  عيونها 
املــتــلــقــي فـــي قــزمــيــتــهــا أو اســتــعــارة أظـــاف 
املــاشــيــة وبـــروزهـــا، وأنــــوف وأفــــواه بأبعاد 
انكساراتها  تعكس  هيئة  فــي  فيها،  مبالغ 
ــا عـــلـــى الــنــطــق،  ــهـ وهـــزيـــمـــتـــهـــا وعــــــدم قـــدرتـ
وتأّهبها للدفاع عن وجودها، وهي جزء من 
اشتغاالت الفنان النظرية على قلب مفاهيم 

ي.
ّ
التلق

يبحث بونوة عن تمظهرات الشكل اإلنساني 
تة واملتغّيرة، التي تكشف 

ّ
غير املستقّرة املتفل

تــنــاقــضــاتــه املــتــعــّددة فــي أكــثــر مــن مستوى؛ 
مع  تتناظر  تشكيلية  فوضى  في حالة  فهي 
الواقع وتعّبر عن مدى االستاب، والهشاشة 
التي نعيشها اليوم، وتكشف ارتباكنا كبشر 

مع شكير نصر الدين

يبحث التشكيلي الجزائري 
في معرضه المقام 

حاليًا في الدوحة عن 
تمظهرات الشكل 

اإلنساني المتغيّرة، مشيرًا 
إلى الهشاشة التي 

نعيشها اليوم

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم
المهرجان الشعري 

الكولومبي األشهر، 
الذي أسهم بتغيير 

صورة ِمديين من مدينة 
للجريمة المنظمة إلى 
واحة للشعر العالمي، 

مهّدد بالتوقف

حمزة بونوة هشاشة الكائن التي ال تحتمل

شرفة كولومبيا الشعرية على العالم

ُصحبة ثالثة عقود بما فيها وما عليها

الُمترجم بالنسبة 
لي هو قارئ جيّد، أو 

هكذا أتصّوره

تشير اللوحات إلى وجوه 
ال تمتلك عنوانًا يدّل عليها 

وعلى وجودها

عّرف العالم أن 
مديين تتجاوز عصابات 

تهريب المخدرات

العيب ليس في الجوائز 
بل في من يكتب 

أو يترجم من أجلها

في  )الصورة(  الدين  نصر  شكير  راوح 
األدبي  التنظير  أفقين:  بين  ترجماته 
والرواية؛ في الشق األّول كان للمنظر 
النصيب  باختين  ميخائيل  الــروســي 
اإلبداع  »جمالية  له:  ترجم  إذ  األوفر 
و»الــفــرويــديــة«   )2011( اللفظي« 
والثقافة  رابليه  فرانسوا  و»أعمال 
الشعبية في العصر الوسيط« )2015(. 
أما في الرواية فمن بين أبرز ما ترجم: 
غيوم  لـــ   )2012( ورق«  مــن  »فــتــاة 
لـ   )2015( اآللــهــة«  و»صمت  ميسو 

جلبير سينويه.

من باختين وآخرين

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

متابعة

فعاليات

روالن بارت، ميشيل فوكو وغيرهم( وهناك 
طبعًا أسماء على قيد الحياة. وحده جيلبير 
افتراضية،  عاقة  بــه  تربطني  مــن  سينويه 
نــتــبــادل بــعــض الــتــعــلــيــقــات والــرســائــل عبر 
اإلنترنت إذ لم أتشرف بلقائه مباشرة. أما 
الــكــاتــب الــــذي ربــطــتــنــي بـــه عــاقــة تتخطى 

في التعبير وفي التباس موقعنا وحضورنا 
في العالم.

تدفع األعمال املعروضة نحو إحساس بنوع 
من التعاطف/ الرثاء تجاه شخصيات بأيٍد 
مع  تتضاّد  قصيرة  وأرجـــل  متدلية  قصيرة 
عــّدة  تجّسد  الــتــي  بقية مامحها وجــســدهــا 
املــعــاصــرة؛ مــن الخير  ثــنــائــيــات فــي حياتنا 
ر واالنتظام، 

ّ
والشر، الحركة، والسكون، التوت

العتمة والضوء، وبالضرورة العدل والظلم؛ 
نــواجــهــه بكينوناتنا  الــــذي  األبــــرز  الــتــحــّدي 

العاجزة.
ألوان بونوة تميل إلى التقشف، حيث يريدها 
أن تتناسب مع املناخات العامة للكائن الذي 
ملــزاجــه ورؤيــتــه  فــي تمثيلها  لــوحــتــه  يسكن 
نــحــو الــحــيــاة، لــذلــك يــغــلــب عــلــيــهــا أن تــكــون 
مــن جهة،  فيه  التناقض  حــّدة  قاتمة وتظهر 
واالختاف بينه وبن عامله من جهة أخرى، 
تمتلك  ال  وجـــوه  إلــى  تشير  بالنهاية  لكنها 
 عليها وعلى وجودها وقدرتها 

ّ
يــدل عنوانًا 

على التعبير عن نفسها.
فــي جــداريــة »الجـــئـــون« الــتــي أمــضــى الفنان 
ــا، ثــمــة  ــيــــهــ ــلــ ثــــــــاث ســــــنــــــوات فــــــي الــــعــــمــــل عــ
الـــجـــمـــوع املــحــتــشــدة  لــتــلــك  دالالت مــخــتــلــفــة 
ــئـــن، حــيــث يـــبـــدون فـــي تــراّصــهــم  مـــن الـــاجـ

والتحامهم باحثن عن األمل.
ُيذكر أن الفنان حمزة بونوة ولــد عــام 1979 
الـــجـــمـــيـــلـــة« فــي  الـــفـــنـــون  ــي »كـــلـــيـــة  فــ ودرس 
الـــجـــزائـــر، وأقــيــمــت لـــه عــــدة مـــعـــارض فــرديــة 
ومــشــتــركــة فــي الــجــزائــر والـــدوحـــة والــكــويــت 
وعّمان وبيروت ولندن ونيويورك وباريس.

املفهوم الزمني واملكاني فهو املفكر الروسي 
ميخائيل باختن الذي رافقته عبر كتبه منذ 
فترة أكثر من ثاثن سنة. ولعل هذا النوع 

، وجدانًا و فكرًا.
ً
من العاقة هو املثمر فعا

■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
هي  كيف  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
بلغات أخرى  يقرأ  الــيــوم،  كــان  الكاتب كيفما 
بها، وبالتالي  يكتب وينشر  التي  اللغة  غير 
مــا، حيث يعيد  إلــى حــد  فهو مترجم بالقوة 
يـــدركـــه؛  لــــم  ــــك أم  ــرأه، أدرك ذلـ ــ ــ قـ تـــوظـــيـــف مــــا 
مــمــا اطلعت  أتــرجــم أســتــفــيــد  ــا  شخصيًا وأنــ
عليه قراءة ونقدًا، ألن املترجم هو قارئ جيد، 
أو هكذا أتصّوره. ال أعني بذلك القراءة الكمية، 
ي النصوص، 

ّ
بل النوعية واملتنوعة، التي تنق

الجيد منها والرديء. ليس هناك انفصام، بل 
الترجمة،  من  األخــيــرة  املرحلة  في  إذ  تكامل، 
وكأنه  يتصّرف  أن  املترجم  على  النشر،  قبل 
كاتب النص، وإن لم يكن له ذلك الحق، قانونًا، 
فهو حق وعهد أخاقي مع القارئ، أن يضع 

بن يديه نصًا وكأنه ُكتب في لغته.  

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

الجوائز لها مكانها باعتبارها آلية ثقافية 
ــة مــا؛  تــرتــبــط بــمــؤســســة أو مــنــظــمــة أو دولــ
وعليه ال أرى فائدة في الحكم عليها، ضدها 
أو معها. العيب ليس فــي الــجــوائــز، بــل في 
مــن يكتب أو يــتــرجــم، أحــيــانــًا قبل الــشــروع 
في ذلك، يضع نصب عينه هذه الجائزة أو 
تلك. وهذا ما ابتلينا به في اآلونة األخيرة، 
إذ بالنظر إلى القيمة املالية املغرية، أصبح 
ــّيـــاد جـــوائـــز«، يهتم  الــكــاتــب واملــتــرجــم »صـ
بمعايير الجائزة أكثر منه بمعايير الذوق 

الفني والجمالي.  

وجوه بال أسماء وال دليل

مهرجان مديين محاولة إجهاض

الشهر  من  العاشر  حتى  مسقط  مهرجان  من  عشرة  الثانية  الدورة  أيام  تتواصل 
التي  )الصورة(  والمخطوطات  للوثائق  معرضًا  التظاهرة  تتضمن  المقبل. 
يقام  كما  الحديث،  العصر  إلى  وصوًال  الحجري  العصر  من  ُعمان  عن  تتحدث 
»المؤتمر الدولي للفكر ودوره في بناء الوعي في منطقة الخليج«، إلى جانب 

أمسيات شعرية ومسرحية. 

توزوروس  ملتقى  انطلق  والتهميش  التجريب  بين  الشباب  سينما  شعار  تحت 
الشهر  من  الثالث  حتى  ويتواصل  التونسية،  توزر  مدينة  الشباب  لسينما  الدولي 
المقبل. يشارك في التظاهرة 150 سينمائيًا من سبعة بلدان هي الجزائر، والمغرب، 

وليبيا، وفرنسا، وفلسطين، وتركيا، ومصر، إلى جانب البلد المضيف.

السودانية،  العاصمة  في  للمسرح  ميرغني  الكريم  عبد  مهرجان  غدًا  ينطلق 
الخرطوم، ويتواصل حتى الثامن من الشهر المقبل. تتضمن العروض ست مسرحيات، 
لوليد عبد  المكتوم  األلفي، والصدى  للمخرج وليد  طرمية حكومة  تفتتح مع 
يا  الدين، وقدلة  اهلل، وفاطمة السمحة لعوض بعياش، و»هذيان« لماجدة نصر 

موالي لتهاني الباشا، وتختتم التظاهرة بعرض عصفور لعطا شمس الدين.

يقيم المنشد المصري الشيخ زين محمود )الصورة( أمسية مع فرقته الموسيقية 
في مركز طلعت حرب الثقافي عند السابعة من مساء التاسع من الشهر المقبل. 
البوصيري،  اإلمام  بردة  محمود  يؤدي  األولى  في  ساعتين؛  إلى  تنقسم  األمسية 

وفي الثانية يقّدم مقاطع من السيرة الهاللية. 

