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شروط أميركية إلعادة المساعدات العسكرية إلى مصر

قطر للتنس: ألقاب ونجمات
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بمشاركة صفوة من العبات كرة المضرب في العالم. ]28ـ29[
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في العدد

القاهرة ــ العربي الجديد

دوائــر  أن  دبلوماسية مصرية  مــصــادر  كشفت 
سيادية في القاهرة، أعادت فتح ملف املساعدات 
العسكرية األميركية مع واشنطن، بعدما اتخذت 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة قـــــرارًا فـــي أغــســطــس/آب 
من  دوالر  مــلــيــون   195 نــحــو  بتجميد  املــاضــي 
بــنــحــو 1.3 مليار  املـــقـــدرة  الــعــســكــريــة  املــعــونــات 
دوالر، وكذلك إعادة تخصيص معونات عسكرية 
إضافية تصل إلى 56.7 مليون دوالر ومعونات 
إلى  قــدرهــا 30 مليون دوالر  أخـــرى  اقــتــصــاديــة 

ــراز مــصــر تقدمًا  ــرى، بــدعــوى عـــدم إحــ دول أخــ
الكشف  أن يتم  اإلنــســان، قبل  فــي ملف حــقــوق 
األميركي،  القرار  وراء  األساسي  السبب  أن  عن 
اكــتــشــاف واشــنــطــن كــْســر مــصــر لـــقـــرار الــعــزلــة 
الذي فرضته على كوريا الشمالية، عقب ضبط 
بيونغ  مــن  الــقــاهــرة  اســتــوردتــهــا  أسلحة  شحنة 
»العربي الجديد«، إن مصر  يانغ. وقالت املصادر لـ
املساعدات  توجيه  وإعـــادة  التجميد  بفك  طالبت 
اإلضافية مــرة أخـــرى، وهــو مــا ربطته واشنطن 
بضرورة إحراز تقّدم في ملف محاصرة كوريا 
الشمالية. وأوضحت املصادر أن القاهرة لم تمانع 

كافية  مهلة  أنــهــا طلبت  إال  ــتــعــاون،  ال وقـــف  فــي 
لوقفه في ظل تواجد خبراء كوريني شماليني في 
بعض مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع 
لــهــا، وكــذلــك حــاجــة مصر إلى  التابعة  األســلــحــة 
تجديد جزء كبير من منظومتها العسكرية، التي 
يانغ  بيونغ  وتعد  السوفييتية،  الحقبة  إلى  تعود 
واحــدة من الــدول األكبر العاملة في هذه النوعية 
القاهرة  أن  إلــى  من األسلحة. وأشــارت املصادر 

دعت واشنطن خالل النقاشات التي جرت أخيرًا، 
م  عــبــر دوائــــر دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة، إلـــى تفهُّ
فــي مكافحة  تــواجــهــهــا  الــتــي  الــتــحــديــات  طبيعة 
اإلرهــــاب، والــوضــع اإلقليمي الــراهــن. وبــدأ وزيــر 
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون )الصورة(، 
ليومني.  إلــى مصر تستمر  زيـــارة  األحـــد،  أمــس 
وأوضحت املصادر أن الخارجية األميركية طلبت 
تيلرسون  مــنــاقــشــات  مــحــل  ســيــكــون  توضيحًا 
في القاهرة، بشأن بدء التحقيق من قبل النيابة 
الداعني ملقاطعة  السياسيني،  العامة مع عدد من 

انتخابات الرئاسة املصرية.

Monday 12 February 2018
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تحتاج الحكومة العراقية إلى 90 مليار دوالر تقريبًا إلعمار 180 مدينة وبلدة  )صباح عرار/فرانس برس(
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رصد

ــة  ــ ــلــــيــــة، وورقــ ــايـــة اإلســــرائــــيــ ــلـــدعـ ــة لـ هــــديــ
ــاء  ــ ــــدق ادعــ ــبـــت صــ ــال ثـ ــ ـــتـــهـــا، فــــي حــ

ّ
مـــكـــن

ــــن تـــوجـــيـــه تـــهـــديـــد لـــروســـيـــا  يـــــادلـــــن، مـ
بــإســقــاط الــنــظــام إذا لــم تــتــحــرك األخــيــرة 

لكبح جماح إيران.
الــروســي املعلن،  مع ذلــك يبدو أن املوقف 
الـــذي دعــا إلــى احــتــرام الــســيــادة السورية 
وعـــدم انــتــهــاكــهــا، مــع الــتــحــذيــر مــن مغبة 
املــــس بـــالـــقـــوات الـــروســـيـــة عــلــى األراضــــي 
الــســوريــة، يــشــّكــل مــصــدر قــلــق لــتــل أبــيــب، 
لــجــهــة الـــتـــخـــّوف مـــن اتـــجـــاه روســـيـــا، في 
ــيــــركــــي الــــحــــازم،  ظــــل غــــيــــاب املــــوقــــف األمــ
نحو دعــم الــوجــود اإليــرانــي فــي ســوريــة، 
الــرفــض اإلسرائيلي لهذا  الــرغــم مــن  على 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن مــــحــــاوالت  ــود، وعــ ــ ــوجــ ــ الــ
إسرائيل االدعـــاء بــأن هــذا الــوجــود يهدد 
االستقرار في سورية، بما يعني ضمنيًا 
أيــضــًا أنـــه قــد يــمــس بــاملــصــالــح الــروســيــة 
التي باتت تملكها روسيا في سورية، في 
حــل اضــطــرت إســرائــيــل إلــى خــوض حرب 
ل تل أبيب قبل أن تخوضها 

ّ
جديدة، تفض

أن تــتــجــه نــحــو ضــــرب الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وإســقــاطــه كــلــيــًا. وتــؤشــر هـــذه الــتــطــورات 
علنية  باتت  التي  املواجهة  أن  إلــى  أيضًا 
مع إيــران، ولــم تعد مقتصرة على القتال 
ــلـــه( أو ســريــة  ــــزب الـ عــبــر طــــرف ثـــالـــث )حـ
)الــعــمــلــيــات اإلســرائــيــلــيــة فـــي إيــــــران(، قد 
تدفع باتجاه وضــع قــواعــد جــديــدة ليس 
لــجــهــة الــخــطــوط الـــحـــمـــراء اإلســرائــيــلــيــة، 
وإنما أيضًا املمارسة اإلسرائيلية العلنية 
مزيد  باستهداف  الحربية،  العمليات  في 
من القواعد واألهــداف اإليرانية والتابعة 
للنظام في سورية، ما لم يتم التوصل إلى 
أبيب وموسكو  تل  تفاهمات جديدة بن 
لــم يعد  بــشــأن مستقبل ســـوريـــة، بــعــدمــا 
اإليراني  العسكري  الوجود  إنكار  ممكنًا 

على األراضي السورية.
إلــى حالة  ــارة  اإلشــ املفيد هنا  مــن  ولعله 
ــكـــري  ــعـــسـ ــويــــن الـ ــتــ ــســ الـــــتـــــوافـــــق بــــــن املــ
ــل فـــــي إبـــــــراز  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــســــيــــاســــي فـــــي إسـ
األكبر  التهديد  مصدر  باعتبارها  إيـــران 
ــل فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. فقد  ــيـ ــرائـ إلسـ
جيش  فــي  الشمالية  املنطقة  قائد  التقط 
االحتالل، الجنرال يوئيل ستريك، أحداث 
القائم  الــواقــع  فــي ظــل  أنــه  ليعلن  السبت 
فإن »األحداث أثبتت أن إيران تسعى لبناء 
قاعدة متقدمة لها في سورية وهو ما لن 
»النشاط  أن  ستريك  واعتبر  بــه«.  نسمح 
ــرانــــي فـــي املــنــطــقــة هـــو تــهــديــد مقلق  اإليــ

إلسرائيل والعالم ككل«.

الــجــيــش  الـــشـــمـــالـــيـــة، وأن  الــجــبــهــة  عـــلـــى 
يواصل متابعة ما يحدث في سورية، إال 
أن إســرائــيــل لــم تــتــوقــف أمـــس عــن إطــالق 
التهديدات لسورية وإيران على حد سواء، 
مع  العسكري  التنسيق  مسألة  إبـــراز  مــع 
فــي كونه  التنسيق  روســيــا وفـــوائـــد هـــذا 
هناك  أن  باعتبار  نجاعتها،  أثبتت  أداة 
ــة لــــطــــرف وعـــــنـــــوان يـــمـــكـــن تــوجــيــه  حــــاجــ
الرسائل إليه، بحسب ما ذهب إليه أمس 
رئـــيـــس أركـــــان جــيــش االحـــتـــالل األســـبـــق، 
الـــجـــنـــرال دان حـــالـــوتـــس، فـــي مــقــابــلــة مع 

اإلذاعة اإلسرائيلية.
ــك، وفـــي ظــل عـــدم كــشــف أي  فــي مــــوازاة ذلـ
مــعــلــومــات عــمــا دار فــي اجــتــمــاع املجلس 
الـــــــوزاري اإلســـرائـــيـــلـــي املــصــغــر لــلــشــؤون 
ــة، تـــبـــدو إســـرائـــيـــل  ــيـ ــيـــاسـ األمـــنـــيـــة والـــسـ
ــن أول  ــ ــة األولـــــــــى مـ ــــي الــــجــــولــ الــــرابــــحــــة فـ
مواجهة بينها وبن إيــران على األراضي 
السورية، على الرغم من خسارتها مقاتلة 
إرســـــال  شـــّكـــل  فـــقـــد   .»16 »إف  طــــــراز  مــــن 
الــطــائــرة اإليـــرانـــيـــة ومــحــاولــتــهــا اخــتــراق 
األجواء اإلسرائيلية هدية لدولة االحتالل، 
الدليل امللموس واملــادي الذي  باعتبارها 
يؤكد صحة االدعاءات اإلسرائيلية بشأن 
النشاط والــوجــود العسكرين إليــران في 
يتعدى  الوجود  هــذا  أن  باعتبار  سورية، 
ــال مستشارين  ــران مــن إرســ مــا تــّدعــيــه إيــ
عــســكــريــن لـــســـوريـــة، إلــــى تــثــبــيــت وجـــود 
قواعد إيرانية في سورية، وليس أدل على 
ذلك من مقّر توجيه الطائرة املسّيرة، الذي 
بقصفه  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  قام 
في القاعدة العسكرية السورية قرب تدمر.

وشّكلت املــحــاولــة اإليــرانــيــة، الــتــي تدعي 
ــا مـــنـــذ انـــطـــالق  إســـرائـــيـــل أنـــهـــا رصـــدتـــهـ
الــطــائــرة املـــســـّيـــرة، والــتــحــرك إلســقــاطــهــا 
في التوقيت واملوقع املالئمن إلسرائيل، 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

في الوقت الذي اكتفى فيه رئيس حكومة 
ــــالل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــومــي  ــتـ ــ االحـ
السبت واألحـــد، بــاإلشــارة إلــى االتصال 
الــهــاتــفــي بينه وبـــن الــرئــيــس الــروســي، 
أهمية  على  والتأكيد  بــوتــن،  فالديمير 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــن الــطــرفــن في 
ســوريــة، وتــكــرار الــحــديــث عــن الخطوط 
الــحــمــراء الــتــي تضعها إســرائــيــل، وفــي 
مقدمتها منع وجود عسكري إيراني في 
سورية، ومنع »حزب الله« من الحصول 
لــلــتــوازن، متسلحًا  كــاســرة  أسلحة  على 
بــالــتــأيــيــد الــعــلــنــي املــطــلــق مــن الــواليــات 
األمــن  أبــحــاث  أقــر رئيس مركز  املتحدة، 
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، الــجــنــرال احتياط 
ــم فــي  ــاهــ ــا ســ ــ ــامـــــوس يـــــادلـــــن، بــــــأن مـ ــ عـ
طائرة  اختراق  حادثة  تداعيات  احتواء 
إيــرانــيــة مــســّيــرة لــأجــواء اإلســرائــيــلــيــة، 
واضحة  إسرائيلية  رســالــة  هــو  السبت، 
ال لبس فيها وّجهتها تل أبيب ملوسكو 
باعتبار األخيرة صاحبة الكلمة األولى 

واألخيرة في سورية.
وثيقًا  ارتباطًا  املرتبط  يــادلــن،  وبحسب 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــيــ ــنــ بـــاملـــؤســـســـة األمــ
ــــددت روســيــا  ــإن إســـرائـــيـــل هـ تـــل أبـــيـــب، فــ
ــــوري، لــيــذهــب  ــسـ ــ بـــاســـتـــهـــداف الـــنـــظـــام الـ
السنوات  فــي  الــروســي واإليــرانــي  الجهد 
ــد  ــ ــاذ بــــشــــار األسـ ــ ــقـ ــ ــرة إلنـ ــ ــيــ ــ الـــســـبـــع األخــ
ونــظــامــه هــبــاء مــنــثــورًا. وأكـــد يــادلــن، في 
مـــقـــال نــشــرتــه أمــــس صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
الرسالة استوعبتها  أن هذه  أحرونوت«، 
موسكو جيدًا، وهي التي دفعت في نهاية 
املطاف إلى احتواء األزمة وعدم تفاقمها.

ــن إعــــــالن املـــســـؤول  ــم مــ ــرغــ ولـــكـــن عـــلـــى الــ
ــــري عـــــــن قـــــــيـــــــادة ســـــــــالح الــــجــــو  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
العقيد تــومــر بـــار، صــبــاح أمـــس، لــإذاعــة 
التصعيد  انــتــهــاء  الــعــامــة،  اإلســرائــيــلــيــة 

المواجهة اإليرانية اإلسرائيلية
نظام األسد قد يدفع الثمن

تكشف تسريبات 
إسرائيلية أن ما ساهم 
في احتواء تداعيات 

أحداث السبت هو 
تهديد وّجهته تل 

أبيب باستهداف النظام 
السوري

من غارات سابقة على الغوطة )عامر المهيباني/فرانس برس(

نتنياهو: قواعد 
االشتباك الخاصة بنا لن 

تتغير بأي طريقة

روسيا مستعدة للتعاون 
مع كل الدول من أجل 

التهدئة في سورية

تداعيات 
إسقاط الطائرة 

اإلسرائيلية

عدنان علي

بــــــدا املــــشــــهــــد، أمــــــس األحـــــــــد، بــعــد 
يــــــــوم مــــــن إســــــقــــــاط طــــــائــــــرة »إف 
أطلقت  بــنــيــران  اإلســرائــيــلــيــة   »16
ــى الــتــهــدئــة املــيــدانــيــة،  مـــن ســـوريـــة مــتــجــهــًا إلـ
ــراف،  ــ مــقــابــل تــصــعــيــد ســيــاســي مـــن كـــل األطــ
ــران وحــلــفــائــهــا استغالل  فــي ظــل مــحــاولــة إيــ
الحادث للحديث عن إرســاء »قواعد جديدة« 
لـــالشـــتـــبـــاك مــــع إســــرائــــيــــل، عـــلـــى نـــحـــو يــقــّيــد 
حــراك األخــيــرة فــي ســوريــة، مقابل تمسك تل 
الرافض أي تغيير في قواعد  أبيب بموقفها 
اللعبة، والتشديد على أنها ستواصل ضرب 
أي محاولة للمس بــهــا. وســط كــل ذلـــك، بدت 
الــصــراع، بعد  روسيا العبًا أساسيًا في هــذا 

لها السريع للمطالبة بوقف التصعيد.
ّ

تدخ
وسعى محور إيران - النظام السوري - حزب 
الــطــائــرة للحديث  الــلــه إلــى استثمار إســقــاط 
عــن قــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة مــع إســرائــيــل في 
القومي  أمـــن مجلس األمـــن  قـــال  إذ  ســـوريـــة، 
السوري  النظام  إن  شمخاني  علي  اإليــرانــي 
سيرد على أي هجوم إسرائيلي، بعد إسقاطه 
اقتحمت  التي  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرة 
األجــــــــواء الــــســــوريــــة. وأضـــــــاف شــمــخــانــي أن 
إسقاط الطائرة اإلسرائيلية من قبل الدفاعات 
الــجــويــة الــســوريــة غــّيــر مــعــادلــة عـــدم تـــوازن 
القوى في املنطقة، نافيًا وجود أي دور إليران 
إنها   

ً
قــائــال اإلسرائيلية،  املقاتلة  إســقــاط  فــي 

السورية.  الجوية  الدفاعات  قبل  أسقطت من 
ــان »حــــزب الــلــه« قــد قــال  ــاء ذلـــك بــعــدمــا كـ وجــ
السبت إن إسقاط الطائرة اإلسرائيلية ُيعتبر 
»بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدًا 

الستباحة األجواء واألراضي السورية«.
ــب اآلخــــــــــر، صـــــّعـــــدت إســــرائــــيــــل  ــانــ ــجــ عــــلــــى الــ
الــوزراء  إيــران. وأثنى رئيس  تهديداتها ضد 
الغارات  على  نتنياهو  بنيامن  اإلسرائيلي 
ــا شــّكــلــت  ــهـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـبـــت، مــــؤكــــدًا أنـ
»ضــربــة قــويــة للقوات اإليــرانــيــة والــســوريــة«. 

ــة يــشــكــل تـــهـــديـــدًا ليس  ــوريـ اإليــــرانــــي فـــي سـ
إلســـرائـــيـــل فــحــســب بـــل لــلــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، 
داعيًا جميع األطراف اإلقليمية والدولية إلى 
إيـــران مــن فــرض نفسها في  العمل معًا ملنع 

سورية ودعم »حزب الله«.
إلــــــى ذلــــــــك، وفـــيـــمـــا يــــقــــوم جـــيـــش االحــــتــــالل 
شمااًل  الجوية  دفاعاته  بتعزيز  اإلسرائيلي 
ــع لـــبـــنـــان وســـــوريـــــة، وســـط  عـــلـــى الــــحــــدود مــ
الــجــوالن السورية  هــدوء حــذر يسود منطقة 
ــادة ســــــالح الـــجـــو  ــ ــيـ ــ ــيــــس قـ املـــحـــتـــلـــة، قــــــال رئــ
اإلسرائيلي، العقيد تومر بار، إن »التصعيد 
اإلسرائيلي - اإليراني على الجبهة الشمالية 
ــهـــى، لـــكـــن الـــجـــيـــش يــــواصــــل مــتــابــعــة مــا  ــتـ انـ
يحدث في سورية«. وأضــاف في تصريحات 
ــبـــدو اآلن أن  أمــــس لــــإذاعــــة اإلســرائــيــلــيــة »يـ
املتابعة  لكننا نواصل  نـــا،  وراء الحدث صــار 
والــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــات املـــقـــبـــلـــة«. وأضـــــاف: 
»بــشــكــل عــــام نــحــن نــمــنــع تــكــريــس الـــوجـــود 
اإليـــــرانـــــي، ونـــمـــنـــع نـــقـــل الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة 
ــلـــي غــيــر  ــيـ ــرائـ ــلــــه، والـــجـــمـــهـــور اإلسـ لـــحـــزب الــ
ــذه الـــنـــشـــاطـــات«. وقــلــل  ــًا عــلــى هــ ــمـ مــطــلــع دائـ
ــن أهـــمـــيـــة إســـقـــاط  ــــؤول اإلســـرائـــيـــلـــي مــ ــــسـ املـ
الــطــائــرة اإلســرائــيــلــيــة، مــشــيــرًا إلـــى مــواصــلــة 
التحقيقات ملعرفة مالبسات ذلك. ومثله فعل 

وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي مـــســـتـــهـــل االجــــتــــمــــاع 
األســبــوعــي لحكومته أمـــس األحــــد: »وّجــهــنــا 
اإليرانية  للقوات  )السبت( ضربة قوية  أمس 
للجميع  »أوضـــحـــنـــا  مــضــيــفــًا:  والــــســــوريــــة«، 
أن قــواعــد االشــتــبــاك الــخــاصــة بنا لــن تتغير 
بــأي طريقة. سنواصل ضــرب كل من يحاول 
ــا«. وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد بـــحـــث هـــذه  ــنــ ــربــ ضــ
الـــتـــطـــورات مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر 
ــــالل اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا يـــوم  بـــوتـــن خـ
الــســبــت. وقــــال نــتــنــيــاهــو أمـــس إنـــه اتــفــق مع 
بــوتــن عــلــى اســتــمــرار الــتــنــســيــق األمــنــي بن 
الــطــرفــن، وإن إســرائــيــل ســتــواصــل التصدي 
»ألي اعتداءات« إيرانية من سورية. من جهته، 
لنتنياهو  أكــد  بوتن  إن  للكرملن  بيان  قــال 
تــؤدي  أن  ب أي خــطــوات يمكن 

ّ
ضـــرورة تجن

إلى مواجهة خطرة جديدة في املنطقة. ويبدو 
دور روسيا أساسيًا في تهدئة األوضاع بعد 
حـــادث الــســبــت، وهــو مــا بــرز فــي كــالم لنائب 
رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب 
الذي قال  )الدوما( يوري شفيتكن،  الروسي 
أمـــس إن روســـيـــا مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مـــع كل 
الــدول من أجل التهدئة في سورية واملنطقة. 
التطورات  أن  أضــاف  الــروســي  البرملاني  لكن 
كانا  اإلسرائيلية  املقاتلة  وإســقــاط  األخــيــرة 
نتيجة »لعدوان ارتكبته إسرائيل باختراقها 
األجــــواء الــســوريــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن تحركات 

ثير أسئلة.
ُ
إسرائيل ت

ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــي املـــــقـــــابـــــل، كــــــــان وزيـــــــــر االسـ
ــلــــي، يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، يـــقـــول إن  ــيــ ــرائــ اإلســ
حــكــومــتــه بــضــربــهــا مــواقــع إيــرانــيــة رئيسية 
في سورية أرسلت رسالة واضحة إلى إيران، 
بــأنــهــا لـــن تــتــســامــح مـــع أي وجــــود عسكري 
إيراني بالقرب من حدودها. وقال كاتس، في 
تصريحات له أمــس األحــد، إن »إيــران سوف 
تــســتــغــرق وقـــتـــًا حــتــى تـــــدرك الــكــيــفــيــة الــتــي 
املواقع وضربتها«.  عرفت بها إسرائيل تلك 
ر اإليرانين من أنهم »يعبرون خطوطًا 

ّ
وحذ

حمراء ويلعبون بالنار«، معتبرًا أن الوجود 

ــان الــجــيــش اإلســرائــيــلــي األســبــق،  رئــيــس أركــ
الجنرال دان حالوتس، الذي دعا إلى »وضع 
: »لقد 

ً
األمور في نصابها دون تهويل«، قائال

وقـــع حـــدث غــيــر مـــألـــوف، ولــكــن يــنــبــغــي عــدم 
تحويل أمر إسقاط طائرة إلى محور النقاش، 
الــقــيــام بعمليات دون  أنــه يمكن  فــاالفــتــراض 
التعرض ألي إصابة هي فرضية منقطعة عن 
الواقع«. وخالفًا للمحللن الذين أبدوا خيبة 
أمــل من املوقف الــروســي، اعتبر حالوتس أن 
»الــوجــود الــروســي فــي ســوريــة يخفف املهام 
عــلــى إســـرائـــيـــل، ألن هــنــاك مـــن نــتــحــدث معه 
لننقل له الرسائل، ويجب استغالل هذا األمر 

لتحقيق مصالح إسرائيل االستراتيجية«.
أكـــدت واشنطن مساندتها  فــي غــضــون ذلـــك، 
إيرانية.  تهديدات  أي  ضد  إلسرائيل  الكاملة 
وقال البيت األبيض األميركي إن »إلسرائيل 
الـــحـــق فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا ضـــد الـــقـــوات 
الــســوريــة واملليشيات املــوالــيــة«، داعــيــًا إيــران 
ــال االســـتـــفـــزازيـــة«  ــمــ وحــلــفــاءهــا لـــوقـــف »األعــ
والعمل من أجل السالم اإلقليمي. كذلك، قالت 
املــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة هيذر 
قــلــقــة للغاية  املــتــحــدة  ــاورت إن »الــــواليــــات  ــ نـ
ــدود إســـرائـــيـــل،  ــ مـــن تــصــاعــد الــعــنــف عــلــى حـ
ــقـــوة حــــق إســـرائـــيـــل الـــســـيـــادي فــي  وتــــدعــــم بـ

الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«. وأضـــافـــت أن »تــصــاعــد 
التهديد املتعمد الذي تمثله إيران وطموحها 
الســـتـــعـــراض قـــوتـــهـــا وهــيــمــنــتــهــا يــعــرضــان 
للخطر كــل الــشــعــوب فــي املــنــطــقــة مــن اليمن 
إلى لبنان«. من جهته، دعا األمن العام لأمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري 
األعنف.  اإلسرائيلية  الغارات  بعد  للتصعيد 
ستيفان  املتحدة  األمــم  باسم  املتحدث  وقــال 
دوجاريك في بيان إن غوتيريس »يتابع عن 
سورية  فــي  املقلق  العسكري  التصعيد  كثب 

والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها«.
ــلـــون فــــي تــقــيــيــم الـــتـــطـــورات  ــلـ وانـــقـــســـم املـــحـ
األخــيــرة فــي ســوريــة. وفــيــمــا اعــتــبــر بعضهم 
ملـــواقـــع عسكرية  اإلســرائــيــلــيــة  الــضــربــات  أن 
إيرانية في سورية قد تكون تمت بالتنسيق 
مع روسيا في محاولة من األخيرة لتحجيم 
دور إيــــران فــي ســـوريـــة، واالســـتـــفـــراد بامللف 
وإن تمت  العملية،  أن  آخـــرون  رأى  الــســوري، 
ــادرة  ــبـ ــمـ ــانــــت بـ ــا كــ ــهــ بــــرضــــى روســــــــي، إال أنــ
إيــرانــيــة، فــي مــحــاولــة لــفــرض قــواعــد جــديــدة 

لالشتباك مع إسرائيل في سورية.
وقــــــــال املــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي شــــــــادي عـــبـــدلـــلـــه،  
»العربي الجديد«، إن النظام السوري وإيران  لـ
يعمالن بعد االنتهاء من تنظيم »داعش« على 

األراضـــي  كــامــل  السيطرة على  نــطــاق  توسيع 
السورية، من هنا جاء تحرك قوات النظام إلى 
مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات بــاتــجــاه نــطــاق سيطرة 
املـــلـــيـــشـــيـــات الــــكــــرديــــة، وهـــــي املــــحــــاولــــة الــتــي 
أحبطتها الواليات املتحدة، ما دفع النظام إلى 
التراجع. وأضاف عبدلله أن ما جرى من إسقاط 
الطائرة اإلسرائيلية يأتي في اإلطــار ذاتــه، أي 
أن استشعرا  وإيـــران بعد  النظام  مــن  محاولة 
بالقوة لوضع حد للضربات اإلسرائيلية داخل 
أنــهــا باتت  الــحــد منها، خصوصًا  أو  ســوريــة 
تستهدف على نحو متزايد في اآلونة االخيرة 
ــًا إيـــرانـــيـــة، األمـــــر الـــــذي يـــهـــدد الـــوجـــود  ــدافــ أهــ
اإليــــرانــــي فـــي ســــوريــــة، ويـــضـــع اســتــراتــيــجــيــة 

طهران هناك في مهب الريح.
مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، بــــــــرز حـــــديـــــث الفــــــــت ملــعــلــقــن 
أن أحـــداث السبت دلــت على  إسرائيلين عــن 
أن إسرائيل تدفع ثمن غياب الواليات املتحدة 
عـــن املــنــطــقــة. وقــــال الــخــبــيــر اإلســرائــيــلــي في 
إيــــال، إن التصعيد  نــــداف  الــدولــيــة  الـــشـــؤون 
األخير كشف أن الغياب األميركي عن املنطقة 
هـــو مـــا بــــات يــمــثــل الـــتـــحـــدي االســتــراتــيــجــي 
الذي تواجه إسرائيل تبعاته، مشددًا على أن 
مفاعيل الــغــيــاب األمــيــركــي أكــثــر خــطــورة من 

مظاهر التدخل الروسي في سورية.

تهدئة ميدانية مقابل تصعيد 
وتوظيف سياسي

تأهب إسرائيلي على الحدود مع لبنان )علي ضيا/فرانس برس(

بين  أمس  التهدئة  إلى  الميدانية  ــاع  األوض اتجهت 
إسقاط  من  يوم  بعد  اإلسرائيلي،  واالحتالل  سورية 
األراضي  من  قصفها  إثر  اإلسرائيلية،  الحربية  الطائرة 
استغالل  على  منصبة  المعركة  بدت  فيما  السورية، 

العملية في االستثمار السياسي من الطرفين
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النظام السوري يستعين بـ»داعش« في ريف إدلب
محمد أمين

ســعــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري لــخــلــق بــؤرة 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــزاف لـــــقـــــوات املـ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
وفــصــيــل »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« فـــي ريــف 
ــك مـــن خــالل  إدلــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، وذلــ
تسهيل عبور فلول تتبع لتنظيم »داعــش« 
أكدت  التي  املعارضة،  سيطرة  مناطق  إلــى 
تــصــّديــهــا لــهــذه املـــحـــاوالت، فــي وقـــت عــاود 
املجازر  ارتكاب  الحربي  النظام  فيه طيران 
ــق الـــشـــرقـــيـــة، فــيــمــا حــقــق  ــشـ ــة دمـ فــــي غـــوطـ
الــجــيــش الــتــركــي تــقــدمــًا جــديــدًا فــي منطقة 
عفرين شمال غربي حلب. في هذا السياق، 

أكـــدت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« أنــهــا »أســـرت 
أم  مــن تنظيم داعــش على جبهة  عنصرين 
الجنوبي، بعد صّد  الخالخيل بريف إدلب 
مشيرة  السبت«،  للتنظيم  تقدم  محاولتي 
في بيان إلى أنها »قتلت ثالثة من عناصر 
الــتــنــظــيــم بــعــد مــالحــقــة فــلــولــهــم، وتمشيط 
الشرقية  الجبهة  األولــى على  البيوت  كتلة 
إلــيــهــا«.  الــخــالخــيــل بــعــد تسللهم  لــقــريــة أم 
وأوضحت أن »اشتباكات دارت ليل السبت 

األحد أيضًا«.
مــن جهته، أشـــار املــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنــســان إلــى أن »االشــتــبــاكــات تــجــددت في 
مــحــيــط مــنــطــقــة أم الـــخـــالخـــيـــل فــــي الـــريـــف 

خـــنـــاصـــر. ثـــم ســّهــلــت قـــــوات الـــنـــظـــام مـــرور 
في  الرهجان  منطقة  إلــى  التنظيم  عناصر 
ريــف حماة الــشــرقــي، وســيــطــروا على ثالث 
قرى هي: طوطح، وحجيلة، وعنيق باجرة. 
وبعد سيطرة قــوات النظام على مطار أبو 
الظهور فــي ريــف إدلـــب الــشــرقــي، انسحبت 
»هيئة تحرير الشام« من مناطق عدة، فعاد 
»داعش« إلى الواجهة من جديد، وتمّدد إلى 

نحو 20 قرية أهمها سروج.
القليلة  األيـــام  النظام خــالل  قـــوات  صت 

ّ
وقل

املاضية جيب »داعــش« إلى ثالث قرى هي: 
عنبز، وسروج، وشيحة عواد، ولكن عناصر 
التنظيم انسحبوا إلى مناطق في ريف إدلب 
الشرقي بعد مرورهم عبر قرى واقعة تحت 
ــاوي، وقصر  ســيــطــرة الــنــظــام هـــي: قــصــر شــ

علي، وربدة، وعرفة، وشطيب، وتل خنزير.
وفشل عناصر التنظيم في النفاذ إلى مناطق 
ــــارت مــصــادر  تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة، وأشـ
الــتــنــظــيــم هــائــمــون  إلـــى أن »عــنــاصــر  محلية 
السيطرة  »أمـــر  أن  على وجــوهــهــم«، مضيفة 
إذ ال يمتلكون  أكــثــر،  عليهم مــســألــة وقـــت ال 
أسلحة ثقيلة، أو ذخيرة تتيح لهم الصمود«.

ــوازاة ذلـــك قــالــت مــصــادر متطابقة لـ  ــ فــي مـ
 عسكريًا تركيًا 

ً
»العربي الجديد«، إن »رتــال

دخــــل األحـــــد إلــــى األراضـــــــي الـــســـوريـــة عبر 
بوابة كفر لوسن الحدودية«، مشيرة إلى أن 
»الرتل توّجه للتمركز في منطقتن، األولى 
هـــي بــلــدة صــلــوة املــقــابــلــة ملــنــطــقــة عــفــريــن، 
ة في ريف حلب 

ّ
والثانية إلى مدينة دارة عز

الغربي«، تطبيقًا التفاق »خفض التصعيد« 

الــشــرقــي إلدلـــب، بــن عناصر من  الجنوبي 
تنظيم داعش من جهة، وهيئة تحرير الشام 
ــرى«. ولــفــت  ــ ــ ــرى مـــن جــهــة أخـ ــ وفـــصـــائـــل أخـ
التنظيم يسعون لتوسيع  أن »عناصر  إلى 
نـــطـــاق ســيــطــرتــهــم فـــي املــنــطــقــة، وتــحــقــيــق 
تــقــدم جــديــد، بينما تــســعــى تــحــريــر الــشــام 
بــرفــقــة الــفــصــائــل إلبـــعـــاد الــتــنــظــيــم ومــنــعــه 
التقدم«، مؤكدًا وصــول عناصر تنظيم  من 
»داعــش« إلى املنطقة يوم السبت عبر ممر 

منحته لهم قوات النظام.
وال يزال »داعش« يسيطر على جيب له على 
تخوم ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأكدت 
الــنــظــام تعّمدت  »قــــوات  أن  مــصــادر محلية 
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ ــنــــزاف املــ ــتــ ــاءه الســ ــ ــقـ ــ إبـ
املسلحة عبره من جهة، وكــي يكون ذريعة 
ــتــــمــــرار شــــن الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة عــلــى  الســ
املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام من 
التنظيم مسيطرًا على  جهة أخـــرى«. وكــان 
الشرقي،  العقيربات في ريف حماة  منطقة 
ــر الــعــام املــاضــي لالنسحاب  واضــطــر أواخــ
ــات قــــــوات الـــنـــظـــام إلـــى  مــنــهــا تـــحـــت ضــــربــ
مــنــطــقــة وادي الـــعـــذيـــب شـــرقـــي خـــط أثــريــا 

الــذي تــم التوّصل إليه بــن روســيــا وتركيا 
وإيــران في مباحثات أستانة، والتي نّصت 
نقاط عدة  فــي  التركية  الــقــوات  تمركز  على 

في الشمال السوري ملراقبة الهدنة.
في غضون ذلك، جّدد الطيران الحربي، أمس 
املحاصرة  الشرقية  للغوطة  قصفه  األحـــد، 
إلــى مقتل  شرقي العاصمة دمشق، ما أدى 
وإصابة العديد من املدنين. وأكد ناشطون 
أن »الــقــصــف الـــجـــوي واملـــدفـــعـــي اســتــهــدف 
ــان«،  ــكـ ــالـــسـ األحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة املـــكـــتـــظـــة بـ
اســتــهــدف مدنًا  »الــقــصــف  أن  إلـــى  مشيرين 

وبلدات منها عربن«.
ــد املــرصــد الـــســـوري لحقوق  مـــن  جــهــتــه، أكـ
ــان، أن »طــــائــــرة حـــربـــيـــة اســتــهــدفــت  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــــل، مـــنـــاطـــق فــــي مــديــنــة  بـــغـــارتـــن عـــلـــى األقـــ
حمورية، ما تسبب بمقتل مدني، وإصابة 
أكــثــر مــن 12 آخــريــن بــجــراح«، الفــتــًا إلــى أن 
في  مناطق  استهدفت  الحربية  »الــطــائــرات 
حـــي جــوبــر الــدمــشــقــي الـــواقـــعـــة فـــي الــقــســم 
الــشــرقــي مــن الــعــاصــمــة بــمــحــاذاة األطــــراف 

الغربية للغوطة الشرقية«.
فـــي ســيــاق آخــــر، تــواصــلــت عــمــلــيــة »غــصــن 
التركي وفصائل  الجيش  بقيادة  الزيتون« 
ضد  املسلحة  الــســوريــة  للمعارضة  تــابــعــة 
فــي منطقة عفرين  على  الكردية  الــوحــدات 
القوات  وأعلنت  التركية.  السورية  الــحــدود 
املسلحة التركية، أمس األحد، أنها »قصفت 
مواقع عسكرية تابعة للوحدات الكردية في 
ريحانلي  ألقــضــيــة  مقابلة  عــفــريــن،  منطقة 

وقرقخان ووالية هاتاي«.

متابعة

قصفت القوات التركية 
مواقع عسكرية تابعة 

للوحدات الكردية

التوتر هدية »إيرانية« لنتنياهو؟

حيفا ــ العربي الجديد

ــي، يــــــوم الــســبــت  ــ ــنــ ــ ـــل الـــتـــصـــعـــيـــد األمــ
ّ
تـــمـــث

 غــــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
ّ
ــي، بــــشــــن ــ ــاضـ ــ املـ

ــــر اإلســـرائـــيـــلـــيـــون  ــة، ذكـ ــوريــ ــداف فــــي ســ ــ ــ أهـ
 عــن إســقــاط 

ً
أن »بــعــضــهــا إيـــرانـــيـــة«، فــضــال

طياريها  أحــد  وإصــابــة  إسرائيلية  مقاتلة 
ــراح خـــطـــيـــرة بـــعـــد إطــــــــالق صــــواريــــخ  ــ ــجـ ــ بـ
ســوريــة بــاتــجــاهــهــا، وقـــد ســبــق ذلـــك اعــالن 
إيرانية«  مسّيرة  طــائــرة  »إســقــاط  إسرائيل 
اخترقت أجــواءهــا، األمــر الــذي نفته إيــران. 
وهــــذا الــتــصــعــيــد قـــد يــشــّكــل هــديــة لرئيس 
حاصر 

ُ
وزراء االحتالل بنيامن نتنياهو، امل

بشبهات الفساد، إذ من املنتظر عقد شرطة 
ــادة الــنــظــر بقضية  ــ ــتــــالل، جــلــســة، إلعــ االحــ
بالتحقيقات  املــتــعــلــقــة  الــتــوصــيــات  تــقــديــم 
مع نتنياهو، والتي كان ُيتوقع أن تقدمها 
هــذا األســبــوع. وقــالــت مــصــادر فــي الشرطة 

»لم  إنــه  »هــآرتــس«،  لصحيفة  اإلسرائيلية 
يكن باإلمكان نقاش هذا األمر يوم السبت، 
واألمر األساسي الذي يستدعي تأجيل نشر 
التوصيات هو أن قيادة الشرطة ال تريد أن 
بنتنياهو  اإليــقــاع  يريد  مــن  بمظهر  تظهر 
بـــأي ثــمــن، وأنــــه يــمــكــن تــأجــيــل الــتــوصــيــات 

لبعض الوقت«.

تأجيل التوصيات
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــــى ضـــــــوء الـــتـــصـــعـــيـــد عــ ــلـ ــ وعـ
 عــن عـــدم وضـــع الصيغة 

ً
الــشــمــالــيــة، فــضــال

النهائية لتوصيات الشرطة، قررت الشرطة 
اإلســرائــيــلــيــة بــقــيــادة املــفــتــش الـــعـــام رونـــي 
الـــشـــيـــخ، إعــــــادة الــنــظــر فـــي تــوقــيــت تــقــديــم 
الــتــوصــيــات، رغــم الــتــوتــر الكبير فــي األيــام 
ح 

ّ
األخيرة بن الشيخ ونتنياهو، بعد أن مل

نتنياهو  أن  إلــى  تلفزيوني  لــقــاء  فــي  األول 
لجمع  استأجر خــدمــات محققن خــاصــن، 
ــة الــــذيــــن  ــشــــرطــ مــــعــــلــــومــــات عـــــن ضــــبــــاط الــ

يقومون بالتحقيق في ملفاته.
وأثارت تصريحات الشيخ، في حينه، غضب 
الــذي رد من خــالل صفحته على  نتنياهو، 
 كبيرًا يخيم 

ً
بــأن هنالك »ظـــال »فــيــســبــوك«، 

عــلــى عــمــل الــشــرطــة وتــوصــيــاتــهــا املــرتــقــبــة 
التحقيقات« معه، معتبرًا أن تلميحات  في 
الــشــرطــة بحقه »خــطــيــرة وتستوجب  قــائــد 
فـــتـــح تــحــقــيــق مـــوضـــوعـــي وســـــريـــــع«. كــمــا 
ذكرت وسائل إعالم عبرية، بعد تصريحات 
بتقديم  يفّكر  نتنياهو  »مكتب  أن  الــشــيــخ، 
التوصيات  نشر  يمنع  للمحكمة  الــتــمــاس 

قــبــل الــتــحــقــيــق بــتــصــريــحــات الــقــائــد الــعــام 
للشرطة«.