خالد الريسوني

يبدو أن مسألة »املهرجان العاملي للشعر 
بــمــديــن« فـــي ســبــيــلــهــا ألن تــتــحــول إلــى 
قضية رأي عام في كولومبيا وفي أوساط 
شعراء العالم، بعدما اتهم مديره الشاعر 
الرسمية في  الجهات  ريــنــدون  فــرنــانــدو 
باده بمحاولة خنق املهرجان الذي يقف 
على أبـــواب إكــمــال عقده الــثــالــث، وسبق 
إعانه تراثًا ثقافيًا لألّمة سنة 2007 من 

قبل البرملان الكولومبي.
مـــن قبل  املـــهـــرجـــان ســنــة 1991  تـــأســـس 
جــمــاعــة صــغــيــرة مـــن الـــشـــعـــراء الــشــبــاب 
الــكــولــومــبــيــن الــحــاملــن فــي ذلـــك الــوقــت، 
ريندون وغلوريا شباتال  فرناندو  وهم 
وغابرييل خايمي فرانكو وخوان دييغو 
املهرجان  لكن  تامايو وخايرو غوثمان، 
صـــار مــع مـــرور الــزمــن شــرفــة كولومبيا 
العالم، وخلق  األهــم واألكثر شهرة على 
 وعـــمـــيـــقـــًا لـــــدى مــئــات 

ً
انـــطـــبـــاعـــًا جـــمـــيـــا

الضيوف األجانب من شعراء العالم عبر 
إلــيــه في  احــتــفــائــه بالشعر وبــاإلنــصــات 
منتديات وســاحــات وفــضــاءات عمومية 
ومــــســــارح ومــــاعــــب تـــغـــص بــالــجــمــهــور 
اآلتـــي لــاســتــمــاع إلـــى صـــوت الــشــعــر في 
واحــدة من أكثر املــدن تضررًا من العنف 
منذ نصف قرن تقريبًا. ملا بدأ املهرجان، 
صعبة  لحظات  تعيش  كولومبيا  كانت 
من تاريخها األكثر دموية، بسبب اقتتال 
عــصــابــات تــهــريــب املـــخـــدرات الــتــي كانت 
تــجــتــاح مــثــل ســـرطـــان مـــديـــن، هــجــمــات 
كانت تخلف أعدادًا مروعة من القتلى في 
الشوارع واألحياء معظمهم من الشباب، 
يـــمـــوتـــون فـــي تـــبـــادل إلطـــــاق الـــنـــار بن 
النظامين،  والــشــرطــة  والــجــيــش  املــافــيــا 
كما سقط مئات من الناشطن واملثقفن 

في األحداث التي شهدتها الباد.
تــدريــجــيــًا مــضــى مــؤســســو املــهــرجــان في 
دعــم مــشــروعــهــم، الـــذي حظي فــي دوراتـــه 
ــانــــدة شـــــعـــــراء كـــــبـــــار، مــن  ــمــــســ األولــــــــــى بــ
وراوول  الرا،  شـــاري  فــرنــانــدو  كولومبيا 
غوميث خاتن وجيوفاني كيسيب، ومن 
كاريبيل  النيكاراغوية  الاتينية  أميركا 
أليغريا وجيوكندا بيللي، واألرجنتينين 
ــــوان خــيــلــمــان وســــــاوول يــوركــيــفــيــتــش  خـ
وخـــورخـــي بــوكــانــيــرا وهـــوغـــو مــوخــيــكــا، 
والــــبــــيــــروفــــيــــن خـــابـــيـــيـــر ســـولـــوغـــوريـــن 
ــا بــــاريــــا، والــتــشــيــلــي غــونــثــالــو  وبـــانـــكـ
ــيــــن يـــوخـــيـــنـــيـــو  ــلــ ــنــــزويــ ــفــ روخــــــــــــاس، والــ
مونطيخو ورفائيل كاديناس، والبوليفي 

البدء مجرد محاولة إلصــدار  كــان في  ما 
أنطولوجيا شعرية »شعراء في نيسان«، 
وتــأســيــس مجلة بــرومــيــثــيــوس، مــن قبل 
أجــل إسماع  يكافحون من  شعراء شباب 
صـــوت الــشــعــر، تــحــول إلـــى مــعــلــم يفتخر 
سكان  مشاركة  بفضل  الكولومبيون،  به 
املدينة وزوارهــــا، مــا وصــف بــأنــه أضخم 
الــذي  الشعر  الــعــالــم..  فــي  للشعر  جمهور 
كــان دومـــًا يــراهــن على األقــلــيــة الشاسعة 
خيمينيث،  رامـــون  خـــوان  تعبير  بحسب 
ــيـــوم يــعــجــزون  ــعـــراء الـ ــات الـــنـــقـــاد والـــشـ بــ
عـــن فـــك لــغــز جــمــاهــيــريــتــه فـــي مــهــرجــان 
مــديــن، الـــذي عـــّرف الــعــالــم أن فــي املدينة 

الــكــولــومــبــيــة مـــا يـــتـــجـــاوز صــــور الــعــنــف 
اإلجـــرامـــي لــعــصــابــات تــهــريــب املـــخـــدرات 
والـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــعـــصـــابـــات شــبــه 
العسكرية لتصفية الخصوم السياسين 
جسديًا من قبل األوليغارشية. كولومبيا 
ومــديــن هــي أيــضــًا الــشــعــر، والـــدفـــاع عن 
الـــســـام ونــبــذ الـــحـــرب، وإتـــاحـــة الــفــرصــة 
بالشعر  ــه  ذاتـ عــن  ليعبر  املــبــدع  للشباب 
ــــوات شــعــريــة  ــــرزت أصــ والـــغـــنـــاء والـــفـــن. بـ
مـــن األجـــيـــال الــجــديــدة وخــصــوصــًا جيل 
»املـــيـــلـــيـــانـــز« أي »األلـــفـــيـــن« شــــاعــــراٍت و 
الحرب  مــن  املهرجان  لكن موقف  شــعــراء، 
الــبــاد خلق له  ــداث السياسية فــي  واألحــ
املتنفذة،  السياسية  الطبقة  ضمن  أعـــداء 
وهي اآلن تحاول إسكات صوته املعارض 
بكل األشكال، تضغط على الحكومة عبر 
وزارة الثقافة لخنق املهرجان بسحب أي 
دعم مادي ممكن له، وهو ما حصل مؤخرًا 
الكولومبية  الــثــقــافــة  وزارة  أعــلــنــت  حــن 
ــا تـــبـــريـــر واضــــــــح إلـــــغـــــاء الـــدعـــم  ــ ــمــ ــ  ودونــ

املالي للمهرجان.

هــارولــدو  والبرازيلين  ميتري،  إدواردو 
دو كامبوس وأفونسو رومانو دي سانتا 
نونو  والبرتغالي  ميلو،  دي  وتياغو  أنــا 
إيميليو  خــوســيــه  واملكسيكي  جــوديــس، 
باتشيكو، والــعــديــد مــن الــشــعــراء الــعــرب، 
مــثــل الــجــزائــري كــاتــب يــاســن، واملــغــربــي 
عــبــدالــلــطــيــف الــلــعــبــي، والــــســــوري نـــوري 
النيجيري وول  مــثــل  واألفـــارقـــة  الـــجـــراح، 
الفرنسين  مــثــل  ســويــنــكــا، واألوروبــــيــــن 
واإليطالي  نويل،  وبرنار  إستيبان  كلود 
اســتــطــاع  لـــقـــد  ســانــغــيــنــيــتــي...  إدواردو 
املهرجان أن ينسج عاقات متشابكة مع 
جميع بقاع ودول العالم، وحجَّ إليه العديد 
من الشعراء من اليابان والصن، والعالم 
الـــعـــربـــي وأفـــريـــقـــيـــا. وتـــحـــول إلــــى مــوعــد 
بالنسبة للشعر العاملي. صار اسم مدين 
يقترن بأسماء العواصم الثقافية العاملية، 
وسطوة  للجريمة  عاصمة  كــانــت  بعدما 
ــدرات، وصــــــار مــهــرجــان  ــ ــخــ ــ ــات املــ ــابـ عـــصـ
والهيئات  اإلعـــام  اهتمام  يــجــذب  الشعر 
الثقافية.  السياحة  الدبلوماسية وعشاق 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

فيرناندو ريندون في إحدى دورات مهرجان مديين الشعري

مقطع من أحد أعمال بونوة ضمن المعرض

عمل حروفي 
على حقيبة 

لـ إل سيد
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فرصة ال تعوض

طبيعة وتاريخ

مهرجانات 
التسوق والترفيه

تكاليف بسيطة

مأكوالت شعبية وعالمية

تتنوع فرص السفر والسياحة خالل شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 
من كل عام، خاصة في ظل مهرجانات التسوق التي تقام في عدد كبير من الدول 
العربية. ومنها قطر. إن لم تزر الدوحة خالل هذه الفترة، فإن الكثير من النشاطات 
ستفقدها بالتأكيد. خالل هذه الفترة من العام، تقام مهرجانات التسوق، ولعل 
نقدية،  وجــوائــز  مذهلة  عـــروض  تتخلله  والـــذي  للتسوق،  قطر  مهرجان  أهمها 
إقامة  بتشجيع  السياحة  هيئة  وتقوم   .%50 تناهز  تخفيضات  إلــى  باإلضافة 
من  املاليني  تجذب  التي  املوسيقية  والحفالت  الترفيهية،  النشاطات  من  العديد 
السائحني حول العالم. وتمكنت قطر خالل السنوات املاضية بأن تصبح منارة 
في منطقة الخليج. فإن كنت تخطط لزيارة قطر خالل هذه الفترة، فإن الفرصة 
لجذب  القطرية  السلطات  تقدمها  التي  التسهيالت  أمامك في ظل  اليوم  سانحة 
)فرانس برس( السياح. فماذا تنتظر، احجز اآلن، وابدأ رحلة ال تنسى.  

محبو اآلثار على موعد لزيارة أماكن تاريخية كثيرة. بداية من أبراج برزان، التي تقع 
في قرية أم صالل محمد، كانت تستخدم ملراقبة وحماية مصادر املياه في املنطقة 
الوجبة، والتي تبعد  القمري. كما يمكن زيــارة قلعة  التقويم  ومراقبة مواعيد تحديد 
15 كيلومترًا غرب الدوحة، بنيت في أواخر القرن الثامن عشر. وال بد من زيارة قرية 
كتارا الثقافية، وهي عبارة عن منارة ثقافية وفنية في الشرق األوسط. ويمكن أيضًا 
زيارة متحف الفن اإلسالمي، فهي فرصة مناسبة جدًا للتعرف إلى مجموعة كبيرة 
من اآلثار واملقتنيات الثمينة والتي تعود إلى أكثر من 1400 عام وكذلك قلعة الزبارة 
الشهيرة. ما رأيك اآلن برحلة إلى خور العديد، والذي يبعد 60 كيلومترًا عن الدوحة؟ 
 في قطر، وُيسمى أيضًا »بالبحر الداخلي«. 

ً
هو إحدى العجائب الطبيعية األكثر روعة

تم تحديده كمحمية طبيعية من قبل )يونسكو(، وهو أحد األماكن القليلة في العالم 
)Getty/فاليري شافلن( التي يوجد فيها البحر في قلب الصحراء.  

صــحــيــح أن الــفــرصــة مــنــاســبــة جـــدًا لــلــتــســوق، 
بــفــضــل الــتــخــفــيــضــات والـــخـــصـــومـــات والـــتـــي 
التجارية،  الــعــالمــات  جميع  على   ،%50 تناهز 
كبيرة  نقدية  جــوائــز  هناك  أن  أيضًا  وصحيح 
ومهرجانات ترفيهية تقام في املراكز التجارية، 
يعني  ال  ذلــك  أن  إال  واألذواق،  األعــمــار  لجميع 
أنـــك ســتــقــضــي رحــلــتــك فـــي املـــراكـــز الــتــجــاريــة 
السائح، وأهمها  أمام  الخيارات  إذ تتنوع  فقط. 
الذهاب إلى منطقة الكورنيش، ومنتزه الواجهة 
البحرية، وهو واحد من أكثر املواقع شعبية بني 
الــدرجــات، وهــواة الركض. هل  املشاة وسائقي 
انتهت حدود زيارة األماكن هنا؟ بالطبع ال. فما 
رأيكم بزيارة سوق واقف، والذي يقع على بعد 
بضع دقائق من الكورنيش. يعتبر سوق واقف 
من أكثر األسواق شهرة في البالد. وهو عبارة 
عن سوق تقليدي  يجمع بني العراقة واألصالة 
وبني املدنية الحديثة، وهو أشهر معلم سياحي 
يشتهر  واملــواطــنــون.  السياح  يقصده  وتــراثــي 
السوق ببيع املشغوالت التراثية وتناول الطعام 
)Getty( العربي والشعبي والعاملي.  

البالد، ليست مكلفة جــدًا كما يعتقد بعضهم،  العالم، إال أن زيــارة  الــدول األعلى دخــال في  بالرغم من أن قطر من 
خصوصا في ظل التخفيضات التي تقام على مدار العام لجذب السائحني. ومن خالل مواقع الحجز اإللكتروني، 
يتبني أن اإلقامة في فندق مصنف 4 نجوم، يبدأ من 70 دوالرًا في الليلة، أما بالنسبة إلى الفنادق املصنفة 5 نجوم، 
فإن تكاليف اإلقامة، تبدأ من 100 دوالر، وبالطبع فهناك العديد من العروض وبأسعار أقل، تناسب جميع امليزانيات. 
أما بالنسبة إلى حجوزات الطيران، فإن السفر عبر طيران »القطرية«، يعد بحد ذاته متعة، نظرًا للخدمات املقدمة، 
باإلضافة إلى األسعار التنافسية، وبدءًا من 200 دوالر يمكن حجز تذكرة سفر إن كانت وجهتك من إحدى الدول 
السلطات سمحت ألكثر من 80 جنسية  إن  إذ  ذلــك،  الــدخــول، فليس عليك  تأشيرة  قلقًا بشأن  العربية. وإن كنت 
)Getty/نادين الروب( بالدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة مسبقة.  

من يزور قطر، ال بد من االستمتاع باألطباق املحلية التي تشتهر بها البالد، خاصة في األسواق الشعبية والتقليدية، 
العديد من املأكوالت. ومن أبرز األطعمة  العربية، الحتوائه على  كسوق واقــف. ويعد املطبخ القطري، من أهم املطابخ 
القطرية، طبق املجبوس، وهو عبارة عن أرز متبل بالكثير من البهارات يحضر مع املأكوالت البحرية أو اللحم ويقدم 
مع اللنب. كما يتميز املطبخ القطري، بمناسف اللحم والدجاج، باإلضافة إلى قائمة الحلويات، خاصة الحلويات املصنعة 
يدويًا ومنها حلويات التمر، وهي عبارة عن نوع من أنواع حلوى »البودينغ«، يضاف إليها الهال والزعفران، والتمر. 
وغيرها من املأكوالت. وال تنتهي قائمة الطعام هنا، خاصة أن البالد من أكثر الدول انفتاحًا في محيطها، األمر الذي 
انعكس إيجابًا في قطاع الضيافة، فيمكنك في قطر، تذوق أشهى املأكوالت العاملية في سلسلة املطاعم املنتشرة في 
)Getty( الدوحة.  

سياحة وسفر
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رياضة

يسعى فريقا 
ميالن والتسيو 
إلى حجز مقعد 
في نهائي 
كأس إيطاليا 
لكرة القدم، 
حينما يلتقيان، 
اليوم األربعاء، 
في مباراة 
ذهاب الدور 
نصف النهائي 
من المسابقة، 
إذ يريد صاحب 
األرض ميالن 
تسجيل نتيجة 
جيدة تساعده 
في مباراة 
اإلياب المقررة 
يوم األربعاء 
28 فبراير/شباط 
.2018)Getty/قمة مثيرة بين ميالن والتسيو )ماركو لوزاني

صراع لبلوغ النهائي

أعلن برشلونة، متصدر الدوري اإلسباني لكرة 
القدم، إعارة مهاجمه الشاب جيرارد ديلوفيو إلى 
واتفورد اإلنكليزي حتى نهاية املوسم. وسيدفع 
واتفورد راتب الاعب زائد مكافأة بقيمة مليون 

يورو. وكان ديلوفيو قد خاض غمار البريميرليغ 
بعد إعارته إلى إيفرتون موسم 2013-2014، قبل 

أن ينضم بشكل كامل في 2015. لكن ايفرتون أعاره 
مليان في يناير 2017، قبل أن يستخدم برشلونة 

بندًا في خيار شرائه مجددًا الصيف املاضي.

سجل كايري إيرفينج 27 نقطة ليقود بوسطن 
سيلتيكس لفوز صعب 111-110 على مستضيفه 

دنفر ناغتس في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وقلص جامال موراي الفارق إلى 

نقطة واحدة قبل 28.1 ثانية من النهاية وأهدر 
الفريقان الفرص ليحافظ سيلتيكس على 

انتصاره 36 هذا املوسم وصدارة القسم الشرقي. 
وحقق ميلووكي باكس فوزه الرابع على التوالي 

بتغلبه 107-95 على فيادلفيا سيفنتي سيكسرز.

أعلن نادي األهلي القطري تعاقده رسميا مع 
املهاجم حمزة يونس ملدة موسم ونصف، ليكون 
بديا للكولومبي نازاريت. وتم تسجيل الاعب 

التونسي في كشوفات الفريق، على أن ينضم إلى 
التدريبات تمهيدًا ملشاركته خال املباراة أمام 

الدحيل  يوم الجمعة في الدوري القطري. وهو 
ثاني العب ينضم للفريق هذا األسبوع، بعد 

اليمني محمد فؤاد، الذي انضم للفريق بعد تعميم 
اتحاد الكرة الخاص بضم الاعبني اليمنيني.

برشلونة يعير ديلوفيو 
إلى واتفورد

سيلتيكس يتخطى ناغتس 
في السلة األميركية

األهلي القطري يضم 
التونسي حمزة يونس
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رياضة

رودتشنكوف هرب 
من روسيا وهو أحد 

أهم الشهود 
في القضية الفضيحة

سيلتا فيغو يواصل انتصاراته في الليغا
واصل سيلتا فيغو عزف نغمة االنتصارات في الليغا بعدما حقق فوزًا مثيرًا 
على حساب ضيفه ريال بيتيس بنتيجة )3-2( خالل اللقاء الذي جمعهما على 
ملعب »بــااليــدوس« في ختام الجولة الـــ21 من دوري الدرجة األولــى اإلسباني 
لكرة القدم. وبهذا الفوز الثمني يواصل سيلتا انتصاراته للمباراة الثالثة على 
التوالي ليرتفع رصيد الفريق لـ31 نقطة في املركز السابع. من جانبه، يتجرع 
العاشرة هذا املوسم، ليتجمد رصيده  التوالي،  الثانية على  البيتيس خسارته 

عند 27 نقطة في املركز الـ13.

الجديد في ميامي ويخفي  بيكهام يقدم فريقه 
تفاصيله

الذي  الفريق  السابق ديفيد بيكهام وشركاؤه رسميًا  اإلنكليزي  الالعب  قدم 
سيمثل ميامي في الدوري األميركي لكرة القدم لكنه لم يكشف عن اسمه أو 
لون قميصه أو العبيه. ورغم عدم وجود أي شيء معروف وأن أسماء الالعبني 
وبقية التفاصيل ستعلن في غضون أيام، إال أن الفريق بات له جمهوره، وهو 
ما لوحظ في االحتفالية الطويلة التي أقيمت في أحد مسارح ميامي. واقتحمت 
جماعة تطلق على نفسها )كتيبة الجنوب( املؤتمر بهتافات وشعارات كأنهم 
في مباراة كرة قدم وهم يحملون الفتات تحمل صورة بيكهام وأخرى عليها 
عبارة »مستعدون للمجد. هيا يا ميامي«. وقال بيكهام متأثرًا »ميامي مدينة 
قائمة على األحالم واآلن أصبح حلمي حقيقة«. ويأتي التقديم الرسمي بعد 
أربع سنوات تقريبًا من بدء املشروع الذي مر بعدد كبير من العراقيل وأثار 

مخاوف بخصوص احتمالية فشله.

بنفيكا يرفض االرتقاء لصدارة الدوري البرتغالي
فّرط بنفيكا في فرصة االنقضاض على صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم 
ولو مؤقتًا بعدما انتزع تعاداًل قاتاًل من أمام مضيفه بيلينينسش بهدف ملثله 
خالل اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ20 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وبهذا 
الثاني  املركز  نقطة في  لـــ47  نقطة رفعت رصيده  اللقب بإضافة  اكتفى حامل 
نقطة(   48( بورتو  مواجهة  انتظار  في  مؤقتًا  للصدارة  االرتــقــاء  بذلك  رافضًا 
أمام موريرينسي. في املقابل، أصبح رصيد بيلينينسش 21 نقطة في املركز 
الـ12. وفي مباراة أخرى قلب باسوش دي فيريرا تأخره أمام ضيفه فييرينسي 
بهدف لفوز ثمني بهدفني لواحد على ملعب »دا ماتا ريال«. وبات رصيد باسوش 
الـــ13 ، فيما تجمد رصيد فييرينسي عند 20  دي فيريرا 21 نقطة في املركز 

نقطة في املركز الـ14. واستعاد بورتيمونينسي ذاكرة االنتصارات بعدما أمطر 
شباك ضيفه ريو آفي برباعية مقابل هدف على ملعب »استاديو مونيسيبال 
دي بورتيماو«. وبات رصيد بورتيمونينسي 21 نقطة في املركز الـ11، فيما ظل 

رصيد ريو آفي عند 33 نقطة في املركز الخامس.

السيتي يحصل على فرصة للثأر من ويغان
سيحصل مانشستر سيتي على فرصة للثأر من ويغان أثليتيك الذي فاز عليه 
أوقعته قرعة  القدم عــام 2013 بعدما  في نهائي كــأس االتحاد اإلنكليزي لكرة 
دور الستة عشر لنسخة هذا العام أمام متصدر الدرجة الثالثة. وسجل ويغان 
الــدوري  هدفًا وحيدًا ليخطف الفوز من سيتي ويرفع الكأس رغم أنه هبط من 
املمتاز في ذلك املوسم. ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على هدرسفيلد تاون 
أو برمنغهام سيتي فريق الدرجة الثانية، بينما يستضيف تشلسي، الذي خسر 
أمــام ارسنال في نهائي 2017، فريق هــال سيتي. وسيلتقي وســت بروميتش 
البيون وساوثامبتون في مواجهة بني منافسني من الدوري املمتاز، بينما يلعب 
ليستر سيتي. وسيتقابل  الثانية في ضيافة  للدرجة  املنتمي  شيفيلد يونايتد 
برايتون آند هوف البيون مع كوفنتري سيتي بطل الكأس عام 1987. وإذا فاز 
توتنهام على نيوبورت كاونتي، أقل الفرق تصنيفًا في النسخة الحالية في مباراة 
الثانية أو  الــرابــع، فإنه سيحل ضيفًا على ميلوول املنتمي للدرجة  الــدور  إعــادة 
روتشديل املغمور. وسحق توتنهام منافسه ميلوول 6-صفر في دور الثمانية 
املــوســم املــاضــي. وسيلتقي شيفيلد ويــنــزداي مــع نــوتــس كاونتي أو ســوانــزي 
سيتي املتعثر في الدوري املمتاز. وستقام املواجهات بني 16 و19 فبراير/ شباط.

كشف املدير السابق ملختبر موسكو غريغوري 
رودتشنكوف الذي كان مصدر كشف فضيحة 
الرئيس  أن  الروسية،  الرياضة  املنشطات في 
أمــر بإقامة  الــروســي فالديمير بوتني هو من 
إلــى  املــنــشــطــات املمنهج والــــذي أدى  بــرنــامــج 
الــروس على نطاق واسع  الرياضيني  حرمان 
ــال  ــة. وقــ ــيـ ــاملـ ــن املــــشــــاركــــة فــــي مـــنـــافـــســـات عـ مــ
األملانية  القناة  تبثه  تقرير  في  رودتشنكوف 
األولــى تلفزيونية ضمن وثائقي يتحدث عن 
هـــذه الــقــضــيــة الــتــي شغلت الــعــالــم الــريــاضــي 
ــر( مــن األعــلــى،  ــ بـــأســـره: »بــالــتــأكــيــد، أتـــى )األمـ
ــده هـــو الـــقـــادر عــلــى تكليف  ألن الــرئــيــس وحــ
بـــي( بمهمة  )أف أس  الــداخــلــي  األمــــن  جــهــاز 
ــاف املـــســـؤول  ــ ــنــــوع«. وأضــ ــذا الــ خـــاصـــة مـــن هــ
السابق عن املختبر الــروســي: »إنــه يعرف كل 
شيء ألن سلسلة املعلومات بسيطة جدًا: أنا 
)نائب وزير  ناغورنيخ  )يــوري(  لـــ تقريرًا  أعــد 
)وزيــر  موتكو  فيتالي  يبلغ  الـــذي  الــريــاضــة( 
الــريــاضــة الــســابــق( الـــذي يعلم بــــدوره بوتني 

بكل التفاصيل وما يحدث«.
الــتــي ســبــق لها  قــنــاة »آي آر دي«  وبــحــســب 

تــفــاقــمــت األزمـــــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا اتـــحـــاد كــرة 
بلوغ  في  منتخبه  منذ فشل  اإليطالي  القدم 
تمكن  عــدم  مــع   ،2018 العالم  كــأس  نهائيات 
ــيـــس جـــديـــد خــلــفــا  االتــــحــــاد مــــن انـــتـــخـــاب رئـ
لكالوديو تافيكيو الذي استقال قبل أكثر من 