فــــي الـــســـيـــاق، ذكــــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحرونوت« اإلسرائيلية، في عددها الصادر 
أمــس األحـــد، أن »هــنــاك جهات فــي الشرطة 
اإلسرائيلية، ترى أنه في هذه املرحلة التي 
األوضــاع  بتطورات  نتنياهو  فيها  ينشغل 
األمــنــيــة عــلــى الجبهة الــشــمــالــيــة، لــيــس من 
الالئق نشر التوصيات ضده، وسيكون من 

األجدر تأجيلها لبعض الوقت«.
ــوع املـــاضـــي،  ــبــ ــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن األســ وفـ
ــســــؤولــــن فــي  ــبــــار املــ ــيـــخ مــــع كــ ــاقــــش الـــشـ نــ
الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــــــرارات حــاســمــة 
التوصيات ضد نتنياهو في  عشية تقديم 
قضايا الفساد، مع االشتباه »بتلقيه رشوة 
والــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون وانــتــهــاك الــثــقــة«، 
والقضية  و2000«.   1000« القضيتن  فــي 
األولــــــى مــتــصــلــة بــحــصــول نــتــنــيــاهــو على 
ــال أعــمــال وأصــدقــاء  مــبــالــغ وهــدايــا مــن رجـ
من خارج إسرائيل بشكل مخالف للقانون، 
بينما الثانية متعلقة بمحاوالت نتنياهو، 
خـــالل عـــام 2014، الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مع 

ناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت«، نوني 
املناهض  الــتــحــريــر  لتعديل خــط  مــوزيــس، 

لنتنياهو في الصحيفة.

الئحة اتهام
ومن املنتظر أن توصي الشرطة في قضية 
اتــهــام ضــد رئيس  الــهــدايــا، بتقديم الئــحــة 
الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، بــعــد تــشــكــيــل قــاعــدة 
أدلـــــة ضـــــده، لــكــن »الـــهـــديـــة« الـــكـــبـــرى الــتــي 
الــطــائــرة املــســّيــرة »اإليـــرانـــيـــة«، إن  جلبتها 
الى  تــؤدي  الــروايــة اإلسرائيلية، قد  صّحت 
ــــح بعض 

ّ
ــــك، مل تــأجــيــل الـــتـــوصـــيـــات. إلــــى ذلـ

اإلسرائيلين بمن فيهم أعضاء في البرملان 
»التصعيد  أن  إلــى  )الكنيست(  اإلسرائيلي 
على الجبهة الشمالية له عالقة بالتحقيقات 
الجارية مع رئيس الحكومة نتنياهو«، لكن 
آخـــريـــن حــتــى مـــن أحـــــزاب املــعــارضــة أبـــدوا 
مــواقــف مــؤيــدة لــلــغــارات اإلســرائــيــلــيــة »فــي 

سبيل الدفاع عن النفس«.
لحزب  السابقة  الرئيسة  موقف  الفتًا  وكــان 
»مـــيـــرتـــس« الـــيـــســـاري زهـــافـــا غــلــئــون، الــتــي 
اعتادت كيل التهم لنتنياهو، ولكنها خرجت 
مدافعة عنه هذه املرة، معتبرة أن »نظريات 
املؤامرة التي تشهدها الشبكة، بأن نتنياهو 
بادر إلى خلق حرب من أجل إبعاد األنظار 
عن التحقيقات معه، غير صحيحة ومبالغ 
لم  بالتأكيد  »نتنياهو  أن  واعتبرت  فيها«. 
فقط  إسرائيلية  طــائــرة  إســقــاط  خلف  يقف 
ــل تــأجــيــل تــوصــيــات الـــشـــرطـــة. هــذه  مـــن أجــ

االدعاءات مهينة ومقززة«.

تقرير

لّمح إسرائيليون إلى 
أن التصعيد له عالقة 
بالتحقيق مع نتنياهو

برزت فرضية جديدة 
لدى االحتالل اإلسرائيلي 

بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، استغّل مسألة 

إسقاط الطائرة اإلسرائيلية 
للهروب من قضية 

الفساد الُمحاصر بسببها

وائل قنديل

عندما تذهب األمم الحقيقية إلى 
الحروب الحقيقية، يكون الكل في 
واحد، ذلك أن الوجع يكون واحدًا، 
واألمل في الخالص واحدًا، أيضًا، 

لذلك ال تعرف الحروب املقدسة 
االنقسام، وال التفاوت في املشاعر.
لكن هذا مرتبط، على نحو وثيق، 

بمدى تصديق مكونات األمة ملكونات 
الصورة التي يرسمها حكامها 

للحالة، التي تجعل الذهاب للمعركة 
هو خيار الجميع، وإن لم يكن كذلك 
فهو هم الجميع وشغلهم الشاغل، 
محى في تلك اللحظة الفواصل 

ُ
فت

بني املعارضني واملؤيدين، شريطة 
أن تكون منطلقات الحرب واضحة، 
والعدو األساسي معروفًا ومدركًا 

بالحواس.
هل علمت قبل حرب أكتوبر/ تشرين 

األول 1973 انقسامًا بني مكونات 
األمة املصرية والعربية؟ هل سمعت 
عن اشتباك بني فئات املجتمع حول 
جدوى الحرب وأهميتها وقدسيتها؟

كان الكل، املعارضة قبل املواالة، 
مدركًا من هو العدو، وموقنًا بأنها 
معركة املجموع، ال معركة سلطة أو 

قيادة تبحث عن صورة مرصعة 
بالنياشني ومزينة بأكاليل الغار، إذ 

 
ً
كانت الحرب في داخل كل دار، قتاال

مفروضًا يستوجب التنازل عن 
احتياجات ومطالب الذات الفردية، 

تحقيقًا لحلم الذات الجمعية في 
الكرامة ورد االعتبار.

كان الطفل، قبل الشيخ، يعرف عدوه، 
ويتحسس وجعه، ويشهر حلمه 

سيفًا في معركة نقية ونظيفة، ومن 
ثم كان الجميع وكأنهم خارجون 

لصالة عيد، ال أحقاد وال ضغائن وال 
تفكير في رواسب مجتمعية صغيرة، 

حتى إنه قيل إن اللصوص توقفوا 
عن السرقة في ذلك الوقت، فلم تشهد 

الجبهة الداخلية ما يخدش صمود 
جبهات القتال في قلب املعركة.
قارن بني تلك الصورة القديمة، 

التي كان فيها العدو عدوًا للجميع، 
وبني ما تسمع عنه اآلن في سيناء، 

ستجد العتامة والتحايل، اآلن، مكان 
النقاء والوضوح، فيما سبق، إذ كان 

املجتمع متصالحًا مع ذاته، وقبل ذلك 
متصالحًا مع تاريخه وقيمه وهويته.

ما تدور اآلن في سيناء، هي حرب 
عبد الفتاح السيسي وحده، ضد 

عدو هو من استدعاه وغذاه وتركه 
يتوحش، ليستخدمه فزاعة في وجه 
كل من يطلب العدل ويحلم بالحرية 
ويناضل من أجل املساواة والكرامة. 
هي حرب من أجل الصور واللقطات، 

بغية تصنيع زعامة من الالشيء، 
ناهيك أن التاريخ لم يعرف حربًا 

محترمة بمشاركة العدو األصلي 
والحقيقي، ضد عدو مصنوع في 

ورش األعداء التاريخيني. كانت كل 
حروبنا املحترمة، املقدسة، حتى 

التي انهزمنا فيها، من أجل سيناء 
وفلسطني، وليست حروبًا على سيناء 

وفلسطني، وبمباركة ودعم أعداء 
سيناء وفلسطني، ولذلك كانت األولى 

معركة الجميع، فيما الثانية معركة 
الباحثني عن مجد مغزول بخيوط 

العدو، وموشى بنياشينه. أيضًا، ال 
تذهب األمم إلى الحروب الحقيقية، 
بينما هي تعتقل وتهني محاربيها 
السابقني، رئيس األركان األسبق 

الفريق سامي عنان كمثال، وتختطف 
محبيها وثوارها من منازلهم 

وتعتقلهم وتذيقهم صنوف التنكيل 
وتعاديهم، قائمة طويلة تمتد ملئات 
األسماء آخرها محمد القصاص 

القيادي بحزب مصر القوية.
ال تكون الحرب مقدسة ونظيفة 

حني تدك بيوت أصحاب البلد وتهلك 
حرثهم وزرعهم، بينما ال يخجل 

خبراء الزمن املعوج من اإلفصاح عن 
أن الحرب على سيناء تحقق مصلحة 

كبرى إلسرائيل، التي هي العدو، 
مهما حاولوا تسميم آبار الوعي 

بحكايات الحرب على اإلرهاب.
سيبتزونك ويطعنون في وطنيتك 

وانتمائك ألنك تريد أن تحتفظ 
بعقلك وقلبك، سليمني، وسيتهمونك 
بالخيانة ألنك ال توافق على محرقة 
تجري في سيناء، وترفض محرقة 

أخرى تدور منذ أربع سنوات في 
الداخل، تمزق كل وشائج املجتمع، 

وتعدم أبرياءه، وتصنع من معارضي 
الحمق السلطوي أعداء، تقدم 

رؤوسهم قرابني يومية، طلبًا لرضا 
األعداء الحقيقيني.

هي الحرب: عندما 
تكون مقدسة

مرور
الكرام
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45
سياسة

  شرق
      غرب
ترامب متشكك في 

سعي إسرائيل للسالم

ــالـــد  األمـــيـــركـــي دونـ الـــرئـــيـــس  رأى 
تـــــرامـــــب )الـــــــصـــــــورة( فـــــي مــقــابــلــة 
مــــع صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم« 
ــه  ــــس األحــــــــد، أنـ ــلــــيــــة، أمــ اإلســــرائــــيــ
»ليس متأكدًا بالضرورة من سعي 
إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سالم 
مع الفلسطينيني«. وأضاف ترامب 
إلقامة  يسعون  ال  »الفلسطينيون 
الــــســــالم، كــمــا أنـــنـــي لــســت مــتــأكــدًا 
بــــالــــضــــرورة أن اســـرائـــيـــل تــســعــى 
لـــصـــنـــع الـــــســـــالم. لــــذلــــك ســنــكــتــفــي 

بمراقبة ما سيحدث«. 
)فرانس برس(

مخطط لبؤرة استيطانية 
جديدة جنوبي نابلس

أقـــام املــســتــوطــنــون اإلســرائــيــلــيــون 
عددًا من الكرفانات الحديدية، على 
ــى الــجــنــوب  ــي بـــلـــدة بــيــتــا إلــ ــ أراضــ
مـــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الضفة 
الغربية املحتلة. وقال رئيس بلدية 
بيتا، فــؤاد معالي إن »أعـــداد هذه 
املــنــشــآت يـــزداد كــل يـــوم، وذلـــك في 
مــخــطــط اســتــيــطــانــي إلقـــامـــة بـــؤرة 
أراضـــي  حــســاب  عــلــى  استيطانية 
الفلسطينيني«. ولفت إلى أن »قوات 
ــــالل تـــحـــمـــي وتــــشــــرف عــلــى  ــتـ ــ االحـ
وتوفر  االستيطاني،  املخطط  هــذا 
ــة لــلــمــســتــوطــنــني  الــحــمــايــة الــــالزمــ

للعمل في املنطقة«.
)العربي الجديد(

األحمد في القاهرة
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــل وزيـــــــــــــــر الــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
ــكــــري، عــضــو  ــــري، ســـامـــح شــ ــــصـ املـ
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــحــركــة »فـــتـــح«، 

ــورة(، أمـــس  ــزام األحــــمــــد )الـــــــصـــــ عـــــ
األحـــــد، لــلــتــبــاحــث بـــشـــأن الــقــضــيــة 
ــة  ــنـ ــديـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ووضــــــــــع مـ
الــقــدس املــحــتــلــة. وأشــــار املــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، 
املــســتــشــار أحــمــد أبـــو زيـــد، إلـــى أن 
الحديث »تطّرق إلى آخر التطورات 
الفلسطينية«.  بالقضية  الخاصة 
وتـــأتـــي زيــــــارة األحـــمـــد ووفـــــد من 
ــرة فــي  ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ حــــركــــة »فــــتــــح« إلــ
وقــت يتواجد فيها وفــد من حركة 
ــة إســـمـــاعـــيـــل  ــاســ ــرئــ »حــــــمــــــاس«، بــ
هــنــيــة، رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي 
من  عــدد  بشأن  للتباحث  للحركة، 

القضايا، من بينها املصالحة.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل 9 من أسرة
واحدة بغارات للتحالف

قــتــل وأصــيــب تسعة مــن املــدنــيــني، 
من أسرة واحدة، جراء غارة جوية 
ملــقــاتــالت الــتــحــالــف الــعــربــي الـــذي 
ــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، فـــي مــحــافــظــة  تـ
ــن، أمـــس  ــمــ ــيــ ــدة، غــــربــــي الــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
األحـــــــد. وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لــجــمــاعــة أنـــصـــار 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني(، أن »الــتــحــالــف 
نــفــذ غــــارة عــلــى األقـــــل، اســتــهــدفــت 
بمديرية  الشرجة،  قرية  في  منزاًل 
الجراحي، ما أدى إلى سقوط قتلى 

من أفراد أسرة واحدة«. 
)العربي الجديد(

السفارة األميركية تسّرح
 موظفيها في صنعاء

كــشــفــت وثــيــقــة تـــداولـــهـــا يــمــنــيــون 
على شبكات التواصل االجتماعي، 
أمــــس األحـــــد، عـــن تــســريــح ســفــارة 
الــواليــات املــتــحــدة فــي الــيــمــن، 360 
سنوات  ثــالث  بعد  موظفيها،  مــن 
ــا.  ــهــ عـــلـــى إغـــــــالق الــــســــفــــارة أبــــوابــ
والوثيقة عبارة عن رسالة وّجهها 
ــركــــي لـــــدى الـــيـــمـــن،  ــيــ الـــســـفـــيـــر األمــ
أفــادت  املوظفني،  إلــى  ماثيو تولر، 
أن »الــســيــاســات الــجــديــدة لــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، تــقــتــضــي 
تسريح 360 من املوظفني املحليني 
الذين هم حاليًا في إجــازة، بسبب 

إغالق السفارة«. 
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم

برزت في شوارع بغداد ومدن عراقية جنوبية 
ــادة  ــــرى ظـــاهـــرة انــتــشــار صــــور زعـــمـــاء وقــ أخـ
الــحــشــد الشعبي وقــتــالهــم بــأشــكــال وأحــجــام 
األمــر حد  وبلغ  متفاوتة،  مختلفة وشــعــارات 
والساحات  للشوارع  الرسمية  األسماء  إلغاء 
وقيادات  زعماء  بأسماء  واستبدالها  العامة 
وقتلى تلك املليشيات. كما بات يمكن مالحظة 
ــود ســـبـــاق بـــني الــفــصــائــل فـــي تــخــلــيــد أو  ــ وجـ
ــقــــدوا مــــن زعــمــائــهــم  ــاء مــــن فــ ــمــ اســـتـــذكـــار أســ
وكــأنــهــا مــحــاولــة إلثـــبـــات مـــن قــاتــل أكــثــر من 

اآلخر في هذه الحرب.
ويــنــتــقــد بــعــض ســـكـــان الــعــاصــمــة ظــاهــرة 
انـــتـــشـــار صــــور قــتــلــى الــحــشــد فـــي شــــوارع 
متفرقة من مناطقهم وبأحجام كبيرة، فيما 
يــرى قياديون في الحشد الشعبي أن نشر 
صــــور قــتــالهــم فـــي الـــطـــرق الــعــامــة واألزقــــة 

مدعاة لالفتخار وواجب إنساني.

صنعاء، تعز ـ العربي الجديد

ــالـــف الـــعـــربـــي  ــتـــحـ ــيـــطـــرة الـ ــنـــاطـــق سـ فــــي مـ
ــة واإلمـــــــــــارات فــي  ــعـــوديـ ــوده الـــسـ ــقــ الــــــذي تــ
ــرق الــيــمــن، لـــم يكن  مــحــافــظــات جــنــوب وشــ
هناك اختالف كبير عن املناطق الخاضعة 
)الحوثيني(،  الــلــه  أنــصــار  جماعة  لسيطرة 
االحتفال  مــحــدوديــة  أو  غــيــاب  على صعيد 
بالذكرى السابعة لثورة 11 فبراير/شباط 
والقوى  املكونات  يمنع  لــم  ذلــك  لكن   ،2011
الثورية من االحتفال في محافظات أخرى. 
كما لم يقلل األمــر من إحياء املناسبة على 
أعــلــى املــســتــويــات، إذ احــتــفــى بــهــا الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي، بخطاب 

مطول حمل العديد من الرسائل.
ــرة، الـــرئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــم تـــثـــن الــــتــــطــــورات األخــ ــ ولــ
اليمني عبدربه منصور هادي، عن تجديد 
انحيازه لثورة فبراير التي صعدت به إلى 
الــرجــل األول فــي السلطة، ودافـــع في  موقع 
الــثــورة  ألــقــاه ليل السبت عــن  الـــذي  خطابه 

مـــع الــعــلــم أن الـــحـــرب الـــتـــي قـــادتـــهـــا الـــقـــوات 
العراقية مدعومة بمليشيات الحشد الشعبي 
على تنظيم »داعــش«، خلفت أكثر من 35 ألف 
قتيل وجريح من مليشيا الحشد وحده، على 
املاضية، وتركت  الثالث  الحرب  مدى سنوات 
تــداعــيــات اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة عــلــى الــشــارع 
بــغــداد  املحتلة لتشمل  املـــدن  تــعــدت  الــعــراقــي 
ومــدن جنوب العراق التي تحولت إلــى خزان 
بــشــري لــرفــد فــصــول املــعــركــة حــتــى نهايتها 
مطلع العام الحالي بإعالن النصر التام على 
التنظيم وطرده من جميع مدن العراق. وكان 
األمني العام ملليشيا عصائب أهل الحق، قيس 
الــخــزعــلــي، قــد أعــلــن فــي 14 ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، عن عدد قتلى الحشد الشعبي 
فــي املــعــارك الــتــي جـــرت للقضاء عــلــى تنظيم 
»داعـــــش« فـــي الـــعـــراق، مــبــيــنــًا أنــهــم تـــجـــاوزوا 
. وقال الخزعلي في كلمة متلفزة، 

ً
الـ7637 قتيال

إن »الحشد قدم في معارك تحرير العراق دماًء 
غالية يجب حفظها وعدم نسيانها«.

وقـــــال املــــواطــــن حــســن رجـــــب، فـــي حـــديـــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا يــحــدث فــي بغداد 
ــن خـــالل  ــ ــن قــــاتــــل داعــــــــش مـ ــ ــغــــالل ملـ ــتــ ــو اســ ــ هـ
نــشــر صـــورهـــم مــصــحــوبــة بــشــعــارات لبعض 
من  السياسية  واألحــــزاب  املسلحة  الفصائل 
مستغلة  الــخــاصــة  ملصالحها  الــتــرويــج  أجـــل 
هذه التضحيات«. ولفت إلى أن »بغداد مليئة 
لهم،  املــوتــى، ومــع كل احترامنا  اليوم بصور 
ولــكــن الــغــريــب هــو أن نــجــد صـــورًا لقتلى من 

دول الجوار ولرموز دينية ليست عراقية«.
واعتبر رجب أن »اإلساءة لشوارع بغداد باتت 
وكــأنــهــا حــركــة مــقــصــودة مــن جــهــات بعضها 

الشماغ اإليراني، الذي بات يسمى في العراق 
أغلب  أن  إلــى  وأشــار  الخامنائية(«.  )الغترة  بـ
مــطــابــع ضخمة  اآلن  تمتلك  الــحــشــد  فــصــائــل 
لـــطـــبـــاعـــة مـــنـــشـــوراتـــهـــا الـــتـــرويـــجـــيـــة وصــــور 

قتالها.
من جانبها، بّينت أمانة بغداد، وهي املسؤولة 
عن نظافة العاصمة وجماليتها، أنها »تسمح 

االنقالب.  قبل  خــالل سنوات  أنجزته  وعما 
ــيـــع  ــابـ ــدن فــــي األسـ وحــــضــــرت تـــــطـــــورات عــــ
األخــيــرة في خطابه، إذ اعتبر ما حــدث في 
عـــدن أخــيــرًا مــن اشــتــبــاكــات دامــيــة مؤسفة، 
ــام شــعــبــنــا وأشــقــائــنــا في  ــــذار أمــ »جــــرس إنـ
الــتــحــالــف الــعــربــي يــنــبــهــهــم ملـــن يــحــاولــون 
حـــرف مــســار مــعــركــة الــيــمــن والــخــلــيــج ضد 
املشروع اإليراني باتجاه مشاريع تدميرية 
صــغــيــرة«، إشـــارة إلــى مــا شهدته عـــدن، من 
مـــحـــاولـــة انــقــالبــيــة مـــن قــبــل االنــفــصــالــيــني 

املدعومني إماراتيًا.
ــا حــمــلــتــه  فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كــــــان أبــــــــرز مـــ
الـــذكـــرى الــســابــعــة لــلــثــورة، حــالــة املكاشفة 
السعودية وبني  الــذي تقوده  التحالف  بني 
ــراف وتـــيـــارات فــاعــلــة فــي ثـــورة فــبــرايــر/ أطــ

شــبــاط، على ضــوء تــحــوالت الــعــام األخــيــر، 
ــــورة فــبــرايــر الـــتـــي صــمــدت  خــصــوصــًا أن ثـ
في وجه االنقالب، و»الــثــورة املضادة« وإن 
كـــانـــت األخـــيـــرة تــعــرضــت لــضــربــة قــاصــمــة 
بــتــفــكــك تـــحـــالـــف صــــالــــح والــــحــــوثــــيــــني، إال 
أن ذلـــك ال يــعــنــي نــهــايــة املــخــاطــر، بــوجــود 
التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات، 

واستمرار سيطرة الحوثيني على صنعاء.
وحــــازت األزمــــة مــع الــتــحــالــف عــلــى نصيب 
األســد، من خطاب متلفز، وجهته الناشطة 
اليمنية، الحاصلة على جائزة نوبل للسالم 
في العام 2011، توكل كرمان، ليل السبت، إذ 
قالت إن »كثيرًا من اليمنيني لم يكن لديهم 
مشكلة في البداية مع التحالف العربي الذي 
الشرعية  السلطة  يــســاعــد  أنـــه ســـوف  أعــلــن 
ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي في 

إســقــاط االنــقــالب ومساعدته فــي إنــجــاز ما 
االنتقالية...  العملية  تبقى من استحقاقات 
لــكــن اتــضــح أن الــتــحــالــف يــكــذب ويــمــارس 
أجــنــدة خاصة  تنفيذ  الــخــداع ويعمل على 
بـــه ال عــالقــة لــهــا بــمــســاعــدة الــيــمــنــيــني، وال 
األمــن،  بــقــرارات مجلس  الشرعية، وال  دعــم 
التحالف،  اتهمت  بل تتعارض معها«. كما 
ــيـــني ملـــمـــارســـة  بـــاســـتـــبـــدال انــــقــــالب الـــحـــوثـ
لليمن، ومحاولة تقسيمه،  أبشع«  »احتالل 
واعـــتـــبـــرت أن »كــــل مــنــطــقــة يــتــم تــحــريــرهــا 
هي  الــشــرعــيــة  للسلطة  تسليمها  يــتــم  وال 
منطقة محتلة«، داعية اليمنيني إلى العمل 
الهيمنة  مظاهر  كــامــل  ورفـــض  لتحريرها، 

واالحتالل.
كما عكست الفعاليات التي أقيمت أو حجبت 
فــي ذكــرى الــثــورة رســائــل عــدة. واحتضنت 
مدينة تعز، ثالث أهم املدن اليمنية، الجزء 
الفعاليات الجماهيرية ومظاهر  األكبر من 
االحتفال بالذكرى السابعة للثورة، إذ أقيم 
وخطابات  كرنفالي  مهرجان  األحـــد،  أمــس 
بحضور جموع حاشدة . ووصفت مصادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، االحــتــفــاالت  مــحــلــيــة لـــ

التي شهدتها تعز اليومني املاضيني، بأنها 
أعـــادت زخــم الــثــورة والــحــراك السلمي إلى 
التي تعيشها منذ  املــأســاة  املدينة، في ظل 

ما يقرب ثالث سنوات.
أما مأرب التي باتت من أبرز املدن املركزية 
ــن، فـــشـــهـــدت احــــتــــفــــااًل خــطــابــيــًا  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فـ
ــــرى الــــــثــــــورة، بـــحـــضـــور جــمــع  ــذكـ ــ وفـــنـــيـــًا بـ
ــلـــيـــة واملــــســــؤولــــني  ــيـــات املـــحـ ــن الـــشـــخـــصـ ــ مـ
ــازت  ــحــ ــي انــ ــتــ الـــحـــكـــومـــيـــني والـــــقـــــيـــــادات الــ
الـــثـــورة. غــيــر أن مــصــادر محلية قالت  إلـــى 
عبدالله  علي  مقتل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــيــــرة عــلــى أيـــدي  صـــالـــح، فـــي الـــشـــهـــور األخــ
حلفائه الحوثيني، ألقى بظالله، على حجم 
ونسبة االحتفاالت، مقارنة بالعام املاضي.

وفي السياق نفسه، عكس موقف التحالف 
واإلمارات على نحو خاص، بوصفها الدولة 
التي تتولى واجهة نفوذ التحالف جنوبًا، 
نفسه على مستوى إحياء ذكرى الثورة في 
بــمــا في  الجنوبية والــشــرقــيــة،  املــحــافــظــات 
انعدمت  التي  عــدن،  املؤقتة  العاصمة  ذلــك 
الــثــورة إلى  فيها مظاهر االحــتــفــاء بــذكــرى 
حد كبير، مثلما هو باملدن اليمنية األخرى 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــني، الــذيــن 
»الـــثـــورة املـــضـــادة«،  تــحــالــفــوا مــع صــالــح بــــ
وقتلوه في نهاية املطاف، لكنهم يعتبرون 
تاريخ   ،2014 سبتمبر/أيلول  مــن  ـــ21  الـ أن 
ــن قـــبـــلـــهـــم، هــــو ذكــــرى  ــيـــاح صـــنـــعـــاء مــ ــتـ اجـ
بنظر  هــو  فيما  »ثــــورة«  عليه  يطلقون  مــا 
التي  »النكبة«  تاريخ  اليمنيني  من  الكثير 
مــهــدت ملــا لحقها مــن حـــرب أهــلــيــة وتــدخــل 

عسكري خارجي.

مـــعـــروف وهــــي أحــــــزاب مــتــنــفــذة فـــي الـــدولـــة، 
وبعضها اآلخر غير معروف ويبدو أنها أياٍد 

إقليمية«.
وتستغل مليشيا الحشد الشعبي اإلمكانيات 
املــــاديــــة مـــن مــخــصــصــات ورواتـــــــب ومــكــاتــب، 
حصلت عليها من الحكومة العراقية، في نشر 
أيديولوجيتها التوسعية، من خالل التطبيع 

مع اللغة الفارسية.
وفي السياق، أكد مصدر مسؤول اشترط عدم 
»العربي الجديد«، أن »الكثير من  ذكر اسمه، لـ
صور قتلى الحشد الشعبي، ال سيما من الذين 
دربــوا في إيــران، وقاتلوا في سورية ومــن ثم 
العراق، ُكتبت أسماؤهم بالخط الفارسي، مع 
مالبسه  وتحويل  األصــلــي  القتيل  زي  تغيير 
ــثــــوري اإليــــرانــــي ووضـــع  إلــــى زي الـــحـــرس الــ

بــتــعــلــيــق صـــور الــقــتــلــى مـــن الــحــشــد الشعبي 
ــة، شـــرط  ــيــ ــراقــ ــعــ ــنــــوف الـــــقـــــوات الــ ــــي صــ ــاقـ ــ وبـ
االبـــتـــعـــاد عـــن الــعــشــوائــيــة واحــــتــــرام املــنــاطــق 

العامة ورغبة السكان«.
وقــال املتحدث اإلعالمي باسم األمانة، حكيم 
عبد الزهرة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــتــــرم تـــضـــحـــيـــات قــــــــوات الـــحـــشـــد  »نــــحــــن نــــحــ
بتعليق صورهم  العشوائية  لكن  وأرواحــهــم، 
ــوارع بـــغـــداد وأحــيــائــهــا مــرفــوضــة وال  ــ فـــي شـ
نسمح بها«. ولفت إلى أن »فــرق عمل األمانة 
مشغولون  ونحن  التجاوزات،  برفع  مستمرة 
ــام بفتح الــطــرق املــغــلــقــة، أمـــا قضية  هـــذه األيــ
الصور فهي حساسة ألنها تتعلق بإحساس 

الناس ومشاعر أهالي القتلى«.
وأشــــار إلـــى أن »بــعــض رجــــال الــديــن الشيعة 
ــم، وأمـــــــــروا بــرفــع  ــ ــــورهـ ــوا أن تــعــلــق صـ رفــــضــ
الصور إذا كانت تعترض طريق املواطنني أو 
مــع صور  أيضًا  واألمـــر  لهم مضايقة،  تسبب 
تعيق  التي  فالصورة  الشعبي،  الحشد  قتلى 
الــســيــارات، نــقــوم بنقلها  مسير املــواطــنــني أو 

إلى مكان آخر، أو نأمر برفعها«.
مـــن جــهــتــه، رأى الــقــيــادي فـــي مــيــلــشــيــا بـــدر، 
إحدى فصائل الحشد الشعبي، كريم النوري، 
أن »نــشــر وتعليق صـــور شــهــداء الــحــشــد ما 
هـــو إال مـــدعـــاة فــخــر ووفــــــاء مـــلـــزم، وواجــــب 
إنــســانــي وشــرعــي عــلــى كــل عــراقــي شــريــف«. 
وأضــــاف، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »كــل األمـــم فــي الــعــالــم تفتخر بتضحيات 
أبــطــالــهــا مــن الــذيــن ضــحــوا مــن أجــلــهــا، ومــن 
غير املنطقي االستكثار بوضع صورهم في 

شوارع العاصمة«.

مؤتمر 
إعادة إعمار 

العراق

قرارات 
المراوحة 

في المكان

ــل الــــعــــراق. ــ وبـــحـــث الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي داخــ
في هذا السياق، ذكر نائب وزيــر الخارجية 
ــه، فـــــي حـــديـــث  ــ ــلـ ــ ــارالـ ــ ــجـ ــ الــــكــــويــــتــــي خــــالــــد الـ
املـــؤتـــمـــر  ــــن  مـ األول  »الـــــيـــــوم  أن  صــــحــــافــــي، 
ســيــخــّصــص لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
الــيــوم  أمـــا  الــكــويــتــيــة،  الكويتية منها وغــيــر 
الــذي  الــخــاص  للقطاع  فسيخّصص  الثاني 
ــــى فـــي مــؤتــمــر معني  ســيــشــارك لــلــمــرة األولـ
تم تسجيل نحو 1800 شركة  إذ  باملانحني، 
ــل أعــــمــــال، وســيــتــم االفـــتـــتـــاح الــرســمــي  ــ ورجـ
بــحــضــور الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي الــيــوم 

الثالث«.
ــداف الــســيــاســيــة التي  ــ وعــلــى الــرغــم مــن األهـ
ــكــــويــــت الســـتـــضـــافـــة املـــؤتـــمـــر،  حــــّددتــــهــــا الــ
الــعــراق  اســتــقــرار  فــي  املساهمة  فــي  املتمثلة 
والــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات املــســلــحــة، لخلق 
توازن سياسي في املنطقة بني الدول الكبرى 

تــعــد تــمــلــك أوراق قـــوة تــذكــر، ال ســيــمــا بعد 
تخلي الدول العربية عنها«. وأوضح املصدر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــســعــوديــة ودواًل  لـــ
القيادة، وطلبت  مع  تواصلت  أخــرى  عربية 
األميركي،  الرئيس  صفقة  رفــض  عــدم  منها 
دونــــالــــد تــــرامــــب، إال بــعــد أن تــطــلــع عــلــيــهــا، 
القيادة  تعتقده  الــذي  بالسوء  ليست  ألنها 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وقـــــال »حـــتـــى األوروبــــيــــون 
تفاصيل  ملعرفة  االنتظار  عباس  من  طلبوا 

صفقة ترامب قبل أن يرفضها«.
 عــــمــــا ذكــــــــر، يــــؤكــــد مــــصــــدر آخـــــر، 

ً
وفـــــضـــــال

ــنـــاك أوســـاطـــًا  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـ لــــ
الــقــيــادة الفلسطينية بــاتــت تــذهــب إلى  فــي 
إن حصول  قائلة  التفكير،  ذاتــه في  املنحى 
الفلسطينيني على 60 في املائة من الضفة 
الغربية حسب الصفقة ليس باألمر السيئ، 
في ظل عدم امتالك القيادة الفلسطينية أي 
خيارات أخــرى«. وقــال املصدر »هناك تخٍل 
ــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة،  عـــربـــي واضـــــح عـ
وتصريحات امللك األردنــي عبد الله الثاني 
ــــول عـــدم  ــاة( ســــي أن أن أخــــيــــرًا حـ ــنــ ــــى )قــ إلـ

الكويت ـ خالد الخالدي

إعمار  إعـــادة  أعــمــال مؤتمر  تنطلق 
العراق، اليوم اإلثنني، في العاصمة 
الكويتية، حتى يوم األربعاء املقبل، 
ــعــات بــحــضــور أكــثــر مــن 70 دولــة 

ّ
وســـط تــوق

وألـــفـــي شـــركـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عــشــرات املــنــظــمــات الــخــيــريــة، فــي ســعــي إلــى 
ــوال إلعــــادة إعــمــار املــدن  ــ ضــخ مــزيــد مــن األمـ
العراقية املتضّررة بفعل الحرب على تنظيم 
»داعش«. ومن املنتظر مناقشة املؤتمر، املقرر 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  برعاية 
الـــصـــبـــاح ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي واألمني العام لألمم املتحدة ورئيس 
البنك الدولي، ثالثة محاور هي: إعادة إعمار 
العراق، واالستثمار في كافة املناطق العراقية 
بما فيها الجنوب العراقي وإقليم كردستان، 

رام اهلل ـ نائلة خليل

يـــنـــهـــمـــك الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، وأعـــــــضـــــــاء مــن 
زيـــارات  فــي  الفلسطينية،  الــقــيــادة 
ــل الــنــجــاح فــي إيــجــاد إطــار  دولـــيـــة، عــلــى أمـ
دولي متعدد يأخذ على عاتقه رعاية عملية 
السالم، من دون الخوف من الواليات املتحدة 
بني  السالم  احتكرت عملية  التي  األميركية 
مطلق  بشكل  واإلسرائيليني  الفلسطينيني 

منذ اتفاق أوسلو في العام 1993.
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ــارات  ــيـ خـ أن  ويـــبـــدو 
تــــراوح مــكــانــهــا فــي مــا يــشــبــه شــــراء الــوقــت 
ال أكثر، على أمــل حــدوث تغيير إقليمي أو 
تظهر  إذ  الحالية،  املعادلة  من  يغير  دولــي 
تباطؤًا في تنفيذ أي قرار أو اتخاد خطوة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  إلـــى األمـــــام. واجــتــمــعــت 
قــــرارات  تطبيق  ملــنــاقــشــة  الــتــحــريــر  ملنظمة 
يــومــًا على   20 بعد نحو  املــركــزي،  املجلس 
اجتماع األخير، من دون اإلعالن عن تنفيذ 
أي من قرارات املجلس املركزي، في ظل فشل 
حـــركـــة »فـــتـــح« فـــي قـــيـــادة مــقــاومــة شعبية 
اإلعالمية  جــهــودهــا  رغــم  حقيقية  ميدانية 
ومحاوالتها الدؤوبة في األسابيع املاضية، 
أيــضــًا لجميع فصائل  ُيــحــســب  وهـــو فــشــل 

العمل الوطني الفلسطيني.
ــن قــــــــــرارات الــلــجــنــة  ــ ــن الـــــواضـــــح مـ ــ وبـــــــات مـ
الــتــنــفــيــذيــة، الــتــي اجــتــمــعــت فـــي الــثــالــث من 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الـــحـــالـــي، أن الــتــبــاطــؤ في 
تنفيذ قــرارات املجلس املركزي هو العنوان، 
قــرارات  لتنفيذ  قــررت تشكيل لجنة عليا  إذ 
املجلس املركزي، وطلبت من الحكومة البدء 
فـــورًا بــإعــداد خطط ومــشــاريــع لــخــطــوات فك 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ ــــاط مــــع االحــ ــبـ ــ االرتـ
كافة املستويات، من دون أن يكون هناك أي 
سقف زمني لهذه القرارات. وعلمت »العربي 
الــجــديــد« أن عــبــاس كــلــف أمـــني ســر اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير، صائب عريقات، 
ــي ســتــكــون  ــتــ ــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا، الــ ــــرؤس الـ ــتـ ــ بـ
التنفيذية  الــلــجــنــة  مـــن  بــمــشــاركــة عــضــويــن 
وعضوين من اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
وعــضــويــن مـــن الــحــكــومــة، بــســقــف زمــنــي لم 
يــحــدد بــعــد، بشكل يــؤكــد مــا ذهــب إلــيــه أحد 
»القيادة ستشتري  بأن  املطلعني  املسؤولني 
الــوقــت، ولــن تحرق جميع املــراحــل، ألنها لم 

 
ّ
وتقليل الــنــفــوذ اإليــرانــي فــي الــعــراق، بضخ

ــوال واالســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــ األمــ
للحكومة ورجــال  االقتصادية  األهـــداف  فــإن 

األعمال مهمة بالقدر السياسي أيضًا.
ــداف الــكــويــتــيــة مـــن خـــالل املــؤتــمــر  ــ ومـــن األهــ
ــل الــعــراق  إيـــجـــاد حــضــور ســيــاســي لــهــا داخــ
وتــــقــــديــــم نـــفـــســـهـــا كــــشــــريــــك مــــحــــايــــد وغـــيـــر 
متوّرط في أعمال العنف التي اشتعلت فيه، 
كجار عقالني  نفسها  تقديم  إلــى  بــاإلضــافــة 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الــســعــوديــة وإيــــران، 
الطرفني املتصارعني في املنطقة، وباإلضافة 
ومفيدة  الغربية  لــلــدول  صديقة  كونها  إلــى 
الداخلية،  الدبلوماسية  أزمــاتــه  فــي  لــلــعــراق 
ــلـــيـــم كــــردســــتــــان، أو  مـــثـــل أزمـــــــة انـــفـــصـــال إقـ

الخارجية.
ــاولـــني ورجــــــال األعـــمـــال  ــقـ ــتــــرط كـــبـــار املـ واشــ
الــكــويــتــيــني الــــذيــــن تــــضــــرروا بــفــعــل تـــراجـــع 
املشاريع  على  النفقة  وتقليل  النفط  أســعــار 
الــحــكــومــيــة فــي الــســنــوات األخـــيـــرة املــشــاركــة 
بــجــزء مــن »كعكة إعـــادة إعــمــار الـــعـــراق«، مع 
الكويتية.  التجارة والصناعة  مشاركة غرفة 
ى 

ّ
كما أن شركات املقاولة الخاصة بهم ستتول

جزءًا كبيرًا من مشاريع إعادة إعمار املناطق 
الشمالية وبناء الخدمات األساسية في مدن 

الجنوب العراقي.
تـــجـــارة  غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وقــــــال 
وصناعة الكويت، علي الغانم، في تصريحات 

التخلي عــن الـــدور األمــيــركــي، وعــدم وجــود 
خـــطـــة بـــديـــلـــة لـــــدى الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
السعودية  االتصاالت   عن 

ً
والعربية، فضال

بعدم التصعيد وانتظار تفاصيل الصفقة، 
يزيد من تشاؤم القيادة«.

لـــكـــن عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ملــنــظــمــة 
»العربي  لـ يؤكد  أحمد مجدالني،  التحرير، 

صحافية عــلــى هــامــش املــؤتــمــر، إن »الــغــرفــة 
ســتــشــارك فـــي االســتــثــمــار فـــي الـــعـــراق رفــقــة 
لالستثمار  الوطنية  والهيئة  الــدولــي  البنك 
فـــي الــــعــــراق، وإن هــنــاك مــؤتــمــرًا اقــتــصــاديــًا 
الحكومة  بــني  للتنسيق  الــغــرفــة  فــي  سيعقد 

العراقية والشركات الراغبة في االستثمار«.
ــبــــون أن تـــكـــون الـــطـــمـــوحـــات  ويـــتـــوقـــع مــــراقــ
الــكــويــتــيــة أبــعــد مـــن مــجــرد »تــنــفــيــع« بعض 
تصريح  بعد  خصوصًا  الكويتية،  الشركات 
نجل أمير البالد، النائب األول لرئيس مجلس 
ــوزراء، وزيـــر الــدفــاع الشيخ نــاصــر صباح  ــ الـ
إدارة مشروع  ى 

ّ
يتول الــذي  الصباح،  األحمد 

)مـــديـــنـــة الـــحـــريـــر( عــلــى الــــحــــدود الــكــويــتــيــة 
ــأن »املـــؤتـــمـــر ســيــمــثــل انــطــالقــة  ــ الـــعـــراقـــيـــة بـ
جديدة في التعاون األمني واالقتصادي بني 

البلدين«. 
ــر، الــــــــذي يـــتـــوقـــع أن  ــ ــيــ ــ ويـــضـــيـــف نـــجـــل األمــ
ى منصب رئاسة الــوزراء قريبًا، أن »ما 

ّ
يتول

ــعــــراق هـــو الـــتـــزام جــغــرافــي  بـــني الــكــويــت والــ
املـــؤتـــمـــر ســـيـــكـــون فــرصــة  وحـــــضـــــاري، وأن 
وفق  الكويت،  في  الشمالية  املنطقة  لتطوير 
لتكون  الحرير(  )طريق  واستراتيجية  رؤيــة 
منطقة استثمارية دولية وعاملية، وبالتعاون 

مع إيران والعراق«.
وتــحــاول الكويت إشــراك الــعــراق في مشروع 
الــحــريــر ومــيــنــاء مــبــارك الــصــبــاح الــــذي يقع 
سياسية  ملشاكل  بًا 

ّ
تجن الكويت،  شمال  فــي 

بــنــاء هذين  اســتــكــمــال  تــم  مــا  إذا  مستقبلية 
الخليج  مياه  سيحجب  فامليناء  املشروعني، 
الــعــربــي عـــن الــــعــــراق، مـــا يــعــنــي زوال املــنــفــذ 
الــبــحــري الــوحــيــد لــلــبــالد. وهـــو أمـــر يتفهمه 
ــكـــويـــت، الــخــبــيــر بــالــجــغــرافــيــا  نــجــل أمـــيـــر الـ
الـــســـيـــاســـيـــة وأثــــــرهــــــا فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــــــدول 

والحروب والنزاعات.
ــزلـــة ســيــاســيــة نــســبــيــة  وفــــرضــــت الـــكـــويـــت عـ
للبالد عام  العراقي  الغزو  على نفسها، بعد 
1990، بعد تأديتها دورًا محوريًا ومهمًا في 
سبعينيات  في  العربية  السياسية  القضايا 
العزلة  املاضي، لكن هذه  القرن  وثمانينيات 
 تــدريــجــيــًا عــقــب ســـقـــوط نــظــام 

ّ
بـــــدأت تـــخـــف

الــرئــيــس الــعــراقــي صــــدام حــســني عـــام 2003، 
وصـــعـــود قــــوى جـــديـــدة فـــي املــنــطــقــة، وعــلــى 

رأسها القوة اإليرانية.
عبد  واألكــاديــمــي  السياسي  الباحث  ويــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــرحــمــن املــطــيــري، لـــ
الــعــراق مـــأزق سياسي  »الــدعــم الكويتي فــي 
الناحيتني  من  لنا  مفيدًا  يبدو  فهو  بالفعل، 
ومضرًا  جانب  فــي  واالقتصادية  السياسية 
في جانب آخر، ألن الدول الكبرى التي دخلت 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق، مثل 
ــران، تــضــررت بــشــدة مــن هــذا  ــ الــســعــوديــة وإيـ
بــدولــة صغيرة تقع على  الــدخــول، فما بالك 
الحدود الجنوبية من العراق؟«. ويضيف أنه 
»إذا كان التدخل حتميًا فإنه يجب أن يكون 
عــقــالنــيــًا وغــيــر انـــدفـــاعـــي، بــمــعــنــى أن نــدعــم 
الحكومة العراقية  وحدها من دون أي حزب 
ل في الخالفات السياسية 

ّ
أو فصيل، وال نتدخ

الداخلية بني الطوائف واملليشيات املسلحة، 
وإال فإننا سنصبح جزءًا من املشكلة ونغرق 
في بحر األزمات السياسية هناك، خصوصًا 
الكويت  تــرى  العراقية  السياسية  الــقــوى  أن 
دولة مارقة ومتمردة على الجغرافيا وتجب 

إعادتها إلى الوطن األم وهو العراق«.
الكويتية  الخارجية  وزارة  في  املسؤول  لكن 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــمـــي يــــقــــول لــ ــعـــجـ عــــمــــر صــــالــــح الـ
 سياسيًا 

ً
الــجــديــد« إن »املــؤتــمــر ليس تــدخــال

أو اقتصاديًا كويتيًا في العراق، بل هو دعم 
خرجت  لدولة  ودبلوماسي  وسياسي  مالي 
مــن اإلرهــــاب حــديــثــًا، كــمــا حـــدث مــع مــشــروع 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ــ ــ مــــارشــــال فـــي أوروبـ
الثانية. وليست الكويت املساهم الوحيد في 
العراق، بل هناك أكثر  تمويل وإعــادة إعمار 
من 70 دولة ومئات املستثمرين من كل بقاع 
الــعــالــم جــــاءوا لــرؤيــة الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
واقتناصها هنا، والسبب الذي دعا الكويت 
لــتــنــظــيــم املــؤتــمــر هـــو مـــن أبــجــديــات الــعــلــوم 
السياسية، وهو أن استقرار الــدول املجاورة 

يعني استقرار دولتنا«.

لديها  الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن  الــجــديــد«، 
قــــــرارات املــجــلــس املـــركـــزي لــتــنــفــذهــا، وهــي 
قـــرارات بالغة األهــمــيــة«. وقــال إن »اجتماع 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير طلب من 
لتطبيق  عمل  وآلــيــة  خطة  الحكومة وضــع 
قرار فك االرتباط مع االحتالل اإلسرائيلي، 
وتم تشكيل لجنة عليا لوضع خطة وآليات 
عـــمـــل لــتــطــبــيــق قــــــــرارات املــــركــــزي املــتــعــلــقــة 
بـــالـــجـــوانـــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــقــانــونــيــة والـــوحـــدة الــوطــنــيــة واملــقــاومــة 
لتطبيق  الزمني  السقف  وحــول  الشعبية«. 
ــقـــرارات، قـــال مــجــدالنــي »أكــيــد هناك  هـــذه الـ
ــنــــي، وأتــــوقــــع أن يـــتـــم االنـــطـــالق  ســـقـــف زمــ
ــرارات بــشــكــل جــــدي قبل  ــ ــقـ ــ بــتــنــفــيــذ هــــذه الـ
ــــذا ما  نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي«. وأضـــــاف »هـ
وال  تفعله،  أن  الفلسطينية  للقيادة  يمكن 

يوجد شيء بديل«.
أما على صعيد التحرك الخارجي، فيلتقي 
عــبــاس الــيــوم الــرئــيــس الـــروســـي فالديمير 
ــدر عــــن الــكــرمــلــني  ــ ــان صـ ــيـ بــــوتــــني. وأفـــــــاد بـ
اآلراء حــول  الــرئــيــســني »ســـيـــتـــبـــادالن  بــــأن 
الـــتـــســـويـــة فــــي الــــشــــرق األوســــــــط، ومــســائــل 
ــتـــعـــاون الــثــنــائــي الــــروســــي الــفــلــســطــيــنــي  الـ
ــي مـــخـــتـــلـــف املـــــــجـــــــاالت«. وقــــــــال الــســفــيــر  ــ فـ
ــا، عــبــد الــحــفــيــظ  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي لــــدى روســ
نوفل، لوكالة »األناضول« أمس، إن عباس 
ــة تــشــكــيــل  ــيــ ــانــ ــكــ ــــني إمــ ــــوتـ ســـيـــبـــحـــث مـــــع بـ
منظومة دولية لرعاية عملية السالم، تكون 
ــار إلــى  الـــواليـــات املــتــحــدة جـــزءًا مــنــهــا. وأشــ
دولــيــة  »رعـــايـــة  يـــريـــدون  الفلسطينيني  أن 
لعملية السالم تكون الواليات املتحدة جزءًا 
منها«. وأشــار نوفل إلى وجــود أفكار عدة، 
الــروســي في  مــع نظيره  عــبــاس  سيبحثها 
املنظومة، منها تشكيل  تكوين هذه  سبيل 
»لــجــنــة دولـــيـــة بــمــشــاركــة روســـيـــا والــصــني 
ـــم املــتــحــدة ودول  ــات املــتــحــدة واألمـ والـــواليـ
أخـــرى ودول أعــضــاء فــي مجلس األمـــن، أو 
ــــادة تــنــشــيــط وتــفــعــيــل الــلــجــنــة الــربــاعــيــة  إعـ
للسالم  دولـــي  مؤتمر  عقد  أو  وتوسيعها، 

تنبثق عنه لجنة دولية«.
ــك لـــقـــاء فــلــســطــيــنــي مــــع الــصــني  ــ وســـبـــق ذلـ
ووزراء الخارجية األوروبــيــني، في محاولة 
حثيثة من عباس إليجاد إطار دولي متعدد 
يرعى عملية السالم. وفي هذا السياق، قال 
»العربي الجديد«: »هناك تعديل  مجدالني لـ
جـــوهـــري فـــي املـــوقـــف األوروبــــــــي، إذ أكــــدوا 
أن قـــرار االعـــتـــراف بــدولــة فلسطني لــم يعد 
قـــرارًا جماعيًا لــدول االتــحــاد األوروبــــي، بل 
التوافق على أن يقرر كل بلد هــذا األمر  تم 
لــوحــده، والتفاؤل يكمن بــأن هناك 11 بلدًا 
أوروبــيــًا كــانــت برملاناتها قـــررت االعــتــراف 
بـــدولـــة فــلــســطــني خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
املـــاضـــيـــة«. وكــشــف أن »أبــــو مــــازن ســيــقــدم 
ــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــه حـــــول حــ ــتــ رؤيــ
ــازًا عـــلـــى قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــكـ ــ ارتـ
العربية،  السالم  الدولي ومبادرة  والقانون 
أمــام مجلس األمــن في العشرين من الشهر 
الــحــالــي«. وقــال »ال يوجد شــيء مفاجئ أو 
مختلف في رؤية الرئيس التي سبق وأعلن 
عــنــهــا فـــي خــطــابــه أمـــــام املــجــلــس املـــركـــزي 
مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي، والـــتـــي تستند 
إلــى دولــة فلسطينية فــي حــدود الــرابــع من 
القدس  وعاصمتها   1967 يونيو/حزيران 
الشرقية، وتبادل طفيف في األراضي بنفس 
القيمة واملقدار«. وكان عباس قد زار مصر 
وتركيا وقطر والسعودية وفرنسا بعد قرار 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
فــيــمــا   ،2017 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي 
استأنف هذه الجوالت مطلع العام الحالي 

لتشمل مصر وبلجيكا وإثيوبيا واألردن.

)Getty/خالل تشييع جثمان أحد عناصر الحشد في 2015  )جون مور

تأمل القيادة الفلسطينية حدوث تغيير إقليمي أو دولي ما )عباس مومني/فرانس برس(

تأمين التمويل إلعادة إعمار المناطق المدمرة التحدي األبرز في المؤتمر )ياسر الزيات/ فرانس برس(

يشكل مؤتمر إعادة 
إعمار العراق، الذي 

ينطلق اليوم اإلثنين 
في الكويت، مدخًال 

يسمح للكويت 
بتأدية دور اقتصادي 

وسياسي ضمن 
رؤيتها القائمة على 

المساهمة في 
إرساء االستقرار في 

العراق، لكن من دون 
االنزالق إلى مشاكله

يبدو أن القيادة الفلسطينية قررت شراء الوقت، إذ إنها لم تعد تملك 
أوراق قوة تذكر، ال سيما بعد اتجاه دول عربية للتخلي عنها مقابل 

رفض ترك الدور األميركي في المفاوضات مع اإلسرائيليين
خاصقضية

مدخل سياسي واقتصادي 
للنفوذ الكويتي

القيادة الفلسطينية تشتري 
الوقت بغياب أوراق القوة

رصدتقرير

تأصيل 
الدبلوماسية

قال رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة 
الكويت، علي الغانم، 

إن المؤتمر يعد تجربة 
غير مسبوقة في بناء 

العالقات العربية-العربية 
وإعالنًا وطنيًا وإقليميًا 

ودوليًا عن عودة العراق 
إلى استقراره. وأوضح أن 

المؤتمر تأصيل لمنطلقات 
الدبلوماسية الكويتية 

المتمثلة بالتعاون والسالم.

المؤتمر يمثل انطالقة 
جديدة في التعاون 
األمني واالقتصادي

يبحث عباس وبوتين 
تشكيل منظومة دولية 

لرعاية عملية السالم

تريد الكويت تقديم 
نفسها كشريك محايد 

و»جار عقالني«

يرى معترضون أن ما 
يحدث في بغداد هو 

استغالل لمن قاتل داعش

احتضنت مدينة تعز 
الجزء األكبر من الفعاليات 

الجماهيرية

طلبت دول عربية أال 
ترفض القيادة صفقة 

ترامب قبل االطالع عليها

تثير صور قتلى الحشد 
الشعبي التي تنتشر في 

بغداد ومدن عراقية 
جنوبية انقسامًا بين 

من يؤيدها ويرى فيها 
»سببًا لالفتخار« وبين من 

ينتقدها

تحمل االحتفاالت التي 
شهدتها مدن يمنية 

في ذكرى ثورة 11 فبراير 
رسالة بأن التحالف العربي 

تحّول إلى غريم جديد 
لجزء من القوى اليمنية
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تعّددت 
التفسيرات لقرار 

الرئيس السوداني، 
عمر البشير، إعادة 

صالح قوش إلى 
قيادة جهاز األمن 

واالستخبارات 
الوطني في 
السودان، بما 

في ذلك من رأى 
أنها في سياق 

توفير الدعم 
للبشير للترشح 
لوالية رئاسية 

جديدة، مع ما 
يتطلّب ذلك من 

تعديل دستوري، 
فيما ربط آخرون 
القرار بالرغبة في 

احتواء تراجع 
أداء جهاز األمن

67
سياسة

لـــلـــشـــؤون األمـــنـــيـــة، الـــتـــي أضـــحـــت مــفــوضــيــة 
لــصــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي واألمـــنـــي )أو هكذا 
خـــــطـــــط(، فـــدعـــمـــت عـــمـــلـــيـــة حــــــــوار مـــــع قـــوى 
املعارضة، التي جلس قوش مع زعمائها سرًا 
يـــرِض مساعد رئيس  لــم  ذلــك  أن  وعلنًا. غير 
الجمهورية، رجل حزب املؤتمر الوطني القوي 
يومها، نافع علي نافع، فبرزت الخالفات علنًا 

ما قيل وقتها عن طموحات لألخير تتجاوز 
البشير،  االستعداد لخالفة  حــّد  إلــى  منصبه 
 عــــن اتــــهــــامــــات الـــبـــعـــض لــــه بـــتـــجـــاوز 

ً
فــــضــــال

للمؤسسات الحكومية والحزبية، ليقال عقب 
ذلـــك بــقــرار جــمــهــوري وُيــعــنَّ نــائــبــه، الفريق 

 عنه.
ً
محمد عطا املولى بديال

لكن البشير قّرب قوش منه، فعّينه مستشارًا 

F F

بينهما، وانحاز  البشير لنافع، مبعدًا قوش 
 مستشارية 

ّ
ــل الــحــكــومــي، وحــ الــتــشــكــيــل  مـــن 

األمــن. وفي عام 2010، خاض قــوش، املعترك 
االنــتــخــابــي فـــي إحــــدى الـــدوائـــر فـــي أقــاصــي 
خب عضوًا بالبرملان السوداني.

ُ
الشمال، وانت

بــيــد أن الــحــدث األبــــرز بــعــد إقــالــتــه، وقـــع في 
تحركت  حن   ،2012 الثاني  نوفمبر/تشرين 

قــوة مــن جهاز األمــن الوطني وألــقــت القبض 
ــلــــى قـــــــوش وعــــــــدد آخـــــــر مـــــن رجــــــــال األمـــــن  عــ
والــجــيــش، بــعــد اتــهــامــهــم بــالــتــدبــيــر ملــحــاولــة 
انقالبية إلطاحة حكومة البشير. وبعد نحو 
ثمانية أشهر من االعتقال، وبعد بدء إجراءات 
محاكمته بتهم »تقويض النظام الدستوري« 
وعقوبتها اإلعدام، أصدر البشير نفسه عفوًا 

رئاسيًا عن كل املجموعة التي قالت بعد ذلك 
إنــهــا »ســتــقــود خــطــًا إصــالحــيــًا داخــــل حــزب 
املؤتمر الوطني الحاكم«. ثم تفرغ قوش بعد 
اســتــثــمــاراتــه  وإلدارة  الــبــرملــانــي  للعمل  ذلـــك 

الضخمة في املجال التجاري.
بالتالي أتى قرار إعادة تعيينه في ظل حديث 
ــات داخــــــل الـــحـــزب  ــالفــ ــن وجــــــود خــ كــثــيــف عــ
عزم  عن  أنباء  ورود  بعد  الحاكم، خصوصًا 
البشير، إجراء تغييرات واسعة في الحكومة، 
املقبل، خالل اجتماع  ُحــّدد لها يوم األربعاء 
مـــرتـــقـــب لــلــمــكــتــب الـــقـــيـــادي لـــحـــزب املــؤتــمــر 
ــخــــالف بــشــكــل  ــز الــ ــ ــرّكـ ــ الـــوطـــنـــي الــــحــــاكــــم. وتـ
لعة على مبدأ 

ّ
رئيس، كما كشفت مصادر مط

ــادة تــرشــيــح الــبــشــيــر لـــواليـــة جـــديـــدة في  ــ إعــ
»العربي  انتخابات 2020. وأضافت املصادر لـ
الـــجـــديـــد«، أن »صــــالح قـــوش يــقــف بــقــوة مع 
إعادة ترشيح البشير ومع تعديل الدستور، 
الذي ال يسمح للبشير  بالترشح مرة أخرى. 
فوقف قوش بذلك في موقف مناوئ لخصمه 
ــع، قـــائـــد الــجــنــاح  ــافــ الــــســــابــــق، نـــافـــع عـــلـــي نــ
ــرافـــــض لـــتـــرشـــيـــح الـــبـــشـــيـــر داخــــــل الـــحـــزب  ــ الـ
الحاكم«. وأضافت املصادر أن »لقوش أيضًا 
رأيــا سلبيا بما يتعلق بــأداء الحزب الحاكم 

وأداء كثير من مؤسسات الدولة«.
ورّجـــــــح الـــقـــيـــادي بـــحـــركـــة »اإلصــــــــالح اآلن« 
املنشقة عــن الــحــزب الــحــاكــم، أســامــة توفيق، 
صدور قرار إعادة صالح قوش لجهاز األمن، 
على خلفية »الفشل الذريع خالل فترة إدارة 
»عــجــز  الـــفـــريـــق مــحــمــد عـــطـــا«، مــســتــشــهــدًا بـــ
الجهاز عن ضبط اإلتجار بالعملة في السوق 
املـــوازي، الــذي أدى إلــى ارتــفــاع سعر الــدوالر 
مقابل الجنيه السوداني إلى مبالغ خرافية«. 
»العربي الجديد«،  ولفت توفيق في حديٍث لـ
إلى أن »الجهاز فشل أيضًا في ضبط عمليات 
تـــزويـــر الــعــمــلــة وعــمــلــيــات تــهــريــب الـــذهـــب، 
حــتــى عــبــر مــطــار الــخــرطــوم«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»محمد عطا حـــّول جــهــاز األمـــن فقط لجهاز 
االقتصادية  للقضايا  يلتفت  ولــم  ســيــاســي، 

واالجتماعية«.
وأضــاف أن »املدير العام الجديد القديم، من 
أميز ضباط االستخبارات، وخبير في املجال 
من الطراز األول«، لكن توفيق أبــدى خشيته 
مـــــن »اســـــتـــــرجـــــاع صـــــــالح قـــــــوش لــلــمــشــاكــل 
الــتــي حــدثــت لــه فــي وقــت ســابــق، ومــن بينها 
ايداعه السجن واتهامه باملحاولة االنقالبية 
يدفعه  ما  الــقــرار،  كليًا عن مطابخ  وبإبعاده 
ــر مــن خــصــومــه«.  إلـــى االنــتــقــام بــشــكــل أو آخـ
كما اعتبر توفيق، أن »عملية التعين مؤشر 
لوجود خالفات داخل الحزب الحاكم وربما 

تتبعها تغييرات كبيرة في الحكومة«.
فرضية  شعبان  عمرو  الصحافي  واستبعد 
ــــر أن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــن صـــــــالح قـــــــــوش. واعـ ــ االنـــــتـــــقـــــام مــ
الفترات  فــي  الــدولــة حــدث بينها  »مؤسسات 
السابقة تضارب كبير، تحديدًا في السياسة 
الخارجية. وهو األمر الذي اشتكى منه وزير 
الــخــارجــيــة إبــراهــيــم غــنــدور. األمـــر الـــذي أدى 
السياسي،  املحلل  لكن  استقالته«.  لتقديمه 
أسامه عبد املــاجــد، املــقــّرب من دوائــر الحزب 
أن »يكون  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ نفى  الحاكم 
ــرئـــاســـي األخـــيـــر مـــؤشـــر خــــالف أو  ــرار الـ ــقــ الــ
انقسام داخل الحزب«. لكنه وافق على »عدم 
قيام جهاز األمن في عهد محمد عطا بدوره 
املطلوب خصوصًا في الجوانب االقتصادية، 
ــاوزات مــن  ــ ــجــ ــ ــــدث مــــن تــ ــك مــــا حــ ــ بـــمـــا فــــي ذلــ

مصارف كبرى وخرقها لسياسات الدولة 
 فـــي مــجــال الــنــقــد األجــنــبــي ومــــا حــــدث من 
تـــالعـــب فـــي أمــــــوال الـــــــــدواء«. وأضــــــاف عبد 
قــوش قصد منه رسالة  أن »تعين  املــاجــد، 
لـــلـــخـــارج بــخــصــوص صـــــورة جـــهـــاز األمـــن 
التي كانت راسخة وفاعلة في عهده األول«، 
البشير  أن  إلــى أن »املــؤشــرات تؤكد  مشيرًا 
مــــاض فـــي تــرتــيــبــات جـــديـــدة ربـــمـــا تشمل 

تغيير رؤوس كبيرة خالل األيام املاضية«.

عودة صالح قوش لالستخبارات

اعتبر  إذ  االجتماعي،  التواصل  مواقع  قوش  صالح  إعادة  قرار  أشعل 
الذين  القديم«  »الحرس  يُسّمون  من  بعودة  يشي  القرار  أن  بعضهم 
النائب  أبعدوا من مفاصل اتخاذ القرار في فترات سابقة، ومن بينهم 
األول السابق علي عثمان محمد طه، ووزير الزراعة األسبق عبد الحليم 
حكوميين  لمسؤولين  تصريحات  مواطنون  استعاد  كما  المتعافي. 
الفعلي  »القائد  بأنه  واتهموه  قوش  صالح  فيها  هاجموا  حاليين 

للمحاولة التخريبية في عام 2012«.

إحياء الحرس القديم؟

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــســودانــيــة  الــعــاصــمــة  استيقظت 
الــخــرطــوم، أمــس األحـــد، على وقع 
مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، حن 
نشرت وكالة األنباء الحكومية )سونا( قرارًا 
جمهوريًا للرئيس، عمر البشير، قضى بإقالة 
غير مكتوبة، ملدير جهاز األمن واالستخبارات 
الـــوطـــنـــي، الـــفـــريـــق أول مــحــمــد عـــطـــا املـــولـــى 
الله  الفريق أول، صالح عبد  عباس، وتعين 
 
ً
»صالح قوش«، بديال محمد صالح، امللقب بـ
عنه، في خطوة الفتة، عززها خلو خبر وكالة 
نفسه  الجمهوري  والقرار  الحكومية،  األنباء 
ــه  ــة املــــولــــى. وعـــقـــب أدائــ ــالـ ــة إشــــــارة إلقـ مـــن أيــ
الــقــســم، تــســلــم صـــالح قـــوش مــهــامــه مــبــاشــرة 
م 

ّ
في عملية عّدها البعض أســرع عملية تسل

وتسليم بينه وبن سلفه.
وقـــــوش، هـــو خــريــج كــلــيــة الــهــنــدســة جــامــعــة 
الــــــخــــــرطــــــوم، ومــــــــن أقــــــــــوى رجــــــــــــاالت األمــــــن 
البشير  بــدء عهد  تــدّرج بعد  واالستخبارات. 
الجهاز  في عــام 1989 من ضابط صغير في 
ثــم  الـــخـــاصـــة،  الــعــمــلــيــات  ــر إلدارة  ــديـ مـ ــــى  إلـ
وأخــيــرًا  للجهاز،  الــعــام  للمدير  نائبًا  أصــبــح 
في عام 2002، بعد انقسام الحركة اإلسالمية 
الــحــاكــمــة إلـــى جــنــاحــن واحـــد تــابــع للرئيس 
السوداني عمر البشير والثاني للراحل حسن 
الترابي، تم تعيينه بمنصب مدير عام لجهاز 
األمن واالستخبارات بعد دمج األمن الداخلي 
االستخبارات. وطــوال 7 سنوات قضاها  مع 
في املنصب، استطاع، حسب تقدير الكثيرين، 
الجهاز محدثًا نقالت نوعية في  إعــادة بناء 
درات واألعداد، لدرجة أن 

ُ
مجال التدريب والق

الجهاز األمني كان ُيطلق عليه في ذلك الوقت 
وصف »إمبراطورية قوش«.

ــع جـــهـــاز  ــ ــة مــ ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــــالقـ ــنــــى قـــــــوش عـ ــا بــ ــمــ كــ
إي«،  أي  ــــي  »ســ األمـــيـــركـــيـــة  ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ االســ
وبوشر التنسيق على مستوى عاٍل في مجال 
أثار  املعلومات، ما  مكافحة اإلرهــاب وتبادل 
جــمــلــة مـــن الـــتـــســـاؤالت والـــشـــكـــوك. وفــــي عــام 
2009 بــدأت ثقة البشير، تهتز بقوش بسبب 

الدوحة ـ العربي الجديد

القى دور قطر في مكافحة اإلرهاب إشادة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة، خـــالل لــقــاء جــمــع أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس 
األميركية  املركزية  القيادة  بقائد  األحــد، 
الــجــنــرال جــوزيــف فوتيل والــوفــد املــرافــق 
ــاء ذلـــك فــي وقـــت كــان  لــه فــي الـــدوحـــة. وجـ
فيه نائب رئيس الــوزراء وزير الخارجية 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
يؤكد أن بالده تريد منطقة يعّمها السالم، 
مــــشــــددًا عـــلـــى ضــــــــرورة حــــل الـــصـــراعـــات 
واألزمات القائمة في املنطقة عبر الحوار.

وأعرب قائد القيادة املركزية األميركية عن 
شكره وتقديره للدور املهم لدولة قطر في 
مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة العديد 
الجوية، وذلك خالل لقائه أمير قطر أمس، 
»قنا«،  القطرية  األنباء  وكالة  ذكــرت  كما 
الــتــي أشـــارت إلــى أنــه جــرى خــالل اللقاء 
ــعـــراض الـــعـــالقـــات االســتــراتــيــجــيــة  ــتـ »اسـ
املشترك  الــتــعــاون  ال سيما  البلدين،  بــن 
في مجال مكافحة اإلرهـــاب«. وكــان أمير 
قطر قد التقى، في وقت سابق أمس، قائد 
الفريق قمر جاويد  الباكستاني  الجيش 
بــاجــوه، وجـــرى خــالل الــلــقــاء استعراض 
عـــالقـــات الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن، إضــافــة 
إلـــى مــنــاقــشــة عـــدد مــن املــوضــوعــات ذات 

االهتمام املشترك.
أميركي،  ألــف عسكري  أن نحو 11  ُيــذكــر 
غــالــبــيــتــهــم مـــن ســـالح الـــجـــو، يــتــمــركــزون 
الجوية،  العسكرية  »الــعــديــد«  قــاعــدة  فــي 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 30 كـــيـــلـــومـــتـــرًا جــنــوب 
الــدوحــة. وتستخدم واشنطن هذه  غــرب 
القاعدة، التي تمثل أكبر وجود عسكري 
ــا فــــي الــــشــــرق األوســـــــــط، فــــي حــربــهــا  لـــهـ
ــلـــى »داعــــــــــش« فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق.  عـ
اللقاء أمــس بن أمير قطر والوفد  وجــاء 
األمــيــركــي بــعــد نــحــو أســبــوعــن مــن عقد 
األميركي  القطري  االستراتيجي  الحوار 

دورته األولى في واشنطن، في 30 يناير/ 
كانون الثاني املاضي. وأعربت واشنطن، 
في بيان مشترك صادر عن الدولتن في 
خــتــامــه، عــن اســتــعــدادهــا للعمل بصورة 
مــشــتــركــة مـــع قــطــر »بــمــا يــتــســق وأحــكــام 
مــيــثــاق األمــــم املـــتـــحـــدة، لــــردع ومــجــابــهــة 
الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة لــوحــدة األراضـــي 
القطرية«. وشّددت الدولتان على ضرورة 
بشكل  الخليجية  لــألزمــة  الـــفـــوري  الــحــل 

يحترم سيادة دولة قطر.
في غضون ذلك، كان نائب رئيس الوزراء 
وزيــر الخارجية القطري، محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، يقول إن بــالده »ليست 
ودودة« تجاه إيران، مشددًا على أن »قطر 
تريد منطقة يعّمها السالم«. وقال الوزير 
القطري، في مقابلة مع قناة »سي إن إن« 
ــزاء منها  ــ نــشــر مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي أجـ
أمـــس: »لسنا ودوديــــن جــدًا تــجــاه إيـــران، 
الـــســـالم«، مضيفًا:  يــعــّمــهــا  منطقة  نــريــد 
»نــتــشــارك حـــدودًا مــع إيـــران، كما نشارك 
اختالفات  لدينا  السعودية،  مع  الحدود 
ــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات اإليـــرانـــيـــة،  فـــي مـ

ونتشارك معهم حقول طاقة«.
وذكــــــــر أن »هــــــــذه االخـــــتـــــالفـــــات وهـــــذه 
املنطقة  في  بيننا  الصراعات واألزمـــات 
ــن يـــتـــم حــلــهــا فــــي أرض املـــعـــركـــة، بــل  لــ
إلى  مشيرًا  الـــحـــوار«،  عبر  حلها  سيتم 
ــات املـــتـــحـــدة تــعــلــم بــصــورة  ــ ــــواليـ أن »الـ
ــع قــطــر  ــتـــرف بـــشـــراكـــتـــهـــا مــ ــعـ  جـــيـــدة وتـ
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، وقــمــنــا 
بحوار استراتيجي، الذي يوضح تمامًا 
مجال  فــي  مهمًا  شريكًا  تعتبر  قطر  أن 
ــاب، والـــواليـــات املــتــحــدة  ــ مــكــافــحــة اإلرهــ
ــا«. وبـــشـــأن االتــهــامــات  تــعــتــرف بــــدورهــ
املــوجــهــة إلــــى الـــدوحـــة بــدعــم اإلرهـــــاب، 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري إنــــه »ال  ــ قــــال وزيـ
ــة خلف هــذه االتهامات بدعم 

ّ
أدل توجد 

اإلرهاب، ولم يقدموا دعمًا أو دالئل ألي 
من هذه االتهامات«.

الدوحة تتمسك بالحوار
إشادة أميركية بدور قطر

بنى قوش عالقة 
قوية مع جهاز 

االستخبارات األميركية

عملية تعيين قوش 
مؤشر لوجود خالفات 

داخل الحزب الحاكم

متابعة تفسيرات عدة لقرار الرئيس السوداني بينها تجديد 
قوته تمهيدًا الحتمال إعادة الترشح للرئاسة
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تعيش سيناء 
حالة من الترقب 
لما ستؤول إليه 

األوضاع فيها 
على وقع استمرار 
»العملية الشاملة« 

التي أطلقها 
الجيش للقضاء 

على عناصر والية 
سيناء، فيما أّجل 

الجيش إنهاء 
الخدمة العسكرية 

لدفعات من 
المجندين ضمن 

تدابير استثنائية 
لزيادة عدد 

المشاركين في 
العملية

كيف تبدو سيناء بعد أيام من »العملـية الشاملة«؟ قضية
مــديــنــة رفــــح بــشــكــل كـــامـــل خــــالل األســابــيــع 

القليلة املقبلة.

األهالي يشكون االعتقاالت والغالء
كــمــا اســـتـــمـــرت، أمــــس األحـــــد، لــلــيــوم الــثــالــث 
على التوالي حمالت االعتقال الواسعة بحق 
مئات املواطنن في مدن العريش وبئر العبد 
ووســـط ســيــنــاء، فيما أكـــدت مــصــادر قبلية 
هم  املعتقلن  غالبية  أن  الجديد«  »لعربي  لـ
القومي  الرقم  النازحن حاملي بطاقات  من 

ملدينتي الشيخ زويد ورفح.
فــي غــضــون ذلــــك، اشــتــكــى املــئــات مــن سكان 
مدن محافظة شمال سيناء من حالة الغالء 
فــي األســعــار الــتــي تــرافــقــت مــع نــقــص املـــواد 
الــغــذائــيــة مـــن املـــحـــال الــتــجــاريــة واألســـــواق، 
وسط غياب واضح ألجهزة الدولة التنفيذية 
ملتابعة األوضاع اإلنسانية واالقتصادية في 
أجــواء حــرب حقيقية،  التي تشهد  املحافظة 
ــا شــبــه تــــام ملــداخــلــهــا ومــخــارجــهــا،  وإغــــالقــ
مــمــا تسبب بمنع وصـــول شــاحــنــات الــغــذاء 

للمحافظة خالل األيام املاضية.
ــريــــش، فــي  ــعــ ــنـــة الــ ــد وجــــهــــاء مـــديـ ــ وقـــــــال أحــ
ــد«، إن الـــدولـــة  ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث مـ
بــدأت معركتها في سيناء بــدون أي مراعاة 
لــــوجــــود عــــشــــرات آالف الـــســـكـــان الــــذيــــن هــم 
بحاجة لتأمن من النواحي كافة، خصوصًا 
املــعــيــشــيــة. واعــتــبــر أنـــه »ال يــصــح أن تغلق 
مــحــطــات الــــوقــــود، وتــمــنــع شــاحــنــات املــــواد 
ــدن املــحــافــظــة، في  الــغــذائــيــة مـــن الـــوصـــول ملـ
الرئيسية  للطرق  الشامل  اإلغــالق  ظل حالة 
واملــعــديــات الــتــي تمر مــن خاللها املـــواد إلى 

املحافظة«.
املشهد  استغلوا  التجار  بعض  أن  وأوضـــح 
بــرفــع أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة، 
فيما غابت أصناف الخضروات عن األسواق، 

العريش ـ محمود خليل

مّرت ثالثة أيام كاملة على انطالق »العملية 
ــة« لــلــجــيــش املــــصــــري فــــي ســيــنــاء  ــلـ ــامـ ــشـ الـ
لــلــقــضــاء عــلــى اإلرهـــــاب بــاســتــخــدام جميع 
األفــرع العسكرية، وقد شملت قصفًا جويًا 
ومــدفــعــيــًا، وبــعــض الــتــحــركــات الــبــريــة، بّيد 
أنه حتى اللحظة لم تظهر نتائج ملموسة 
الشلل  مــن  األهـــالـــي  يــشــكــو  فــيــمــا  للعملية، 
فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة الـــــذي طـــــاول املـــــدارس 

واألسواق وسط ارتفاع في األسعار.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، كـــشـــف مـــصـــدر عــســكــري 
مــــصــــري أن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
ــر بــتــأجــيــل  ــ ــدقـــي صـــبـــحـــي، أمـ لــلــجــيــش، صـ
إنـــهـــاء الــخــدمــة الــعــســكــريــة لــلــدفــعــات الــتــي 
كــان مــن املــقــرر خروجها مــن الجيش خالل 
شهر مــارس/ آذار املقبل، ملــدة شهر واحــد، 
مع زيــادة رواتبهم. وذكــر املصدر أن القرار 
عدد  ألكبر  الجيش  فــي سياق حاجة  يأتي 
مـــن املــجــنــديــن خــــالل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
تنظيم  عناصر  على  يشنها  التي  املوسعة 
»والية سيناء« التابع لداعش، وكذلك على 
الصحراء  فــي  األخـــرى  املسلحة  الجماعات 

الغربية.
ــاف أن الــقــيــادة الــعــامــة أمــــرت بــإلــغــاء  ــ وأضـ
اإلجازات للضباط واملجندين في الجيشن 
الثالث والثاني امليدانين، ووحدات التدخل 
الــســريــع، وبــعــض أجــهــزة املــنــطــقــة املــركــزيــة 
العسكرية، وذلك لحن إشعار آخر لم يحدد 
بــعــد. وتــوقــع املــصــدر أن يــتــم تــأجــيــل إنــهــاء 
املــقــرر عودتها  الــتــي مــن  الــخــدمــة للدفعات 
املقبلة،  القليلة  الشهور  في  املدنية  للحياة 
لحن استقرار األوضــاع في سيناء وتمكن 
الجيش مــن تحقيق مكاسب واضــحــة على 

األرض.

 توفرت تكون بأسعار مضاعفة لسعرها 
ْ
وإن

ــلـــي، مــمــا أوجــــد حــالــة مـــن اإلربــــــاك في  األصـ
صفوف املواطنن في املدينة، وكذا الحال في 
بقية مدن املحافظة. كما دعا محافظة شمال 
التحرك  سرعة  إلــى  التموين  ووزارة  سيناء 

لتدارك املوقف وتخفيف األزمة املتفاقمة.
ــة مـــــن الـــتـــكـــافـــل  ــ ــالـ ــ ــل، ســـــــــادت حـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
االجتماعي بن املواطنن في مناطق سيناء 
إذ  املاضية،  األيــام  مــدار  واإلسماعيلية على 
العالقن  أمــام  منازلهم  العريش  أهالي  فتح 
من املسافرين الفلسطينين الذين أغلق في 
العملية، وكذلك  بــدء  وجههم معبر رفــح مع 
سكان املحافظات األخرى الذين لم يتكمنوا 
من العودة ملحافظات غرب القناة، والعكس 
ــالـــي اإلســمــاعــيــلــيــة والــقــنــطــرة  ــأن نــشــر أهـ بــ
أرقــامــا للتواصل في حــال عــدم توافر أماكن 
يستطيعوا  لــم  الــذيــن  سيناء  لسكان  مبيت 
ــدء الــعــمــلــيــة  ــ الــــوصــــول لــلــمــحــافــظــة قــبــيــل بـ

املفاجئة.
وحـــضـــرت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي ســيــنــاء 
خــالل جلسة البرملان املــصــري، أمــس األحــد، 
إذ طـــالـــب نـــائـــب ســـيـــنـــاء، ســـالمـــة الــرقــيــعــي، 
بــضــرورة عمل املــســؤولــن على تـــدارك أزمــة 
محافظة  عــن  الغذائية  والسلع  الــوقــود  منع 
شــمــال ســيــنــاء، ورفــــع املــعــانــاة عـــن الــطــلــبــة، 
لألهالي، وهو  الالزمة  االحتياجات  بتوفير 
مـــا عــقــب عــلــيــه رئـــيـــس الـــبـــرملـــان، عــلــي عبد 
حربًا،  نخوض  »نحن  محتدًا:  بقوله  الــعــال، 
والحرب تقتضي تضحيات، وفي اللحظات 
الــفــارقــة يــجــب أن يتحمل الــشــعــب، حــتــى لو 

كانت هناك معاناة«.
وأضاف عبد العال: »وبقدر اإلمكان ال تجب 
ــاع في  ــ الــشــكــوى مــن أيـــة ظــــروف، ألن األوضـ
الــخــطــورة والــحــســاســيــة، وتستوجب  غــايــة 

االصطفاف خلف الجيش والشرطة«.