شهرين.
ــثــــر مــــن جــولــة  ــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة وأكــ ــعـ وبـ
اقـــتـــراع، فــشــل أي مــن املــرشــحــني الــثــالثــة، أي 
ــهــــواة كــاســيــمــو ســيــبــيــلــيــا،  رئـــيـــس رابـــطـــة الــ
الــثــالــثــة غابرييلي  الـــدرجـــة  ورئـــيـــس رابـــطـــة 
غرافيننا، ورئيس رابطة الالعبني املحترفني 
الــدولــي السابق دامــيــانــو تــومــاســي، فــي نيل 

الغالبية املطلوبة للفوز.
ــة الــــعــــمــــومــــيــــة الــــتــــي  ــيــ ــعــ ــمــ وتـــــحـــــولـــــت الــــجــ
عــقــدت فـــي أحـــد الــفــنــادق بــالــقــرب مـــن مــطــار 
روما  اإليطالية  العاصمة  في  فيومنتشينو 
أدوار كانت  أربــعــة  إلــى مزحة سمجة، وبعد 
النهاية وبشكل  في  الفائزة  البيضاء  الورقة 

مستغرب للغاية.
الثالثة سيبيليا  املرشحني  مــن  اثــنــان  وكــان 
ورقــة  بإلقاء  تعليماتهما  أعطيا  وتوماسي 

إعداد تحقيقات عن املنشطات في الرياضة، 
لــــم يـــتـــوصـــل أي تــحــقــيــق لـــلـــوكـــالـــة الــعــاملــيــة 
ملكافحة املنشطات حتى اآلن إلى الربط بني 
بــوتــني وبــرنــامــج تــنــاول املــنــشــطــات املمنهج 
الذي كشف تفاصيله تقرير للمحقق الكندي 
األوملبية  اللجنة  أن  إال  مــاكــالريــن،  ريــتــشــارد 
ــائـــب رئــيــس  الـــدولـــيـــة اســتــبــعــدت مــوتــكــو )نـ
الحياة  مــدى  ونــاغــورنــيــخ،  حاليا(  الحكومة 

عن األلعاب األوملبية.
وتعيش روسيا فضيحة منشطات منذ 2016 
عندما كشف ماكالرين وجــود نظام تعاطي 
منشطات ممنهج للدولة الروسية في الفترة 
أوملــبــيــاد 2014  بــني 2011 و2015، وال سيما 
الشتوي في مدينة سوتشي الروسية. وأشار 
الدولة  أجهزة  تــورط مختلف  إلــى  ماكالرين 
بـــهـــذا الـــنـــظـــام، بــمــا فــيــهــا األجـــهـــزة األمــنــيــة، 
ال ســيــمــا لــجــهــة إخــفــاء عــيــنــات واســتــبــدالــهــا 

بأخرى »نظيفة«.
وأّدت القضية إلى استبعاد رياضيني روس 
من دورة األلعاب األوملبية الصيفية في 2016 

بــيــضــاء فـــي صــنــاديــق االقـــتـــراع قــبــل عملية 
ــه فـــيـــهـــا ســيــبــيــلــيــا  ــ ــواجـ ــ االنــــتــــخــــاب الــــتــــي تـ
اتفاقا  رفــض  الــذي  غرافينا  ونــال  وغرافينا. 
مــع سييبليا 39,06  األخـــيـــرة  الــلــحــظــات  فــي 
من نسبة األصـــوات، في حني ارتفعت نسبة 

األوراق البيضاء إلى 59,09 في املئة.
وقال رئيس جلسة االنتخاب باسكوالي دي 
الــعــمــومــيــة عــن أي  »لـــم تسفر الجمعية  لــيــز: 
نــتــيــجــة ويــجــب االنـــطـــالق مـــجـــددًا مـــن نقطة 
الـــصـــفـــر«. وكـــانـــت جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس 
ــهـــدت تـــجـــاذبـــات عــدة  مــلــيــئــة بــالــتــخــبــط وشـ
بـــني املــرشــحــني الــثــالثــة حــيــث اصـــطـــدم أبـــرز 
بعناد  وسيبيليا  غرافينيا  وهما  مرشحني 
املــرشــح الــثــالــث الـــذي رفـــض أي اتــفــاق حتى 
النهاية. وبالنسبة إلى كثير من املراقبني، فإن 
ما حصل كــان متوقعا حتى أن الصحافيني 
اإليطاليني كانوا يرددون جميعا: »يا لها من 

مسرحية«.
وكــانــت إيــطــالــيــا بأكملها طــالــبــت فــي الــيــوم 
ــي بــلــوغ  ــا فــ الـــتـــالـــي لــفــشــل مــنــتــخــب بــــالدهــ
نــهــائــيــات مــونــديــال روســـيـــا 2018 بــإحــداث 
ثورة حقيقة والقيام بمراجعة عميقة للحال 
الـــدوري اإليــطــالــي. وأقيمت  التي وصــل إليه 
عملية االقتراع على رغم دعوة رئيس اللجنة 
األوملـــبـــيـــة اإليــطــالــيــة جـــوفـــانـــي مـــاالغـــو إلــى 
إرجــائــهــا لــوقــٍت الحـــق، نــظــرًا لــعــدم قـــدرة أي 
من املرشحني على ضمان الغالبية املطلوبة، 
وتــحــذيــره مــن أن الفشل فــي انــتــخــاب رئيس 
ــــع االتــــحــــاد تــحــت  ــــى وضـ جـــديـــد ســــيــــؤدي إلـ

بالكامل  بــريــو دي جــانــيــرو، واســتــبــعــادهــم 
عن مونديال ألعاب القوى العام املاضي في 
لـــنـــدن. ورفـــضـــت مــوســكــو بــاســتــمــرار الــبــعــد 
كانون  وفــي  املــنــشــطــات.  لتعاطي  الحكومي 
أجـــهـــزة  اتـــهـــمـــت  املــــاضــــي  ديـــســـمـــبـــر  األول/ 
ــكــــوف بـــأنـــه  ــنــ ــشــ الـــتـــحـــقـــيـــق الــــروســــيــــة رودتــ
هـــو الــــذي قـــام شــخــصــيــا بــتــقــديــم املــنــشــطــات 
بنتائج  »تــالعــب«  وأنـــه  الــــروس  للرياضيني 
الفحوص. كما اتهم الرئيس الروسي بوتني 
»يعمل  بأنه  موسكو  ملختبر  السابق  املــديــر 

لصالح االستخبارات األميركية«.
وهــرب املــســؤول الــروســي صاحب الـــ59 عاما 
من بــالده بعد دورة سوتشي 2014 وأصبح 
أحـــد أهـــم شــهــود الــوكــالــة الــدولــيــة ملكافحة 
التحقيق  في  األميركية  والعدالة  املنشطات 
القائم بخصوص تعاطي املنشطات املنهجي 
ــد الــوثــائــقــي األملــــانــــي أن  فـــي روســــيــــا. ويـــؤكـ
التعاطي املنهجي للمنشطات كان قائًما قبل 
2014، إذ قـــال رودشــيــنــكــوف »قــبــل أوملــبــيــاد 
بكني 2008 كان األمر سهال للغاية. كان يمكن 
لــلــمــرء الــقــيــام بــمــا يــحــلــو لـــه وكــــل ريــاضــيــي 

الفريق الروسي تعاطوا املنشطات«.
قبلها  كــانــت  املنشطات  فــحــوصــات  أن  يــذكــر 
البول،  للتالعب عبر تغيير عينات  تتعرض 
وفقا للمسؤول السابق الذي صّرح أيضا »بني 
بكني 2008 ولندن 2012 غيرنا االستراتيجية 
لــتــفــادي الــفــحــوصــات وســيــطــرنــا عــلــى األمــر 

تماما«.
)إفي، فرانس برس(

وصاية اللجنة األوملبية. وحض ماالغو على 
إرجـــــاء االنــتــخــابــات ثــالثــة أشـــهـــر، إلــــى حني 
الدرجة  دوري  لرابطة  رئيس جديد  انتخاب 
األولى »سيري آ«، وهو منصب شاغر أيضا 
مــنــذ فــتــرة. ومـــع الــفــشــل فــي انــتــخــاب رئيس 

لــالتــحــاد، تجد كــرة الــقــدم اإليــطــالــيــة نفسها 
حــالــيــا مــن دون رئــيــس لــالتــحــاد، ومـــن دون 
ــــى، ومــن  رئــيــس لــرابــطــة دوري الـــدرجـــة األولـ
في  فــشــل  الـــذي  األول  للمنتخب  مــــدرٍب  دون 
بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا، للمرة 

األولـــى منذ 60 عــامــا. وكــان تافيكيو اضطر 
إلـــى االســتــقــالــة بــعــد هـــذا الــفــشــل الــتــاريــخــي، 
والذي حصل نتيجة فشل املنتخب اإليطالي 
ــي  ــ فـــي تــخــطــي الـــســـويـــد فـــي املــلــحــق األوروبــ
الــذي ينطلق في  إلــى مونديال 2018  املؤهل 

روسيا شهر حزيران/يونيو املقبل.
الــقــدم اإليطالية النخبوية  وبــات وضــع كــرة 
ــدرة أنـــديـــة الـــدرجـــة األولـــى  مــقــلــقــا مـــع عـــدم قــ
في االتفاق على اسم لرئاسة رابطة الــدوري 
والــصــعــوبــة الــتــي تــواجــهــهــا فــي بــيــع حقوق 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لــلــبــطــولــة املــحــلــيــة. في 
املــقــابــل، ال يـــزال املنتخب اإليــطــالــي مــن دون 
مدرب منذ رحيل املدرب جيانبييرو فينتورا 
ــنـــذ رحــيــلــه  ــذي اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه. ومـ ــ الــ
تــــرددت أســمــاء كــثــيــرة لــتــولــي هـــذا املــنــصــب، 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي وأنــطــونــيــو  ــارلــ عـــلـــى غــــــرار كــ
ــو  ــ ــرتــ ــ كـــونـــتـــيـــو كــــــالوديــــــو رانـــــيـــــيـــــري وروبــ
مانشيني للحلول بداًل منه، لكن أنشيلوتي 
رفـــض تــدريــب املــنــتــخــب وحـــذا حـــذوه مــدرب 
أليغري،  ماسيميليانو  الــحــالــي  يوفنتوس 
فــي حــني أبـــدى كــل مــن رانــيــيــري ومانشيني 
الوطنية.  املسؤولية  تــدريــب  تولي  فــي  رغبة 
وعلى األرجح لن ُتعرف هوية مدرب املنتخب 
في آذار/ مارس املقبل موعد إقامة املباراتني 
ــد إنــكــلــتــرا واألرجــــنــــتــــني. ومــن  الـــوديـــتـــني ضـ
املـــتـــوقـــع أن يـــشـــرف عــلــى املــنــتــخــب بــصــورة 
مــؤقــتــة خـــالل هــاتــني املــبــاراتــني لــويــجــي دي 

بياجيو مدرب منتخب الشباب.
)فرانس برس(

الكرة اإليطالية تفشل في انتخاب رئيٍس جديدمدير مختبر موسكو السابق: بوتين قاد برنامج المنشطات
قضية المنشطات 

الروسية هزّت الشارع 
األولمبي، وكذلك ألعاب 

القوى بشكل أكبر

ما زالت تبعات الفشل 
في بلوغ مونديال روسيا 

2018، ترخي بظاللها 
على الكرة اإليطالية

)Getty/بوتين كان يتلقى تقارير من وزير الرياضة عن استخدام المنشطات )باسكال لو سغريتان

أيوب الكعبي العب المغرب وهداف البطولة )العربي الجديد(

المنتخب الليبي حقق المطلوب منه بحسب مدربه )صالح حبيبي/فرانس برس(

المرشحون الثالثة فشلوا في الحصول على األصوات المطلوبة )أندرياس سوالرو/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