غارات واشتباكات
 
ً
وكان متوقعًا أن تشهد بداية العملية ضربة

قاسية لتنظيم والية سيناء، املوالي لتنظيم 
العملية،  مــن  األول  املستهدف  وهــو  داعـــش، 
ــــري لـــعـــشـــرات  ــــصـ  الـــجـــيـــش املـ

ّ
ــل شــــــن ــ ــــي ظـ فـ

فــي مدينتي  تــواجــده  الــغــارات على مناطق 
رفح والشيخ زويــد، إال أن التنظيم استطاع 
ــد قــــــوات الــجــيــش  تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات عـــــدة ضــ
والــشــرطــة، أدت إلــى مقتل وإصــابــة عــدد من 

ضباط وجنود األمن.
وأعـــلـــن الــجــيــش املـــصـــري، أمــــس األحـــــد، في 
املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  رابــع  بيان 
املــصــريــة عـــن عــمــلــيــة »ســيــنــاء 2018«، الــتــي 
املسلحة  الجماعات  على  القضاء  تستهدف 
ومحافظات  الغربية  والصحراء  سيناء  في 
الــدلــتــا أشـــار فــيــه إلـــى مقتل 16 عــنــصــرًا من 
 »قــوات مكافحة اإلرهــاب 

ّ
املسلحن. وقــال إن

مـــن الــجــيــشــن الــثــانــي والــثــالــث املــيــدانــيــن، 
مدعومة بعناصر من وحدات الشرطة، نفذت 
عمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق 
على كــافــة املــحــاور، واملــــدن، والــقــرى بشمال 

ووسط سيناء«.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــان »تـــدمـــيـــر الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
66 هـــدفـــًا تــســتــخــدمــه الـــعـــنـــاصـــر املــســلــحــة 
ــاء مــــن أعــــمــــال الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــفـ ــتـ فــــي االخـ
ــلــــى 4 أفــــــــــراد مــن  واملـــــدفـــــعـــــي، والــــقــــبــــض عــ
العناصر اإلرهابية، أثناء محاولتهم مراقبة 
ــوات بــمــنــاطــق الــعــمــلــيــات،  ــقــ واســــتــــهــــداف الــ

وضبط 30 فردًا من املشتبه بهم«.
وعن طبيعة األهداف التي قصفتها الطائرات 
الــحــربــيــة خـــالل األيــــام األولــــى مــن العملية، 
قالت مصادر قبلية في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن غالبية الغارات استهدف مزارع 
وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من رفح 
والــشــيــخ زويـــد، مــن دون وقـــوع أي إصــابــات 

بشرية في صفوف املدنين أو التنظيم على 
 أن التنظيم أعد نفسه جيدا 

ً
حد سواء، مؤكدة

الــغــارات  مــن  واالخــتــبــاء  للعملية،  للتصدي 
الجوية التي كان متوقعًا بدء العملية فيها.

وأوضــــحــــت املــــصــــادر نــفــســهــا أن الــحــديــث 
اإلعالمي من قبل قوات الجيش عن العملية 
بشكل  لها  املــيــدانــي  والتجهيز  بــدئــهــا،  قبل 
ــان كــافــيــًا ألن يــعــطــي الــتــنــظــيــم  مـــكـــشـــوف، كــ
ــذ الـــتـــدابـــيـــر الــــالزمــــة لــتــخــفــيــف  ــ  ألخـ

ً
ــة فــــرصــ

تأثير الضربات األولى التي لو كانت بشكل 
األقــل،  على  مرضية  نتائج  لحققت  مفاجئ 
في ظل أن مجموعات التنظيم بقيت تتحرك 
في شوارع مدينتي رفح والشيخ زويد حتى 

ليلة بدء العملية العسكرية.
فــي مــــوازاة ذلــك شــهــدت مناطق متفرقة من 
على  اشتباكات مسلحة  رفــح  مدينة  جنوب 
ــدار الــيــومــن املــاضــيــن بـــن قــــوات خــاصــة  مــ
عسكرية  ومجموعات  املــصــري  الجيش  مــن 
تابعة لتنظيم والية سيناء، من دون اإلعالن 
عـــن وقــــوع خــســائــر مـــن قــبــل الــطــرفــن، فيما 
يتواصل تدمير املــنــازل فــي قــرى غــرب رفــح، 
إلنهاء املنطقة العازلة، والتي ستقضي على 

يشتكي سكان مدن 
شمال سيناء من نقص 

المواد الغذائية

»والية سيناء« تمّكن 
من تخفيف تأثير الضربات 

األولى للجيش

تأجيل إنهاء الخدمة العسكرية لدفعات من المجندين )محمد الشاهد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الغنوشي: »النهضة« 
مستمّرة بفضل 

الديمقراطية
ــة الــــنــــهــــضــــة،  ــ ــركــ ــ ــــس حــ ــيــ ــ شـــــــــــّدد رئــ
راشــــد الــغــنــوشــي )الــــصــــورة(، أمــس 
ــد، عــلــى أن »الــنــهــضــة تتمسك  ــ األحـ
تستمر  جعلها  مــا  بــالــديــمــقــراطــيــة 
ــن 50  ــ كـــحـــركـــة عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مـ
ســنــة«، مــؤكــدًا على هــامــش إشــرافــه 
الجهوي  االستثنائي  املؤتمر  على 
ــة الـــنـــهـــضـــة بــمــنــطــقــة بــاجــة  ــركـ لـــحـ
الــــبــــالد، أن »الــديــمــقــراطــيــة  ــال  ــمـ شـ
أسس  على  ومبنية  النهضة  صلب 
ــايــــش، وأن  ــعــ ــتــ ــا الــ ــهــ ــمــ فـــكـــريـــة وأهــ

تونس تسع جميع االتجاهات«. 
)العربي الجديد(

الجزائر: الجيش يجدد 
انتقاد »األقالم 

المغرضة« 
الجزائر،  في  الجيش  قيادة  وّجهت 
أمـــس األحــــد، انــتــقــادات جــديــدة ملن 
التي  املــغــرضــة  »األقـــالم  بــــ وصفتها 
ــــورة املــؤســســة  تــــحــــاول تـــشـــويـــه صــ
الجيش  العسكرية«. ونشرت مجلة 
افتتاحية  الــجــيــش  بــاســم  الــنــاطــقــة 
العسكرية  »املــؤســســة  أن  جــاء فيها 
بدافع  بــالــرد  ملزمة  نفسها  وجـــدت 
مــوضــوعــي لــلــتــصــدي ضـــد األقــــالم 
املـــغـــرضـــة، الـــتـــي حـــاولـــت اســتــغــالل 
ــالــــطــــات  ــغــ ــات تــــشــــوبــــهــــا مــ ــ ــاقــ ــ ــيــ ــ ســ

مقصودة وتأويالت موجهة«.
)العربي الجديد(

أبراج مراقبة عراقية على 
الحدود مع السعودية

كــشــف مــســؤولــون عـــراقـــيـــون، أمــس 
األحـــد، أن »الــجــيــش الــعــراقــي باشر 
ــة، بــالــتــزامــن  ــبـ ــراقـ بــنــصــب أبــــــراج مـ
ملدينة  أنفاق محاذية  ردم ستة  مع 
ــقـــًا لعقيد  الـــســـعـــوديـــة«. ووفـ عـــرعـــر 
بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي، فــــإن »األبــــــراج 
يبلغ ارتفاعها ثالثة أمتار ونصف 
املتر، ومزودة بمكان يكفي لجندين 
بطول  وستمتد  مراقبة،  وكاميرات 
مــع  الــــــحــــــدود  مـــــن  ــلـــومـــتـــر  كـــيـ  200

السعودية«.
)العربي الجديد(

روحاني يدعو للوحدة 
في الذكرى الـ39 للثورة

أحيا اإليــرانــيــون، أمــس األحـــد، في 
ــــرى انــتــصــار الـــثـــورة  مــــدن عــــدة ذكـ
الـ39. ففي العاصمة طهران، عرضت 
صاروخ  اإليرانية  املسلحة  القوات 
»قــــــدر« الــبــالــيــســتــي والــــــذي يصل 
النسل  وهــو  كيلومتر،  أللفي  مــداه 
الـــجـــديـــد مـــن صــــواريــــخ »شـــهـــاب«. 
كما ألــقــى الــرئــيــس اإليــرانــي حسن 
روحاني )الصورة( الكلمة الرئيسة 

أزادي  ســــاحــــة  فـــــي  ــاالت  ــفــ ــتــ لــــالحــ
)الحرية(، الواقعة غربي العاصمة، 
وقال إن »لبالده الفضل في الوقوف 
استهدفت  الــتــي  املخططات  بــوجــه 
والعراق  املنطقة كسورية  في  دواّل 
ولبنان، وكانت ترمي لتقسيمها«، 
على  انتصرت  »طــهــران  أن  معتبرًا 
اإلرهـــــــــاب وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش«. كــمــا 
طــالــب اإليــرانــيــن بــالــوحــدة بقوله 
األربعون  السنة  تكون  بــأن  »أطلب 
ــــالل الــــعــــام املـــقـــبـــل ســنــة  لـــلـــثـــورة خـ

وحدة«.
)العربي الجديد(

لوبان تخطط لتغيير اسم 
»الجبهة الوطنية«

ــة  ــهـ ــبـ ــة حـــــــزب »الـــجـ ــمــ ــيــ كـــشـــفـــت زعــ
ــرنــــســــي، الــيــمــيــنــي  ــفــ ــة« الــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
املتطرف، مارين لوبان، أمس األحد 
ــم جــديــد  ــ ــتـــزم اقـــــتـــــراح اســ ــا تـــعـ أنــــهــ
لتحويله  إطــار مسعى  فــي  لحزبها 
إلى قوة جاهزة للحكم، دون الكشف 
عـــن االســــم الـــجـــديـــد. وتـــأمـــل لــوبــان 
الــتــي خــســرت انــتــخــابــات الــرئــاســة 
فــي مــايــو/أيــار 2017 أمـــام الرئيس 
ــي تــجــديــد  ــ ــرون فـ ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ إيــ
الحزب خالل مؤتمر مقرر يومي 10 

و11 مارس/ آذار املقبل.
)رويترز(

اعتقل قوش في 2012 بتهمة »تقويض النظام الدستوري« قبل العفو عنه )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

أكد وزير الخارجية القطري ضرورة حل الصراعات بالحوار )إيمانويل دونان/فرانس برس(
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صندوق النقد يترقب انتخابات مصر
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

وزارة  فــــــي  مـــــســـــؤولـــــون  ــشــــف  كــ
صندوق  أن  عــن  املصرية،  املالية 
النقد الــدولــي، عــّدل موعد إجــراء 
ما  إلى  املصري  لالقتصاد  الثالثة  املراجعة 
بعد إجراء االنتخابات الرئاسية املقررة في 

الفترة من 26 إلى 28 مارس/آذار املقبل.
ــال مــــســــؤول بـــــــارز، فــــي تـــصـــريـــح خـــاص  ــ وقــ
املــراجــعــة املقبلة  الـــجـــديـــد«، إن  لــــ »الــعــربــي 
ــار املـــقـــبـــل، ولــيــس  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ ســـتـــجـــري فــــي مـ
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط، كـــمـــا كــــــان مـــتـــفـــقـــا عــلــيــه 
وقـــت اعــتــمــاد الــبــرنــامــج املــصــري لــإصــالح 
االقــتــصــادي. واشــتــرط صــنــدوق النقد لدى 
االتـــفـــاق عــلــى مــنــح مــصــر قــرضــا بقيمة 12 
إجــراء مراجعتني  مليار دوالر نهاية 2016، 
ــرة تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج  ــتـ ــــالل فـ لـــالقـــتـــصـــاد خـ
فبراير/شباط  في  عليه  املتفق  االقتصادي 
ونــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مــن كــل عـــام ملــدة 

عـــدم تنفيذ مــصــر بعض  أن  إال  3 ســـنـــوات، 
اإلجراءات املطلوبة، أدى إلى إرجاء املراجعة 

األولى إلى شهر مايو/أيار. 
من  فنية  بعثة  »ننتظر  املـــســـؤول:  وأضــــاف 
الثالثة، ونتوقع  الصندوق إلجراء املراجعة 
صرف قيمة الشريحة الرابعة من القرض ما 
ويوليو/تموز  يونيو/حزيران  شهري  بني 
القادمني«. وهو ما أكده وزير املالية، عمرو 
أمس  فــي تصريحات صحافية،  الــجــارحــي، 

األحد.
الــجــاري، على  العام  وحصلت مصر، مطلع 
الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري 
دوالر، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى 

نحو 6.08 مليارات دوالر.
املـــالـــيـــة: »هــنــاك  فـــي وزارة  املــــســــؤول  وقـــــال 
مرونة مع صندوق النقد، سواء فيما يتعلق 
بالتوقيتات الخاصة باملراجعة، أو في بنود 

البرنامج، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك«.
وأضاف: »ال توجد نية لرفع أسعار الوقود 

حاليًا، لكن من املتوقع أن تتم زيادة األسعار 
املقبل،   2019/2018 املالي  العام  حلول  قبل 
لخفض العجز املتوقع في املوازنة الحالية، 
بسبب ارتفاع أسعار البترول عامليًا«. ويبدأ 
الــعــام املــالــي فــي األول مــن يوليو/تموز من 

العام.
ونفت وزارة البترول رسميًا، في وقت سابق 
مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري، مــا تـــردد حول 
لرفع  املقبل  يوليو/تموز  مــن  األول  تحديد 

األسعار مجددًا.
الوقود  رفــع أسعار  الحكومة على  وأقــدمــت 
إبــرام اتفاقها مع  مرتني بنسب كبيرة، منذ 
صندوق النقد، جــاءت األولــى في نوفمبر/
تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بني 
30% و47%، والثانية في 30 يونيو/حزيران 
2017 بنسبة تصل إلى 55%. وقال املسؤول 
الــوقــود  فــي وزارة املالية إن »زيـــادة أســعــار 
قبل يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، تحتاج إلــى قــرار 
الصعيد  ــــى، فعلى  األولـ بــالــدرجــة  ســيــاســي 

املالي يمثل القرار فرصة لتعويض املوازنة 
ا مــن خــســائــرهــا مــن جـــراء االرتــفــاعــات  جـــزء

األخيرة في أسعار النفط عامليا«.
وأضـــــاف أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
كلفة دعم الطاقة في املوازنة املقبلة إلى 160 
مــقــابــل مستهدف بنحو 110  مــلــيــار جــنــيــه، 
مليارات جنيه، بسبب ارتفاع أسعار النفط، 
واستمرار سعر صرف الدوالر األميركي في 

الصعود أمام الجنيه املصري.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج صـــنـــدوق الــنــقــد، إلــغــاء 
الــحــكــومــة دعـــم الـــوقـــود، خـــالل الــعــام املــالــي 
الخدمات والــرســوم،  أســعــار  املقبل، وزيـــادة 
وتــحــريــر ســعــر الــصــرف، وفـــرض املــزيــد من 

الضرائب.
وقالت كرستني الغــارد، مدير عــام صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، خـــالل كــلــمــتــهــا فـــي املــنــتــدى 
في  العربية  بــالــدول  العامة  للمالية  الثالث 
دبي، يوم السبت املاضي، إن مصر تعهدت 
بتحقيق تقدم أكبر في مجال إصالح الطاقة.

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

أكد الرئيس التنفيذي ملجلس أعمال األمن القومي 
األمــيــركــي، نــورتــون شــوارتــز، أن االقتصاد القطري 
إلى  مشيرًا  األمــيــركــيــني،  املستثمرين  بثقة  يحظى 
خاصة  أميركا،  في  الــواعــدة  القطرية  االستثمارات 
بني  التعاون  واتفاقيات  املتميزة  العالقات  ظل  في 

البلدين. 
وجــــاءت الــتــصــريــحــات خـــالل اجــتــمــاع رئــيــس غرفة 
آل  بــن جاسم  الشيخ خليفة  تــجــارة وصناعة قطر، 
ــد، فــي مقر الــغــرفــة، بــوفــد املجلس  ثــانــي، أمــس األحـ

برئاسة شــوارتــز، والـــذي اطــلــع على مــنــاخ األعــمــال 
ــدور املــــبــــذول مـــن كــافــة  واالســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــر، والـــــ
الجهات ملواجهة الحصار املفروض على الدولة منذ 
الخامس من يونيو/حزيران املاضي، باإلضافة إلى 

دور القطاع الخاص خالل األزمة.
وقال خليفة بن جاسم خالل اللقاء، إن قطر واجهت 
آثــاره  تتجاوز  أن  واستطاعت  ثبات،  بكل  الحصار 
بأقل تكلفة وفي وقت قياسي، الفتا إلى أن الحصار 
ــز الــقــطــاع الــخــاص على 

ّ
كــانــت لــه فـــوائـــد، حــيــث حــف

بــدأت  التي  والــشــركــات  املصانع  مــن  العديد  افتتاح 
فــي تحقيق نسب عالية من  اإلنــتــاج وساهمت  فــي 

أن  السلع واملنتجات. وأضـــاف  فــي  الــذاتــي  االكتفاء 
مصرف قطر املركزي، قام بدور رائد في توفير النقد 
األجــنــبــي، وحــــال دون حــــدوث أي خــلــل فــي الــنــظــام 

النقدي للدولة. 
العملة  في حفظ  اتخذها  التي  بالخطوات  وساهم 
عــلــى  أو  الـــتـــحـــويـــل  عـــلـــى  قـــيـــود  أي  الـــوطـــنـــيـــة دون 

استثمارات األجانب في الدولة.
وشــدد رئيس غرفة قطر، على أن الحصار لم يؤثر 
على مناخ األعمال واالستثمار، فقد ظهرت مبادرات 
بــدعــم كبير من  كــثــيــرة لتسهيل األعـــمـــال وحــظــيــت 
الحكومة، ومنها »امتلك مصنعًا خالل 72 ساعة«، 

تــقــدم إلــيــهــا أكــثــر مــن 8 آالف مــن أصــحــاب األعــمــال 
جــديــدة.  إلقــامــة مصانع  تــراخــيــص  على  للحصول 
وتعد أميركا الشريك التجاري السادس لقطر، وبلغ 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بينهما نــحــو 6 مــلــيــارات 
فائضًا  الــتــجــاري  املـــيـــزان  وحــقــق   ،2017 فــي  دوالر 

ملصلحة أميركا بقيمة 5 مليارات دوالر.
في قطر  العاملة  األميركية  الشركات  عــدد  بلغ  كما 
بالشراكة مع قطريني 505 شركات، منها 102 شركة 
مملوكة بالكامل لألميركان، ويعمل أكثر من 5 آالف 
أمــيــركــي فـــي قــطــر، كــمــا تــعــتــمــد مــلــيــون وظــيــفــة في 

أميركا على االستثمارات القائمة مع قطر.

االقتصاد القطري يحظى بثقة المستثمرين األميركيين

2.5 مليون سائح إيراني لتركيا
أعلن اتحاد املشغلني والعاملني 

في قطاع الفندقة التركي، أن 
تركيا استقبلت خالل العام 
املاضي 2017 أكثر من 2.5 
مليون سائح إيراني، مقابل 

1.66 مليون شخص في 2016. 
وأضاف بيان لالتحاد، أوردته 

وكالة األناضول، أمس األحد، أن 

تركيا أصبحت وجهة رئيسية 
للسياح في إيران، رغم بعض 

الصعوبات التي واجهت العالقات 
بني البلدين في العامني األخيرين، 

مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع عدد 
السياح اإليرانيني الذين من 

املتوقع أن يزوروا تركيا خالل 
العام الحالي. 

استثمار ألماني 
في نفط مصر

قالت ماريا موريس هنسن، 
الرئيسة التنفيذية لشركة ديا 

األملانية للطاقة، إن الشركة تعتزم 
استثمار 500 مليون دوالر في 

مصر، خالل الثالث سنوات 
املقبلة لتنمية حقولها النفطية 
بغرب الدلتا وخليج السويس. 
وتعمل ديا في مجال البحث 

والتنقيب عن النفط في مصر 
منذ 1974 في مدينة السويس 

شرق القاهرة. وأضافت الرئيسة 
التنفيذية للشركة خالل لقاء مع 
اإلعالميني مساء السبت »نعتزم 

ضخ نحو 500 مليون دوالر 
خالل الثالث سنوات املقبلة في 
مصر لتنمية حقوق غرب الدلتا 

ودسوق وخليج السويس«.

عاصفة ثلجية تشل تجارة 
شيكاغو

تسببت العاصفة الثلجية، 
التي ضربت مدينة شيكاغو 
في الواليات املتحدة، بتعطيل 

األنشطة التجارية واالجتماعية، 
وفق وكالة األناضول. ووصلت 

سماكة الثلوج في املدينة إلى 30 
سنتيمترًا، فيما تتواصل الثلوج 
عة. 

ّ
بالتساقط على فترات متقط

وفي اليوم األول من العاصفة التي 
بدأت الخميس املاضي، تم إلغاء 
أكثر من 1400 رحلة متوجهة 
إلى شيكاغو، فيما شمل إلغاء 

الرحالت الجوية إلى املدينة خالل 
اليوم الثاني أكثر من 400 رحلة. 

مساعدات أجنبية للسودان
توقع وزير التعاون الدولي 

السوداني، إدريس سليمان، أن 
تحصل بالده على مساعدات 

أجنبية بقيمة مليار دوالر خالل 
العام الجاري 2018. ونقلت وكالة 

األنباء السودانية عن الوزير 
قوله مساء السبت، إن السودان 

يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج 
للبترول إذا توفرت له استثمارات 
قدرها 600 مليون دوالر. وأشار 
إلى أن السودان يمكن أن يحقق 

طفرة اقتصادية بتعظيم عائدات 
الذهب واستقطاب أموال املغتربني 

واالرتفاع بحصيلة الصادرات 
الزراعية والحيوانية، الفتًا إلى 

امتالك البالد جملة من املميزات 
تمثل محفزات للتعاون الدولي.

أخبار

»ريتز الرياض« 
يستقبل النزالء 

مجددًا

فتح فندق »ريتز كارلتون« في العاصمة السعودية أبوابه، أمس األحــد، من جديد، بعدما بقي ألكثر من ثالثة أشهر »سجنا ذهبيا« لعشرات األمراء 
واملسؤولني السياسيني ورجال األعمال الذين أوقفوا، في ظل حملة ملكافحة الفساد، بحسب السلطات السعودية. وأكد موظف يعمل في مكتب االستقبال 
ا لوكالة »أسوشيتدبرس«، فإن الفندق 

ً
في الفندق لوكالة »فرانس برس« أنه فتح أبوابه للنزالء، كما أكد مصدر آخر فيه أنه لم يعد يؤوي أي موقوف. ووفق

أعلن البدء في قبول الحجوزات اعتبارًا من أمس، بأسعار تبدأ من 665 دوالرا لليلة. وبلغت الحصيلة املالية للتسويات مع املحتجزين مقابل اإلفراج 
عنهم، حسب املدعي العام سعود املعجب، أكثر من 400 مليار ريال )107 مليارات دوالر(.

اقتصاد
االثنين 12  فبراير/ شباط   2018 م  26  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1260  السنة الرابعة
Monday 12 February 2018

فندق الريتز كارلتون الرياض )فايز نور الدين/فرانس برس(

طموحات قادة الحزب تعّمق محنته

صراع نفوذ وسلطة داخل االشتراكي األلماني

جنوب أفريقيا: آخر أيام حكم زوما

شولتز: طموحاتي 
الشخصية يجب أن تكون 

وراء مصالح الحزب

برلين ـ شادي عاكوم

ــد املــــؤتــــمــــر الـــخـــاص  ــّهــ بـــعـــد أن مــ
للحزب االشتراكي األملاني، الشهر 
بــون األملانية،  املــاضــي، في مدينة 
ــام مـــفـــاوضـــات االئـــتـــالف الــكــبــيــر  ــ الــطــريــق أمـ
ــاد املــســيــحــي بــغــالــبــيــة  »غــــروكــــو« مـــع االتــــحــ
ضئيلة، والتي استطاع بنتيجتها، األسبوع 
ــه زعــيــمــتــه  املــــاضــــي، تــحــقــيــق مـــكـــاســـب بـــوجـ
انتزاعه  ــهــا  وأهــمُّ ميركل،  أنجيال  املستشارة 
اعتبرها  التي  السيادية،  الــــوزارات  مــن  لعدد 
كثيرون داخل حزبها بمثابة »إلغاء للذات«، 
عـــادت الــخــالفــاُت إلــى داخـــل االشــتــراكــي على 

خلفية صراع النفوذ والسلطة.
شولتز،  مارتن  االشتراكي  زعيم  تسبب  وقــد 
بهذا األمر، رغم خوضه مفاوضات ناجحة مع 
االتحاد، مع إعالن نيته تولي وزارة الخارجية. 
وهذا ما أغضب أحد قياديي االشتراكي وزير 
الــخــارجــيــة الــحــالــي زيــغــمــارغــابــريــال، وكذلك 
خــصــوم »غـــروكـــو« داخـــل حــزبــه، وأغلبيتهم 
»الـــنـــاقـــض  ــــزب. وُوصـــــــف بــــ ــــحـ ــن شــبــيــبــة الـ مــ
املشاركة في حكومة  اآلن  يــوّد  للوعود كونه 
مــيــركــل، بــعــد إعــالنــه بــعــد االنــتــخــابــات أنـــه ال 
يتطلع إلى املشاركة في حكومة برئاستها«. 
ــدا واضــــحــــًا أن الــــخــــوف لـــــدى مـــســـؤولـــي  ــ ــ وبـ
»ال« لـــالئـــتـــالف،  ـــ ــ ــ االشــــتــــراكــــي بــالــتــصــويــت بـ
ي 

ّ
كــان وراء عــودة شولتز عن موقفه عن تول

أوردت صحيفة  مــا  وفــق  الــخــارجــيــة،  حقيبة 
»بيلد« أخيرًا. وترافق ذلك مع تصاعد الحملة 
املناوئة للتحالف الكبير، خصوصًا في والية 
الــتــي تضم حوالى  الــرايــن وستفاليا،  شــمــال 
آالف عضو(. حتى   110( الحزب  ربــع أعضاء 
أنه وبعد اتفاق االئتالف انصب جهد خصوم 
»غروكو« داخل االشتراكي، وقبل بدء عملية 
التصويت املقررة في 20 الحالي، ملعرفة ما إذا 

كانت حقيبة وزارية ستؤول لشولتز.
مع العلم أن شولتز برر تراجعه عن املنصب 
الــحــكــومــي، بــالــتــشــديــد فـــي كــلــمــتــه عــلــى أنــه 
عــلــى  الــــتــــركــــيــــز  اآلن  ــاء  ــ ــــاألعـــــضـ بـ »األجـــــــــــدى 
مضمونه وإنهاء املناقشات حول األشخاص، 
ألن اتــفــاق االئـــتـــالف يــمــكــن أن يــحــّســن حياة 
الــنــاس فــي العديد مــن املــجــاالت«. وتــابــع أنه 
»لهذا كان من األهمية القصوى بالنسبة لي 
أن يــصــوت أعــضــاء الــحــزب لــصــالــح االتــفــاق، 
وعـــــدم تــركــيــز الـــنـــقـــاش عــلــى املـــنـــاصـــب، وأن 
تــكــون وراء  أن  يــجــب  الشخصية  طــمــوحــاتــي 
مــصــالــح الــــحــــزب«. وهــــو مـــا طـــالـــب بـــه نــائــب 
ــراكــــي تـــومـــاس  ــتــ رئـــيـــس الـــبـــونـــدســـتـــاغ االشــ
أوبــــــرمــــــان، عـــنـــدمـــا نــــاشــــد الـــجـــمـــيـــع بـــإنـــهـــاء 
املناقشات الشخصية املدمرة على الفور، وأنه 
الجوهرية التفاق  النقاط  »ال بد من مناقشة 
االئتالف«. وبتراجعه، أنقذ شولتز حزبه من 
ــأزق تــنــامــي األصـــــوات الــرافــضــة للتحالف  مــ
والــتــصــويــت ضـــد االتـــفـــاق، ألن االنــتــخــابــات 
الجديدة في مثل هذه الحالة ستكون مدمرة 

لالشتراكيني الديمقراطيني.
ــال ومــــوجــــة  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ وبــــخــــصــــوص زيــــغــــمــــار غـ
الــغــضــب الـــتـــي أحـــدثـــهـــا بــعــد إعـــــالن شــولــتــز 

أن ما تبقى هو فعليًا األســف على الطريقة 
التي تفتقر إلى االحترام التي بتنا نتعامل 
االشــتــراكــي، وكيف  داخـــل  بيننا  فيما  فيها 
ــــود املـــقـــطـــوعـــة أمــــــرًا لـــيـــس لــه  ــــوعـ صــــــارت الـ
اتهامًا غير مباشر  اعتبر  اعتبار«. وهو ما 
لشولتز، وبدا أن غابريال استند في ذلك إلى 
وعد مزعوم من قبل شولتز، بأنه »في حال 
قــيــام ائــتــالف غــروكــو جــديــد يبقى غابريال 
وزيرًا للخارجية، بيد أن أحدًا لم يتحقق من 

هذا الوعد«.
فـــي هــــذا اإلطـــــــار، رأى خـــبـــراء فـــي الــعــالقــات 
األوروبــيــة أن »لــدى االشــتــراكــي مــا يكفي من 
املشاكل واملطلوب وقف تآكل الحزب وأن وقت 
يؤخذ  أنــه  انتهى، خصوصًا  قد  البراغماتية 
على قيادة االشتراكي من قبل خصوم غروكو، 
ــرؤى وال بــتــطــور  ــ ــا لــــم تـــكـــن مــهــتــمــة ال بــ ــهـ أنـ
والعشرين،  الــواحــد  القرن  في  وعمله  الحزب 
وكيف يمكن الحفاظ على سياسة تقوم على 
التوازن الوطني للمصالح في وقت التدفقات 
املــالــيــة الــعــاملــيــة«. ووفــقــًا لــهــؤالء فـــإن ضمان 
»االستقرار للحزب ال يعني التحالف الكبير، 
وهــو ما شعر به قــادة الحزب بعد أن اعترت 
الــفــوضــى صــفــوفــه، وبــــات الــقــلــق يــخــيــم على 

من  الجميع  تأكد  بعدما  حاضره ومستقبله 
النمط السياسي الخاطئ لقادته«. كما نبهوا 
إلـــى أن »صــعــود وهــبــوط أســهــم الــحــزب بــات 
واملصداقية  بالفاعلية  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط 
وليس بــالــشــعــارات«، الفتني إلــى أنــه »يتعني 

إلى  أن يضع مسارًا لعودته  على االشتراكي 
مكانته كأحد أعرق األحزاب في أملانيا«. 

ــاء عــــــدة، ومـــــن هـــذه  ــطــ ــــب شـــولـــتـــز أخــ ــكـ ــ وارتـ
ــاء تـــبـــريـــره لــلــتــحــالــف الــكــبــيــر، وهــو  األخــــطــ
الــذي قــال فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي، بعد 
إعــــالن نــتــائــج  االنــتــخــابــات الــعــامــة لحزبه 
 عــن 

ً
ــة«، فـــضـــال ــارضــ ــعــ ــه »ســـيـــكـــون فــــي املــ ــ إنـ

أقـــدم على  املــاضــي، عندما  خطئه األســبــوع 
تـــزكـــيـــة رئـــيـــســـة الــكــتــلــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لــحــزبــه 
كزعيمة  ناليس،  أنــدريــا  البوندستاغ  داخــل 
ــــي، وإعــــــــــالن نــيــتــه  ــــراكـ ــتـ ــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــــالشـ
االنخراط في الحكومة. والقى هذا التصرف 
اعــــتــــراضــــًا حـــزبـــيـــًا بـــســـبـــب الـــتـــوقـــيـــت غــيــر 
الصحيح، وألن معالجة املنافسة السياسية 

ناقش داخل الحزب.
ُ
ومضمونها ت

لكن ذلك لم يمنع مراقبني من التوقف عند 
حقيقة أن  شولتز أظهر في األشهر األخيرة 
مــرونــة فــي الــتــعــاطــي مــع املــلــفــات الداخلية 
داخــــل حــزبــه وكــــان يستجيب لــلــنــقــد، وهــو 
الذي كان يعلم أنه بات غير مرغوب به في 

قيادة حزبه.
كما أن شولتز عــرف، خــالل رئاسته للبرملان 
األوروبـــــــي، بــحــنــكــتــه وتــجــســيــده لــلــكــثــيــر من 
األفكار األوروبية. وعمل بسالسة مع رئيس 
املفوضية األوروبية جان كلود يونكر، وعرف 
بقدرته على اإلقناع في أوقات األزمات. وهذا 
ما لم يبرهنه في السياسة الداخلية األملانية.

أنــه كــان يتعني على املحافظني األملــان  يــذكــر 
بـــزعـــامـــة املــســتــشــارة أنــجــيــال مــيــركــل تــقــديــم 
تــنــازالت كــبــيــرة لــالشــتــراكــيــني، حــتــى تتمكن 
مــخــتــلــف األطـــــــراف مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
أملانيا،  في  ائتالفية جديدة  لتشكيل حكومة 
بعد أشهر مضنية من املفاوضات التي تلت 
أيلول  سبتمبر/  في  التشريعية  االنتخابات 
املـــاضـــي. لـــو فــشــلــت هـــذه املـــفـــاوضـــات، كــانــت 
أقلية  حكومة  تشكيل  إلــى  ستضطر  ميركل 
لـــن تــحــظــى بــاســتــقــرار ســيــاســي، أو الــقــبــول 
بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة باملخاطر 
قد يكون املستفيد منها حزب البديل من أجل 

أملانيا اليميني املتطرف. 

8
سياسة

بات رئيس جمهورية 
جنوب أفريقيا، جاكوب 

زوما، في آخر أيامه 
في قيادة البالد، مع 

تأكد الجميع أن المسألة 
مرتبطة بتأمين طريقة 

الخروج من السلطة، 
سواء بالقوة أو اللين

يتخبّط الحزب االشتراكي األلماني في أزمته الداخلية، رغم حصوله على الحصة الكبرى في االئتالف الحكومي الكبير »غروكو«، 
وذلك بسبب مواقف زعيمه مارتن شولتز، الذي ضعضع العالقة بين مختلف أركانه

أربك شولتز االشتراكيين بخياراته )أود أندرسين/فرانس برس(

ارتفع منسوب التوتر السياسي والدستوري 
في جنوب أفريقيا، مع توّجه الحزب الحاكم، 
ــيــــس الـــــبـــــالد، جــــاكــــوب زومـــــــا مــن  إلقــــالــــة رئــ
 توّعد نائب الرئيس الجنوب 

ّ
منصبه، في ظل

»انطالقة جديدة«  أفريقي سيريل رامافوزا، بـ
لــلــبــالد، أمـــس األحــــد، مــؤكــدًا أن »الــفــاســديــن 
ــر رامـــــــافـــــــوزا خـــالل  ــبــ ــتــ ــيــــحــــاكــــمــــون«. واعــ ســ
اجتماع في الكاب )جنوب غرب( »أننا فيما 
نخرج من فترة صعوبات، وتشرذم وخالف، 
ر الذكرى املئوية ملولد نيلسون مانديال، 

ّ
توف

هـــذه الــســنــة، انــطــالقــة جـــديـــدة«. وأضــــاف أنــه 
ــتـــصـــدي لـــلـــفـــســـاد، والــتــأكــيــد  »ســـنـــواصـــل الـ
أن الــفــاســديــن والـــذيـــن ســـرقـــوا مـــال الــفــقــراء، 
ســيــحــاكــمــون«. وأكــــد أن »املــجــلــس الــوطــنــي 
ــوع اســـتـــدعـــاء  الـــتـــنـــفـــيـــذي ســـيـــنـــاقـــش مــــوضــ
الرئيس، وألن شعبنا يريد االنتهاء من هذا 
املوضوع، فهذا بالضبط ما سيفعله املجلس 

الوطني التنفيذي«.
ــــس الــــجــــديــــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــد بــــــــدأ رامــــــــــافــــــــــوزا، الـ
)الــحــاكــم(، منذ  األفــريــقــي  الــوطــنــي  للمؤتمر 
ــا مـــن أجــل  ــام مــنــاقــشــات مــبــاشــرة مـــع زومــ أيــ
اســتــقــالــتــه فـــي أســــرع وقــــت، تــمــهــيــدًا إلجـــراء 

انــتــخــابــات عــامــة فــي عـــام 2019. وتــواصــلــت 
ــان املـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــ ــات. وكــ ــاوضــ ــفــ ــذه املــ ــ هـ
»إنــهــاء هــذه  األفــريــقــي وعـــد يـــوم الخميس بـــ
املــفــاوضــات فــي مــوعــد وشــيــك«، ثــم دعـــا إلــى 

ي بالصبر«.
ّ
»التحل

وفي هذا اإلطار، دعا املؤتمر الوطني األفريقي 
اليوم االثنني، للمجلس  إلــى اجتماع طــارئ، 
األساسية التخاذ  الهيئة  التنفيذي  الوطني 
القرار. وتستطيع هذه الهيئة استدعاء رئيس 
الدولة، وهذا ما فعلته في 2008 مع الرئيس 
ثابو مبيكي الذي استجاب لهذا األمر وقدم 
استقالته. ويمكن املجلس الوطني التنفيذي 
أن يلجأ إلى البرملان من خالل تقديم مذكرة 
الــرئــيــس أو مــن خــالل بدء  لحجب الثقة عــن 

إجراء إقالة رئيس الدولة. 
وفي الرابع من فبراير/شباط الحالي، طلبت 
األفريقي من جاكوب  الوطني  املؤتمر  قيادة 
زومــــا أن يــســتــقــيــل، لــكــنــه رفــــض. ومــنــذ ذلــك 
الــحــني لــم يــتــحــدث الــرئــيــس، وألــغــي خطابه 
الــســنــوي أمـــام الــبــرملــان الـــذي كــان مــقــررًا يوم 
الخميس املاضي. وتعثرت املفاوضات حول 
بنود استقالة زومــا، وأفــادت وسائل اإلعالم 
املــحــلــيــة أن الـــرئـــيـــس طــلــب تــحــّمــل الــنــفــقــات 

القضائية على حسابه.
وفـــي شـــأن اجــتــمــاع الـــحـــزب الــحــاكــم، ذكـــرت 
املــتــحــدثــة بــاســم املــؤتــمــر الــوطــنــي األفــريــقــي 
أنــه »مــن املقرر عقد اجتماع  خوسيال ديكو، 
بريتوريا«.  في  التنفيذي  الوطني  للمجلس 
ولـــم تــشــأ تــوضــيــح جـــدول أعــمــال االجــتــمــاع. 
وردًا على سؤال حول وضع هذه املناقشات، 

أكدت ديكو أنها »منتجة ومثمرة«. 
ويحاول رامــافــوزا التوصل في أســرع وقت 
إلـــى اســتــقــالــة زومــــا املـــتـــورط فــي مجموعة 
املؤتمر  يــدفــع  أن  الــتــي يمكن  الفضائح  مــن 
الوطني األفريقي ضريبتها في االنتخابات 
العامة املقررة في 2019. وطالب كبار القادة 

الحاكم زوما بتقديم استقالته،  الحزب  في 
إيـــج«،  نــيــو  لــكــن صحيفة »ذو  رفـــض.  لكنه 
لقاء  عــن  تحدثت  غوبتا،  عائلة  مــن  املقربة 
بن زومــا والعائلة املــذكــورة حــول موضوع 
تنحيه، األمــر الــذي جعل مراقبني يترقبون 
أن يقدم زوما استقالته اليوم اإلثنني. وفي 
الترتيبات  آخــر  ذلــك، ستتم تسوية  انتظار 
مــع زعيم الــحــزب رامــافــوزا. ومــن دون شك، 
ــا يــعــمــل جــــاهــــدًا لــلــحــصــول عــلــى  ــ ــإن زومــ ــ فـ
حــصــانــة مـــن املـــالحـــقـــة، خـــاصـــة مـــا يتعلق 
مــنــهــا بــــرشــــاوي فـــي مــلــف صــفــقــة أســلــحــة، 
عائلة غوبتا  ألفــراد  تأمني حصانة  وكذلك 

املتورطني في عدد من امللفات القضائية.
خب عام 1992 نائبًا لألمني العام 

ُ
وزوما انت

للمؤتمر. وفي يناير رشحه الحزب لخوض 
االنتخابات الختيار رئيس الوزراء اإلقليمي 
في كوازولو ناتال. وبعد االنتخابات العامة 
ــى الـــتـــي يــشــارك  ــ ــعـــام وهــــي األولــ ــك الـ فـــي ذلــ
األبارتهايد  نظام  سقوط  بعد  السود  فيها 
للشؤون  التنفيذية  اللجنة  فــي  عضوًا  عــني 
االقتصادية والسياحة في حكومة كوازولو 
نـــاتـــال بــعــد أن أفـــســـح املـــجـــال لــتــولــي ثــابــو 
ــائـــب الـــرئـــيـــس نــيــلــســون  مــبــيــكــي مــنــصــب نـ

مانديال.
انتخب   1994 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفـــي 
رئـــيـــســـًا لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي األفـــريـــقـــي عــلــى 
املــســتــوى الــقــومــي واإلقــلــيــمــي فـــي كـــوازولـــو 
نـــاتـــال. وفــــي ديــســمــبــر 1997 انــتــخــب نــائــبــًا 
لــرئــيــس املــؤتــمــر الــوطــنــي األفــريــقــي، ثــم ُعــنّي 
لــرئــيــس  نــائــبــًا  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1999،  فـــي 
جــنــوب أفــريــقــيــا ثــابــو مــبــيــكــي. وكـــان يعتبر 
على نطاق واسع خليفته بال منافس. وخالل 
هذه الفترة عمل أيضًا في أوغندا مع الرئيس 
السالم  يــوري موسفني على تسهيل عملية 

في بوروندي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فــإن شخصية  الــخــارجــيــة،  تــولــي وزارة  نيته 
7 سنوات  لفترة  الحزب  تــرأس  مثل غابريال 
األملانية،  الداخلية  السياسية  الحياة  وخبرة 
بــأن يدفع بهذه  الــذي يسمح  ليس الشخص 
مه 

ّ
أنـــه وبــعــد تسل الــطــريــقــة جــانــبــًا، ال سيما 

منصب الخارجية، عاد ليستحوذ على أرقام 
جيدة في استطالعات الرأي، من دون اإلغفال 
عن أن قصة صعود شولتز وهبوطه مرتبطة 
زميله  ساند  كونه  بغابريال  وثيقًا  ارتــبــاطــًا 

لتبوؤ زعامة االشتراكي.
وفي تصريح في شهر مـــارس/آذار املاضي 
قــــال شــولــتــز إنــــه »مــمــن لــتــســمــيــة غــابــريــال 
إلى  العالقة بينهما،  ر 

ّ
بالصديق«، قبل توت

حّد اتهام غابريال شولتز في حديٍث أخير 
ملجموعة »فونكه« اإلعالمية، بقوله: »يبدو 

متابعة

■ 7 سنوات على تنحي #مبارك 7 سنوات #عجاف 7 سنوات#عذاب 7 
سنوات#ضياع 25 يناير بريئة من كل ما سبق

■ حمل انقالب 21 مارس 2011 ثالث لوثات من خصائصه كتحالف 
عسكري قبلي ديني: العنف والفساد والخطاب الديني. #اليمن

■ جاءت متأخرة جدًا والدليل على ذلك أنه تعذر أو استصعب إسقاط 
نظام امتدت جذوره ألكثر من 3 عقود . وما الكارثة التي نعيشها اليوم 

إال بسبب تأخر قيام ثورة تجتث الفساد والديكتاتورية واالستبداد، 
ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أال تأتي أبدًا #11_فبراير # اليمن 

■ ما يؤكد أن ثورة فبراير ثورة حقيقية، هو أن بقايا النظام القديم 
يصفونها بأنها نكبة. فالثورات هي نكبات للفاسدين والطغاة 

واملتسلطني وأتباعهم ومن يعيشون على فتاة موائدهم.

■ االحتجاج على رفع األسعار وعدم محاسبة الفاسدين صار اسمو 
شغب بمحافظة مصنع الرجال 

#الكرك بدهم يسرقو الشعب وإذا حد احتج صار مشاغب وصاحب 
اسباقيات

 أغلى ما نملك... مش شرط أنو أكسر وأحرق عشان 
ً
■ #الكرك الوطن فعال

يلبو مطالبنا... بكفي تفكرو بحل من الحلول السلمية واتطبقوه املهم 
تتفقو عليه... بس وين في خراب بنتفق عليه غير هيك صعب. الله 

يحيهم أهلنا في الكرك وباألخص أهل القصر باتخاذهم قرار املقاطعة

■ #قريبا_تجنيد_إجباري_بالسعودية إن صح الخبر فهو قرار سليم 
في االتجاه الصحيح. وإن كان غير صحيح، فليت الدولة تسارع إلى 

تنفيذه. إلزام املواطن بالتجنيد اإلجباري لفترة معينة معمول به في 
 هذه الخطوة ستتم قريًبا، كجزء 

ّ
دول كثيرة ونتائجه إيجابية. أعتقد أن

من التحّول العظيم الذي يعيشه الوطن.

■ فكرة مستحيل يتم تطبيقها دول عظمى تخلت عن فكرة التجنيد 
اإلجباري اآلن الحروب من الجيل الرابع األهم أن تملك تكنولوجيا 

عسكرية قوية جيش صدام تخطى حاجز املليون وأول ما دخلت أميركا 
العراق سقطت بغداد في ساعات معدودة .

#قريبا_تجنيد_إجباري_بالسعودية

االتفاق  بعد  حزبها  داخل  من  النتقادات  األلمانية  المستشارة  تعرضت 
تقوده،  الذي  المسيحي،  االتحاد  بين  األلمانية  الحكومة  تشكيل  على 
والحزب االشتراكي، ما يؤشر إلى المأزق الذي يواجه قادة الحزبين. وفي 
السياق نفسه، نقل موقع »دويتشه فيله« عن عضو البرلمان األلماني 
قوله  أبركرون،  فون  ميشائيل  الديمقراطي،  المسيحي  الحزب  عن 
بل  الحزب فقط،  لم تهتز داخل  المستشارة  إن »سلطة  بيلد،  لصحيفة 

في منصبها كرئيسة للحكومة أيضًا«.

انتقادات لميركل أيضًا

االثنين 12  فبراير/ شباط   2018 م  26  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1260  السنة الرابعة
Monday 12 February 2018
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بغداد ــ محمد علي

ــــى  ــــون بـــــــدء أولــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــرقــــب الـ ــتــ يــ
جــــلــــســــات مــــؤتــــمــــر إعــــــــــادة إعــــمــــار 
ــراق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــت،  ــ ــعـ ــ الـ
الــيــوم اإلثــنــني، وســـط آمـــال بــاتــخــاذ املانحني 
الـــدولـــيـــني خــــطــــوات جــــــادة نـــحـــو تــخــصــيــص 
مليارات الدوالرات لإلنفاق بشكل خاص على 
البنية التحتية واملساكن التي دمرتها الحرب 

ضد تنظيم داعش، في شمال وغرب البالد.
لكن ثمة مخاوف من أال يحقق املؤتمر أهدافه، 
ــات، الســيــمــا مع  ــويـ فــي ظــل عـــدم تــحــديــد األولـ
املشروعات  عشرات  العراقية  الحكومة  إدراج 
الجنوبية  واملــحــافــظــات  بــغــداد  العاصمة  فــي 
الــبــعــيــدة عــن آثــــار الـــحـــرب، ضــمــن برنامجها 
املطروح على املستثمرين، وهو ما تنظر إليه 
محللني  وفــق  بريبة،  املانحة  الجهات  بعض 

ونواب عراقيني.
أكثر  بمشاركة  أيـــام،  ثــالثــة  املــؤتــمــر  ويستمر 
مــن 40 دولـــة ومــئــات الــشــركــات األجــنــبــيــة في 
املشروعات  قائمة  القطاعات. وتضم  مختلف 
الــقــطــاعــات، نسبة  157 مــشــروعــا فــي مختلف 
كبيرة منها في مناطق وسط وجنوب العراق، 

وتـــطـــرح الــحــكــومــة تــســهــيــالت غــيــر مسبوقة 
للشركات نظير تنفيذها.

ــاء الــــشــــركــــات مــن  ــفــ وتـــشـــمـــل الـــتـــســـهـــيـــالت إعــ
الضرائب، والسماح لها باستقدام العمالة من 
بتأمني مصالح  والتعهد  شــرط،  أو  قيد  دون 
الشركات ومنحها عقودًا أخرى في املستقبل.

ــــي، ســلــمــان  ــراقـ ــ ــعـ ــ وقـــــــال وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الـ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريح  الجميلي، 
إن »الــعــراق بحاجة إلــى إعـــادة استقرار املــدن 
املــحــررة، وهـــذه مهمة تتطلب جــهــودا كبيرة 
ــاء  ــقــ ــن األصـــــدقـــــاء واألشــ ــل مــ ــأمــ وجـــــبـــــارة، ونــ
مساعدتنا في ذلك«، مضيفا أن »العراق يأمل 
ــرارة انــطــالق اإلعــمــار  فــي أن يــكــون املــؤتــمــر شـ

والبناء وتثبيت االستقرار«.
ويـــحـــتـــاج الــــعــــراق، وفـــقـــا لــبــيــانــات وتــقــاريــر 
حــكــومــيــة رســمــيــة، مـــا بـــني 80 إلـــى 90 مليار 
وقـــضـــاء  مـــديـــنـــة   180 إعــــمــــار  إلعـــــــادة  دوالر، 
وبلدة وناحية موزعة على محافظات األنبار 
ــالــــى وصـــــالح الـــديـــن وكـــركـــوك  ونـــيـــنـــوى وديــ
وحـــزام بــغــداد وشــمــال بــابــل، وهــي املــدن التي 
عــام 2014،  داعــش منتصف  اجتاحها تنظيم 
وتقع شمال وغرب البالد ووسطه، وتمثل ما 

نسبته 49% من مجموع مساحة العراق.
املــدن  ــرار فــي قسم كبير مــن تلك  وتبلغ األضــ
بني 60% إلى 95%، وأبرزها املوصل. ويشمل 
الـــدمـــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة كــالــطــرق والــجــســور 
الصحي  والصرف  واملياه  الكهرباء  وشبكات 
واالتصاالت واملستشفيات واملدارس والدوائر 

الــخــدمــيــة املــخــتــلــفــة، فــضــال عـــن تــدمــيــر نحو 
ربــع مليون مــنــزل بشكل كــامــل أو شبه كامل 
وجـــزئـــي، وعـــشـــرات آالف املــحــال واملــجــمــعــات 
الـــتـــجـــاريـــة واألســـــــــواق واملـــعـــامـــل واملـــصـــانـــع 

العامة والخاصة.
وأوفـــــــد الــــعــــراق 143 مــــســــؤوال حـــكـــومـــيـــا، من 
بينهم محافظو املدن املحررة واملدن الجنوبية 
املستقرة. وردا على مخاوف البعض من غياب 
األولوية في تنفيذ املشروعات، قالت مصادر 
حكومية في بغداد، إن هناك مقترحا أوروبيا 
بإنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار العراق، 
تــــودع فــيــه جــمــيــع املــنــح املــنــتــظــر استقبالها 
خـــالل املــؤتــمــر أو بــعــده وتــشــرف عــلــيــه لجنة 
من األمم املتحدة تتولى تحديد املشاريع ذات 
األهمية بالنسبة للمواطنني في املدن العراقية 
الشمالية والجنوبية. ووفقا للمصادر ذاتها، 
ــإن الــخــطــوة تـــأتـــي لــطــمــأنــة الـــــدول املــانــحــة،  فــ
الســيــمــا فـــي ظـــل الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عن 
ارتــفــاع حـــاالت الفساد املــالــي فــي الــعــراق منذ 
2003. ويرأس املؤتمر كل من العراق والكويت 
ــاد األوروبــــــي والــبــنــك  واألمــــم املــتــحــدة واالتـــحـ
الدولي. وقالت مصادر حكومية في الكويت لـ 
»العربي الجديد«، أمــس األحــد، إنــه من املقرر 
إنشاء صندوق لتجميع أمــوال إعمار العراق، 
لإلنفاق على املشروعات املتفق عليها، متوقعة 

جمع نحو 25 مليار دوالر خالل املؤتمر.
ــام ملــجــلــس الــــــــوزراء، مــهــدي  ــعـ ــــني الـ ــال األمـ ــ وقـ
الـــعـــالق، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس األحــــد، 
وزارة  أنجزتها  التي  امليدانية  »الــدراســات  إن 
الــتــخــطــيــط بــالــتــعــاون مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 
املــــســــانــــدة، قــــــدرت الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــكــبــدهــا 
ــــش بـــني 80  الــــعــــراق نــتــيــجــة الـــحـــرب ضـــد داعـ
مليار دوالر إلــى 90 مــلــيــارًا«، موضحا أن 47 
مــلــيــار دوالر مـــن األضــــــرار مــرتــبــطــة بــالــبــنــى 
تتعلق  فيما  االقتصادية،  واملنشآت  التحتية 
السكن.  أبرزها  أخــرى،  املبالغ بقطاعات  بقية 

بغداد ـ العربي الجديد

ــرب بــرملــانــيــون ومـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون عن  ــ أعـ
مــخــاوفــهــم مــن أن تــكــون الــســطــوة الــكــبــيــرة في 
التي  العاملية،  للشركات  الــعــراق  إعمار  مؤتمر 
مصالح  تحقيق  مقابل  صفقات  وراء  تسعى 
كبيرة في البلد الغني بالنفط، والــذي تحتاج 
بنيته املدمرة من جراء الحرب ضد تنظيم داعش 
إلعــادة البناء إلــى عشرات مليارات الـــدوالرات. 
ووصــف محمد نــوري العبد ربــه، نائب رئيس 
لجنة العالقات الخارجية في البرملان العراقي، 
في حديث لـ »العربي الجديد«، املؤتمر، الذي بدأ 
فعاليته اليوم اإلثنني ويستمر ثالثة أيام، بأنه 
»اســتــثــمــاري أكــثــر مــن كــونــه مؤتمر مانحني«. 
وقال العبد ربه: »نتوقع أال تكون هناك مبالغ 
كبيرة لدعم العراق، ستكون هناك منح بسيطة 
ال تــتــجــاوز مــئــات املــاليــني مــن الـــــــدوالرات، في 
الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى ما يقرب 100 

مليار دوالر«.
على  السابق،  في  يعولون،  العراقيون  وكــان 
أمــوال  املانحني وجمع  في حث  أميركي  دور 
لـــإلعـــمـــار، إال أن وكـــالـــة رويـــتـــرز نــقــلــت، يــوم 

أميركيني،  مسؤولني  عــن  املــاضــي،  الخميس 
تـــعـــتـــزم  ال  املــــتــــحــــدة  الـــــــواليـــــــات  إن  قــــولــــهــــم 
أمــوال في املؤتمر. وستشجع  املساهمة بأي 
ــارات مــن  ــمـ ــثـ ــتـ ــك، اسـ ــ ــــدال مــــن ذلــ واشـــنـــطـــن، بـ
القطاع الخاص، واالعتماد على دول الجوار 
أمــوال  الــســعــوديــة، لضخ  الخليجية، خــاصــة 
هناك، في إطــار نهج جديد متبع مع بغداد، 

بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.
وتشارك نحو 1850 شركة عاملية في املؤتمر. 
وقــال مستشار رئيس الـــوزراء املــالــي، مظهر 
في قطاعي  »االستثمارات  إن  محمد صالح، 
جذبها  السهل  مــن  سيكون  والــزراعــة  النفط 
على األرجــح، مقارنة مع القطاعات األخــرى، 
للبالد  الضخمة  االحتياطيات  إلــى  بالنظر 

من الخام وتوافر األراضــي والثروة املائية«.
قد  واستثماري مصري  وفــد حكومي  وكــان 
يناير/كانون  نهاية  منذ  للعراق،  زيــارة  بــدأ 
الــثــانــي املـــاضـــي، أجــــرى خــاللــهــا لـــقـــاءات مع 
مـــســـؤولـــني ورجــــــال أعـــمـــال عـــراقـــيـــني لبحث 
ــن خــــــالل مـــشـــروعـــات  ــ ــار مـ ــمــ ــثــ ــتــ فــــــرص االســ
ــاء عــلــى رأس الـــوفـــد، إبــراهــيــم  ــ ــمــــار. وجـ اإلعــ
محلب، مساعد الرئيس املصري للمشروعات 
القومية واالستراتيجية، وضم وزراء القوى 
الــعــامــلــة والــصــحــة واالتــــصــــاالت، ومــديــريــن 
لــشــركــات مـــقـــاوالت كــبــرى وفـــي مــجــال مـــواد 

البناء، وخبراء من مختلف التخصصات.
ووفقا ملسؤول عراقي، في تصريحات سابقة 
ــد املــصــري  لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن »الـــوفـ
يــطــمــح لــلــدخــول فـــي مــؤتــمــر املــانــحــني كــقــوة 
ما  »لــديــهــم  مضيفا:  تــمــويــلــيــة«،  ال  تنفيذية 
يــقــدمــونــه مــن مــشــاريــع بــنــاء ســريــع للمنازل 
املـــدمـــرة فــي املـــدن املـــحـــررة مــن داعـــش بكلفة 
قليلة ووقت أقصر، فضال عن مشاريع تأهيل 
وشبكة  والــجــســور  كالطرق  التحتية،  البنى 
ــاالت واملـــواصـــالت  الــكــهــربــاء واملـــــاء واالتــــصــ

كسكك الحديد وغيرها«.

الكويت ــ محمود بدير

قال سامي األعرجي، رئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار في العراق، إن بالده اتخذت عدة 
للمستثمرين  ضــمــانــات  لــتــوفــيــر  ــراءات  ــ إجــ
الــذيــن يــعــتــزمــون دخـــول الــبــالد، فــي الــوقــت 
ــرة  ــــذي تـــوقـــع فــيــه مـــســـؤول كــبــيــر فـــي دائــ الـ
الــتــخــطــيــط الـــتـــابـــعـــة ملــجــلــس الـــــــــــوزراء، أال 
بها  الــتــي ستتعهد  األمــــوال  قيمة  تــتــجــاوز 
ما  مــلــيــارات دوالر،  املانحة نحو 10  الـــدول 

يجعل الرهان األكبر على االستثمارات.
وأوضــح األعــرجــي، خــالل لقاء نظمته غرفة 
األحــد،  أمــس  الكويتية،  والصناعة  التجارة 
قــانــون  الـــعـــراق، إن  للتمهيد ملــؤتــمــر إعــمــار 
كبيرة،  ضمانات  يوفر  العراقي  االستثمار 
مشيرًا إلى أن العقد االستثماري )سواء كان 
مــع الــدولــة أو مــع الــقــطــاع الــخــاص( يعتبر 
الدولة  كافة مؤسسات  لــدى  عقدًا مضمونا 

العراقية.
ولفت إلى وجود آلية لحل الخالفات، ووفق 
الــدولــي،  البنك  واتفاقيات  الــدولــي  الــقــانــون 
ــراق قــــد انــــضــــم إلـــــى مــعــظــم  ــ ــعـ ــ مــــؤكــــدًا أن الـ
االتفاقيات الدولية واتفاقيات البنك الدولي 
الــذي نظمته غرفة  اللقاء  املعتمدة. وحضر 
عن  ممثلون  الكويتية،  والصناعة  التجارة 

الشركات، الستعراض سبل مشاركة  مئات 
القطاع الخاص في مشروعات إعمار العراق، 
وكــيــفــيــة تــوفــيــر الــضــمــانــات االســتــثــمــاريــة 
املــطــلــوبــة. ويــحــمــل الــوفــد الــعــراقــي املــشــارك 
في املؤتمر، الذي يبدأ أعماله اليوم اإلثنني 
ــام، أجـــنـــدة عــمــل تتعلق  ــ ويــســتــمــر ثــالثــة أيـ
بثالثة محاور أساسية هي إعــادة اإلعمار، 
ــم االســـتـــقـــرار فـــي الــبــالد،  واالســتــثــمــار ودعــ

وتــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي بـــني مختلف 
ــيــــوم األول  ــنـــاقـــش الــ ــيــــاف املـــجـــتـــمـــع. ويـ أطــ
ــرار الــتــي تــم إحــصــاؤهــا جـــراء الحرب  األضــ
إضافة  ملعالجتها،  الــالزمــة  واالحــتــيــاجــات 
إلـــى مــشــاريــع دعـــم االســـتـــقـــرار واملــصــالــحــة 
املــجــتــمــعــيــة والــتــعــايــش الــســلــمــي، ويبحث 
ــراءات الــخــاصــة بتهيئة  ــ الــيــوم الــثــانــي اإلجـ
يتضمن  فيما  لالستثمار،  املناسبة  البيئة 
اليوم الثالث الختامي للمؤتمر، اإلعالن عن 
الدعم الذي ستقدمه الدول املشاركة، والتي 

يصل عددها إلى نحو 50 دولة.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي دائـــــرة التخطيط 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء فـــــي تـــصـــريـــح  الــــتــــابــــعــــة ملـــجـ
:» نــتــوقــع أال تتجاوز  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
ــدول  ــوال الـــتـــي ســتــتــعــهــد بــهــا الــ قــيــمــة األمـــــ

املانحة نحو 10 مليارات دوالر«.
وقـــــــال املـــــســـــؤول إن الـــــعـــــراق يــــراهــــن عــلــى 
ــة ضمن  ــاريـــع املــــدرجــ االســـتـــثـــمـــار فـــي املـــشـ
ــــش، مــشــيــرًا  ــدن املـــحـــررة مـــن تــنــظــيــم داعــ ــ املـ
ــغ الـــتـــي ســيــتــم جــمــعــهــا مــن  ــالـ ــبـ إلـــــى أن املـ
األولــى  بالدرجة  موجهة  ستكون  املانحني 
والكهرباء  املياه  ومشاريع  اإلسكان  لقطاع 
والصحة والتعليم. وأضاف أن املشروعات 
املعروضة لالستثمار ستتضمن تسهيالت 

غير مسبوقة.

أولويات
اإلعمار

العراق ينتظر استثمارات في قطاع الكهرباء 
)Getty( الذي يشهد ترديًا في الخدمات

صفقات الشركات تتخطى دور المانحين

ضمانات لتحفيز المستثمرين

العراق يترقب مشروعات المانحين 
إلزالة أنقاض داعش

األردن يطلب دخول بضائعه إلى أوروبا بإعفاءات أكبر

يعلق العراقيون، السيما 
في المناطق التي 

دمرتها الحرب على 
تنظيم داعش، آماال كبيرة 
على مؤتمر إعمار العراق 

الذي يبدأ أعماله اليوم 
اإلثنين في الكويت

العراق مال وسياسة

الكويت

%25
ينص اتفاق تبسيط قواعد 
األردن  بين  الموقع  المنشأ 
ــي، على  ــ واالتــحــاد األوروب
السوريين في  تبلغ نسبة  أن 
المصانع المؤهلة للتصدير 
عامين  ألول   %15 حوالي 
على  االتفاق،  تطبيق  من 
كحد   %25 إلــى  ترتفع  أن 

أقصى بعد هذه الفترة.

تحقيق

الحكومة العراقية تطرح 
قائمة تضم 157 مشروعًا 

في مختلف القطاعات

االتفاق الموقع مع 
االتحاد األوروبي يلزم األردن 

بتشغيل 200 ألف الجئ

أكثر من 1.3 مليون الجئ 
سوري في األردن يعمل 

أغلبهم بالمهن الحرة

1850 شركة عالمية 
تشارك في المؤتمر الذي 

يستمر ثالثة أيام

عمان ــ زيد الدبيسية

طالبت الحكومة األردنية، االتحاد 
األوروبي، بإعادة النظر في شرط 
ــوريــــني،  ــســ ــئــــني الــ تـــشـــغـــيـــل الــــالجــ
الـــذي جـــرى االتــفــاق عليه قــبــل أكــثــر مــن عــام 
ونصف العام، مقابل تبسيط إجراءات دخول 
املنتجات األردنية إلى دول االتحاد، مشيرة 
ــدم اســـتـــفـــادة األردن مـــن االتــــفــــاق في  ــى عــ إلــ

صورته الحالية. 
املوقع بني عمان واالتحاد  االتــفــاق  وتضمن 
يــولــيــو/تــمــوز 2016، تبسيط  فــي  األوروبـــــي 
ــفــــاءات  قـــواعـــد املــنــشــأ واالســــتــــفــــادة مـــن اإلعــ
الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة األردنية 
األوروبـــــــيـــــــة لـــتـــســـهـــيـــل تـــصـــديـــر املـــنـــتـــجـــات 
األردنــــيــــة إلــــى األســـــــواق األوروبـــــيـــــة، مــقــابــل 
التزام األردن بتشغيل 200 ألف الجئ سوري 
خالل عدة سنوات في القطاع الصناعي، بما 
يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في 
وفق  منتجاتها  تصدير  يتم  التي  املصانع، 
القواعد امليسرة. ودخــل قــرار تبسيط قواعد 
املــنــشــأ حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 19 يــولــيــو/تــمــوز 
2016 ويــســتــمــر حــتــى 31 ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول 2026.
ــاة وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــقــــضــ وكــــشــــف يــــعــــرب الــ
والــــتــــجــــارة والـــتـــمـــويـــن فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
وجـــه  األردن  أن  عــــن  الــــجــــديــــد«،  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
خطابا رسميا إلى االتحاد األوروبــي يطلب 
ــادة الــنــظــر فــي اتــفــاق تبسيط قــواعــد  فــيــه إعــ
املـــنـــشـــأ، وذلـــــك فـــي ضــــوء الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يجب  كما  استفادته  وتعذر  القطاع  واجهت 

من االتفاق.
وقـــال الــقــضــاة: »الــطــلــب تضمن اعــتــبــار كافة 
املــصــانــع األردنــــيــــة مــشــمــولــة بـــالـــقـــرار وعـــدم 
قصره على مناطق صناعية محددة، وتمديد 
مدة القرار إلى 20 سنة بدال من 10 سنوات، 
وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــشـــرط تــشــغــيــل الــالجــئــني 
السوريني«، مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد 
االستفادة  آلــيــات  لبحث  قريبا  بروكسل  فــي 
ــاق، وتــســهــيــل دخــــــول الــــصــــادرات  ــ ــفـ ــ مــــن االتـ

األردنية إلى األسواق األوروبية.
وشمل قــرار تبسيط قواعد املنشأ قائمة من 

السلع الصناعية ذات املنشأ األردنــي في 18 
وتجمعات  ومــنــاطــق  ومـــدن  تنموية  منطقة 

صناعية.
لكن تقريرا حديثا صادرا عن وزارة الصناعة 
تقدمت  أن نحو 14 شركة  أظهر  والتجارة، 
قواعد  تبسيط  قـــرار  مــن  لالستفادة  بطلب 
املــنــشــأ، حيث تــم منح 11 شــركــة املــوافــقــات 
الـــالزمـــة، وتــعــمــل فــي قــطــاعــات البالستيك، 
املالبس،  املنظفات،  املعدنية،  والصناعات 
ــار  واألســــــالك والـــكـــوابـــل الــكــهــربــائــيــة. واشــ
الــتــقــريــر إلـــى أن ثـــالث شــركــات فــقــط قامت 
قواعد  تبسيط  اتــفــاق  بموجب  بالتصدير 

املنشأ.
وقال عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة 
اتــفــاقــيــة  إن  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ األردن 
الشراكة مع االتحاد األوروبـــي تعد من أكثر 
االتــفــاقــيــات إضــــرارًا باالقتصاد األردنــــي من 
الـــواردات، مقابل تواضع  حيث ارتفاع حجم 

صادرات األردن إلى السوق األوروبية.
وأضــاف أبو الراغب:« صادراتنا إلى أوروبا 
ما تــزال تــرواح مكانها«، مشيرا إلــى أن ذلك 

يعود إلى صعوبة تحقيق شروط التصدير 
مــا يتعلق بتشغيل  االتـــفـــاق، خــاصــة  ضــمــن 
الــذيــن ال يقبلون على  الــالجــئــني الــســوريــني، 
الــعــمــل فـــي املـــصـــانـــع ويــتــجــهــون لــقــطــاعــات 
أخــــرى مــثــل الـــتـــجـــارة والــــزراعــــة والــخــدمــات 

وغيرها.
وقــــال: »ال بــد مــن إعــــادة الــنــظــر فــي االتــفــاق، 

ألنه لن يحقق أي فائدة لالقتصاد األردنــي، 
ولــن يــؤدي إلــى ارتــفــاع حجم الــصــادرات إلى 

أوروبا«.
مساعدات  على  حصل  الــذي  األردن،  وسعى 
كبيرة من أجل استضافة الالجئني السوريني، 
لــالســتــفــادة مــن االتـــفـــاق املــوقــع مــع االتــحــاد 
ــي لــزيــادة نــفــاذ سلعه إلـــى األســـواق  ــ األوروبـ
األوروبية، لكن ظروف العمل ال تشجع أغلب 
األردنية،  املصانع  العمل في  السوريني على 
حيث تتدنى الرواتب وتطول ساعات العمل 

فضال عن تدني خدمات التأمني.
ويستضيف األردن أكثر من 1.3 مليون الجئ 
الحرة  األعــمــال  فــي  يعمل معظمهم  ســـوري، 
والتجارة واملطاعم وقليل منهم في املصانع.
وكـــــان وزيـــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
األردني، عماد الفاخوري، قال في تصريحات 
املــاضــي، إن األردن تعاقد  فــي أغــســطــس/آب 
 3.16 بــقــيــمــة   ،2016 عـــــام  مــــســــاعــــدات  عـــلـــى 
دوالر  مــلــيــار   2.55 مــنــهــا  دوالر،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

مساعدات تنموية.
ــار الـــوزيـــر إلـــى أن حــجــم املــســاعــدات  كــمــا أشــ

الكونغرس  إقــرارهــا مؤخرًا من قبل  التي تم 
لـــلـــعـــام 2017 تـــصـــل إلـــى  ــــأردن  ــ لـ ــركـــي  ــيـ األمـ

حوالي 1.3 مليار دوالر.
ــــدول الــخــلــيــج  وخـــصـــص مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
األول 2011،  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الــعــربــي، 
بــخــالف  دوالر،  ــلــــيــــارات  مــ  5 بــقــيــمــة  مــنــحــة 
ــة ومـــن  ــ ــيـ ــ ـــرى مــــن دول أوروبـ مـــســـاعـــدات أخـــ

مؤسسات دولية.
وقال زياد الصمادي، وهو سوري الجنسية 
املجتمعي لالجئني  الــدعــم  مــلــف  ومــســؤول 
الــســوريــني فــي مــديــنــة املــفــرق، أكــبــر منطقة 
األردن،  في  السوريني  لالجئني  مستضيفة 
إن عدم قبول السوريني بالعمل في املصانع 
األردنية يرجع إلى تدني األجور التي تبلغ 
وطــول ساعات  دوالرًا شهريا،   290 حوالي 

العمل.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضـــاف الــصــمــادي لـــ
الــحــرة لتغطية  األعــمــال  الــالجــئــني يفضلون 
أعباء املعيشة املرتفعة في األردن، مثل أجور 
املـــســـاكـــن واملــتــطــلــبــات األســـاســـيـــة ألســـرهـــم، 
حيث يعملون باجور يومية تبلغ حوالي 20 

دوالرًا ولساعات عمل محددة.
الـــعـــام  ــــالل  قــــــــرارات خـ ــدة  ــ واتــــخــــذ األردن عـ
املاضي، لالستفادة من عمل السوريني في 
املصانع، منها إعفاؤهم من رسوم استصدار 
تصاريح العمل حتى نهاية 2017، واإلعفاء 
من الفحص الطبي الالزم الستصدار بطاقة 
الخدمة للجالية السورية، والتي تعّد شرطا 
الــعــمــل، لكن  رئيسيا الســتــصــدار تــصــاريــح 
فــي املصانع  للعمل  املــالئــمــة  الــظــروف غير 
وفق ممثلني عن الجالية السورية ال تجذب 

الكثيرين.
اتفاق تبسيط قواعد املنشأ املوقع  وبحسب 
ــع االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، يــلــتــزم األردن بــأن  مـ
املؤهلة  املصانع  فــي  السوريني  نسبة  تكون 
لــلــتــصــديــر وفـــق هـــذه الــقــواعــد حـــوالـــي %15 
ألول عـــامـــني مـــن تــطــبــيــق االتــــفــــاق، عــلــى أن 
العامني،  أقصى بعد  إلــى 25 % كحد  ترتفع 

بينما تشكل العمالة األردنية %75.
املــرصــد العمالي  وقــال أحمد عــوض، رئيس 
بتقييم  الــخــاصــة  ــات  ــ ــــدراسـ »الـ إن  األردنـــــــي، 
نتائج اتفاق تبسيط قواعد املنشأ، ال تظهر 
بل  االردنـــي،  االقتصاد  على  إيجابية  نتائج 
يعيق االتفاق حركة الــصــادرات بما تضمنه 
مـــن قـــيـــود وشــــــروط وخـــاصـــة فـــي مــوضــوع 

تشغيل الالجئني السوريني«.
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وأضـــــــاف عـــــوض لــــ
»الــالجــئــني الــســوريــني ال يــقــبــلــون الــعــمــل في 
القطاع الصناعي وبعض القطاعات األخرى 
ومــن املهم إلــغــاء شــرط تشغيلهم الـــوارد في 

االتــفــاق املــوقــع مــع االتــحــاد األوروبــــــي«. وال 
يــعــد الـــســـوريـــون وحـــدهـــم مـــن يـــعـــزفـــون عن 
ــة، فــقــد ســبــق أن  ــيـ الــعــمــل فــي املــصــانــع األردنـ
أظـــهـــر تــقــريــر صـــــادر عـــن املـــرصـــد الــعــمــالــي 
أيضا، أن أغلب األردنيني يعزفون عن العمل 
البطالة بني  ارتفاع نسبة  رغــم  املصانع،  في 

املواطنني بشكل كبير.
وأوضــــح املــرصــد فــي تــقــريــر لــه فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي، أن تقارير وزارة العمل 
ــــدد الـــعـــمـــال فــــي املــنــاطــق  الـــخـــاصـــة بـــرصـــد عـ
الــصــنــاعــيــة املــؤهــلــة تــثــبــت أن نــســب الــعــمــالــة 
األردنية تتراوح بني 19% و23%، ما يشير إلى 
أرجعه مختصون  ما  اإلقبال، وهو  انخفاض 

إلى تدني الرواتب وطول ساعات العمل. تسهيالت دون 
شرط الالجئين

لـ»العربي  خاص  تصريح  في  األردني  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزير  القضاة  يعرب  كشف 
النظر في  األوروبي يطلب فيه إعادة  االتحاد  إلى  األردن وجه خطابًا رسميًا  أن  الجديد«، عن 

شرط تشغيل الالجئين السوريين مقابل تسهيل الصادرات األردنية إلى دول االتحاد
استثناء المصانع من زيادة أسعار الكهرباء

دعا فتحي الجغبير، رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية 
الصغيرة واملتوسطة في األردن، إلى استثناء القطاع الصناعي من رفع 
أسعار الكهرباء، كونه سيضعف تنافسيته الصناعة الوطنية محليًا 
وبأسواق التصدير. ونقلت وكالة األنباء األردنية »بترا« عن الجغبير، 
الصناعي، صناعات صغيرة  القطاع  األحــد، إن 98% من  قوله، أمس 
ومتوسطة، وسيحملها رفع أسعار الكهرباء أعباء وكلف إنتاج جديدة.

الكهرباء  الجاري، رسوم  اعتبارا من فبراير/ شباط  الحكومة  ورفعت 
للشرائح التي يزيد استهالكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي 

الواحد،  الكيلوواط  في غضون شهرين. وصعد سعر  الثانية  الــزيــادة 
من 4 فلسات )0.6 سنت( إلى 12 فلسا )1.7 سنت(. وقال الجغبير إن 
الطاقة الكهربائية في بعض الصناعات تشكل نحو 40%، مشيرا إلى 
أن الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها الصناعة األردنية تتطلب 
أكثر من 90% من مجمل  إنها تسهم في  إذ  الجميع مساندتها،  من 
الحجم  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعات  أن  وتــابــع  اململكة.  صـــادرات 
تعتبر من القوى الرئيسة املحركة لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل 

توفيرها فرص عمل واالستثمار واملساهمة في زيادة الصادرات.

آماال  اليوم  أن »العراق يبني  العالق  وأضــاف 
عبر مؤتمر  مالي  دعــم  على  للحصول  كبيرة 
ــــى أن »تـــقـــريـــر الــحــكــومــة  ــا إلـ ــتـ ــكــــويــــت«، الفـ الــ
وعبر  مفصل  بشكل  املانحني  أمــام  سيعرض 
تقارير ميدانية وضعت بالتنسيق مع البنك 

ص األضـــرار لكل منطقة 
ّ

الــدولــي، حيث تشخ
وقطاع على حدة، بما فيها النفط والكهرباء 
ــكــــن«، مــــؤكــــدًا أن  ــة والــــــزراعــــــة والــــســ ــيـ ــربـ ــتـ والـ
األكثر تضررًا  )شمال( هي  نينوى  »محافظة 
ــقـــطـــاعـــات«.  ــل الـ ــافـــظـــات وفـــــي كــ ــل املـــحـ بــــني كــ

ــم املتحدة  وذكــــرت دراســــة أولــيــة أجــرتــهــا األمـ
مؤخرًا أنه يتعني إعادة بناء أو إعادة تجديد 
نحو 40 ألــف مــنــزل هــنــاك. وبـــدون مساعدات 
خارجية، لــن يتمكن الــعــراق مــن إعـــادة إعمار 

البنية التحتية للمدينة.