تـــــفـــــوقـــــت الـــــــكـــــــرة الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــي 
منافسات  مــن  الخامسة  النسخة 
املحليني  لالعبني  أفريقيا  بطولة 
ــرب، بــبــلــوغ  ــغــ )شــــــان( املـــقـــامـــة حــالــيــا فـــي املــ
وفي  الــنــهــائــي،  دور نصف  منتخبات  ثــالثــة 
املغربي  املنتخب  األرض  صــاحــب  مقدمتها 
باإلضافة إلى ليبيا والسودان، فيما التحقت 
السمراء  الــقــارة  من جنوب  نيجيريا وحيدة 
املغربي  املنتخب  الــذهــبــي. ويــواجــه  بــاملــربــع 
ناميبيا  حساب  على  تأهل  الــذي  للمحليني 
التي فاز عليها في دور ربع النهائي بهدفني 
لـــال شــــيء، مــنــتــخــب لــيــبــيــا الــــذي تــأهــل على 

»شان« المغرب 
2018

ثالثة منتخبات عربية 
في المربع الذهبي

بطولة  يستضيف  الذي  للمغرب  األنظار  تتجه 
أفريقيا لالعبين المحليين في نسختها الخامسة، 
بعدما اشتد التنافس في المسابقة القارية ببلوغ 

ثالثة منتخبات عربية المربع الذهبي

تقرير

حساب الكونغو بعدما ابتسم الحظ لفرسان 
ــتـــوســـط فــــي الــــركــــالت الــتــرجــيــحــيــة الــتــي  املـ
حــســمــوهــا بــواقــع 5-3 بــعــدمــا انــتــهــى الــوقــت 
الثانية  املــبــاراة  وفــي  ملثله،  بهدف  القانوني 
النيجيري  منافسه  السودان  منتخب  يالقي 
 في التأهل للمباراة النهائية، بعدما 

ٌ
وكله أمل

نجح صقور الجديان في االختبار خالل دور 
الربع الذي انتصروا فيه على حساب زامبيا 

بهدف من دون رّد.
وستتجه أنظار العرب مللعب محمد الخامس 
ــاء الــــيــــوم األربــــعــــاء  ــيـــضـ ــبـ بـــمـــديـــنـــة الــــــــدار الـ
ملــتــابــعــة   ،2018 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/   31
االصطدام القوي بني أسود األطلس وفرسان 
املتوسط. وبحسب ما صرح به املدير الفني 
»العربي  للمنتخب املغربي جمال السالمي لـ
الجديد«، فإن مواجهة ليبيا ستكون أصعب 
النهائيات،  املغاربة خالل  مباراة في مشوار 
ديربي  تعتبر  املتوسط  فرسان  ألن مواجهة 
عــربــيــا ال يــريــد أي مــنــتــخــب خــســارتــه، وفــي 
هذا السياق تحدث قائاًل: »أعتقد بأن مباراة 
املنتخب املغربي أمام ليبيا ستكون األصعب 
وإن تــمــكــنــنــا مـــن الـــفـــوز بــهــا قـــد أجـــــزم بــأن 

حظوظنا سترتفع للظفر باللقب القاري«.
وأضاف: »مباراة ليبيا ستكون قوية وديربي 
 مــنــتــخــب 

ّ
ــيــــني، كــــــل ــــني بـــلـــديـــن عــــربــ مـــثـــيـــرًا بـ

أجــل االنتصار وال أظن  سيبحث جاهدًا من 
بـــأن املـــبـــاراة ســتــكــون ســهــلــة فــرغــم الــصــورة 
اإليجابية التي ظهر عليها املنتخب املغربي 
في دور املجموعات وكذلك في دور الربع، إال 
أنني أعرف قوة املنتخب الليبي الذي يلعب 
املغربي  املنتخب  ربـــان  وتــابــع  كمجموعة«، 
قائاًل: »قبل مواجهة ليبيا سنستعيد الالعب 
عــبــد اإللــــه الــحــافــيــظــي الــــذي افــتــقــدنــاه أمـــام 
نــامــيــبــيــا وهــــذا مـــؤشـــٌر إيـــجـــابـــي، فــمــواجــهــة 
ليبيا تتطلب منا كجهاٍز تدريبي االستفادة 

 العبينا دون استثناء«.
ّ

من كل
من جانبه، أشاد املدير الفني للمنتخب الليبي 
عــمــر املـــريـــمـــي بــعــنــاصــره بــعــد الـــتـــأهـــل لـــدور 
نصف الــنــهــائــي، وأوضــــح بــأن قــوة شخصية 
فــــرســــان املـــتـــوســـط وتـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى الــتــأهــل 
أجــل عبور  كثيرًا من  الذهبي حفزهم  للمربع 
الــكــونــغــولــيــني فــي انــتــظــار مــواجــهــة املنتخب 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــاًل فـ ــ ــائـ ــ ــدث قـ ــ ــحـ ــ املــــغــــربــــي، وتـ
صحافية: »لغاية اللحظة حققنا الهدف الذي 
شاركنا من أجله في نهائيات بطولة إفريقيا 
للمحليني، أشكر العبي املنتخب الليبي على 
املــجــهــود الـــذي بــذلــوه مــن أجــل تشريف الكرة 
الليبية قاريا وأتمنى أن نواصل تقديم أداء فني 
جيد مثل الــذي قدمناه فــي دور الــربــع«. وعن 
تحدث  األرض  بأصحاب  االصــطــدام  صعوبة 
املــريــمــي قــائــاًل: »أعـــرف قــوة املنتخب املغربي 
الــذي يعمل كخلية نحل، ليس سهاًل الوقوف 
أمــام هجومهم الــذي يضم هــداف هــذه الــدورة 
أيوب الكعبي، لكنني أركز فقط على  منتخبي 

الجماهير المغربية 
دعمت المنتخبات العربية 

في البطولة

المنتخب السوداني يحلم بالوصول للنهائي للمرة األولى )ألكسندر جو/فرانس برس(

لتصحيح كـــل األخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــنــاهــا في 
مباريات سابقة«، وتابع: » عادًة كل املنتخبات 
تريد تجنب مواجهة البلد املنظم، لكننا بلغنا 
أكثر  مطالبني  وسنكون  النهائي  نصف  دور 
بـــإظـــهـــار أفـــضـــل مــســتــويــاتــنــا الــفــنــيــة لــتــأكــيــد 
اســتــحــقــاقــنــا الــتــأهــل الــــذي لـــم يــكــن ســهــاًل بل 
ناضلنا كثيرًا من أجل نيله، لذلك سنحاول من 

جديد تشريف الكرة الليبية«.

اختبار صعب لصقور الجديان 
يأمل منتخب السودان الذي سبق له احتالل 
املـــركـــز الــثــالــث فـــي بــطــولــة افــريــقــيــا لالعبني 

الــنــهــائــي،  نــصــف  دور  وبــبــلــوغــه  بمنتخبي 
كرة  يلعب  الــذي  نيجيريا  منتخب  سنواجه 
الثقة  يمنحني  ما  سلس،  وبأسلوب  جميلة 
أكـــثـــر فــــي العـــبـــي املــنــتــخــب الــــســــودانــــي هــو 
تــعــادلــنــا أمـــام املــغــرب رغـــم الــتــغــيــيــرات التي 
قــمــت بــهــا عــلــى الــتــشــكــيــلــة وحـــرصـــهـــم على 

تطبيق الخطة التي رسمت أمام زامبيا«.
ــيـــدًا مــع  ــذا يــجــعــلــنــي ســـعـ ــ ــل هــ ــ وأضـــــــــاف: »كــ
املــجــمــوعــة الــتــي أعــمــل معها والــتــي أظــهــرت 
من  أكــثــر  بفضلها  بــدنــيــة حسمنا  جــاهــزيــة 
ــبــــاراة«. ويـــعـــول املــنــتــخــب الـــســـودانـــي على  مــ
تــيــري وكــذلــك محمد إدريـــس  نجميه ســيــف 

ــه سنة  ــ املــحــلــيــني الـــتـــي احــتــضــنــهــا فـــي أرضـ
بلوغ  باللقب،  تونس  تتويج  2011 وشهدت 
مــرة في تاريخه عندما  النهائي ألول  الــدور 

يواجه نسور نيجيريا.
املنتخب  العربية وبعد إسقاطه  الكرة  ممثل 
في دور  تيري  الالعب سيف  الزامبي بهدف 
النهائي  إلـــى  للتأهل  يتطلع  الــنــهــائــي،  ربـــع 
زدرافكو  الكرواتي  الفني  املدير  قيادة  تحت 
لوغاروشيتش الذي عّبر عن ثقته في العبيه 
باملنافس  واإلطـــاحـــة  الــلــقــب  عــلــى  للمنافسة 
الــنــيــجــيــري الـــذي تــأهــل عــلــى حــســاب أنــغــوال 
ــهـــدفـــني لـــــواحـــــد، وصــــــــّرح قـــــائـــــاًل: »ســعــيــد  بـ

الذي اختير كرجل للمباراة األخيرة التي فاز 
فيها صــقــور الــجــديــان عــلــى زامــبــيــا مــن قبل 
املباريات،  التي تراقب  الفنية  »الكاف«  لجنة 
فـــي انــتــظــار الـــصـــورة الـــتـــي ســيــظــهــر عليها 
الطامح  أمــام منتخب نيجيريا  السودانيون 
هو اآلخر لبلوغ النهائي، بعدما كان أفضل 
ــز الـــثـــالـــث في  ــتـــالل املـــركـ ــاز لــلــنــســور احـ إنـــجـ
نسخة 2014 في جنوب أفريقيا والتي عرفت 

تتويج منتخب ليبيا باللقب.
ويراهن منتخب السودان الذي انتقل ملدينة 
مراكش بعدما لعب مباراته األخيرة بمدينة 
التي  املغربية  الجماهير  دعــم  على  أكــاديــر، 

ــوا فــي  ــ ــاركـ ــ ــن شـ ــذيــ ــرب الــ ــعــ شــجــعــت كـــافـــة الــ
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن »الـــشـــان« فـــي انــتــظــار 
تستفيد  التي  نيجيريا  على  التفوق  تأكيد  
ــا الـــفـــنـــي األملـــانـــي  ــرهـ ــديـ ــن خـــبـــرة مـ أيـــضـــا مــ
غيرنوت روهر الذي أضفى ملسته على طريقة 
يطاولها  ال  ملاكينات  وحولهم  النسور  لعب 
بــدوره عن  املباريات، وتحدث  العياء في كل 
مالقاة السودان في دور نصف النهائي قائاًل 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »تــوقــعــت تــأهــل 
الــســودان قبل  مواجهة زامبيا، ما يعجبني 
التركيز على املجموعة وهذا  أدائهم هو  في 

أهم شيء يميز كرة القدم الحديثة«.
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حسين غازي

ــــدد الـــاعـــبـــن املــصــريــن  ــزداد عـ ــ ــ يـ
فـــــــــي الـــــــــــــدوريـــــــــــــات األوروبـــــــــــيـــــــــــة 
الـــكـــبـــيـــرة وتـــحـــديـــدًا فــــي إنــكــلــتــرا 
وذلك  هناك،  الــدرجــات  وبقية  والبريميرليغ 
في نقلة نوعية ستلقي بظالها في السنوات 
للمنافسة  الذي يتطلع  املنتخب  املقبلة على 
فــي مسابقة كــأس الــعــالــم 2018 فــي روســيــا، 
وكذلك البطوالت القادمة في القارة األفريقية، 
ــتـــي بــاتــت  ــــى األنــــديــــة املـــصـــريـــة الـ ــافــــة إلـ إضــ
املــادي لدعم الخزينة  تستفيد على الصعيد 
ــل الــصــعــوبــات  وتـــحـــســـن مـــســـتـــواهـــا فــــي ظــ

املالية التي قد تواجهها.