منازل مدمرة في 
الموصل، إحدى أكثر 
المناطق تضررًا )أحمد 
الربيعي، فرانس برس(

السوريون 
يشكون 
تدني 
الرواتب 
وطول 
ساعات 
العمل في 
المصانع 
األردنية 
)فرانس 
برس(
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لندن ـ موسى مهدي

الصرف  أســواق  استجابت  كيف 
ــات الــعــاملــيــة،  ــبـــورصـ لــتــقــلــبــات الـ
خــال األيـــام املــاضــيــة؟ وإلـــى أين 
تــتــجــه أســـــواق املــــال خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة؟ 
ــــذي يــشــغــل حــالــيــا بــال  ــذا هـــو الــــســــؤال الـ هــ

املستثمرين في أميركا وباقي دول العالم. 
حــتــى اآلن أفــلــتــت أســــواق الــصــرف العاملية 
ــن »املـــــجـــــزرة املــــصــــغــــرة« الـــتـــي شــهــدتــهــا  مــ
نهاية  حتى  وأفقدتها،  العاملية  البورصات 
األســبــوع، حوالى 5 ترليونات دوالر. وهي 
»مـــجـــزرة مــطــلــوبــة« لــســحــب بــعــض الــتــورم 
املــحــتــقــن فــي أســــواق املـــال ويــهــدد بنسفها 
تماما إذا لم يحدث مثل هذا التراجع، الذي 
ُيــذّكــر املــضــاربــن أن طبيعة الــســوق هــي أن 
»تــرتــفــع يــومــا وتنخفض فــي آخـــر«، وليس 
االرتــــفــــاع املـــتـــواصـــل. والـــســـبـــب فـــي إفـــات 
أســـــواق الـــصـــرف يــعــود بــبــســاطــة، وحــســب 
خبراء الصرف إلى أن املتعاملن في أسواق 
العمات نظروا ملا حدث من قلق واضطراب 
فــي ســـوق األســـهـــم، بــمــنــظــار الــعــقــل وأســس 
االقـــتـــصـــاد الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــخــلــق دورات  
االنــتــعــاش والــكــســاد أكــثــر مــن نظرائهم في 
الــبــورصــات الــعــاملــيــة الــذيــن ســيــطــر عليهم 
ــراجــــع كــبــيــر يـــحـــدث فــي  الـــقـــلـــق فــــي أول تــ
بورصة »وول ستريت«، التي تفوق قيمتها 
تريليون دوالر وتتم   25 أكثر من  السوقية 
املتاجرة فيها في سندات الخزانة األميركية 
حسب   دوالر،  تــرلــيــون   14 قيمتها  الــبــالــغــة 
ــادة  ــ صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز«. وعـ
ــتـــريـــت« بــهــذا  ــة »وول سـ تـــقـــود بــــورصــ ــا  مــ
املال  أســواق  الضخم توجهات  املالي  الثقل 
العاملية، ارتفاعا وهبوطا. وفي هذا الصدد 
مـــن املــفــيــد ذكــــر أن ســــوق املـــــال األمــيــركــيــة 
ارتفعت بنسبة 27% خــال 13 شهرًا حتى 
املــاضــي. وهــو معدل  الثاني  يناير/ كانون 
تاريخي لم تشهده البورصة في تاريخها.  
ويرى الخبير املالي في مصرف »كوميرس 
ــيـــغـــي بـــريـــفـــســـك، أن  ــتـ ــك« األملــــــانــــــي، انـ ــ ــانـ ــ بـ
»املتعاملن في سوق العمات ركزوا أسس 
أيــام االضــطــراب ولم  االقتصاد الكلي أثناء 
يــنــتــبــهــم الـــذعـــر حــيــنــمــا نـــظـــروا إلـــى تــحــول 
مؤشرات األسهم العاملية من اللون األخضر 
إلى األحمر«. وأضــاف في تعليقات نقلتها 
ــز« قـــولـــه:  ــمــ ــايــ صـــحـــيـــفـــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــ
»أسواق الصرف ال يمكنها أن تتجاهل كليا 
مــا يــحــدث مــن فــوضــى فــي أســــواق األســهــم 
ولــكــنــهــا تــجــاوبــت بـــهـــدوء، ولـــذلـــك قــلــة من 

املتعاملن تعرضوا لخسائر«.
ــدة  ــه قــــــال االســـتـــراتـــيـــجـــي بـــوحـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
الـــصـــرف فـــي مـــصـــرف »ســوســيــتــه جـــنـــرال« 
هنالك  كانت  »لقد  هــاردمــان،  لي  الفرنسي، 
ــراب الـــبـــورصـــات  ــطــ ــيـــات طــفــيــفــة الضــ تـــداعـ
على أسواق الصرف«. وأشار االستراتيجي 
هاردمان، إلى أن قلة من املستثمرين كانوا 
ضحايا لهذه االضطرابات مقارنة ملا حدث 
ــذا الـــصـــدد »كـــان  ــال فـــي هــ ــ فـــي الـــســـابـــق. وقـ
الخسائر  أكبر  تكبدوا  الــذيــن   املستثمرون 
فــي أزمــة املــال العاملية فــي الــعــام 2007، من 
ــثـــمـــروا بــكــثــافــة فــــي تــمــويــات  ــتـ ــن اسـ ــذيــ الــ
العقارية،  القروض  املساكن وشــراء سندات 
ــاري فـــقـــد انـــحـــصـــرت  ــ ــجــ ــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ أمــــــا فـ
العمات  بسوق  املستثمرين  فــي  الخسائر 
الـــرقـــمـــيـــة«. ومـــعـــروف أن جـــل املــســتــثــمــريــن 
بــســوق الــعــمــات الــرقــمــيــة لــيــســوا مــن كبار 

التجار وإنما من عامة الناس. 
وبالتالي كان تركيز املتعاملن في أسواق 
الــصــرف على تــوجــهــات النمو االقــتــصــادي 
واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات 
الديون املرتفعة التي تراكمت لدى الشركات 
ــا وأوروبــــــــــــا والــــصــــن،  ــركــ ــيــ ــن أمــ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
ــذه املــــخــــاوف  ــ ــى هــ ــ والـــتـــضـــخـــم. يــــضــــاف إلــ
التداعيات التي ستحدثها »نقطة االنقاب 
في منحنى الفوائد على الــقــروض«، إذ إنه 
من  املركزية  البنوك  تتحول  أن  املتوقع  من 
سياسة التيسير الكمي واألموال الرخيصة 
إلى سياسة رفع الفائدة بناء على املؤشرات 
االقتصادية. وذلك في أعقاب التأكد من   أن 

والسندات  الصكوك  إصـــدارات  قيمة  وصلت 
الخليج  لـــدول  فــي األســــواق املحلية  األولــيــة 
البنوك املركزية  العربية بما فيها إصــدارات 
ــكـــومـــات دول  واإلصــــــــــــــدارات الـــســـيـــاديـــة لـــحـ
الــخــلــيــج وإصــــــدارات الــشــركــات إلـــى 104.26 
 2017 ــام  ــ عـ ــــال  خـ أمـــيـــركـــي  دوالر  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

بارتفاع نسبته %3.9.
والسندات  الصكوك  »أســـواق  لتقرير  ووفــقــا 
ــالـــي  ــز املـ ــ ــركـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة« الـــــــذي أصـــــــــدره املـ
الكويتي )املركز( أمس األحــد، فإن إصــدارات 
الــصــكــوك والـــســـنـــدات الــســعــوديــة كـــانـــت في 

االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي وجــــل االقــتــصــاديــات 
الذي  الكساد  براثن  من  قد خرجت  الكبرى 
كـــان يخيف الــبــنــك املـــركـــزي األمــيــركــي منذ 

أزمة املال العاملية في العام 2008. 
لسوق  املستقبل  يحمله  مــا  صعيد  وعــلــى 
العمات، خال العام الجاري، فإن ما يقلق 
املــســتــثــمــريــن حــالــيــا هــو تــوجــهــات الــــدوالر 
الـــذي تــواصــل ضعفه، خــال الــعــام املاضي 
وحتى نهاية يناير/ كانون املاضي، ولكنه 
يتجه حاليا لارتفاع، ولكنه ارتفاع طارئ 
ومـــــن غـــيـــر املــحــتــمــل اســــتــــمــــراره. مـــخـــاوف 
املتعاملن فــي أســـواق الــصــرف تتركز على 
تداعيات ارتفاع ديون الشركات واملصارف 
الــديــون،  قــدرتــهــا على خــدمــة  الغربية على 
تتحول  حينما  أي  الــفــائــدة،  ترتفع  حينما 

األموال من »الرخصة إلى الغاء«. ويذكر أن 
جل الشركات األميركية والعاملية استدانت 
بكثافة وراكمت قروضا دوالرية خال دورة 
الــفــائــدة الــصــفــريــة واســتــثــمــرتــهــا فــي ســوق 

األسهم. 
وتـــتـــجـــه الـــفـــائـــدة األمـــيـــركـــيـــة حـــالـــيـــا نــحــو 
االرتــــفــــاع، كــمــا يــتــجــه مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
أمــيــركــا كــذلــك نــحــو حــاجــز 2.0%. ويــحــدث 
ذلــــك فـــي وقــــت يــنــمــو فــيــه االقـــتـــصـــاد بــقــوة 
ــى  ــ ــة إلـــــــى أدنــ ــالــ ــطــ ــبــ ــدل الــ ــ ــعـ ــ ويــــنــــخــــفــــض مـ
مستوياتها عند حاجز 4%. وهذه العوامل 
سيكون لها تأثير مباشر على سعر صرف 
الـــدوالر وعــلــى ســنــدات الــخــزانــة األميركية. 
ــنـــدات  وعــــــــادة مــــا تــنــخــفــض جـــاذبـــيـــة الـــسـ
كما  التضخم،  ارتفع معدل  كلما  األميركية 

ــدارة تــلــك اإلصــــــــدارات مـــن حــيــث الــحــجــم  ــ صــ
اإلجمالي لإلصدارات، 

وبــلــغ إجــمــالــي إصـــــدارات الــســعــوديــة 41.60 
مليار دوالر بنسبة 39.9% من إجمالي قيمة 
اإلصدارات خال عام 2017. أما اإلمارات، فقد 
بارتفاع  دوالر،  مليار   32.61 بــإصــدار  قامت 
35% مــقــارنــة مــع عـــام 2016، وهـــو مــا يمثل 

31.3% من إجمالي اإلصدارات. 
وقفز الدين العام للمملكة بنسبة 38% خال 
العام املاضي، إلى 116.8 مليار دوالر، مقابل 
84.4 مليار دوالر بنهاية العام 2016، ويشكل 

الدين السعودي 17% من الناتج املحلي في 
2017، فيما كان 13.1% في 2016، كما ويقدر 
الــعــجــز املــتــوقــع فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام الـــجـــاري 

بنحو 52 مليار دوالر.
ووفــــــقــــــا لـــلـــتـــقـــريـــر فــــقــــد مــــثــــلــــت إصـــــــــــدارات 
إجمالي  مــن   %10.04 الــكــويــتــيــة  املــؤســســات 
اإلصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليار 
دوالر مقارنة مع 4.52 مليار دوالر عام 2016. 
وتــعــكــف الــكــويــت حــالــيــا عــلــى وضـــع قــانــون 
ســيــســمــح لــلــحــكــومــة بـــإصـــدار الــصــكــوك، من 
املرجح أن تلجأ إلى إصــدار صكوك سيادية 
العام  القوية لاستدانة خال  البدائل  كأحد 

.2018
العمانية،  املــؤســســات  إلصــــدارات  وبالنسبة 
 8 مــــن  دوالر  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  8.12 جـــمـــعـــت  ــقـــد  فـ
إصــــدارات، وهــو مــا يمثل 7.8% مــن إجمالي 

قيمة اإلصدارات. 
قطر  الخليجية، جمعت  األزمــــة  خــضــم  وفـــي 
مــن أصـــل 62 إصــــدارًا،  مــلــيــارات دوالر   6.18
إال أن اإلصــدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 
67.8% مقارنة مع 19.22 مليار دوالر أميركي 

في عام 2016. 
ما  البحرينية  املؤسسات  إصـــدارات  ومثلت 
اإلصـــدارات،  قيمة  إجمالي  من   %4.7 نسبته 
وجــمــعــت 4.90 مــلــيــارات دوالر مـــن خـــال 6 

إصدارات.
ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 
الــســنــدات والــصــكــوك، كــأداتــي ديـــن، لتغطية 
ــة خـــال  ــاريــ ــجــ ــا الــ ــهـ ــاتـ ــز فــــي مـــصـــروفـ ــعـــجـ الـ
ــدر صــــنــــدوق الــنــقــد  ــ الـــعـــامـــن املـــاضـــيـــن، وقــ
الدولي في تقرير سابق له العجز املتوقع في 
 160 بنحو  الــتــعــاون  مجلس  دول  ميزانيات 

مليار دوالر خال السنوات الخمس املقبلة.
)العربي الجديد(

األمــيــركــيــة الــتــي تــفــوق حــالــيــا 1.2 تــرلــيــون 
دوالر. أما العامل الثاني فهو افتتاح بورصة 
النفط الصينية في شنغهاي املتوقع يوم 26 
مارس/ آذار املقبل. وكما يعد النفط املسعر 
عامليا بالدوالر، يعد الدوالر الذي يغطى في 
جزء كبير منه بالنفط، أهم عملة في التجارة 
الــســوقــيــة لصفقات  القيمة  وتــقــدر  الــعــاملــيــة. 

النفط سنويا بحوالى 1.72 تريليون دوالر. 
بورصة  تجذب  أال  احتمال  من  الرغم  وعلى 
الـــنـــفـــط املــســتــقــبــلــيــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي، حــجــمــا 
كــبــيــرًا مــن املــضــاربــن عــلــى الــنــفــط، إال أنها 
ستشكل حاجزًا نفسيا على األقــل أن هنالك 
بعملة  األساسية  السلعة  هــذه  لشراء   

ً
بديا

مضمونة غير الدوالر. وحسب التصريحات 
ــي بـــكـــن، فـــــإن صـــفـــقـــات الــنــفــط  الـــرســـمـــيـــة فــ
مغطاة  ســتــكــون  الــبــورصــة  فـــي  املستقبلية 

باليوان الذهبي. 
الــفــرق بــن الــظــروف الــتــي تتحكم فــي أســواق 
الــصــرف وأســـواق األســهــم، أن معادلة تحول 
ــاد الــــعــــاملــــي الــــــــذي يـــنـــتـــعـــش بـــقـــوة  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــوال الــســنــوات  ــ ــان يــعــتــمــد طـ مـــن »اقـــتـــصـــاد كــ
حـــتـــى الــــعــــام 2017 عـــلـــى الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة« 

إلـــى »اقــتــصــاد يعتمد عــلــى عــوامــل الــســوق«، 
رفــعــت مــن مــخــاوف املستثمرين فــي األســهــم 
الخسائر«، وبالتالي  الــوقــوع في »شــراك  من 
تــســابــقــوا عــلــى الــبــيــع فـــي أول مـــؤشـــر على 
هــبــوط ســـوق »وول ســتــريــت«. وتــحــديــدًا في 
الــســاعــة 8.30 صــبــاح الــجــمــعــة قــبــل املــاضــي 
في نيويورك، حينما أظهرت أرقام الوظائف 
األدنـــى  الــبــطــالــة ليست  أن نسبة  األمــيــركــيــة، 
مصحوبة  ولكنها  القريب،  التاريخ  في  فقط 
كذلك بارتفاع في اإلجـــور. وهــذا العامل رفع 
من العائد على السندات إلى أعلى من %2.8. 
الــســنــدات حينما  قــيــمــة  مــا تنخفض  وعــــادة 
يــرتــفــع الــعــائــد بــســبــب الــفــائــدة الــثــابــتــة على 
ــنـــدات. وحـــســـاب الـــعـــائـــد عــلــى الــســنــدات  الـــسـ
وبالتالي  التضخم«.  معدل  ناقص  »الــفــائــدة 

كلما ارتفع معدل التضخم كلما ارتفع العائد. 
ونــظــر املــســتــثــمــرون فـــي الــعــمــات إلـــى أن ما 
حــدث ما هو إال »إعــادة تفكير«، أكثر من أنه 
تــراجــع، حــيــث إن قيمة األســهــم األمــيــركــيــة ال 
الحقيقية.  قيمتها  فــوق  كثيرًا  مرتفعة  تـــزال 
وفــي هــذا الصدد يقول جــان ارغــاس، الخبير 
االســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي االســـتـــثـــمـــار لــصــحــيــفــة« 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، إن مــا يــحــدث حاليا 
هو التفكير في استجابة السوق املالية بعد 
انــتــهــاء فــتــرة االســتــدانــة بــاألمــوال الرخيصة 
ــــوال  ــــودة ســــوق األمـ مـــن أجــــل االســتــثــمــار وعــ
ــا الـــطـــبـــيـــعـــي. ويـــــــرى أن نــقــطــة  ــهـ ــعـ ــــى وضـ إلــ
»االنقاب في سعر التمويل«، هي التي تقلق 
ــــرى في  املــســتــثــمــريــن أكــثــر مـــن الــعــوامــل األخـ

السوق املالية.

أسواق 
الصرف

السعودية واإلمارات األكثر اقتراضًا في الخليج

)Getty( المتعاملون في البورصات تحت ضغوط التصحيح المؤلم

بلغ إجمالي إصدارات السعودية 41.60 مليار دوالر )Getty(الصادرات بلغت 209.6 مليارات دوالر خالل يناير )فرانس برس(

)Getty( الذكاء االصطناعي سيدمج كثيرًا من الوظائف

مخاوف التضخم 
وتداعياته على السندات 
كانت وراء تراجع األسهم

مالي  نظام  بناء  نحو  الصن  توجهات  أن 
مــواز يغري العديد من الــدول بالتحول من 

الدوالر وأزماته إلى املتاجرة باليوان.
يفترض  املــتــوقــع،  الــــدوالر  لسعر  وبالنسبة 
أن تساهم هذه العوامل في رفع قيمة سعر 
صرف الدوالر، ولكن في املقابل، فإن الدوالر 
بمصرف  العمات  خبير  ويتوقع  ينخفض. 
انخفاض  أن يتواصل  »غــولــدمــان ســاكــس«، 
ســعــر صـــرف الـــــدوالر خـــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
وهنالك مخاوف على الدوالر من عاملن على 
الصعيد العاملي، وهما. أواًل: تطور العاقات 
بن بكن وواشنطن واحتماالت حدوث توتر 
تجاري وسط الضرائب التي ينوي الرئيس 
ترامب فرضها على بكن. وهذا من شأنه أن 
يؤثر على حيازة الصن من سندات الخزانة 

هدوء حركة العمالت 
رغم اضطراب البورصات العالمية

توقع كاوس شواب، مؤسس ورئيس 
املنتدى االقتصادي العاملي )دافــوس(، 
أمــــس األحــــــد، اخـــتـــفـــاء نــحــو 74% من 
، بسبب الــطــفــرات 

ً
الــوظــائــف مــســتــقــبــا

الكبيرة للذكاء االصطناعي.
وقــــال شـــــواب، فـــي كــلــمــتــه خــــال الــقــمــة 
الــــعــــاملــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــات فـــــي دبــــــــي، إن 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي ســـيـــدمـــج كــثــيــرًا  ــذكــ الــ
التخلص  إلــى  الوظائف وســيــؤدي  من 
مــن الــوســطــاء، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــذكــاء 
ــنــــاعــــي عـــلـــى املــــــــدى املـــتـــوســـط  االصــــطــ
سيخلق نحو 10 ماين وظيفة جديدة 
الــكــبــيــر  الـــنـــمـــو  ولـــكـــن   ،2020 بـــحـــلـــول 
سيدفع إلى اختفاء ماين الوظائف«.

وطالب شواب وفقا لوكالة »األناضول« 
دول العالم، بالتعاون في مجال األمن 
ــتــــطــــور الــكــبــيــر  اإللــــكــــتــــرونــــي، بـــعـــد الــ

ــاد عـــلـــى االقــــتــــصــــاد الــرقــمــي  ــمــ ــتــ واالعــ
بــشــكــل أكــبــر مـــن ذي قــبــل، مــنــوهــا إلــى 
ــرز املـــخـــاطـــر تــتــمــثــل فــــي األمــــن  ــ ــ أن »أبـ
العمود  هو  اإلنترنت  كــون  السيبراني 
املقبل،  اإللكتروني  لاقتصاد  الفقري 

مما يتطلب بيئة أكثر أمانا«.
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  وخــال 
شـــــارك نــحــو 200 شـــركـــة فـــي مــعــرض 
لـــعـــرض أحــــــدث الــتــقــنــيــات فــــي مــجــال 
ــروبــــوت( في  ــي )الــ إنـــتـــاج اإلنـــســـان اآللــ
العاصمة اليابانية طوكيو، حيث توقع 
منظمو املعرض أن يرتفع عدد أجهزة 
الروبوت في قطاع الخدمات بواقع 8.9 
مرات في 2030 مقارنة بالعام املاضي 
ليصل حجم السوق إلى 900 مليار ين 

)8.1 مليارات دوالر(.
)األناضول(

الــتــجــاري الصيني،  الــفــائــض  ــص 
ّ
تــقــل

خــال يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
 135.8 ــــى  إلـ لــيــصــل   ،%59.7 بــنــســبــة 
دوالر(،  مـــلـــيـــار   21.6( ــوان  ــ ــ يـ مـــلـــيـــار 
الصن،  ــادرات  قيمة صـ حيث وصلت 
ــة لــلــجــمــارك  ــامـ ــعـ وفـــقـــا لــلــمــصــلــحــة الـ
ــة  ــالـ ــه وكـ ــرتـ ــشـ ــا الـــــــذي نـ ــرهـ ــريـ ــقـ ــــي تـ فـ
»شــيــنــخــوا« أمـــس األحــــد، إلـــى 209.6 
مليارات دوالر، في يناير، بزيادة %6 
على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة 
بــزيــادة  دوالر،  مــلــيــار   189 وارداتــــهــــا 

30.2% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 
مــلــيــار   398.6( ــــوان  يـ تــريــلــيــون   2.51
ــلـــى  ــادة 16.2%عـ ــزيـ بـ أمـــيـــركـــي(  دوالر 

أساس سنوي.
وحققت الصن أكبر نمو في التجارة 
الخارجية مع الدول واملناطق الواقعة 

ــزام والـــطـــريـــق، حيث  عــلــى طــــول الــــحــ
الـــتـــجـــارة مــعــهــا 110.4  بــلــغــت قــيــمــة 
بـــزيـــادة  يـــنـــايـــر،  فـــي  مـــلـــيـــارات دوالر، 

17.8% على أساس سنوي.
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــ
الصينية مــع دول االتــحــاد األوروبـــي 
بلغت  نمو  بنسبة  دوالر،  مليار   61.2
و56.8  ســـنـــوي،  أســــاس  عــلــى   %17.3
مــلــيــار دوالر مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة، 
بنسبة نمو 11%، و53.7 مليار دوالر 
مع دول اآلسيان، محققة نموا بنسبة 

.%27
ويتوقع أن تواجه التجارة الخارجية 
الربع  في  التحديات  بعض  الصينية 
مــن  ــدة،  ــ عــ ألســــبــــاب   ،2018 مــــن  األول 
مع  التجارية  النزاعات  احتدام  بينها 

الواليات املتحدة.
)العربي الجديد(

الروبوت يهدد 
74% من وظائف البشر

تراجع فائض التجارة 
الخارجية الصينية

عمالت

في  االضطراب  رغم  الرئيسية  العمالت  حركة  هدوء  في  السر  ما 
المقبلة؟ هذا  الفترة  الدوالر خالل  أين يتجه  العالمية؟ وإلى  البورصات 
ما يشغل بال المستثمرين في أسواق الصرف أكثر من التقلبات الطارئة 

في أسعار األسهم  المتورمة أصًال وتحتاج إلى معالجة

األميركي  الحكومي  الدين  ارتفاع مبيعات  الوطني  الكويت  بنك  توّقع 
بأكثر من الضعف في 2018 لترفع صافي اإلصدارات إلى 1.3 تريليون دوالر 
عائدات  إن  البنك  وقــال  أميركي. 
ارتفعت  األميركية  الخزينة  سندات 
ــمــقــدار 80  ــمــاضــي ب األســـبـــوع ال
تقريره  في  مضيفا  أساس،  نقطة 
ــس األحــد  االقــتــصــادي الــصــادر أم
موافقة  أن  النقد(  )أســواق  عن 
اتفاق  على  األميركي  الكونغرس 
النمو  سيعزز  سنتين  لمدة  الميزانية 
جانب  إلــى  األميركي  االقتصادي 

قانون اإلصالح الضريبي األخير.

ارتفاع الدين األميركي

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الــســودانــي بقضية  الــشــارع  املــاضــيــة، انشغل  على مــدار الشهور 
تراجع قيمة عملتهم أمام الدوالر، وما ترتب عليه من ارتفاع معدالت 
التضخم، حيث تراوح سعر الدوالر بالسوق املوازية ما بني 38 إلى 
40 جنيها، وأعلنت الحكومة عزمها تخفيض مخصصات الدعم 
إجـــراءات صادمة  والخبر، وهــي  الــوقــود  على سلع أساسية مثل 
فــي ظــل اقتصاد يصنف على أنــه مــن االقــتــصــاديــات األقــل نمًوا 
 عن كونه مدرًجا ضمن أفسد 10 اقتصاديات 

ً
في العالم، فضل

الــدولــيــة على  الشفافية  مــؤشــر  نتائج  وفــق  الــعــالــم،  على مستوى 
الشارع رافضة  الفعل في  املاضية. وجــاءت ردود  السنوات  مــدار 
أماكن  فــي  املــواطــنــني  تــرتــب عليها تظاهر بعض  لــإجــراءات مما 
مختلفة، خاصة في الجامعات، وتزداد ردود الفعل الغاضبة بعد 
فيما  املــالــيــة،  أوضــاعــهــا  لتحسني  برنامجها  الحكومة  استكمال 

يتعلق بحجم الديون، أو عجز املوازنة.
وامللحظ أن هناك تقديرا غير سليم لسعر الصرف امللئم لسياسة 
التحرير في السودان، فالحكومة كلما أعلنت عن سعر، صعدت 
الحكومة عزمها  أعلنت  ومــؤخــًرا  أعلى،  الــســوداء ألسعار  السوق 
وصول السعر الرسمي إلى 30 جنيًها للدوالر، إال أن ذلك يتطلب 
جهودا أخرى مكملة إلعلن أسعار الصرف، مما يؤدي إلى وقف 
في  الضحية  يكون  فقير، وســوف  بلد  اقتصاد  فــي  النزيف  هــذا 
النهاية الفقراء الذين يمثلون القطاع األكبر، حيث بلغت نسبة الفقر 
36.1% عام 2017. وفي كل األحوال فإن األمر ال يخرج عن رغبة 
الحكومة في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليكون 
االقتصادية  للعقوبات  جــزئــي  رفــع  مــن  تــم  مــا  مــع  بمثابة مكمل 
األميركية، خاصة ما يتعلق باندماج الجهاز املصرفي في النظام 
العاملي. وسعي الحكومة لتحسني وضعها املالي مطلوب وإيجابي، 
االقتصاد،  باقي مكونات  بمعزل عن تحسني  ذلــك  يكون  لكن ال 
وال يكون ذلك ملجرد تلبية شروط املؤسسات املالية الدولية، وعلى 
السودان،  الفقر مثل  حساب األوضــاع االجتماعية لشعب يعاني 
ا، أنه ال يراعى وجود فترة انتقالية، ففجأة 

ً
وامللحظة املهمة أيض

وجد املواطن األسعار تتحرك بشكل كبير، في حني بقيت األجور 
كما هي أو تزيد بمعدالت ال تتناسب مع الزيادة في األسعار.

بلد  اقــتــصــاد  فــي  اجتماعية  عــن حماية  الــحــديــث  الصعوبة  ومــن 
فقير مثل السودان، لم يملك أن يوفر حماية اجتماعية للفقراء في 
الحكومة على تطبيق  إقبال  بالنا في ظل  السابقة، فما  السنوات 
إجــراءات اقتصادية قاسية؟ هنا الحديث عن دعم نقدي أو تبني 
شرائح معينة من الشعب السوداني بالرعاية يفتقد إلى املصداقية، 

في ظل أداء االقتصاد خلل الفترة املاضية.
كما يعيش االقتصاد السودانى على مدار الفترة املاضية مخاطر 
ممارسة املضاربات في مجاالت عدة مثل األراضي والعملت، مما 
يكرس ملزيد من سوء توزيع الثروة في البلد، ويقلص من القاعدة 
الربح املتحققة من املضاربة تغري أصحاب  اإلنتاجية، فهوامش 
هنا  ومــن  والخدمية،  اإلنتاجية  األنشطة  للنصراف عن  الــثــروات 
الــبــالــغ 95.5 مــلــيــار دوالر  الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  نــجــد أن أداء 
باألسعار الجارية في 2016 يغلب عليه مساهمة قطاع الخدمات 

بنسبة 50.2%، والزراعة 30.1%، والصناعة %19.7.

بناء قاعدة إنتاجية
ســـوف تــنــصــرف أجـــنـــدة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والـــتـــي تسعى 
الحكومة الحالية لتنفيذ أكبر جزء منها قبل الجلوس على مائدة 
الــتــفــاوض، إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاســات الــنــقــديــة واملــالــيــة، دون 
من  السياسات،  لهذه  السلبية  االجتماعية  للمقدرات  اعتبار  أي 
ارتفاع البطالة والفقر وزيادة معدالت التضخم، وانخفاض القيمة 
الــذي ينبغي أن تأخذ به  الجانب األهــم  للمدخرات، لكن  الحقيقية 
الحكومة جنًبا إلى جنب، هو بناء قاعدة إنتاجية تصلح الخلل في 
الناتج املحلي، بحيث تحقق أكبر نسبة ممكنة من االكتفاء الذاتي 
ــغــذاء، وأن تتبنى ســيــاســات محفزة  مــن احــتــيــاجــات الــبــلد مــن ال
أن تهمل  الــضــريــبــي، وهــنــا عليها  الــنــظــام  اإلنــتــاج، عبر  لتشجيع 

وصفة صندوق النقد بالعمل بنظام الضريبة املوحدة.
ويمكنها تطبيق نظام ضرائبي يمكن من فرض نسب أكبر على 
أنشطة املضاربة، واألنشطة التجارية سريعة دوران رأس املال، وأن 
لتقليل  العمل،  كثيفة  اإلنتاجية  األنشطة  على  الــضــرائــب  تخفض 
حــافــًزا ضريبًيا  تقدم  وأن   ،2017 في   %20 البالغة  البطالة  نسبة 
التكنولوجيا،  إنــتــاج  مــثــل  الــعــالــيــة،  املــضــافــة  القيمة  ذات  لألنشطة 
وأن تفرض ضرائب أقل على األنشطة املوفرة للطاقة، أو تلك التي 
تستخدم الطاقة النظيفة من املصادر الطبيعية مثل املياه أو الطاقة 
الشمسية أو الرياح. كما أن سياسة السودان في مجال االستثمار 
األجنبي املباشر، ال بد أن يعاد النظر بها، لتمثل مساعًدا مهًما في 
أجندة التنمية، وليس اعتبار البلد مجرد مزرعة لغيرها من البلدان، 
بــد أن تعمل السياسات  الــخــام، وال  للمواد  أنــهــا مــجــرد مــصــدر  أو 
االقتصادية على جذب االستثمارات األجنبية في مجاالت الصناعة، 
وتلك التي تساهم في خلق فرص عمل، وتزيد الصادرات، وتجلب 
ــة مــســاحــات كبيرة مــن األراضـــي  تكنولوجيا، ولــيــس مــجــرد زراعـ
باملحاصيل، التي ال يستفيد منها املواطن بشيء، بدليل استحواذ 
الــــــواردات الــزراعــيــة عــلــى 21% مــن إجــمــالــي الـــــــواردات. إن أجــنــدة 
ا 

ً
االستثمار األجنبي املباشر في السودان ال بد أن تحتوي شروط

اليد  من  مقبولة  أعــداد  بتشغيل  األجنبي  املستثمر  تلزم  جديدة 
العاملة املحلية، وكذلك استقدام النقد األجنبي للبلد، والعمل على 
طرح نسبة من اإلنتاج في السوق املحلي، بما يؤدي إلى تقليص 
العجز في ميزان املدفوعات، ويقلل الطلب على العملت األجنبية.

مكافحة الفساد
 أن تعلن أي حكومة تطبيق برامج للصلح االقتصادي، 

ً
ليس معقوال

ويــكــون الــفــســاد هــو الــحــصــان الــرابــح فــي مضمارها االقــتــصــادي 
املرتبة 170 مــن بــني 176 دولــة  فــالــســودان تأني فــي  واالجتماعي، 
الفساد متجذر في  أن  يعني  مــا  فــي 2016، وهــو  املــؤشــر  شملها 
املجتمع، ألن هذا التوصيف لم يتغير منذ سنوات. ويصبح الحديث 
عن إصلح نقدي أو مالي نوًعا من العبث، ما لم تقم الدولة بتطهير 
ومؤسستي  اإلداري،  جهازها  وبخاصة  الفساد،  من  مؤسساتها 
الضرائب والجمارك. ومواجهة الفساد سيكون لها مردود إيجابي 
ــة بشكل  ــام، وعــلــى مــــوارد الــدول عــلــى األداء االقــتــصــادي بشكل عـ
املستثمر  ، وشــعــور  االستثمار  مــنــاخ  مــن  كما سيحسن  خـــاص، 
املحلي أو األجنبي بأن هناك دولة قانون، تمكنه من ممارسة نشاطه 

بشكل أفضل، بل وتدفعه لزيادة استثماراته.

أزمة السودان واللهث 
وراء الصندوق
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توفيق المديني

بعد أن أدرج البرملان األوروبــي، في جلسة 
ــبـــوع  ــره فــــي بـــروكـــســـل، األسـ ــقـ ــة فــــي مـ ــامـ عـ
املاضي، تونس )مع سيريالنكا وترينيتي 
ــاغــــو( ضـــمـــن قـــائـــمـــة ســــــــوداء جـــديـــدة  تــــوبــ
ــّرة، بـــالـــدول األكــثــر عرضة  ــ تــتــعــلــق، هـــذه املـ
ملخاطر غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، تم 
توجيه انتقادات الذعة من أحزاب سياسية 
تــونــســيــة عــــديــــدة، وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــن، 
الشاذلي  التونسي،  املركزي  البنك  لرئيس 
العياري، بسبب مسؤوليته املباشرة وغير 
ــاك الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــبــ ــبـــاشـــرة فـــي ارتــ املـ
ــبـــالد، مـــا أســهــم فـــي انــهــيــار الــديــنــار  فـــي الـ
 عن 

ً
الــتــونــســي، ورفـــع الحماية عــنــه، فــضــال

 84 إلــى  الصعبة  العملة  احتياطي  انهيار 
ــر لـــم يــحــصــل مــنــذ أكــثــر من  ــو أمـ يـــومـــا، وهـ
20 عــامــا، وعــدم اتــخــاذه قـــرارات وإجـــراءات 
املشبوهة  للتمويالت  حـــدٍّ  لــوضــع  ردعــيــة، 
وشــبــهــات غــســل األمـــــــوال، عــلــى الـــرغـــم من 
اعتراف البنك املركزي بوجودها من خالل 

تقارير لجنة التحاليل املالية.. 
وعلى الرغم من أن البنك املركزي التونسي 
ا داخلًيا في  19سبتمبر/ أيلول 

ً
أصدر بيان

الــبــنــوك واملــؤســســات  إلــــى  2017، مــوجــًهــا 
ــة، بــــهــــدف الــــتــــصــــرف فـــــي مـــخـــاطـــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، يتضّمن 
ــراءات تــلــزم املــؤّســســات املــالــيــة بتعزيز  ــ إجـ
املـــراقـــبـــة الــداخــلــيــة لــلــتــصــرف فـــي مــخــاطــر 

منصور المعال

يتصاعد في األردن اليوم مسار االحتجاج 
أقرتها  التي  االقتصادية  اإلجــــراءات  على 
الحكومة أخيرا، مستعيدا مسار االعتراض 
العربي.  الربيع  إّبـــان  الــبــالد  الــذي شهدته 
ويتركز الحراك الجديد في مدن رئيسية، 
الــكــرك والــســلــط، بــعــد أن كـــان طــرفــيــا قبل 
القرى(،  الطفيلة وبعض  )ذيــبــان،  سنوات 
إضافة إلى أن العناصر الحراكية الجديدة 
محسوبة تاريخيا على مؤسسات الدولة 
ومــعــاقــلــهــا الــرئــيــســيــة فـــي مــقــابــل الــحــراك 
ــائـــري املـــتـــنـــاثـــر عــامــي  ــعـــشـ اإلســــالمــــي والـ
 
ً
2011 و2012. وتعد املدن املنتفضة معقال
)البيروقراط( ونخب عهد  الدولة  ملوظفي 
بقيت  حــيــث   ،)1999  -1952( حــســن  املــلــك 
تلك املدن عنوان الوالء واالنتماء وأساس 
ــزًا  ــركــ ــيــــاســــي، ومــ ــام الــــســ ــنــــظــ اســــتــــقــــرار الــ

لألحزاب السياسية الوطنية.
ــــدالع االحــتــجــاجــات واملــظــاهــرات  يــأتــي انـ
ــلـــط ردا عـــلـــى الــــقــــرارات  ــكــــرك والـــسـ فــــي الــ
ــرا، مــــع تــــضــــّرر فــئــات  ــ ــيـ ــ االقــــتــــصــــاديــــة أخـ
اجــتــمــاعــيــة مــــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــات 
املتعاقبة، لجهة وقف تعين موظفن جدد 
ــــذي يــشــكــل %40  فـــي الــســلــك الــحــكــومــي الـ
مــن حــجــم الــقــوى الــعــامــلــة، ومــســاس هــذه 
اإلجــــــــراءات بـــاألمـــن املــعــيــشــي والــوظــيــفــي 

لهذه الشرائح العريضة.
اإلردن،  فــي  الرئيسية  املـــدن  كــانــت  عمليا؛ 
ــرك والــــســــلــــط، خــــــــارج الــفــعــل  ــ ــكــ ــ إربــــــــد والــ
ــي إّبــــــــــان مـــــا ســــمــــي الــــحــــراك  ــاجــ ــجــ ــتــ االحــ
الـــعـــام 2011، حــيــث كــانــت  فـــي  الــشــعــبــي، 
ــن تـــلـــك االحــــتــــجــــاجــــات األطــــــــراف  ــاويــ ــنــ عــ
ــة وبــــعــــض نـــشـــطـــاء الـــعـــشـــائـــر  ــيـ ــشـ ــامـ ــهـ الـ
ــة اإلخــــــــوان  ــاعــ ــمــ واملــــنــــاطــــق الـــنـــائـــيـــة وجــ
املسلمن، غير أن 2018 شهد انتقال الفعل 
الرئيسية، مع  االحتجاجي إلى قلب املدن 
تــنــامــي إحــســاس تــلــك املـــدن بــنــأي النظام 
السياسي عنها، ونقلها خارج السلطة أو 
على هامشها، بعد استنبات نخب وطبقة 
سياسية جديدة، من دون عصبة جغرافية 
أو ديــمــوغــرافــيــة، اســتــنــادا ملــعــيــار وحــيــد، 
الســتــقــطــاب الــنــخــب الــجــديــدة إلـــى كابينة 

ماجد الشيخ

يوما بعد يــوم، يؤكد السلوك السلطوي 
غير املؤسس على أســس ومبادئ ثابتة 
وراسخة عبثيته وبعده عن التعقل، حن 
ينحاز إلى ما يراه هو أقرب إلى مصالحه 
ــفـــرديـــة/ الــنــرجــســيــة، في  وطــمــوحــاتــه الـ
ابـــتـــعـــادهـــا عــــن مــــا يــــربــــط بــيــنــهــا وبـــن 
العامة،  القضايا  أو  والقضية  املــصــالــح 
التي نشهدها  الفصام  حــاالت  أبــرز  لكن 
ــلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة  الـــــيـــــوم هـــــي حــــالــــة سـ
ديكوراتها  بــنــاء  وتستعجل  استعجلت 
السلطوية، ولو على حساب واقع كونها 
إال  معنى،  بــأي  وال  مكتملة،  غير   

ً
سلطة

أنها تستمد من هيمنتها على املال العام 
وصرفه وفق أهوائها وأمزجة زعاماتها 
مــا يجعلها قـــوة مــتــنــفــذة، ال تــريــد ألحــد 
لــيــوقــفــهــا  يــــراقــــبــــهــــا،  أو  يـــحـــاســـبـــهـــا  أن 
عند حــّدهــا، جـــراء مــمــارســاٍت ال تتوافق 
أو  والشعبية  الوطنية  العليا  واملصالح 

األهلية.
وماهيتها  املؤسسات  عن  الحديث  وفــي 
ودورهــــــــا وأهــمــيــتــهــا ومــهــمــتــهــا، هــنــاك 
تـــجـــاهـــل تـــــام لـــجـــوهـــر تـــلـــك املـــؤســـســـات 
ومــضــمــونــهــا، فـــال يــكــفــي أن نــطــلــق على 
إطـــار مــا اســم مــؤســســة، وهــي فــي الــواقــع 
ليست كــذلــك، وإن كــانــت مــجــّرد شــكــل ال 
يحمل أي مــضــمــون مــمــا تــعــارف الــنــاس 
ــه املـــحـــتـــوى الـــفـــعـــلـــي لــــذاك  ــ عـــلـــيـــه مــــن أنــ

املضمون. 
ــا يــمــتــلــك  ــزبــ ــــزب حــ ــــحـ ــا عــــــاد الـ ــ ــذا مـ ــ ــهـ ــ ولـ
مـــقـــومـــات املـــؤســـســـة، والــــدولــــة كـــذلـــك ما 
 تــعــاقــديــة، حــن يختصر 

ً
عـــادت مــؤســســة

الزعيم بشخصه »املؤسسة« التي يمثلها 
أو التي يقوم بتمثيلها في الداخل أو في 
الخارج، وطاملا أن الديمقراطية في بالدنا 
اسم على غير مسمى، واملؤسسات كذلك؛ 
فال أصّح من كون الزعامات ليست كذلك 
أيـــضـــا، بـــل هـــي نـــتـــاج مــصــانــع ومــعــامــل 
ــبــــداد وإرثــــهــــا الــــــذي جـــرى  ــتــ ثـــقـــافـــة االســ

توارثه عبر األجيال.  
ــروزا هـــو ما  ــ الــفــصــام األكـــثـــر اكــتــمــاال وبــ
جـــّراء  الفلسطينية  السلطة  وضـــع  كــانــه 
ــذي نــقــلــهــا مـــن طبيعة  ــ ــلـــو الـ ــفـــاق أوسـ اتـ
أنــهــا حــركــة تــحــّرر وطــنــي إلــى زيــف أنها 
ســلــطــة امــتــلــكــت كـــل مــقــومــاتــهــا األمــنــيــة 
والقمعية، في معاندة واضحة لكل مقوم 
سياسي أو اقتصادي لها، جرى تغييبه 
بالتركيز على دور لها، استبقته هي كما 
أرادت استباقه كل القوى املعادية لكفاح 