الصفقة الجديدة
ـــى الــــكــــرة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــ أحـــــــدث املـــنـــضـــمـــن إلـ
والدوري املمتاز كان املدافع علي جبر، قادمًا 
ــادي الــزمــالــك بعقد إعــــارة حــتــى نهاية  مــن نـ
املــــوســــم مــــع أحـــقـــيـــة الــــشــــراء لــــنــــادي ويــســت 
الــدولــي املصري  ألــبــيــون. وأعـــرب  بروميتش 
عن سعادته بإتمام هذه الصفقة وقال ملوقع 
النادي الرسمي: »بالطبع هي فرصة عظيمة 
لــلــقــدوم إلــى الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، إنه 
أفضل دوري في العالم، هذا شيء ال أستطيع 

المصريون 
في البريميرليغ

مع وصول مدافع نادي الزمالك، الدولي المصري علي جبر لنادي ويست 
بروميتش ألبيون بعقد إعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، ارتفع 
إلى خمسة، وهذا  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  المصريين في  الالعبين  عدد 

األمر يعتبر مفيدًا للغاية لمنتخب الفراعنة
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ــه، أنــــا ســعــيــٌد لــلــغــايــة ومــتــحــمــس  أن أرفــــضــ
التمارين  فــي  للبدء  حقًا  أتطلع  هــنــا،  ألنــنــي 
مع الاعبن والفريق، أريد املساعدة والقيام 
بمهامي، ومهما كانت األهــداف سأقوم بكل 
األمــور الازمة لتحقيق ذلــك«. وأضــاف جبر 
املنضم حديثًا أللبيون أنه تواصل مع صديقه 
فـــي الــفــريــق أحــمــد حـــجـــازي، والـــــذي تــربــطــه 
بـــه عــاقــة قــديــمــة، إذ لــعــبــا ســويــًا فـــي نـــادي 
ثم  مسيرتهما  ببداية  املصري  اإلسماعيلي 
يتحضران  وهما  األول،  املنتخب  في  تزاما 
لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، مما 
الــجــودة  نسبة  رفــع  على  الفراعنة  سيساعد 
ــر، بــعــد  فــــي تــشــكــيــلــة املـــــــدرب هــيــكــتــور كــــوبــ
التأهل ألول مرة لنهائيات كأس العالم منذ 

نسخة 1990 في إيطاليا.
وقــــــال جـــبـــر فــــي هـــــذا الــــصــــدد: »تـــحـــدثـــت مــع 
أحمد كثيرًا قبل الــوصــول إلــى هنا، كنا على 

اتصاٍل دائــم، لقد عرفنا بعضنا بعضًا لفترة 
طويلة ولعبنا سويًا ملدة طويلة أيضًا، حتى 
عندما كنا صغارًا، أشعر بالراحة جدًا للعب 
ــــى جـــانـــبـــه بــســبــب تــجــربــتــنــا مــــع املــنــتــخــب  إلـ
الـــوطـــنـــي«. ويــبــلــغ جــبــر مـــن الــعــمــر حــالــيــًا 29 
ــو مــــن مـــوالـــيـــد 10 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــ ــًا، وهـ عــــامــ
الــثــانــي 1989 فــي اإلســكــنــدريــة، طــولــه الــفــارع 
الهوائية  الــكــرات  فــي  مــتــر( ســيــســاعــده   1,93(
البدنية، بدأ مسيرته االحترافية  واملواجهات 
فـــي نــــادي اإلســمــاعــيــلــي عــــام 2007 واســتــمــر 
بصحبته حتى 2012 قبل أن يدافع عن ألوان 
الــذي رحل منه إلى فريق  االتحاد السكندري 
الزمالك العريق وتوج بصحبته بلقب الدوري 

والسوبر والكأس املحلي.

العبون آخرون
فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز هـــنـــاك عــدة 
العبن مصرين آخرين، ونبدأ مع زميل علي 
جــبــر فـــي فــريــق ويــســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، 
أحمد حجازي، الذي استطاع أن يثبت نفسه 
في تشكيلة املدرب آالن باردو، ويعتبر صمام 
األمــــان فــي الــخــط الــخــلــفــي، وهــــذا األمــــر دفــع 
نــاديــه لــتــوقــيــع عــقــد رســمــي مــعــه فــي الشهر 
الــحــالــي، بــعــدمــا لــعــب طـــوال الــفــتــرة املاضية 
معارًا من النادي األهلي، لكن ما قدمه سمح 

له بأن يدخل قلوب الجماهير وعقل اإلدارة.
وولـــد حــجــازي يـــوم الــخــامــس والــعــشــريــن من 
من  ويبلغ  اإلسماعيلية  فــي   1991 عــام  يناير 
العمر 27 عامًا، لعب في صفوف اإلسماعيلي 
بــالــفــئــات الــعــمــريــة ثــم دافـــع عــن ألــــوان الفريق 
رحــل  2012، حـــن  عـــام 2009 حــتــى  مـــن  األول 
ــراف فــــي فــيــورنــتــيــنــا اإليــــطــــالــــي، لــكــن  ــتـ لـــاحـ
ــلـــل بـــالـــنـــجـــاح، فـــلـــعـــب ثـــاث  تـــجـــربـــتـــه لــــم ُتـــكـ
مع  ليشارك  بيروجيا  لنادي  وأعير  مباريات 
األخــيــر فــي عشرة لــقــاءات، مما أعـــاده بعدها 
لباده للدفاع عن ألوان األهلي املصري، هناك 
وبــات  والــخــبــرة  املــبــاريــات  اكتسب حساسية 
الفريق وكذلك املنتخب، هذا  أهــم العبي  أحــد 
األمــر مّكنه بعدها مــن االحــتــراف فــي إنكلترا 
مــع فــريــقــه الــحــالــي. ننتقل بــعــدهــا إلـــى العــب 
الـــوســـط، مــحــمــد الــنــنــي صـــاحـــب الــــــ25 عــامــًا، 
ــوم 13 يــنــايــر 2016  ــد انــتــقــل يــ ــان قـ والــــــذي كــ
إلــى أرسنال قادمًا من بــازل السويسري حن 
أعلن املــدرب أرســن فينغر عن الصفقة، وهو 
يحاول منذ وصوله إثبات نفسه في التشكيلة 
أنــه يشارك بن الحن واآلخــر،  األساسية، إال 
وهــــو يـــجـــاور العـــبـــن مـــن الـــصـــف األول على 
غــرار األملــانــي مسعود أوزيــل وقبله التشيلي 
ألكسيس سانشيز، وهــذا األمــر مــن دون شك 
ســيــفــيــد املــنــتــخــب املـــصـــري فـــي بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم، نــظــرًا ألن فــريــقــه يــنــافــس فــي الـــدوري 
ــــي ولــديــه طــمــوحــات فــي حــجــز مقعد  األوروبــ

مؤهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
نصل بعدها إلى النجم األبــرز بن الاعبن 
محمد  وتحديدًا  البريميرليغ  في  املصرين 

صبحي يعتبر أصغر 
الالعبين المصريين في 

الدوري اإلنكليزي

رئيس أتلتيكو مدريد يؤكد إمكانية رحيل أحد الالعبين
صرح رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن هناك إمكانية لرحيل أحد العبي 
الفريق خالل موسم االنتقاالت الشتوية الحالي، لكنه أكد أنه ال يوجد شيء محسوم حتى 
اللحظة. وقال املسؤول خالل حفل توزيع جوائز جمعية الصحافة الرياضية في مدريد 
»حتى اآلن لم يحسم شيء، على األرجح قد يرحل أحد الالعبني، لكن حتى هذا التوقيت لم 
نتأكد من شيء. كاراسكو العب رائع يروق لنا كثيرًا، جاميرو كذلك مهاجم كبير وأعتقد 
أنهما بحال جيد هنا، على كل األحوال، وبحسب التطورات، سنوافيكم باألخبار«. وعن 
أنطوان غريزمان، ملدة طويلة، قال »أعتقد  الفرنسي  الفريق،  إمكانية االحتفاظ بمهاجم 

ذلك، لكن ال ينبغي إقناع أي العب بأي شيء«.

جوفين  ديــفــيــد  الــتــنــس  العـــب 
أفضل رياضي في بلجيكا

الـــ7  املصنف  ديفيد جــوفــني،  التنس  تسلم العــب 
بلجيكا  الرياضي في  االستحقاق  عامليًا، جائزة 
ــيـــرة أســتــريــد، شــقــيــقــة املــلــك فيليب.  مـــن يـــد األمـ
وصـــرح الــالعــب عقب تسلم الــجــائــزة الــتــي تمنح 
ــه لـــشـــرف كــبــيــر لي  ــ مــــرة واحـــــدة فـــي الــحــيــاة »إنـ
الــحــصــول على هــذه الــجــائــزة، وبــاألخــص مــن يد 
ــرة كــبــار  األمـــيـــرة أســتــريــد، والـــدخـــول ضــمــن زمــ
الرياضيني في بالدنا«. ويخلف جوفني في قائمة 
الــحــاصــلــني عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة العــبــة ســبــاقــات 
املضمار، نافيساتو تيام، التي حصلت عليها في 
2016. وأضاف »موسم 2017 كان رائعًا بشكل 
كبير. عــدت أكــثــر قــوة ورغــبــة بعد إصــابــتــي في 
بطولة روالن غاروس«. وحصد صاحب الـ27 عامًا لقبني في بطولتي طوكيو وشينزين 
الصينية، كما تأهل للدور ربع النهائي ببطولة أستراليا املفتوحة، ونهائي البطولة الختامية 

في لندن وكأس ديفيز.

ستوريدج ينتقل لصفوف وست بروميتش على سبيل اإلعارة
ــادي لـــيـــفـــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي عــــن انــتــقــال  ــ ــ ــلـــن ن أعـ
ــــدولــــي دانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدج لــصــفــوف  مــهــاجــمــه ال
وست بروميتش ألبيون على سبيل اإلعارة حتى 
»الريدز«  لـ الرسمي  املوقع  املوسم. وكشف  نهاية 
عامًا(   28( ستوريدج  انتقال  عن  اإلنترنت  على 
ومنذ  املــوســم.  نهاية  حتى  »الــبــاجــيــز«  لصفوف 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  مــن تشيلسي  انــتــقــالــه 
2013 ، خاض ستوريدج 133 مباراة مع ليفربول 
املهاجم  يحظ  لم  ولكن  هدفًا.   63 سجل خاللها 
الــدولــي بــفــرصــة املــشــاركــة بشكل أســاســي منذ 
بــدايــة املــوســم مــع كتيبة األملـــانـــي يــورغــن كلوب 
الســيــمــا مـــع األداء الــكــبــيــر الــــذي يــقــدمــه ربــاعــي 
ماني  والسنغالي ساديو  واملصري محمد صالح  فيرمينيو  روبرتو  البرازيلي  الهجوم 

وأليكس شامبرلني.

فالمنغو يعلن عودة الحارس المخضرم سيزار
املخضرم جوليو ســيــزار لصفوف  الــحــارس  عــودة  عــن  البرازيلي  نــادي فالمنغو  أعلن 
الفريق لثالثة أشهر فقط من أجل إسدال الستار على مسيرته الحافلة. وأعلن النادي في 
البيان املنشور »الحارس جوليو سيزار يعود مجددًا لفالمنغو«. من جانبه، نفى سيزار 
)38 عامًا( أي احتمالية لتمديد مدة العقد الذي سيتقاضى من خالله »راتبًا رمزيًا«، وأكد 
أنه سينهي مسيرته مع الكرة بمجرد انتهاء بطولة كاريوكا. وصرح الحارس املخضرم 
»أشعر بسعادة للعودة لدي رغبة كبيرة في التتويج بلقب وإسدال الستار على مسيرتي 
وجعلي  تكوين شخصيتي  فــي  الــذي ساهم  لفالمنغو،  بالفضل  أديــن  رائــعــة.  بطريقة 
رجاًل«. وأكد أنه لم يعد من أجل »سرقة مكان أي شخص«، ولكن »للمساعدة والتعاون 
البرازيلي بعد ذلــك بني  الــحــارس  الشباب«. ثم تنقل  قــدر اإلمــكــان، وبشكل أساسي مع 

صفوف أندية عديدة مثل كوينز بارك رينجرز وتورنتو الكندي وبنفيكا البرتغالي.