الشعب الفلسطيني. 
الــتــي  الــســلــطــة  مــــن دون أي تــحــفــظ مــــن 
وأصبحت  سلطة،  كونها  على  صــادقــت 
تتصّرف منذ يومها على هــذا األســاس، 
األمــر الــذي غّير مــعــادالٍت كثيرة، وحرف 
الــكــفــاح الــوطــنــي عـــن مـــســـاره الــطــبــيــعــي، 
وأضــفــى عــلــى طبيعة الــســلــطــة مــاهــيــاٍت 
ــثـــال  ــا؛ وأبـــــــــــرز مـ ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــن طـ ــ لـــيـــســـت مــ
عـــلـــى هــــــذا، حــــن تـــحـــولـــت الـــســـلـــطـــة إلـــى 
التحرير  منظمة  عــلــى  الـــواليـــة  صــاحــبــة 
الوضع  وكامل  والفصائل  الفلسطينية، 
الشتات، وهذا  الــداخــل وفــي  الوطني في 
ــرا، أحــــدث  ــ ــ ــدّم ــ ــالٌب يــــعــــادل زلــــــــزاال مــ ــ ــقـ ــ انـ
أضرارا كبرى في مسيرة الكفاح الوطني، 
بلغت خسائره مستويات عليا، ال سيما 
فــي »خــســارة الــقــدس« بعد قــرار الرئيس 
األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، املــشــهــود له 
الــكــامــل للصهيونية،  االنــحــيــاز  بــوقــاحــة 
ــا الـــتـــهـــويـــديـــة، وملـــشـــروعـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــدافـ وألهـ
أرض فلسطن،  املــزعــوم على  »الــقــومــي« 

شورش درويش

تــذهــب الــتــرجــيــحــات إلـــى أن املــعــركــة الــتــي 
بّرية كبيرة من  بــمــؤازرة  تخوضها تركيا، 
الجيش السوري الحر، قد تستمر إلى أجل 
ــقـــاع االشــتــبــاكــات  ــك أن إيـ غــيــر مـــعـــلـــوم، ذلــ
واملـــعـــارك الــجــاريــة يــشــي بــصــعــوبــة إنــجــاز 
في  الزيتون  غصن  عملّية  التركي  الجيش 
شكل سلس، كما سبق وأن صــّرح الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملّية لن 
تستغرق أكثر من أسبوع، في الوقت الذي 
مــن دون  األســابــيــع ستتوالى  أن  فيه  يبدو 
تحقيق إنجاز مهم أو حاسم في عفرين، ما 
التركين،  والجيش  الحكومة  حــذر  يعكس 
وضـــــــراوة املـــقـــاومـــة الـــتـــي يــبــديــهــا الــطــرف 

ل بوحدات حماية الشعب. 
ّ
املقابل، املتمث

الــعــدالــة والتنمية  تــمــلــك حــكــومــة حـــزب  ال 
املتحالفة مع حزب الحركة القومية )القومّي 
التراجع عن  فــرص  تــرف تضييع  املتشّدد( 
هذه املعركة التي باتت تتحول إلى معركة 
مــصــيــرّيــة لــلــطــبــقــة الــســيــاســّيــة الــحــاكــمــة، 
ــي عـــفـــريـــن تـــعـــنـــي تــعــريــض  ــ ــة فـ ــمـ ــزيـ ــهـ ــالـ فـ
مـــصـــائـــر ســـيـــاســـّيـــة وحـــزبـــّيـــة لــلــخــطــر فــي 
االنتخابات البلدية والبرملانية والرئاسية 
التي تنتظرها تركيا في العام املقبل، عالوة 
مة، 

ّ
عــلــى تــحــّن املــعــارضــة الــبــرملــانــيــة املنظ

وجــمــاعــات املــجــتــمــع املــدنــي املــتــضــّررة من 
ســـيـــاســـات »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــفــرصــة 
الـــالزمـــة لــلــبــدء بــحــمــلــة ســيــاســّيــة مــضــادة 
لــتــوجــهــات الــحــكــومــة والـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
ــرة« الـــحـــرب،  ــامـ ــغـ ــا خــــّص خــــوض »مـ فـــي مـ
وتــعــريــض حــيــاة الــجــنــود األتــــراك للخطر، 
مـــن دون تــحــقــيــق إنـــجـــاز داخـــــل األراضـــــي 
 التذكير هنا برغبٍة سابقٍة 

ّ
السورّية. ولعل

لدى الحكومة التركية، في إجراء انتخابات 
مبّكرة، باتت أقرب إلى املوضوع املستبعد، 
ر العسكري التركي، ما يعني 

ّ
في ظل التعث

أن ال انتخابات مبّكرة في ظل حالة الــال – 
انــتــصــار والـــال – هــزيــمــة، وهـــو األمـــر الــذي 
يريح املعارضة التي قد تتجاوز أزمة تفّوق 

الحكومة، وشعبيتها املتنامية. 
ة املقابلة، ال تملك وحدات حماية 

ّ
في الضف

الــشــعــب فـــي عــفــريــن فـــرصـــا تـــهـــدرهـــا أمـــام 
سيطرته  بسط  في  التركي،  الجيش  جدّية 
ــذا، يــبــقــى  ــ ــ عـــلـــى كــــامــــل مـــســـاحـــة عـــفـــريـــن. لـ
خــيــار مــقــاومــة الــتــدخــل الــتــركــي العسكرّي 
الــوحــيــد املـــتـــاح، فــخــســارة عــفــريــن عــلــى ما 
هــي إحـــدى املــنــاطــق املــهــّمــة لــحــزب االتــحــاد 
ــتـــي تــمــد  ــــد الـ ــــروافـ ــرز الـ ــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأبـ
وحدات الحماية باملقاتلن، تعني، في شكٍل 
ــا، خــســارة املــنــاطــق األخـــــرى، وإن بــطــرٍق  مـ

 
ّ
تــبــيــيــض األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، فـــإن
هـــذه اإلجـــــــراءات اعــتــبــرهــا خـــبـــراء مــالــيــون 
بعد  سيما  ال  ا،  ــّدً جـ متأخرة  واقتصاديون 
صدور تقارير دولية وضعت تونس ضمن 
الــدول املتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسل 
ــــالل الــســنــة  األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب خـ
على  تصنيفها  تـــراجـــع  أن  بــعــد  املــاضــيــة، 

مؤشر »بازل« لسنة 2017.
الــبــلــدان  قــائــمــة  فــي  تــونــس  يمثل تصنيف 
ــر فـــــي تـــبـــيـــيـــض االرهــــــــاب  ــاطــ ــخــ عــــالــــيــــة املــ
وغــســل األمــــــوال كـــارثـــة حــقــيــقــيــة لــبــلــٍد نــال 
ــــي ســـنـــة 2015،  فـ لـــلـــســـالم  نــــوبــــل  ــزة  ــ ــائـ ــ جـ
نــاجــًحــا في  انــتــقــااًل ديمقراطًيا  حــن حقق 
العربي، ويضرب مصداقية تونس،  العالم 
ويلوث صورتها في الخارج بلدًا يمكن فيه 
تبييض األمــــوال بــســهــولــة، ويــمــس سمعة 
سلبًيا  وسينعكس  التونسية،  املؤسسات 
األجنبية،  التمويالت  على  شــيء،  كــل  على 
الخارجية..  تونس  وعــالقــات  واالستثمار، 
 الــســؤال املــطــروح: مــن الــذي يتحمل 

ّ
بيد أن

املسؤولية فيما حدث؟
املـــســـؤولـــيـــة الـــرئـــيـــســـة يــتــحــمــلــهــا مــحــافــظ 
الــبــنــك املـــركـــزي ونــائــبــه ولــجــنــة الــتــحــالــيــل 
يمتلكون  الذين  األطــراف  بوصفهم  املالية، 
صــالحــيــات واســعــة التــخــاذ قــــرارات ردعية 
ــة ملــنــع تــبــيــيــض األمـــــوال،  وصـــارمـــة وفـــوريـ
وتــتــّبــع املــــال املــشــبــوه والــعــمــلــيــات املــالــيــة 
املــســتــرابــة، والـــتـــي كــانــت تــتــم، ومــنــذ سنة 
الــخــيــريــة  الـــجـــمـــعـــيـــات  طـــريـــق  عــــن   ،2011

تــزال  ال  الــتــي  الضريبي  الــتــهــّرب  ومكافحة 
فــي مــنــزلــة تــلــك الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي ال 

يجوز مّسها.
ــرار األوروبــــــــــــي فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــورة ال وتـــكـــمـــن خـــــطـــ
تــونــس، ال سيما في  تداعياته على وضــع 
مـــجـــال  الــتــقــيــيــمــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة 
العاملية  الـــوكـــاالت  تسندها  الــتــي  الــدولــيــة 
املــخــتــصــة فــي مــيــدان مــكــافــحــة الــفــســاد، إذ 
الــقــرار دور في تعقيد  يمكن أن يكون لهذا 
ــــروض وتــمــويــالت  حـــصـــول تـــونـــس عــلــى قـ
النقد  قـــروض صــنــدوق  فيها  بما  أجنبية، 
الدولي، باعتبار أن جل املؤسسات الدولية 
املـــانـــحـــة تــــرفــــض تـــمـــويـــل بــــلــــدان مــصــنــفــة 

أن  قــوائــم ســـوداء عالية املخاطر، علًما  فــي 
تــونــس تستعد إلصــــدار قـــرض رقــاعــي في 
السوق املالية العاملية في األسابيع املقبلة. 
تــحــتــاج تـــونـــس اآلن إلــــى الــحــكــم الــصــالــح 
)الراشد(، وتبيئته في البالد، في ظل هيمنة 
طبقة سياسية فاسدة، وغياب كامل لهيبة 
ــدم إعـــطـــاء دور كــاف  الـــدولـــة الــوطــنــيــة، وعــ
إبعاد  عــن  ناهيكم  املحلي،  الحكم  لهيئات 
املساهمة،  مــن  املــدنــي  املجتمع  مــؤســســات 
وعدم تّوفر بيئة صالحة سياسية وفكرية 
واقتصادية واجتماعية لذلك، وغياب كامل 
ملفهوم التنمية املستدامة، والحكم الصالح 
الرسمي،  السياسي  الخطاب  في  )الــراشــد( 
فــحــتــى عــهــد قـــريـــب، وربـــمـــا قــبــيــل صـــدور 
القرار األوروبي، كان املقصود بالتنمية في 
استراتيجية الحكومة التونسية هو النمو 
االقـــتـــصـــادي. بــيــنــمــا املــطــلــوب مـــن الـــدولـــة 
التونسية التركيز على التنمية املستدامة، 
ــال الـــبـــشـــري إلــى  ــمـ ــرأسـ ــن الـ أي االنـــتـــقـــال مـ
الرأسمال االجتماعي، وصواًل إلى التنمية 
اإلنسانية، ببعدها الشامل، أي الترابط بكل 
مستويات النشاط السياسي واالجتماعي 
واالقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــثـــــقـــــافـــــي والــــبــــيــــئــــي، 
على  يعتمد  متكامل،  نهج  إلــى  باالستناد 
مبدأ املشاركة والتخطيط الطويل األمد في 
حقول التعليم والتربية والثقافة واإلسكان 
قــدًرا  ويتوخى  وغيرها،  والبيئة  والصحة 
من العدالة واملساءلة والشرعية والتمثيل. 
الحكم  مفهوم  بن  العالقة  نشأت  هنا،  من 

ــــد( والــتــنــمــيــة االنــســانــيــة  ــــراشـ الـــصـــالـــح )الـ
الضامن  هو  الراشد  الحكم  ألن  املستدامة، 
لــتــحــويــل الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــــى تنمية 

إنسانية مستدامة. 
تتضمن إدارة شــؤون البالد التونسية من 
خالل الحكم الصالح ثالثة أبعاد مترابطة، 
الــذي  الديمقراطي  السياسي  البعد  وهـــي: 
يــعــتــبــر ركــــيــــزة أســـاســـيـــة لــــوجــــود ســلــطــة 
ــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، تــلــتــزم  ــقـــراطـ ــمـ ســـيـــاســـيـــة ديـ
ــار اقـــتـــصـــادي – اجــتــمــاعــي   ــيـ بـــانـــتـــهـــاج خـ
تنموي مستقل، يخدم أهداف التنمية، لكن 
 
ْ
إن ناقًصا،  أهميته، يكون  البعد، على  هذا 

لم يقترن بوجود البعدين اآلخرين: اإلدارة 
والنشيط،  الفاعل  املدني  واملجتمع  العامة 
فالتنمية الشاملة تحتاج مثل هذه السلطة 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تـــؤمـــن  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
بــبــنــاء دولــــة املـــؤســـســـات، وتــلــتــزم تطبيق 
مـــبـــدأ املـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، واملــحــاســبــة، 
والشفافية، وإلى بناء اإلدارة العامة الكفؤة 
مكونات  لوجود  املجال  وإفساح  والفاعلة، 
ــي، تــتــعــامــل مــع  ــدنــ حــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع املــ
الدولة من موقع النّدية، وترفض هيمنتها، 
ــات الـــعـــامـــة،  ــاسـ ــيـ ــي رســـــم الـــسـ ــارك فــ ــ ــــشـ وتـ
ومـــراقـــبـــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة واإلداريــــــــة 
ــك، الـــحـــكـــم الـــصـــالـــح  ــ ــذلـ ــ ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا. ولـ
ــا ديـــمـــقـــراطـــًيـــا  ــ ــًم ــ ــْك هــــو الـــــــذي يــتــضــمــن ُحــ
واملحاسبة  املــشــاركــة  إلـــى  ويستند  فــعــااًل، 

والشفافية، ومحاربة الفساد أساًسا.
)كاتب تونسي(

صنع الــقــرار، وهــو »اإلذعـــــان«، فــي مقابل 
مـــدن الــعــصــبــة الــديــمــغــرافــيــة والــجــغــرافــيــة 
الــتــي كــــان عـــنـــوان اســتــقــطــابــهــا وتنخيب 

أبنائها »الوالء واالنتماء«.
في  عــنــوانــا مهما  الخبز  تــاريــخــيــا، يشكل 
سلة الــغــذاء واالســتــقــرار األردنــــي، وبقيت 
تؤكدُّ حرصها  دومــا  األردنــيــة  الحكومات 
على عــدم املساس بــه، حيث كــان قــرار رفع 
الدعم عن هذه السلعة في 1996 سببا في 
إلى  حينها  في  أّدت  شعبية،  احتجاجات 

تراجع الحكومة عن قرارها، ثّم رحيلها.
املــــــحــــــّرك األول  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــد االقـ يــ الـــــيـــــوم 
الــبــالد،  فــي  لالحتجاجات واالضــطــرابــات 
من دون أن تصل إلــى ثــورة، حيث شكلت 
»هــبــة نــيــســان« فـــي 1989 أبــــرز الــحــركــات 
الحديث،  األردن  تــاريــخ  فــي  االحتجاجية 
ــريــــق أمــــــــام الـــتـــحـــول  ــطــ ــي فـــتـــحـــت الــ ــ ــتـ ــ والـ
الديمقراطي الكبير. وقد رافقت تلك الهبة 
عـــوامـــل مــوضــوعــيــة داخــلــيــة، لــعــل أهمها 
انــهــيــار ســعــر صـــرف الــديــنــار، وتــداعــيــات 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــراقــيــة اإليـــرانـــيـــة على 

قطاع النقل البري.
تلك الهبة، وبفعل عوامل خارجية وأخرى 
بفعل القصور الذاتي، أوصلت البالد إلى 
تــســويــة ســيــاســيــة بـــن مــؤســســات الــدولــة 
ــان عــنــوانــهــا الــكــبــيــر »املــيــثــاق  والــقــصــر، كـ
 املــيــثــاق الــــذي تــم خالله 

ّ
الــوطــنــي«، إال أن

ــلــــك، وإقــــــــرار كــــل الـــقـــوى  حـــســـم شـــرعـــيـــة املــ
ــم تــؤســس  الـــســـيـــاســـيـــة بــتــلــك الـــشـــرعـــيـــة لــ
النتقال ديمقراطي يراكم على منجز العام 
1989. الحقا، واجه عبد الكريم الكباريتي 
القادم  وهــو   1996 فــي  الخبز  احتجاجات 
إلى رئاسة الحكومة على خلفية التموضع 
األردنـــي في فك التحالف مع عــراق صدام 
الخليج،  املحاصر، واالنفتاح على  حسن 
وتــجــذيــر نــهــج الخصخصة فــي مــواجــهــة 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، فــكــانــت هــّبــة 
الـــخـــبـــز ســبــبــا فــــي تــــراجــــع الـــحـــكـــومـــة عــن 

قرارتها تلك ورحيلها.
تــاريــخــيــا، تــمــّكــنــت مــعــاقــل الــبــيــروقــراطــيــة 
األردنـــيـــة، وخــصــوصــا املــــدن املــركــزيــة في 
الــــبــــالد، مــــن هـــزيـــمـــة رؤســـــــاء الــحــكــومــات 
ــارج عــصــبــتــهــا، زيـــد  ــ ــذي يــــأتــــون مــــن خــ ــ الــ

وذلــــــك كـــلـــه بـــعـــد أن جـــــرى الـــتـــخـــلـــي عــن 
معظم أرض فلسطن التاريخية، ليجري 
ــن األرض فــي  الـــقـــلـــيـــل مــ بـــأقـــل  الـــتـــمـــســـك 
بــعــض الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي اخــتــرقــهــا 
االستيطان، وحولها قطعا متفاصلة، ال 
تربطها إال روابط واهية بلدية أو قروية.   
فــي مــواجــهــة قـــرار تــرامــب بــشــأن الــقــدس 
واملــــفــــاوضــــات ووجـــــــوب الــــتــــنــــازالت، لــم 
ــد اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  تـــجـ
بــاألصــح مــن تبقى  أو  الــتــحــريــر،  ملنظمة 
ــالـــة  ــأة وإحـ ــتـــأتـ ــــوى الـ مــــن أعـــضـــائـــهـــا، سـ
مــؤســســاٍت  إلـــى  التنفيذية  صــالحــيــاتــهــا 
أخــــرى، واملــمــاطــلــة والــتــســويــف إزاء قـــراٍر 
ــٍح كــان قــد اتــخــذه املجلس املــركــزي،  واضـ
ــــي مــع  ــنـ ــ ــوقــــف الـــتـــنـــســـيـــق األمـ يـــتـــعـــلـــق بــ

االحتالل. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تـــنـــاور الــســلــطــة 
ــداور، مــن غــيــر أن تــجــرؤ عــلــى تنفيذ  ــ وتــ
هـــذا الــقــرار الـــذي أقــّرتــه مــؤســســة تعتبر 
صــاحــبــة الـــواليـــة عــلــى الــســلــطــة، ولــيــس 
ــــن طـــلـــبـــت الـــلـــجـــنـــة  الــــعــــكــــس، وذلـــــــــك حــ
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــــــــي بــــــيــــــان صــــــــــدر عـــقـــب 
اجــتــمــاعــهــا، مـــن الـــحـــكـــومـــة، الـــبـــدء فـــورا 
الخطط واملــشــاريــع لخطوات فك  بــإعــداد 
ارتباط مع سلطات االحتالل االسرائيلي 
عــلــى املــســتــويــات الــســيــاســيــة واإلداريــــــة 
واالقــتــصــاديــة واألمــنــيــة، وعــرضــهــا على 
اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءًا 
من تحديد العالقات األمنية مع الجانب 
اإلســرائــيــلــي، والــتــحــّرر مــن قــيــود اتــفــاق 
باريس االقتصادي، بما يلبي متطلبات 

النهوض باالقتصاد الوطني.
ــاز لــــلــــدور  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــذا االنـ ــ ــ ــفـــي هـ ــنـ ــا، يـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الــســلــطــوي الـــــذي بـــاتـــت تــلــعــبــه الــســلــطــة 
أو مستقل  تــحــّرري،  دور  أي  وحكومتها 
ملؤسسات املنظمة التي يتم اللجوء إليها 
وقت الحاجة، من دون أن تكون قراراتها 
، وهـــــــذا فــــي حــــد ذاتـــــــه انـــعـــكـــاس 

ً
ــة ــزمــ ــلــ مــ

ــا، وألدوار  بــــالدنــ فـــي  الــســلــطــة  لــطــبــيــعــة 
املــؤســســات وإشــكــالــيــات تمثيلها وعــدم 
من  بها،  يناط  مــا  ممارسة  على  قدرتها 
مــســؤولــيــاٍت ومــهــمــات؛ إال بــشــكــل أوامـــر 
عبر شخص  استبدادي،  مركز  يصدرها 
عميقة«  »سلطة  يحسبون  أشــخــاص  أو 

تلتف حول سلطة الفرد. 
واذا مــا استمر هــذا واقـــع الــحــال، فليس 
على القدس السالم، بل على فلسطن كلها 
الــحــرب واالســتــيــطــان، ومــزيــد مــن اقتالع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن وطــنــهــم الــتــاريــخــي. 
وصوال إلى االستيالء على ثروات النفط 
الفلسطينية،  اإلقليمية  املياه  في  والغاز 
كما ومــنــازعــة كــيــان االحــتــالل والــعــدوان 
اإلقليمية  مياهه  فــي  ثــروتــه  على  لبنان 

في البلوك رقم 9. 
الفلسطينية  الــقــيــادة  أيــن  الــســؤال:  وهنا 
املــعــنــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب 
ومــا  والــراهــنــة،  الــتــاريــخــيــة  الفلسطيني 
ــه مـــن حـــقـــوق )الـــنـــفـــط والـــغـــاز  يــســتــجــد لـ
أن حــدود مسؤولياتها تقف  أم  أخــيــرا(؟ 
والتسويات  والتنازالت  املفاوضات  عند 

غير املتكافئة؟
الــــوطــــنــــي  ــا املــــــــشــــــــروع  ــنــ ــمــ ــهــ ــــف فــ ــقـ ــ يـ ال 
الــفــلــســطــيــنــي عــنــد الــلــحــاق أو االلــتــحــاق 
بــاملــشــاريــع الــســلــطــويــة أو الــزبــائــنــيــة، أو 
إقامة شراكات أو وكاالت مع من يفترض 
أنهم أعــداء الشعب الفلسطيني وحقوقه 
الــتــاريــخــيــة، حيث إن كــل مــا تحقق على 
األرض الفلسطينية منذ العام 1948 ليس 
سوى باطل األباطيل، وال يقّره أي شرع 
أو قانون، ومهمة قوى املشروع الوطني 

وأوقـــــات مــخــتــلــفــة. لــذلــك يــمــكــن اســتــشــراف 
رغــبــة الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي إبــقــاء الــحــرب 
إلــى  لــكــي تفضي  األمــــد،  مفتوحة وطــويــلــة 
استنزاف الجيش التركي، من خالل تكتيك 
حـــرب األنـــصـــار )الــغــريــال( الــتــي ســبــق وأن 
ــلـــون األكــــــــراد فــــي صــفــوف  ــقـــاتـ خـــاضـــهـــا املـ
فــتــرات  فـــي   )PKK( الــكــردســتــانــي الــعــمــال 
املقاتلون  إلى ذلك، يعلم  سابقة. باإلضافة 
قــد  عـــفـــريـــن  ــي  فــ ــرب  ــحــ الــ دوام  أن  األكـــــــــراد 
ويفسد  التركية،  الحكومة  شعبية  يقّوض 
عليها ارتفاع خطها البياني داخل املجتمع 

التركي. 
بـــن مـــا ال يــمــلــكــه طــرفــا الـــصـــراع مـــن تــرف 
الــهــزيــمــة، ثــّمــة مـــا يــمــلــكــه الــطــرفــان أيــضــا، 
الــحــرب وتــأيــيــد األعــمــال العسكرّية  فــقــرار 
ــل املــجــتــمــع الــتــركــي،  يــحــظــى بــشــعــبــيــٍة داخــ
حــيــث أن مـــعـــّدل الــتــأيــيــد يــصــل إلـــى نسبة 
تــفــوق 70%، األمــــر الــــذي يــعــنــي أن الــحــرب 
مــغــطــاة اجــتــمــاعــيــا، وأن الــرئــيــس الــتــركــي 
والــحــكــومــة فــي وضـــٍع يسمح لــهــا بتمديد 
آجــال املعارك، خصوصا وأن عملّية غصن 
ــوء أخــضــر  ــ ــتـــون تــحــظــى بـــغـــطـــاٍء وضــ ــزيـ الـ

سياسي أميركي روسّي.
لعب،  أوراق  مــن  تــركــيــا  تملكه  مــا  إزاء  فــي 
ثّمة ما يشبه الحالة التركية داخل املجتمع 
الكردي في سورية، إذ يحوز قــرار مقاومة 
الــجــيــشــن، الــتــركــي والـــســـوري الـــحـــر، على 
ــارم، إن لم  ــ ــردي عــ ــ ــا وقــــبــــوٍل شــعــبــّي كـ رضــ
إلــى االستسالم  الــداعــيــة  نقل إن األصــــوات 
وال  شحيحة،  الــســورّي،  النظام  أو  لتركيا، 
يكاد يكون لها أدنى تأثير، زد على ذلك أن 
اســتــمــرار املــعــارك، بما يحويه مــن مخاطر 
تـــطـــاول الــســكــان املـــدنـــيـــن، قـــد يــســاهــم في 
ــّي، وإن بــشــكــٍل  ــربـ ــغـ ــام الـ ــعـ ــرأي الـ ــ ــّرك الــ تـــحـ
 مما حصل إّبان معركة كوباني )عن 

ّ
أخف

ــعـــرب( 2014.  يــكــثــر الــكــتــاب واملــحــلــلــون  الـ
األتــراك املناهضون للحرب من استحضار 
بمستنقع  بــالــتــذكــيــر  الــفــيــتــنــامــي،  املـــثـــال 
الحرب واالستعصاء األميركي هناك، وهذا 
املثال، تطابق مع واقع تركيا وعفرين أم لم 
يتطابق، فإنه يدلل على مقدار التخوف من 
تحّول الحرب من حالة محدودة في الزمان 
)فترة محدودة( واملكان )عفرين( إلى حالة 
األمر  ومكانها،  زمانها  في  مفتوحٍة  حــرٍب 
الذي قد يقّوض السالم الداخلي في تركيا، 
مــن خــالل انتقال الــشــرارة التي فــي عفرين 

إلى داخل تركيا.  
تفترض الحرب في عفرين خروج كل طرف 
مــنــتــصــرًا ، لــيــصــبــح  الـــســـؤال عــلــى الــنــحــو 

التالي: من الذي سيهزم في عفرين إذًا؟ 
)كاتب سوري(

الدينية املتطرفة أساسا.. لكنهم لم يفعلوا 
عندهم،  تقف  لــن  املسؤولية  أن  غير  شيئا. 
منذ سنة  املتعاقبة  الحكومات  تتحمل  بل 
أيـــضـــا، فـــي عهد  2012 مــســؤولــيــة رئــيــســة 
حــكــومــة الــتــرويــكــا بــقــيــادة حــركــة النهضة 
ــتــــالف الــحــاكــم  اإلســـالمـــيـــة، وفــــي عــهــد االئــ
الحالي بن حزب نداء تونس و»النهضة« 
الـــلـــذيـــن فـــي ســبــيــل املــحــافــظــة عــلــى الــدعــم 
االنــتــخــابــي وتــحــويــلــه إلـــى قـــوة إســنــاد في 
الـــحـــكـــم، شـــــرع الــــحــــزب الـــحـــاكـــم الـــجـــديـــد، 
فــي تسوية ملف  النهضة،  بدعم مــن حــزب 
رجــال األعــمــال الفاسدين، مــن خــالل وضع 
ــل فـــي املـــصـــادقـــة على 

َّ
ــار قـــانـــونـــي، تــمــث ــ إطـ

قــانــون املصالحة االقــتــصــاديــة، وطــّي ملف 
الفساد، عقب  رجــال األعمال املتورطن في 
الــتــســويــات الــســيــاســيــة الــتــي جـــرت أخــيــرًا، 
ــل االئـــتـــالف الــحــاكــم، بـــن حــزبــي نـــداء  داخــ

تونس والنهضة.
ة، 

ّ
الهش التونسية«  »الديموقراطية  في ظل 

املــالــي امللون  الــفــســاد  تغولت إمــبــراطــوريــة 
السياسة والديموقراطية، واملحمية  بطعم 
سياسًيا من الحزبن الحاكمن الرئيسين، 
ــم تـــجـــد الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، بــقــيــادة  ــ ولـ
يوسف الشاهد، من بديل سوى السياسات 
تــرفــع شــعــاراٍت فضفاضة  الــتــي  الترقيعية 
»الحوار الوطني حول التشغيل«،  تتعلق بـ
وعـــجـــزت عـــن مــحــاربــة الـــفـــســـاد، مـــن خــالل 
موضوع مراجعة املجلة الجبائية، والبحث 
عن أطر قانونية تضمن العدالة الجبائية، 

الــكــبــاريــتــي  الــكــريــم  الـــرفـــاعـــي 1989، عــبــد 
1996، سمير الرفاعي 2011. واليوم هاني 
املـــلـــقـــي رجـــــل بــــال عـــصـــبـــة، وبـــــال مـــشـــروع 
ــح، وهـــو يــقــع عــلــى تقاطع  ــ ســيــاســي واضـ
السياسي  النظام  انزياح  املــدن من  غضب 
عنها، وجفاف ضرع املساعدات التي كانت 
إضافة  استقطابها،  فــرصــة  للنظام  تــوفــر 
إلــــى عــجــز الــنــظــام الــســيــاســي عـــن املــضــي 
ــادي،  ــتـــصـ ــــع ســـيـــاســـي واقـ فــــي إيــــجــــاد واقــ
التي  الكبرى  املتغيرات  مع حجم  ينسجم 
العام  واإلقليم. وسيكون  بالبالد  تعصف 
 في تاريخ األردن الحديث، 

ً
الحالي فاصال

وخــيــاراتــه  السياسي  الــنــظــام  شكل  لجهة 
االقتصادية، ورد الفعل الشعبي على هذه 
الخيارات، وخصوصا في املعاقل التي يتم 

تجاوزها تجاه الصيغ البديلة.
لقد فتح حراك 2011 السؤال الكبير بشأن 
ــن الــنــقــد،  ــام الـــســـيـــاســـي مــ ــظـ ــنـ حـــصـــانـــة الـ
وكـــشـــف أيـــضـــا عــجــز الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
وخصوصا جماعة اإلخوان املسلمن، عن 
توظيف موجة الربيع العربي حينها، غير 
أن حـــراك 2018 يــتــجــاوز هــذا الــســؤال إلى  
مــســار مــحــاكــمــة نــهــج الــحــكــم االقــتــصــادي 
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ والــــســــيــــاســــي مـــــن قــــــواعــــــده الـ
يجري  الــذي  التغيير  من مسار  املتضّررة 

اشتقاقه على النقيض من مصالحها.
)كاتب أردني(

ال ينبغي أن »تتسامح« مع االحتالل، أو 
تساوم على معظم أرض فلسطن، لتقبل 
بأقل القليل من األرض منزوعة السيادة 
في إطار »ال حل« هو األقرب إلى صياغة 
القرى«،  مستجّدة من تشكيالت »روابــط 
أو صيغة حكم ذاتي محدود الصالحيات، 
كما حال السلطة الفلسطينية اليوم، في 
حدود اتفاقية أوسلو التي ضاقت، حتى 
لــم يبق منها ســوى مــا يــخــدم االحــتــالل، 
وأهدافه شبه النهائية في فكفكة تماسك 
الفلسطيني ووحــدتــه،  الــوطــنــي  الــوضــع 
واستمرار االنقسام وفرض عقوبات على 
غزة، وكأنها باتت »دولة مؤقتة« خارجة 
ــقـــانـــون، ولـــهـــذا يــتــوجــب عــقــابــهــا  عــلــى الـ

حتى إخضاعها.
هــــذا فـــي حـــن أن بــعــضــنــا لـــألســـف بــات 
ــتــــالل االســتــيــطــانــي  يــقــر بــــأن كـــيـــان االحــ
االســــتــــعــــمــــاري »وجــــــــد لــــيــــبــــقــــى«، فــيــمــا 
مــع ذاك  التطبيع  آخــر على  يــصــّر بعض 
والنسب  املقاييس  بكل  املــعــادي،  الكيان 
لــطــمــوحــات شــعــب فــلــســطــن فـــي الــعــودة 
إلى دياره، وبناء دولته الوطنية املستقلة 
على أنقاض كيان العدو العدواني الذي 
لم يكن، ولن يكون، سوى النقيض املطلق، 
والـــنـــفـــي املـــطـــلـــق، لـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي أرض وطــنــهــم الــتــاريــخــي، عــلــى أمــل 
 يــهــودي 

ٍّ
اســـتـــعـــادتـــه نــفــيــا مــطــلــقــا لـــحـــق

مــزعــوم فــي فــلــســطــن، جــاءهــا يــهــود من 
كـــل حـــدب وصـــــوب، جـــــاءوا مـــن بــلــدانــهــم 
إذا  إلــيــهــا،  الــعــودة  األصــلــيــة، وبإمكانهم 
مــا أرادوا الــعــيــش فــي ســـالم واطــمــئــنــان. 
أما أن يبقوا في بالد ليست لهم، فهذا ما 
مع حق شعب  مطلقا  تناقضا  يتناقض 
الوطن الفلسطيني في العيش على أرض 

آبائه وأجداده. 
هــــذا فـــي حـــن أن بــعــضــنــا لـــألســـف بــات 
ــتــــالل االســتــيــطــانــي  يــقــر بــــأن كـــيـــان االحــ
االســــتــــعــــمــــاري »وجــــــــد لــــيــــبــــقــــى«، فــيــمــا 
مــع ذاك  التطبيع  آخــر على  يــصــّر بعض 
والنسب  املقاييس  بكل  املــعــادي،  الكيان 
لــطــمــوحــات شــعــب فــلــســطــن فـــي الــعــودة 
إلى دياره، وبناء دولته الوطنية املستقلة 
على أنقاض كيان العدو العدواني الذي 
لم يكن، ولن يكون، سوى النقيض املطلق، 
والـــنـــفـــي املـــطـــلـــق، لـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي أرض وطــنــهــم الــتــاريــخــي، عــلــى أمــل 
 يــهــودي 

ٍّ
اســـتـــعـــادتـــه نــفــيــا مــطــلــقــا لـــحـــق

مــزعــوم فــي فــلــســطــن، جــاءهــا يــهــود من 
كـــل حـــدب وصـــــوب، جـــــاءوا مـــن بــلــدانــهــم 
إذا  إلــيــهــا،  الــعــودة  األصــلــيــة، وبإمكانهم 
مــا أرادوا الــعــيــش فــي ســـالم واطــمــئــنــان. 
أما أن يبقوا في بالد ليست لهم، فهذا ما 
مع حق شعب  مطلقا  تناقضا  يتناقض 
الوطن الفلسطيني في العيش على أرض 

آبائه وأجداده. 
)كاتب فلسطيني(

حاجة تونس للحكم الصالح

األردن: المدن بمواجهة عصبة النظام

ما دور اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير؟

... لكن من سيُهزم 
في عفرين؟

تصنيف تونس في 
قائمة البلدان عالية 

المخاطر في تبييض 
اإلرهاب وغسل 

األموال كارثة

االقتصاد المحّرك 
األول لالحتجاجات 
واالضطرابات من 

دون أن تصل 
إلى ثورة

تحولت السلطة إلى 
صاحبة الوالية على 

منظمة التحرير وهذا 
انقالٌب يعادل زلزاًال

آراء

معن البياري

لــيــس الــخــبــر، أول مــن أمـــس الــســبــت، أن إســرائــيــل ارتــكــبــت عـــدوانـــا عــســكــريــا على 
قال جيشها( 12 موقعا، منها ثالثة تحوي  )كما  السورية، واستهدفت  األراضــي 
 للجيش السوري، وإنما الخبر أن هذا الجيش قام بواجبه، فرّد 

ً
 جوية

ً
بطارياٍت دفاعية

ن من إسقاط طائرٍة حربيٍة إسرائيليٍة )أف 16(. ليس اإلعالم، 
ّ
على العدوان، فتمك

العربي وغيره، املسؤول عن تركيز األنظار على ما هو مفترٌض أن يكون من عادّي 
الــحــوادث والــوقــائــع، وإشاحتها عما هــو عــدوانــي، وإنــمــا هــو بــؤس الــحــال السوري 
)والعربي عموما بالضرورة( الذي يجعل االعتداءات اإلسرائيلية على سورية ولبنان 
الحسابات  بوتيرة  وأنها مستمّرة  زائــدا، سيما  اكتراثا  روتينيا، ال يستحق  شأنا 
املهول  االستباحة  أثناء  وفــي  الراهنة،  محنتها  تدخل سورية  أن  قبل  اإلسرائيلية، 
ألراضيها وكيانها، منذ نحو سبع سنوات التي شهدت ستة وعشرين اعتداًء، كان 
 عبرية.

ٌ
جديدها، أول من أمس السبت، األوسع منذ عام 1982، على ما كتبت صحف

الجيش  مــضــاّدات  إسقاط  أحدثه  االشتباك  قواعد  في  تغييرا  إن  القول  أمــا صّحة 
االحتالل  دولــة  كانت  إذا  مــا  ترقب  فتتطلب  اإلسرائيلية  الحربية  املقاتلة  الــســوري 
 عــن »روتــيــنــيــة« اعــتــداءاتــهــا، واخــتــبــار مــا إذا كــانــت هــذه الواقعة 

ّ
ســتــرعــوي، وتــكــف

 ال قياس 
ً
)املبهجة( ستتلوها مثيالٌت لها، إذا ما تمادت إسرائيل، واعتبرتها واقعة

العسكرية  الله  حــزب  لنصرة  مــنــاوئ  مــوقــٍع  ومــن  مبالغات،  أي  عــن  وبعيدا  عليها. 
الــعــرب، وأحــدهــم  فــي ســوريــة، يشتهي مــاليــن  القتل واإلبــــادة  نــظــام  واملليشياوية 
صاحب هذه الكلمات، أن يكون كالما في محله قول حزب الله إن إسقاط الطائرة 
املعتدية »بداية مرحلة استراتيجية جديدة«. وليس هناك ما هو أدعى لفرح العرب 
جميعا من أن تنبني املرحلة املتحدث عنها على أولوية مواجهة الصلف اإلسرائيلي، 
وليس على أولوية بقاء نظام األسد ولو بمقتل أزيد من ثالثمائة ألف سوري، وهجرة 

سبعة مالين سوري من بلدهم الذي يتدمر، بنيانا وكيانا ومجتمعا. 
الصواريخ  مع  للمفردة،  العسكري  باملعنى  اشتباكا،  السورية  األراضــي  تشهد  لم 
واملقاتالت اإلسرائيلية، في السنوات السبع املاضية، حتى ُيقال إن تغييرا في قواعد 
هذا االشتباك من املرتقب حدوثه. وإذا صّحت تحليالٌت ذهبت إلى أن إسقاط الطائرة 
املعتدية مجّرد رسالة روسية إلى حكومة نتنياهو، مفادها بأن ال تتجاوز سقوف 
تفاهٍم مع موسكو أجاز لها »حرية الحركة في األجواء السورية«، فإن القصة كلها 
ى، سيما أن »يديعوت أحرونوت« 

ّ
تصبح أبعد ما تكون عن ذلك الذي نشتهي ونتمن

توضح أن ثمة استعدادا لروسيا ألن تجعل إسرائيل »تخسر« تلك الحرية املتاحة 
التي طرأت  الهاتفية بن بوتن ونتنياهو، عقب »السخونة«  لها. واملرّجح أن املكاملة 
السبت املاضي، جــاءت على هذا األمــر. واملرّجح أيضا أن الرئيس الروسي هو من 
ة، بــدل أن تدحرجهم صــواريــخ وقــاذفــاٌت إلــى حــرٍب ليس 

ّ
أوقــف الجميع عند الحاف

صا لها بعد. ذلك أن مواجهة حربية إسرائيلية إيرانية ما زالت ممنوعة، ملعرفة 
ّ
مرخ

موسكو وواشنطن، وغيرهما، بأن تطويق تداعياتها سيكون عسيرا. 
هوى الصاروخ السوري باملقاتلة اإلسرائيلية، غير أن شظاياه سقطت في شمال 
األردن وجنوب لبنان والجليل الفلسطيني، في داللٍة ال تخطئها أي عيون على املدى 
الذي ستتوّزع عليه حرٌب تقوم بن إيران وإسرائيل في امللعب السوري. وإذ ينكتب 
اآلن في صحافاٍت إسرائيليٍة وعربيٍة كثيرٍة إن الجميع ال يريد هذه الحرب، بل ال 
يريد أي حرٍب، غير الجارية في الخريطة السورية املنتهكة، وذات التفاصيل الخاصة، 
فإن الظاهر أن إيران هي األحرص من أي طرٍف على تفادي مواجهٍة من هذا النوع، 
ليس فقط بدليل صمت مسؤوليها عن أي تعقيٍب على البيان العسكري اإلسرائيلي 
الذي أفاد، صراحة، بأن االثني عشر موقعا التي تم ضربها في سورية بينها مواقُع 
تتبع قواٍت إيرانية، وإنما أيضا وأيضا بسبب مقادير »التعقل« امليداني الغزيرة التي 
وإيثارها  كثيرة،  إسرائيلية  استفزازات  أمام  عقودا  اإلسالمية  الجمهورية  زاولتها 

الحروب بالوكالة، طاملا أن حزب الله يقوم بالواجب، عند اللزوم. 
قصارى القول، لواقعة إسقاط الجيش السوري »إف 16« اإلسرائيلية أهميتها، غير 
العادي  الروتيني  تغيير  أي  منها،  املــراد  أحدثت  إذا  إال  مــحــدودة،   

ً
أهمية تبقى  أنها 

املعهود، وهذا ما يتبّن في أيام وأسابيع مقبلة.