شتوتغارت يعين التركي تايفون كوركوت مدربًا للفريق
تايفون كوركوت  التركي  تعاقد مع  نــادي شتوتغارت  أن  إعــالم محلية  كشفت وسائل 
النتائج.  أقيل من منصبه بسبب ســوء  الــذي  وولــف  لهانز  للفريق خلفًا  كمدرب جديد 
ويمتلك املدرب الجديد خبرة في البوندسليغا، حيث سبق له تدريب هانوفر )15-2013(، 
ثم كايزر سالوترن )2016(، كما أنه تولى تدريب باير ليفركوزن بشكل مؤقت منتصف 
املوسم املاضي. كما أن املــدرب الشاب ليس بغريب على نادي شتوتغارت، حيث سبق 
له تدريب فريق الشباب دون 21 عامًا بالنادي في 2011، قبل أن يعمل كمدرب مساعد 

للمنتخب التركي.

مــديــنــة ســــوون فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. بــــدأ مــمــارســة هــذه 
الرياضة بعمر صغير، على الرغم من أن معداتها في بالده 
مكلفة جــدًا، لكنه حقق كــأس »أورنـــج بــول« و»إيـــدي هير« 

تحت 12 عامًا في شهر ديسمبر/ كانون األول 2008.
تــطــور بــعــدهــا مــســتــواه تــدريــجــيــًا حـــني انــضــم ألكــاديــمــيــة 
على  السابع  العاملي  للتصنيف  ووصــل  بفلوريدا   »IMG«
االحتراف  عالم  يدخل  أن  قبل  الصغار  الالعبني  مستوى 
بعد ذلك في عام 2014، وهو الذي يلعب باليد اليمنى ويبلغ 

طوله 1.88 سنتمترًا.
يـــشـــرف عــلــى تـــدريـــب تــشــونــغ الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي نيفيل 
غودوين، الذي من دون شك سيكون فخورًا بإنجاز العبه، 
خاصة أن صاحب الـــ42 عامًا فــاز خــالل مسيرته في 36 
مباراة فقط وخسر 56 مرة وكــان أفضل تصنيف له في 
املركز التسعني عامليًا في سنة 1997، ولم يحقق سوى لقب 

الــرابــع في ويمبلدون على  الــدور  في مسيرته، وكــان بلوغ 
املالعب العشبية أبرز إنجاز له.

بالعودة إلى الشاب الكوري الجنوبي الذي كان يحتل املرتبة 
الثامنة والخمسني عامليًا قبل أن يصبح التاسع والعشرين 
له،  ترتيب  أفــضــل  بــذلــك  مــتــجــاوزًا  املحترفني  الالعبني  بــني 
والذي بلغه يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2017 باحتالله املركز 
44 عامليًا. وحقق تشونغ خالل مسيرته لقبًا واحــدًا فقط 
مناسبة   54 فــي  انتصر  إذ   ،%54.55 فـــوزه  نسبة  وتبلغ 
أستراليا  نهائي  نصف  إلــى  ووصــولــه  هزيمة،   45 مقابل 
يعتبر األبرز كما ذكرنا، مع العلم أنه بلغ الدور الثالث في 
الترابية  املــالعــب  على  غـــاروس«  »روالن  املفتوحة  فرنسا 
والدور األول في ويمبلدون على األراضي العشبية والدور 

الثاني في أميركا املفتوحة ذات األرضية الصلبة.
حسن...

قدم الالعب الكوري الجنوبي هيون تشونغ، مباريات كبيرة 
النجم  بها  التي توج  األخيرة  املفتوحة  في بطولة أستراليا 
ــــذي كـــان قــد أطـــاح بــه في  الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر، وال
نصف النهائي. وكان صاحب الـ21 عامًا أول العب كوري 
إلــى نصف  والسيدات يصل  الــرجــال  جنوبي على صعيد 
الفرح  مــن  حالة  مما شكل  الكبرى،  البطوالت  أحــد  نهائي 
والفخر في الشارع الكوري الجنوبي، حيث ارتفعت نسبة 
املشاهدة خالل مجريات املنافسات، وال سيما بعدما أطاح 
زفيريف ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وبعدها األميركي 

ساندغرن.
ــوري الـــصـــاعـــد الــنــجــم الـــيـــابـــانـــي كي  ــكــ ــ ويــتــخــذ الـــشـــاب ال
نيشيكوري مــثــاًل أعــلــى فــي عــالــم التنس، وهــو قـــادر على 

التطور مستقباًل وتحقيق ألقاب كثيرة.
ولــد تشونغ يــوم الــتــاســع عشر مــن مــايــو/ أيـــار 1996 في 

هيون تشونـغ

على هامش الحدث

العب كرة مضرب 
كوري جنوبي، 

وصل إلى نصف 
نهائي بطولة 

أستراليا المفتوحة 
للتنس، ويحتل 

المرتبة التاسعة 
والعشرين عالميًا

حجازي وصالح 
يقدمان مستوى 
مميزًا مع 
فريقهما )أليكس 
)Getty/ليفزي

ألبيون، نيك هاموند، أهمية  أكد المدير الفني لنادي ويست بروميتش 
انتقال المصري علي جبر للفريق، وقال: »لقد أثار الالعب اهتمامنا خالل 
بطولة أمم أفريقيا التي لعب خاللها إلى جانب أحمد حجازي، شاهدناه 
الوقت  في  لضّمه  مالئمة  الفرصة  أن  ورأينا  الوقت،  ذلك  منذ  يتطور 
بالنسبة  جيد  عرض  إنه  أحمد،  مع  حصل  كما  األمــور  سارت  الحالي، 
ولديه  الهوائية  الكرات  لعب  على  وقادر  بقوة  يتمتع  فهو  للنادي، 

سرعة، نحن سعداء لوجوده معنا«.

متى خطف علي جبر األضواء؟

وجه رياضي

ــفــــربــــول، فـــالـــجـــنـــاح  ــيــ صــــــاح العــــــب نـــــــادي لــ
السريع وبعدما كان قد لعب في فترة سابقة 
ــــدوري بــإنــكــلــتــرا بــرفــقــة تــشــلــســي حن  فـــي الــ
انــتــقــل إلــيــه مــن بــــازل الــســويــســري لــم ينجح 
خــالــهــا فـــي إثـــبـــات نــفــســه بــســبــب عــــدم أخــذ 
ــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه  فـــرص كــافــيــة مــن املــ
الجميع  حديث  محور  حاليًا  بــات  مورينيو 

الــوقــت الــحــالــي بــن أكــثــر الــاعــبــن املــؤثــريــن 
فــي الـــدوريـــات الــكــبــرى بعدما ســاهــم فــي 24 
هـــدفـــًا فـــي مــخــتــلــف املـــســـابـــقـــات، وال يــتــفــوق 
ــــوى األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي  عــلــيــه سـ
نــادي برشلونة، والعــبــي بــاريــس سان  نجم 
ــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار دا  جـ
كــافــانــي  سيلفا واألوروغـــويـــانـــي إديــنــســون 

ومحط أنــظــار ريــال مــدريــد. واكتسب صاح 
في  للغاية  ناجحتن  تجربتن  بعد خوضه 
كبيرة  خبرة  ورومـــا  فيورنتينا  مــع  إيطاليا 
وبـــــات مـــؤثـــرًا لــلــغــايــة، إذ تـــطـــور عــلــى يــدي 
بعدها  لينفجر  سباليتي،  لوتشانو  املـــدرب 
بــشــكــل رائـــــع فـــي مــلــعــب »أنــفــيــلــد رود« مع 
املـــدرب األملــانــي يــورغــن كــلــوب، إذ يعتبر في 

ــذلــــك تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي مـــهـــاجـــم نــــادي  وكــ
التسيو. وأخيرًا الاعب الخامس في الدوري 
ــــو الــــشــــاب رمـــضـــان  ــاز، وهـ ــتـ ــمـ اإلنـــكـــلـــيـــزي املـ
الــــ21 عــامــًا، والـــذي ينتظره  صبحي صاحب 
املــتــابــعــن،  مــن  الــعــديــد  بـــرأي  مستقبل كبير 
وهو الذي بدأ مسيرته مع األهلي عام 2014 

قبل أن يلتحق بستوك سيتي عام 2016.

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أنه لو كان لم يتوصل التفاق حول تجديد عقده مع 
البلوغرانا، فإنه كان سيعتزل اللعب على األرجح حني يبلغ 32 عامًا من العمر في 2019 
حني ينتهي عقده القديم. وقال: »ما زلت ألعب كرة القدم، ألنني ألعب في البرسا. ليس لدي 
الدافع الرتداء قميص آخر أو املنافسة في مكان مختلف. لو لم نتوصل التفاق للتجديد، 
بالطبع كنت ألغادر. األمر اآلن هو: إما برشلونة أو ال شيء«. وبعد توقيع عقده الجديد، 
حتى 2022 وبشرط جزائي 500 مليون يــورو، شــارك بيكيه في جلسة تصوير على 

أرضية ملعب كامب نو مرتديا بذلة وربطة عنق.

صورة في خبر

برشلونة وال أحد سواه
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الجسر المعلّق
تحفة دير الزور وملهم شعرائها

محمد أمين

ــزور  ــر الـ ـــذكـــر مــديــنــة ديـ
ُ
لـــم تــكــن ت

ــــوري  ــــسـ ــرق الـ ــ ــشــ ــ ــــرى مـــــــدن الــ ــبـ ــ كـ
املنكوب، إال ويذكر معها جسرها 
الـــذي كــانــت املــديــنــة تتيه بــه فخرًا  املعلق 
عــلــى مـــا عـــداهـــا مـــن املــــدن الـــســـوريـــة، كــان 
وتفّردها.  تمّيزها،  ومصدر  معاملها،  أهــم 
ولكن وسائل اإلعــام حملت ألهلها خبرًا 
قامت  إذ  كالصاعقة على رؤوســهــم،  وقــع 
قوات النظام في أوائل مايو/أيار من عام 
2013 بهدمه في مشهد سيظل محفورًا في 

الجسر قبل أن تدمره قوات النظام )فيسبوك(

D

ذاكرة املدينة املثقلة باملآسي والويات. 
فقد استهدفت قذيفة مدفع دعامات جسر 
ــزور املـــعـــلـــق، مــــا أدى إلـــى  ــ ــ ــر الـ ــ مـــديـــنـــة ديـ
الــحــامــلــة لجسم الجسر،  تــدمــيــر األســــاك 
فانهار، وهو ما ترك ندبة حزن ال تّمحي 
فــي قــلــوب أهـــل ديـــر الــــزور. لــم يــكــن جسرًا 
ذاك الــــذي كـــان يــربــط بــن طــرفــيــه املــديــنــة 
الـــتـــي يــمــر نــهــر الـــفـــرات مـــن وســطــهــا، بل 
النظام من هدمه إيقاف  أراد  كان شريانًا 
الــحــيــاة فــي قــلــب مــديــنــة ثــــارت عــلــى عهد 
االستبداد، كان ينظر إلى مدينة دير الزور 
بــعــن الــســخــط، والــغــضــب، إذ لــم يستطع 

ترويضها كما كان يخطط، وظلت تناوئه 
فــعــاقــبــهــا بــالــتــهــمــيــش، وإقــــصــــاء أهــلــهــا 
الــســوري منذ عــام 1970 حن  مــن املشهد 
عام  األســد، وحتى  السلطة حافظ  استلم 
2011، حن انتفض أهل املدينة، فلم يتردد 
النظام في هدم أغلب أحيائها على رؤوس 

ساكنيها.  
الــزور  تؤكد املصادر أن جسر مدينة ديــر 
املعلق كان جسرًا فريدًا من نوعه، ليس في 
سورية فحسب، إذ ال يوجد جسر يماثله 
إال في فرنسا. وتوضح املصادر أن سلطات 
االستعمار الفرنسي شرعت في بناء هذا 

العشرينيات  عــقــد  منتصف  فــي  الــجــســر 
من القرن املنصرم إبان احتالها سورية، 
واستمرت عملية بنائه عدة سنوات. يبلغ 
طـــول الــجــســر 476 مــتــرًا وعــرضــه حــوالــي 
مــتــرًا، ويستند  أمـــتـــار، وارتــفــاعــه 36   4.5
على أربع قواعد تنبثق عنها أربع ركائز 
بطول 25 مترًا لكل ركيزة. وتشير املصادر 
أنير بالكهرباء في  املعلق  الجسر  أن  إلــى 
عــام 1947 بعد خــروج فرنسا من سورية 
بــعــام واحـــد، وبقيت الــســيــارات تمر عليه 
ــام 1980، حــيــث بــنــي جــســر آخــر  حــتــى عــ
ملـــــرور الــــســــيــــارات، وبـــقـــي الــجــســر املــعــلــق 
ملرور املشاة فقط. ال يوجد ديري واحد، إال 
ويحتفظ بذكرى جميلة مع الجسر املعلق 
الذي كان ممر العشاق واملتيمن، كما كان 
في  السباحة  ملتعة  منه  يقفزون  الشباب 

نهر الفرات. 
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شــهــر آذار/
ــــدأت مــديــنــة ديــر  ــام 2011 بـ ــــارس مـــن عــ مـ
الـــزور ثــورتــهــا ضــد الــنــظــام، مــا عــزز آمــال 
السورين بنجاح ثورتهم، فخروج أهالي 
الــــديــــر هـــاتـــفـــن لــلــحــريــة والــــكــــرامــــة أربــــك 
ســلــطــات الــنــظــام الــتــي واجــهــت املــســيــرات 
بــقــوة الـــســـاح. وفـــي مطلع يــولــيــو/تــمــوز 
مــن ذاك الــعــام شــهــدت املــديــنــة واحـــدة من 
أكبر مظاهرات الثورة السورية، إذ زحف 
نحو نصف مليون من املدينة وريفها إلى 
ميادينها، وساحاتها مطالبن بـ »إسقاط 
النظام« في مشهد ال يزال عالقا في ذاكرة 
الثورة السورية رغم تتالي السنوات على 

انطاقها. 
وفــي عــام 2012، أوغــل النظام في قسوته 
املجازر،  فارتكب  الـــزور،  ديــر  أهالي  تجاه 
مــا دفــع شبابها إلــى حمل الــســاح دفاعا 
عـــــام 2013، ســيــطــرت  وفـــــي  أهـــلـــهـــم.  عــــن 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة عــلــى كــامــل 
ريـــف ديـــر الـــــزور، وأغـــلـــب أحـــيـــاء املــديــنــة، 
فيما بقي للنظام مطار املدينة العسكري، 
دّمــر طيران ومدفعية  قريبة منه.  وأحياء 
النظام أحياء كاملة في مدينة دير الزور، 
ــرد أغــــلــــب أهـــلـــهـــا، حـــتـــى جـــاء  ــ ــ وقــــتــــل وشـ
منتصف عام 2014، حن استولى تنظيم 
»داعـــــــش« اإلرهــــابــــي عــلــى املـــنـــاطـــق الــتــي 
السورية،  املــعــارضــة  سيطرة  تحت  كانت 
لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة فــي مــســيــرة مدينة 
ديــر الـــزور، انتهت مــؤخــرا بــانــتــزاع قــوات 
الـــنـــظـــام الــســيــطــرة مـــن تــنــظــيــم »داعـــــش« 
أهلها  تبكي  منكوبة  مهدمة  مدينة  على 
قــتــلــى،  بــــاطــــن األرض  فــــي  بــــاتــــوا  الــــذيــــن 
نـــازحـــن مــشــرديــن،  أو فـــي ظــاهــر األرض 
أو الجـــئـــن يـــبـــكـــون مـــديـــنـــة كـــانـــت يــومــا 
»عروس الفرات«، وملهمة الشعراء، وجنة 
ساكنيها. تناوب طيران النظام، والطيران 
الروسي، ومقاتات التحالف الدولي على 
تدمير مدينة دير الزور وجسورها، وفي 
قلبها جسرها املعلق الــذي ال يــزال معلقًا 
بنياط قلوب أهــل املــديــنــة، ولــن يمر وقت 
طويل قبل أن ينهض من جديد كما يحلم 
)الــديــريــون( الــذيــن لــم ينقطع حبل أملهم 
الــذي  فــي عــودة مدينتهم عــروســًا للفرات 
 تــســيــل فـــي مـــجـــراه مـــيـــاه ودمــــــاء ودمــــوع 

منذ سنوات.

شرع االستعمار 
الفرنسي في بناء 
الجسر املعلق بني 

ضفتي الفرات في دير 
الزور خالل عشرينيات 

القرن املاضي. 

■ ■ ■
يبلغ طول الجسر 476 
مترًا، وأنير بالكهرباء 
في عام 1947، وأصبح 
مخصصًا للمشاة فقط 

في الثمانينيات.

■ ■ ■
قامت قوات النظام 
في أوائل مايو من 

عام 2013 بهدمه في 
مشهد سيظل محفورًا 

في ذاكرة املدينة 
واألهالي.

باختصار

يعتبر الجسر المعلق في دير الزور من أهم معالم المدينة، وله خصوصية كبيرة بين األهالي والسوريين عمومًا، فلطالما ُذكر 
في قصائد الشعراء، والتُقطت من فوقه الصور التذكارية للمتزوجين حديثًا

هوامش

سما حسن

ــلــكــاتــب الـــدنـــمـــاركـــي هــانــز  قــصــة بــائــعــة الـــكـــبـــريـــت، ل
تركت  التي  القصص  أكثر  من  أنــدرســن،  كريستيان 
فّي أثرًا منذ صغري، ومنذ بدأ شغفي بالقراءة، وكان 
ذلك لسبب غريب، أنني اعتقدت أنها القصة الخيالية 
الوحيدة بني القصص والروايات الكثيرة التي قرأتها، 
 
ً
أو شاهدتها على شاشة التلفزيون، فكنت أعتقد مثال

وأن  خــالــصــة،  حقيقية  والـــوحـــش«  »جميلة  قــصــة  أن 
هناك شرًا في العالم يحّول األمير وحشا، وأن هناك 
حبًا يجعل فتاة تقبل الــزواج بهذا الوحش، ولكني لم 
أتخيل أن هناك شرًا وقسوة في العالم إلى تلك الدرجة 
التي انبعثت وفاحت من أحداث قصة بائعة الكبريت.

القرن  في  كتبها  التي  الكبريت«،  »بائعة  مؤلف  طــرح 
الــتــاســع عــشــر، قــصــة فــتــاة فــقــيــرة يــرغــمــهــا والــدهــا 
لتبيع  الثلجية  العاصفة  الــخــروج وســط  على  القاسي 
علب الكبريت، وهناك أناس يحتفلون بليلة رأس السنة 
مع كل مظاهر االحتفال الفخمة بالنسبة لطفلة فقيرة، 
حتى أصبح كل مظهر بالنسبة لها حلمًا وأمنية، وهي 
الثقاب، لكي ترى  الــعــود مــن أعـــواد  الــعــود تلو  تشعل 
نفسها تعيش وســط أجـــواء الــتــرف والــثــراء والـــدفء، 

حتى نفدت األعــواد، فعاودت محاولة إشعال األعــواد 
 في أن تشتعل 

ً
املطفأة بالجدار الذي التصقت به، أمال

وترى أحالمها البعيدة.
قامت  الكبريت«،  »بائعة  لقصة  إصـــداراٍت حديثة  في 
ذات  الطفلة  لهذه  البشعة  النهاية  بتغيير  النشر  دور 
سعيدة  نهاية  وضعت  حيث  الطويل،  األشقر  الشعر 
اها أسرة كريمة، وتوفر لها الطعام 

ّ
ملأساتها، بأن تتبن

والدفء. وهذه النهايات ليست سعيدة بالنسبة لطفلة 
متعلقة بجدتها، وتراها بر األمان، ومصدر السعادة، 
ــكــاتــب أن مــوت  حــتــى لـــو كــانــت مـــتـــوفـــاة. وقــــد رأى ال
الطفلة ولحاقها بجدتها هو الراحة األبدية لها. وبذلك، 
أصبحت القصة غير مخصصة للصغار، كما قرأوها 
لــنــا. وحــني تحولت إلــى أفـــالم مــن الــرســوم املتحركة، 
لكنها تحمل رسالة رمزية، خصوصا أن الطفلة كانت 
تعاني مــن اضطهاد والــدهــا وقــســوتــه. وهـــذا مــا نــراه 
في  وهــنــاك  هنا  يتقافزون  الــذيــن  فاألطفال  مستمرًا، 
دافئة وال  بيوٌت  ليس خلفهم  املطر،  الــشــوارع، وتحت 
آبــاء يحبونهم، ولكن هناك آبــاء ال يختلفون عن والد 
البيت  إلــى  الــعــودة  التي كانت تخشى  الكبريت،  بائعة 

بيد فارغة من املال، خوفًا من عقابه.
بــائــعــة الــكــبــريــت طــفــلــة أحـــرقـــت كـــل أعـــــواد الــكــبــريــت؛ 

هذيانها  فــي  تستمر  ولــكــي  حــولــهــا.  ــدفء  ــ ال لتنشر 
لعلها تهرب من واقعها. قد نمر بها في أثناء هرولتنا 
نحو سياراتنا الفارهة، وال نشعر بها. وقد نصطدم 
إلــى محال  ندلف  فقدته، ونحن  الــذي  بطرف حذائها 
السوبرماركت واملوالت الضخمة، لكي نبتاع األطعمة، 
واملشروبات واملسليات وكل ما يضفي أجواء ساحرة 
على ليلة شتوية، تزمجر فيها العاصفة في الخارج، 
الــداخــل فهو عالم آخر،  أمــا  وتهطل األمــطــار والثلوج. 
عــالــم قــســاة الــقــلــوب الــذيــن بــنــوا عــواملــهــم اإلسمنتية 
اآلمنة من غضب الطبيعة من دموع بائعات الكبريت 

واألمشاط واملناديل الورقية وآهاتهن وأحالمهن.
ـــرت الــطــفــلــة، وهـــي تــحــتــضــر، مــقــولــة جــدتــهــا إن 

ّ
تـــذك

نــجــمــة مـــن الــســمــاء تــســقــط، حـــني يــحــتــضــر شخص 
بعينيها  رأت نجمة تسقط، وهــي تشخص  وقــد  مــا. 
نــحــو الــســمــاء بــاحــثــة عــن خــــالص. وقــبــل أيــــام، رأيــت 
عينني تشبهان عينيها، ألم سورية وهي ملقاة فوق 
وبعض  طفلهما  وبينهما  زوجها  وبجوارها  الجليد، 
املــتــاع، فــاّريــن من هــول الحرب إلــى الــحــدود اللبنانية، 
األم جدتها  رأت  وربــمــا  بــرحــمــة،  املـــوت  تلقفهم  وقـــد 
لتحتضنها  منها  تقترب  بهيجًا،  عمرًا  عاشت  التي 
الصغيرة،  عائلتها  مــع  الــســمــاء  إلــى  معها  وتــأخــذهــا 
حيث ال برد وال جوع، وال ظلم البشر، وال استبدادهم 

واضطهادهم.
وقد أجرت معلمة دانماركية استطالعًا بني تالميذها 
أن  على  الصغيرة،  مــوت  فأيدوا  القصة،  نهاية  بشأن 
تنتقل إلـــى أســـرة غــيــر أســرتــهــا، مــا يــؤكــد أن بـــرودة 
والجوع.  املــوت  من  أكثر  تقتل  املحيطني  من  املشاعر 
أنــه حالة  هـــذا،  يومنا  فــي  الطفلة يفسر طبيًا،  ومـــوت 
النفسي  للتوتر  التعّرض  بسبب  القلب،  انكسار  من 
والعصبي، ما يؤدي إلى حدوث انفجار داخلي. وبائعة 
الــكــبــريــت كــانــت مــتــوتــرة أكــثــر مــن شــعــورهــا بــالــبــرد 
والجوع، متوترة بسبب وحٍش يسمى األب، ال ينتظر 

عودتها خاوية اليدين.

بائعة الكبريت

وأخيرًا

كانت متوترة أكثر من شعورها 
بالبرد والجوع... متوترة 
بسبب وحٍش يسمى األب
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