بسمة النسور

يدرك من كانوا مقربن من الشاعر الراحل، محمود درويــش، مقدار ارتيابه فيما 
حققه من منجز شعري، على الرغم من الشهرة غير املسبوقة التي نالها، ويعرفون 
جيدا مدى حساسيته، وترّدده بشأن الظهور في وسائل اإلعالم، وما كان يصيبه 
ذائقة  أي شاشة. وكذلك مدى رهبته تجاه  الظهور على  قبيل  وارتباك  من ضيق 
املتلقي التي كانت تؤرقه عند كل إطاللة في املدن والعواصم التي جال فيها، مقّدما 
درويش  كان  الخاصة،  وفي جلساته  الواسعة.  الجماهرية  ذات  الشعرية  أمسياته 
الخجل وعــدم االرتياح جــّراء تسليط  له، ويعتريه  املديح  ينفر ممن يبالغ في كيل 
الضوء عليه أينما حل، وهو الذي عّبر، طوال حياته، عن احترام كبير ملهمته شاعرا 
ووعيه  املــفــردة،  تجاه  الكبيرة  باملسؤولية  إحساسه  يؤكد  مــا  ومــتــأمــال،  ــرا 

ّ
ومــفــك

املتقدم بقوة تأثيرها. لم يتعارض ذلك كله، بطبيعة الحال، مع الثقة العالية بالنفس 
التي ميزت شخصية الشاعر الكبير، وهو الذي ترك ميراثا استثنائيا من الجمال 
العربية، وتصنف ضمن اإلرث  الجغرافيا  واملعرفة، جعلت تجربته تتجاوز نطاق 

اإلنساني العاملي.
لم يختلف الروائي األردني، مؤنس الرزاز، الذي تمر ذكرى رحيله هذه األيام، وهو 
الذي أضاف إلى مكتبة الرواية العربية حصيلة من األعمال الروائية املهمة، وإن ولم 
يحز الشهرة والتقدير واالعتراف الذي يستحق  خارج حدود األردن. تميز مؤنس 
مع  تعاطيه  في  أساسيا  ملمحا  الشك  كان  ودائما  والبساطة.  والتواضع  بالخجل 
الـــرّزاز إلــى الثقة الكبيرة بالنفس املتأتية من عمق  ما قــّدم من أعــمــال. ولــم يفتقر 
معرفي وثقافة واسعة واشتغال دائما على تطوير أدواته اإلبداعية، وعدم الركون 
والعمل على  لتحدي نفسه،  باستمرار  وهــذا ما حفزه  بالكمال،  املدمر  اليقن  إلى 

اإلتيان باملختلف واملتفرد.
أما املمثل املثقف، أنتوني هوبكنز، الذي قدم أدوارا مركبة صعبة، كان أبرزها فيلم 
أحد حواراته  إلى  أن نستمع  األوسكار، فيكفي  الحمالن«، فأحرز جائزة  »صمت 
 على سيرته ومواقفه ورؤاه وتأمالته الفلسفية، كي نتيقن من أننا 

ّ
العميقة التي تطل

بصدد عبقريٍة من نوع فريد، تنتمي إلى مدرسة الشك الخالق نفسها. في املقابل، 
ثّمة نماذج غريبة عجيبة، شديدة الشيوع في زماننا امللتبس هذا. لم يتجاوز الواحد 
منهم مرحلة العشرينيات، لديهم مواهب متواضعة، ضئيلة الشأن. ومع ذلك، وبن 
مكّرسن  نجوم  إلــى  تحولوا  ميديا«  »السوشيال  بركات  وبفضل  ليلة وضحاها، 
نقادا  جــســارة،  بكل  أنفسهم،  ويــطــرحــون  كــل شـــيء،  فــي  يفتون  العلم(  )خاتمن 
رين ونشطاء، يهذربون بما ال يفقهون. وتعّزز ردود فعل 

ّ
ومفكرين ومحللن ومنظ

ج في الفضاء األزرق من غرورهم، وفائض الثقة املضللة التي تصيبهم. 
ّ
لبسطاء سذ

يفرطون في االطمئنان، ما يفضي بهم إلى اإلفالس املبكر، غير مدركن أن اليقن 
الكامل هو املقتل الحقيقي لكل مبدع، وهو مصيٌر يفضي بصاحبه إلى العجز عن 
االبتكار، واالمتالء بوهم التربع على  قمة املجد التي  ستقوده إلى حتفه اإلبداعي، 
وإلى الوقوع  في مطب التكرار والنمطية وامللل واالستسهال، سعيدا راضيا عما 
التي  القياسية  الزمنية  املــدة  بشأن  مشروعا  تساؤال  يثير  ما  بــه،  ومكتفيا  قدمه 
حقق فيها هذا التراكم من التجربة واملعرفة املطلوبة لتعزيز املوهبة، والبناء عليها، 
والسعي إلى تحقيق األفضل، بعيدا عن االستخفاف بثقافة املتلقي، وقدرته على 
التواضع مفتاح أساسي في  بأن  املرضي  الــذات  التميز، متجاهال بسبب تضخم 
حياة أي مبدع، وهو بمثابة جواز سفر إلى عقول الناس وقلوبهم، سيما إذا كان 
مسلحا باملوهبة الحقيقية، والثقافة العميقة، والرغبة الحقيقية في خوض السباق 
املستمر مع الذات، ما يجّدد الطاقة ويصقل املوهبة، ويهذب النفس الطائشة املتعجلة 

األمارة بالغرور والجهل، في أحيان كثيرة.

سامح راشد

عاد رجال نظام حسني مبارك إلى الظهور في مصر. ليس على استحياء، وال في 
 
ً
أو قضاة  

ً
أعمالهم أساتذة املحاكم، ملمارسة  أروقــة  أو  الجامعية،  قاعات املحاضرات 

العامة والنشاط املجتمعي. باختصار، يعود  أو محامن. وإنما في اإلعالم والحياة 
رجال مبارك بقوة وجرأة، وبال أي تردد أو خشية من أي شيء. ستقوم مستشفى 
الشعب في عهد مبارك  تــرأس مجلس  الــذي  املقبل بتكريم فتحي ســرور  الخميس 
عقدين )1991 – 2011(. وكــان ســرور قــد عــاد إلــى مــزاولــة عمله أســتــاذا جامعيا 
للقانون، وبدأ يباشر العمل محاميا. أما فاروق حسني، أطول وزراء مبارك بقاء في 
املنصب، حيث حمل حقيبة الثقافة ربع قرن )1987 – 2011( فقد ظهر مرات ضيفًا 
على وسائل إعالم تابعة لرجال أعمال مباركين. ثم تولى قبل أيام رئاسة مجلس 
أمناء أكاديمية خاصة للفنون، يرعاها رجل األعمال حسن راتب بالتعاون مع الفنان 
محمد صبحي. وقبل أسابيع، ظهر حسام بدراوي أحد أبرز وجوه الحزب الوطني 
في حوار تليفزيوني طويل. وهكذا، توالى ظهور رجال مبارك بأشكال متنوعة، بن 
إطاللة إعالمية تمهيدية للعودة وعودة فعلية ملزاولة العمل العام أو الخاص، واالندماج 

مجددًا في املجال العام.
 ،

ً
إجــمــاال مــبــارك  رجـــال  مــن  التخلص  يتمنون  كــانــوا  املــصــريــن  غالبية  أن  صحيح 

وفرحوا كثيرًا ملحاكمة عدد منهم. في سياق الغضب العام والنقمة على كل ما جاء 
به مبارك خالل سنوات حكمه، األخيرة منها خصوصًا. ولكن لم يكن للمصرين 
مشكلة حقيقية أو ثأر عند أي من هؤالء الرموز املباركين، ربما باستثناء حبيب 
واسعة  بكراهيٍة  يحظى  الــذي  األمــنــي  الجهاز  هــرم  قمة  فــي  بحكم منصبه  العادلي 
لدى املصرين. لذا فإن موقف الرأي العام تجاه رجال مبارك كان محكومًا بسياق 
منهم  ومــن حوكم  السلطة،  أنهم خرجوا من  وبما  الحكم.  في منظومة  وضعياتهم 
حصل على براءة قضائية، بغض النظر عن حقيقة نزاهته أو فساده، فإن عودتهم 
أو يثير أي ردود فعل سلبية   

ً
أزمــة لن يمثل  العامة،  الحياة  الظهور مــجــّددًا في  إلــى 

لدى املصرين، خصوصا أن طبيعة عمل معظم هؤالء بعيدة نسبيًا عن االحتكاك 
أعــمــال، مثل أحمد عــز وأحــمــد املغربي ومحمد  الــعــادي. فهم إمــا رجــال  بالجمهور 
منصور ورشيد محمد رشيد، أو أكاديميون مثل فتحي سرور ومفيد شهاب، أو 
أي  املعطي حجازي،  فــاروق حسني وجابر عصفور وعبد  مثل  فنانون ومثقفون 
نخبويون بامتياز. ال يعرف املصريون عنهم شيئًا، وال عالقة مباشرة معهم سوى 

أنهم كانوا رجال مبارك أو رفاق ابنه جمال. 
الثانية من عودة رجال مبارك. كانت األولــى »البراءات االقتصادية«  هذه هي املوجة 
التي أعـــادت رجــال األعــمــال إلــى النشاط االقــتــصــادي والــتــجــاري، بعد تبرئتهم في 
أو االحتكار. فعاد كل من أحمد عز ورشيد  والتربح  الفساد  قضايا تركزت حول 
ومنصور واملغربي وغيرهم إلى إدارة أعمالهم وشركاتهم. وبعد موجة براءات رجال 
األعمال، تمت أيضًا تبرئة صفوت الشريف وفتحي سرور وأنس الفقي وغيرهم، من 
اتهامات تنوعت بن الكسب غير املشروع وإساءة استخدام السلطة وإهدار املال العام. 
لكن هؤالء البعيدين عن »البيزنس« واألموال ظلوا كامنن، ولم يظهروا على السطح 
سريعًا. حتى بدأوا أخيرا في الظهور بشكل متتاٍل ومكثف. ربما يفعل ساسة مبارك 
لم  التي  املباركية  املصالح  شبكات  مع  ارتباطاتهم  بحكم  أو  لتعليماٍت  تنفيذا  ذلــك 
تتفكك بعد. وربما السبب تطلعات شخصية وأطماع في دور سياسي مستقبلي. 
 للظرف الداخلي 

ً
في الحالتن، يعكس اختيار هذا التوقيت للظهور والتحّرك استغالال

لتأمن  ورجالها،  ومؤسساتها  السلطة  تسود  التي  األنــفــاس  وحالة حبس  الــراهــن، 
عودة سلسة إلى الواجهة وإيجاد موطئ قدم لرجال مبارك في املرحلة املقبلة. فهل 

تسمح لهم السلطة بذلك؟ سؤال يستحق اإلجابة الحقًا.

حرب ليس مسموحًا بها الشك الخالق

عودة رجال مبارك
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يعتقد أن يتغير كل من علم اإلجتماع وعلم 
الــســلــوك وعــلــم تــطــور اإلنـــســـان، إذ مــن غير 
بات  الـــذي  الحكمة  نــدخــل عصر  أن  املعقول 
تبقى  وأن  املقبل،  العقد  مطلع  األبـــواب  على 
هــذه الــنــظــريــات والــعــلــوم على حالها مــع كل 
هذه التغيرات الهائلة على مستوى البشرية.

األْولــى أن نــدرك أن اإلنسان سيتغير أيضا، 
ــان  وخـــصـــوصـــا اإلنــــســــان الـــعـــربـــي، واإلنـــسـ
ــكــن مـــع تــطــوره  الـــغـــربـــي ســيــتــغــيــر أيـــضـــا. ل
ــمـــراحـــل عـــلـــى الـــعـــربـــي،  ــفـــكـــري واملــــــــادي بـ الـ
سنلحظ فيما بعد أن تغيره سيكون طفيفا 
إلــى حــد مــا. أمــا ذاك اإلنــســان الــذي تجمدت 
واملــاديــة منذ عقود سيظهر  الفكرية  أحــوالــه 

عليه مالمح التغّير أكثر بكثير.
السلطويون العرب واملستبدون والخونة.. هم 
األولى بإدراك ذلك، نعتذر بشدة على جمع تلك 
السلطويني، فقد  الصفات بجملة واحــدة مع 
السلطوي  أن  عقود  منذ  أذهاننا  في  ترسخ 
الــعــربــي بـــالـــضـــرورة هـــو ديــكــتــاتــور وأنــانــي 
وخائن لشعبه وأمته ودينه.. نعم هم أولى من 
يجب عليه أن يدرك أن اإلنسان العربي القديم 
لن يكون له وجود في املستقبل القريب، بل 
أيضا  نخاطب  نكون  قــد  وهنا  جــدًا،  القريب 
مــا نخاطب  بــقــدر  لــيــس أشــخــاصــا بعينهم، 
 على 

ً
أن تبقى جاثمة أنظمة عميقة تأبى إال 

وتطورها.  األمــة ومقدراتها وحريتها  صدر 

 الربيع العربي أخيرا نتيجة متوقعة وردة 
َّ

حل
فعل طبيعية من شعوب عانت من اضطهاد 
أمـــراض تخلصت  هــي  وظلم وفقر وتخلف، 
منها شعوب الــغــرب )شــعــوب الــحــداثــة( منذ 
العربية  الديكتاتورية  األنظمة  أن  إال  قرنني، 
ــن ربـــيـــع إلــى  ــه مـ ــت إال أن تــحــول الــعــمــيــقــة أبــ
عــاصــفــة رمــلــيــة، وكــأنــهــا فــي قــلــب صــحــراء 
أكثر من أي وقت  نــدرك  الخالي، واآلن  الربع 
من  األمــة  على مشكالت  القضاء  أّن  مضى 
أنظمة فاسدة عفنة ومجرمة ليس من خالل 
جولة واحدة، بل ستكون هناك سجاالت بني 
والقهر،  الحرية  والعدل،  الظلم  والشر،  الخير 
ر  تغيُّ لها 

ّ
يتخل عــســيــرة  مــخــاض  وعــمــلــيــات 

للعقلية الجمعية للشعوب العربية وتطور في 
واملوظف  والسلطويني  السلطة  إلــى  نظرتها 
الـــعـــام وفــهــم واضــــح وعــمــيــق ملــفــهــوم الــَعــقــد 
على  الحفاظ  إلى  أخيرًا  والتنبه  االجتماعي، 
الكريم  والعيش  الحرية  األمــة من  مكتسبات 

كأمر مقدس.
السلطات  ى أصحاب 

ّ
الحال سيتمن هذه  في 

األنظمة  تلك  رأس  على  كانوا  الذين  العربية، 
أن يصلوا  قــبــل  مــوتــًا طبيعيًا  مــاتــوا  بــأنــهــم 
إلى هذه املرحلة، وهم يدركون ساعتها أنهم 
كانوا مخطئني، حني اعتقدوا أّن ال تغيير قد 
يــحــدث يــومــا، ســيــدركــون خــطــأهــم الجسيم 
املشنقة على  أمــام حبل  جــيــدا، وهــم يقفون 

منصة اإلعدام، وهي تزج أسماءهم في مزبلة 
التاريخ. 

واهم من ال يؤمن بالتغيير، وواهم أيضا من 
ال يؤمن بانتهاء تلك الحقبة العربية املظلمة، 
وكيف ال يؤمن وهــا هــي أجــيــال ممن تربوا 
على الـــذل والــخــنــوع وعــبــادة أحــذيــة العسكر 
تقريبا،  انتهت  السلطويني  زبانية  ومداسات 
الثمانني  الــيــوم  ومــن بقي منها المــس عمره 
سنة، سينتهي هذا النوع الرديء من اإلنسان 
العربي بشكل طبيعي، وبحكم املوت قبل أن 
ينتهي فكريا وإيديولوجيا، وهذه بشرى لكل 
الشعوب التي عانت وتعاني جراء خذالن تلك 
العربي  الربيع  األجيال لها. قريبًا جدًا يعود 
بــكــل قـــوة هـــذه املــــرة، وسيتعلم الــجــيــل الــذي 
سيثور من أخطاء األوائل. لكن سيكون هذا 
عندما ُيدفن آخر إنسان عربي رديء، حتى 
فــهــو مــن عصر  أو مثقفًا  كـــان متعلمًا  ولـــو 
العصور  س  الخنوع، وستُدرِّ الــرداءة وعصر 
منه،  نتعلم  أن  يجب  تاريخا  املظلمة  العربية 
وعندها لن يذكر التاريخ أشخاصا بعينهم، 
بل ستتم اإلشــارة إليهم ضمن تلك األنظمة 
مــخــٍز،  انــتــهــت بشكل  الــتــي  العفنة  الــظــالمــيــة 
كما نشاهد اليوم وشاهدنا نهاية سلطويني 
عرب رحلوا بطرق عنيفة عن عاملنا )صدام 

حسني ومعمر القذافي(؟
بشار طافش )األردن(

ِجع أبناء مدينة تعز، أخيرا، باستشهاد الناشطة 
ُ
ف

قــنــاص حوثي،  بــرصــاص  الــبــدر،  الحقوقية، رهـــام 
بينما كانت في طريقها لرصد اإلنتهاكات شرقي 
املدينة، لكنها أصبحت ضحية جديدة، ومحط أنظار 
املدينة  داخـــل  وزميالتها  زمالئها  مــن  الــراصــديــن 
والوطن وخارجهما. وكان رحيلها بمثابة الفاجعة 
املآسي  استحضار  الحية  الذاكرة  إلى  أعــادت  التي 
العظيمة،  وتضحياتهم  تــعــز،  أبــنــاء  عــاشــهــا  الــتــي 
خــالل ثــالث ســنــوات تقريبا مــن بــدايــة املــواجــهــات 
العسكرية داخل املدينة، وحجم هذه التضحيات في 
ترتقي  أن  قبل  العربي.  والتحالف  الشرعية  ميزان 
عــن خسائر  تتوالى  األخــبــار  كانت  رهــام شهيدة، 
الوطني، خالل معركة  الجيش  كبيرة في صفوف 
استنزاف غير مسبوقة، ساندها التحالف العربي 
بغارات جوية، من دون أي معدات عسكرية ترتقي 
إلى حجم معركة كبيرة بحجم تحرير املدينة، ودفع 
ثمن هذه املناورة عشرات الشهداء ومئات املصابني 
لــهــذه التضحيات  لــم يكن  أبــنــاء املــديــنــة، بينما  مــن 

وزن يذكر في ميزان التحالف والشرعية املنهكة.
عــنــدمــا نــتــحــدث عــن مــديــنــة تــعــّد األكــبــر مــن حيث 
عدد السكان، واألكثر تضّررا من الحرب، وبالتالي 
ــــك يــتــطــلــب من  ــإن ذل األكـــثـــر مــعــانــاة وتــضــحــيــة، فــ
الــشــرعــيــة إنــصــافــا لــهــذه املــديــنــة، واعـــتـــرافـــا بحق 
أبنائها في الحياة، وصرف رواتب موظفيها أسوة 
ببقية املحافظات، وتقدير ظروف الحرب والحصار 
الــــذي فــرضــه الــحــوثــيــون، بــرضــا قـــوى مــؤثــرة في 

اليمن  املعركة في  العربي.  ولفهم طبيعة  التحالف 
عــمــومــا، وتــعــز خــصــوصــا، البــد مــن الــوقــوف على 
أنور  اللواء املقّرب من الحكومة السعودية،  تغريدة 
التحالف  كــان  لو  فيما  كارثة محققة  عن  عشقي، 
انتصر في الحرب في بدايتها، مؤكدا أّن األوضاع 
اليوم تتحّسن، وبالطبع فإن تحسن األوضــاع من 
في  املأساة وعمقها  تزايد  مع  نظر عشقي  وجهة 
اليمن، إنما يكشف استهتار التحالف بالدم اليمني 
والــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــهــا الــيــمــنــيــون الســتــعــادة 
التضحيات عن  تلك  أثــمــرت  إذ  الــدولــة،  مؤسسات 
تلك  وفــي مقدمة  للتحالف،  بالنسبة  أفضل  وضــٍع 
الــتــضــحــيــات تــبــرز تــعــز مــديــنــة تــجــري معاقبتها 

بشكل غير مبّرر، واملتاجرة بها ورقة رابحة.
قبح  العربي عن  التحالف  آخــر، يكشف  بعد  يوما 
إلى  الشرعية  إعـــادة  تــجــاوزت مسألة  التي  أهــدافــه 
في  مــعــنّي  واقـــع  فــرض  محاولة  ومنها  تقويضها، 
مدينة تعز، يسمح باستمرار الحرب من دون حسم 
الشرعية وعــدم  الحكومة  فــي ظــل صمت  املــعــركــة، 
مكاشفة الجميع بما يحدث، وخدالنها أيضا لتعز. 
قياداتها  عبر  عاليا،  ترفع صوتها  أن  تعز  تحتاج 
املدنية والعسكرية، بدال من التفّرج على تضحيات 
الجيش الوطني، واملدنيني، فإذا كانت التضحيات ال 
قيمة لها في ميزان التحالف والشرعية، فمن غير 
املقبول أن تصبح كذلك في نظر قياداٍت تنتمي إلى 

تراب املدينة.
منذر فؤاد )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

سالمة كيلة

قصف الطيران الصهيوني مواقع في سورية 
الــدفــاعــات الجوية  قــال إنها إليـــران، فأطلقت 
الطائرات  تــجــاه  الــصــواريــخ  للنظام  التابعة 
املغيرة، فأسقطت واحدة. هذا الرد أمر طبيعي 
 
ً
مــن دولـــة تــحــتــرم ســيــادتــهــا، وأكــثــر طبيعية
ــراٍت صــهــيــونــيــة.  ــائــ ــطــ حــــني يــتــعــلــق األمــــــر بــ
كــان يجب أن يــحــدث منذ زمــن طــويــل، حيث 
مواقع  تقصف  الصهيونية  الطائرات  كانت 
عــســكــريــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن ســوريــة. 
العشرين،  للمرة  قصفت،  قليلة،  أيـــام  وقــبــل 
منطقة جمرايا. لكن وفق املمانعني، ما جرى 
يــقــع ضــمــن »اإلســتــراتــيــجــيــة« الــتــي وضعها 
ر الرد، وتطوير الصراع  حلف املمانعة الذي قرَّ
إكمال  )ربما يجري  الصهيونية  الدولة  ضد 
ذلـــك بــالــقــول: بــعــدمــا انــتــصــر عــلــى اإلرهــــاب 
فــي ســـوريـــة(. تــكــّررت كــل هـــذه التصريحات 
عشرات  قصفه  يكمل  الصهيوني  والــطــيــران 
املواقع التابعة للنظام، من مطارات ومرابض 
ــات الـــجـــويـــة والــــحــــرس الــجــمــهــوري،  ــاعـ ــدفـ الـ
ومــواقــع إليــــران وغــيــرهــا، طبعًا مــن دون رد 

يكمل »إسقاط« الطائرات.
ــد، أن إســقــاط الطائرة  لــهــذا األمـــر معنى واحـ
تــنــبــيــه فـــقـــط، أو مـــحـــاولـــة لـــتـــأكـــيـــد خــطــوط 
الطيران  قصف  خرقها  عليها  متوافق  حمر 
الصهيوني. وهــو رد روســي في الغالب، ألن 
الصواريخ املستخدمة حديثة، بالتالي ال تزال 
دار من ضباط روس. هو إذن تنبيه روسي، 

ُ
ت

رهــا   قــرَّ
ً
ــدة ــديـ  جـ

ً
 إســتــراتــيــجــيــة

ً
ــة ــدايـ ولــيــس بـ

محمد أحمد بنيس

السنة  خــالل  املغربية  السياسة  وقائع  تؤكد 
التي  واملتحول  الثابت   

َ
جدلية انقضت  التي 

تحكم هذه السياسة، وتكرس بنيتها املغلقة، 
برلة 

َّ
الل الرغم من وجــود بعض مظاهر  على 

التي تنخرط، بشكٍل ال يخلو من مفارقة، في 
صيانة هذه البنية، والحيلولة دون تحديثها 
بـــشـــكـــٍل يـــخـــلـــخـــل الـــــتـــــوازنـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والسياسية القائمة.
أثبت ُعْسر تشكيل الحكومة )البلوكاج( وما 
ترتب عنه أن هياكل هذه السياسة ال تشتغل 
ــمـــي، يــحــمــي املــكــتــســبــات  ــــق مـــنـــظـــور تـــراكـ وفـ
ــع تــدريــجــيــًا هــوامــش  ــ ــــوسِّ الــديــمــقــراطــيــة، وُي
ــد مــــن مــنــســوب  ــزيــ ــقــــوق، ويــ الـــحـــريـــات والــــحــ
االنفتاح داخل املؤسسات، ويبحث، بالتالي، 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــيـ ــن آفـــــــاٍق لــتــرســيــخ الـــخـ عــ
 تـــســـتـــضـــيء بـــهـــا الــــدولــــة 

ً
ــلـــه مـــرجـــعـــيـــة وجـــعـ

ــر بــمــشــهــٍد  ــ والـــنـــخـــب واملــجــتــمــع. يــتــعــلــق األمـ
يتم  بنيوية،  سلطوية  استراتيجية  تحكمه 
تصريفها عبر تكتيكاٍت تستجد من حني إلى 
آخر، حسب ميزان القوى الداخلي، والظرفني، 

اإلقليمي والدولي.
 
ً
ضمن هذا السياق، تبدو آلية التنخيب مدخال
االجتماع  إشــكــاالت  بعض  لــة  ملــســاء مناسبًا 
ــد دأبـــــت  ــقـ ــاســـي املــــغــــربــــي املــــعــــاصــــر. فـ ــيـ الـــسـ
الــســلــطــة، مــنــذ عــقــود، عــلــى تنخيب قطاعات 
استراتيجيتها  ضمن  الوسطى،  الطبقة  مــن 
للتحكم فــي الــصــراع االجــتــمــاعــي. ومــن ثّمة، 

محور املمانعة. في كل األحوال، إسقاط طائرة 
صهيونية أمــر جيد، وأكثر من ذلــك يجب أن 
التي  الصهيونية  الدولة  الصراع ضد  يتركز 
استباحت سورية، وتستبيحها كل يوم، بدل 
كــل هــذه الــغــارات بكل األســلــحــة املمكنة ضد 
يجري  أن  مــفــرٌح  وبالتالي  الــســوري.  الشعب 
التصدي للدولة الصهيونية، وكسر عربدتها، 
فـــصـــراعـــنـــا األســــاســــي هــــو مـــعـــهـــا، وإذا كــنــا 
واستبّد  املجتمع  نهب  ألنــه  النظام،  نــصــارع 
، فــأفــقــر الــشــعــب، وحـــــّول ثــلــث الــقــوى 

ً
طـــويـــال

العاملة إلى عاطلني عن العمل، فإنه في جزء 
آخــر من الــصــراع ضــده يكمن حمايته حدود 
الدولة الصهيونية في الجوالن، وسحقه كل 
وترتيب  الصهيونية،  الدولة  تواجه  مقاومة 
ره في ثمانينات القرن  وجوده انطالقًا مما قرَّ
السالح  عليها:  أطــلــق  سياسة  مــن  العشرين 
االستراتيجي، أي أن استراتيجيته جوهرها 
»السالم« مع الدولة الصهيونية. وحيث تفّرغ 
موقعه  ز 

ّ
يعز لكي  اإلقليمية،  هيمنته  لفرض 

ــرح شــعــار: من 
ُ
فــي الــعــالقــات الــدولــيــة. لهذا ط

أجل تحرير فلسطني نريد إسقاط النظام.
املــرة وفــي مــرة سابقة،  لهذا يبدو رده، هــذه 
ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  نـــــافـــــرًا. حـــيـــث انـــطـــلـــق الــ
الصهيوني مــن قصف كــل مــا يتعلق بحزب 
ــًا قصف  ــانـ ــيـ ــة، وأحـ ــوريــ ــلـــه وإيـــــــران فـــي ســ الـ
مواقع صواريخ سكود أو أسلحة كيميائية. 
ويبدو أن إحراجًا كان يقع فيه، نتيجة عدم 
رده على هذه الغارات التي تطاول املدافعني 
عــن وجــــوده كــنــظــام، لــهــذا بـــات يــحــاول الــرد 
الــخــجــول، وربـــمـــا تـــوافـــق ذلـــك مـــع مـــا يــريــده 

واملحلية  والبرملانية  الوزارية  النخب  شكلت 
واإلداريــة حزامًا مؤسساتيًا، لعب أدواره في 
تصريف جزٍء من فائض االحتقان االجتماعي 
والسياسي؛ معادلة استفادت بموجبها هذه 
)أجـــور مرتفعة،  السياسي  الــريــع  مــن  النخب 
مقابل  لــهــا..(  حصر  ال  امتيازات  تعويضات، 
ــوٍع مــــن االســـتـــقـــرار  ــ ــداث نــ ــ ــ إســـهـــامـــهـــا فــــي إحـ
االجتماعي واألهلي، من خالل الحيلولة دون 
السلطة والشارع،  وقوع احتكاٍك مباشر بني 
واجــــتــــراح حـــلـــوٍل ملـــا يــســتــجــد مـــن مــشــكــالٍت 
شكل 

ُ
وأزمــات، وفق ثقافٍة سياسيٍة تقليديٍة ت

السلطة  دوائــر  إلى  والتقّرب  والريع  املحاباة 
عصبها األساسي.

يقودنا هذا إلى تساؤالٍت على قدر كبير من 
الــســلــطــة عــلــى الطبقة  ـــم تعتمد 

َ
ل ِلـــم  الـــداللـــة؛ 

الــوســطــى فــي إحــــداث هـــذا االســتــقــرار؟ ِلـــم لم 
تــعــمــل عـــلـــى تــعــمــيــق خـــيـــاراتـــهـــا الــلــيــبــرالــيــة 
املحدودة بفتح املجال أمام املشاركة الواسعة 
ــة، فــــي تــســيــيــر الــــشــــأن الــــعــــام،  ــقـ ــبـ لــــهــــذه الـــطـ
واملساهمة في تحديث السياسة املغربية؟ أال 
تقع االنهياراُت املتوالية في قطاع التعليم في 
قلب هذا النقاش، في ضوء إقصاء هذه الطبقة 
واالستعاضة  والسلطة،  الــثــروة  مــعــادلــة  مــن 
أنها  األحـــداث  أثبتت  انتهازيٍة،  بنخٍب  عنها 
غير قــادرة على حماية السلطة من ارتــدادات 

املجتمع القوية؟
ســـبـــق لـــلـــبـــاحـــث واملـــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي، ْبــيــيــر 
فيرمورين، أن استدعى بعض هذه التساؤالت 
ــة لـــــه حـــــــول ›‹املــــــدرســــــة  ــ ـ

َ
ــارن ــ ــقـ ــ فـــــي دراســــــــــة مـ

إعــادة اإلعمار. لكن لروسيا »اليد العليا في 
ــة الــبــعــث«، وهـــي فـــي تـــوافـــٍق مـــع الــدولــة  دولــ
الصهيونية، ولقد باتت تشعر بعبء وجود 
كــل املــلــيــشــيــات الــتــي تــرســلــهــا إيـــــران، والــتــي 
إظــهــار  فــي  أدواٍت  دخــلــت  مــنــذ  استخدمتها 

انتصارها هي.
لــهــذا، ال معنى لكل حــديــث عــن االنــتــقــال إلى 
أن  الحالي، حيث  الهجوم في وضــع سورية 
الوجود الروسي هو الذي ُيبقي على النظام، 
والحامي لكل املليشيات اإليرانية، بما فيها 
ــر«، أي  حــزب الــلــه. وروســيــا فــي »الــصــف اآلخـ
أنـــهـــم حــلــفــاء لـــلـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، وكــانــت 
قــد أعــلــنــت فــي قــاعــدة حميميم إن مــســارات 
عطى لهم مسبقًا، حني 

ُ
الطيران الصهيوني ت

مــواقــع في  الصهيونية قصف  الــدولــة  تــريــد 
ســوريــة. بــهــذا، فــإن الــوضــع مــضــبــوط، وبــات 
ــم املـــتـــحـــّكـــم األســـــــاس فــــي مــجــرى  الـــــــروس هــ

السلطة، بما يطرحه ذلك، بطبيعة الحال، من 
العمومية  الــســيــاســات  بــشــأن طبيعة  أســئــلــٍة 
فــي املــغــرب. ومــا كــان لــهــذه الــســرديــة أن تفرز 
امــتــداداتــهــا داخـــل املــجــتــمــع، مــن دون النقلة 
الــنــوعــيــة الــتــي حــدثــت عــلــى مــســتــوى إدمـــاج 
عــائــالت حــزبــيــة وســيــاســيــة ومــدنــيــة جــديــدة 
في بنيات السلطة وهياكلها )أحزاب الحركة 
املــعــتــدل، نخب  الــوطــنــيــة، اإلســـالم السياسي 
ــرة  ــا كـــانـــت دائــ ــقـــدر مـ ــي..(. وبـ ــ ــدنـ ــ املــجــتــمــع املـ
هــــذه الـــســـرديـــة تــتــســع، بــقــدر مـــا كــــان الــواقــع 
يسجل تراجع مؤسسات الوساطة في القيام 
بــــأدوارهــــا االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة بسبب 
انفصامها عن الواقع، وعزوف معظم شرائح 
الطبقة الوسطى عن املشاركة في تجديد دماء 
هذه املعادلة، بسبب ترّدي أحوالها املعيشية 
وتراجع فعالية املورد التعليمي والثقافي في 

عملية الترقي االجتماعي. 
بـــاملـــوازاة مــع ذلـــك، كــانــت هــنــاك مــيــاه تجري 

 ما، لكنهم 
ً
الصراع، وهم ربما يوجهون رسالة

مـــا زالــــــوا يــســمــحــون لــلــطــيــران الــصــهــيــونــي 
بقصف كل مواقع حزب الله وإيــران. ويمكن 
أن تؤدي »اللعبة األخيرة« إلى موقف روسي 
أكــثــر ضبطًا إليـــران الــتــي يــبــدو أنــهــا تحاول 
بالحصول  احتمالية  كــل  لفقدانها  الــتــمــّرد، 

على مصالح في سورية.
أمــا املــمــانــعــون فهم كلما جــرى »صــــداٌم« مع 
الدولة الصهيونية، يطير الفرح من أفواههم، 
الــســوري، وهــذا ملفت، ويدل  داعمني للنظام 
على خواء يريدون إخفاءه. حيث يتسابقون 
ــد الـــدولـــة  ــــوري ضــ ــــسـ لـــتـــأكـــيـــد أن الـــنـــظـــام الـ
الصهيونية، وأنه يحاربها. وذلك كله لتأكيد 
املتعلق بدعمه وتأييده والدفاع  أن موقفهم 
املستميت عنه، صحيح تمامًا. إنهم يتعلقون 
بنتٍف لكي يقولوا إنهم في املوقع الصحيح، 
وهـــم بــحــاجــة دائــمــة إلـــى أن يقنعوا ذواتــهــم 
بذلك، فليس لديهم سوى هذه اللقطات، لكي 
يخفوا دعمهم نظامًا وحشيًا، وليغطوا على 
أي  وافــتــقــادهــم  وحشيتهم  وعــلــى  وحشيته، 
الـــدولـــة الصهيونية  أن  فــي  أخــــالق. وال شــك 
العجز  الــعــورات، وإلخفاء  لتغطية  ستخدم 

ُ
ت

الــذاتــي، وتحويل الــصــراع معها إلــى خطاب 
ديــمــاغــوجــي. بــاتــت قــداســة قــضــيــة فلسطني 
يهربون  الذين  هــؤالء  كثيرين،  تغطي وســخ 
ــــى خـــطـــاب لــفــظــي  مــــن الــــصــــراع الــحــقــيــقــي إلـ
حامي الوطيس، فقط ضد الذين يسعون إلى 
هــذا  لــهــم  بالنسبة  حقيقة.  فلسطني  تــحــريــر 

زمن الجعجعة.
)كاتب فلسطيني(

بهدوء تحت جسور االجتماع والسياسة؛ إذ 
االحتجاجية  الحركات  من  ظهر جيل جديد 
لـــــم يــــمــــر عــــبــــر األحـــــــــــزاب والــــنــــقــــابــــات الـــتـــي 
شيء  يعنيها  يعد  ولــم  صالحيتها،  انتهت 
 
ً
غــيــر اســتــحــقــاقــات مــوســمــيــة، تــشــكــل فــرصــة
ــا، لــتــجــديــد صـــالتـــهـــا بــقــنــوات  بــالــنــســبــة لـــهـ
 مــن 

ٌ
ــابـــي والـــســـيـــاســـي. جـــيـــل ــتـــخـ ــع االنـ ــريــ الــ

االحتجاجات التي ال تكترث لوعود الحكومة 
ــبــــرملــــان والـــنـــخـــب املـــحـــلـــيـــة، وال تــعــنــيــهــا  والــ

 ال عالقة لها بالواقع. 
ٌ
بالغاٌت خشبية

هذه  تربك  أن  االحتجاجات  هــذه  استطاعت 
املـــعـــادلـــة، وتــكــشــف أمــــام الـــــرأي الـــعـــام خـــواء 
الـــنـــخـــب ونـــفـــاقـــهـــا، وعـــجـــزهـــا الـــبـــنـــيـــوي عــن 
الـــتـــوتـــرات  ، فـــي إدارة 

ً
قـــلـــيـــال اإلســــهــــام، ولــــو 

االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــتــخــفــيــف من 
حّدتها. ولعل الحراك الشعبي في الحسيمة 
ــفــــاءات املــلــكــيــة وزراء  وجــــــرادة، وتـــوالـــي اإلعــ
ٍل  حوُّ

َ
ومسؤولني كبارًا، يؤشر ذلك كله على ت

 في أدوار الوساطة ومآالتها.
ٍّ

دال
انــهــيــاُر آلــيــات الــوســاطــة، بــهــذا الــشــكــل الــذي 
جديًا  التفكير  يقتضي  السلطة،  ُيقلق  بــات 
في اجتراح بدائل للحفاظ على السلم األهلي 
واالجــتــمــاعــي، وأبــرزهــا إعـــادة االعــتــبــار إلى 
الطبقة الوسطى، وتجاوز النظر إليها بعني 
الــريــبــة، بــاعــتــبــارهــا مــصــدر خــــوٍف وإزعــــاج، 
ولعل ذلك ال يتأتى إال بإعادة االعتبار ألهم 
مـــواردهـــا )الــتــعــلــيــم(، والــتــوقــف عــن اإلجــهــاز 

على مكاسبها.
)كاتب مغربي(

الــــــروس. بــالــتــالــي، ال يــمــكــن فــهــم مـــا يــجــري 
سوى أنه أمر عابر، ال يتعلق بإستراتيجية 
جديدة ملحور املمانعة، كما يهلل املمانعون 
ممن وصلوا إلى حالة الهلوسة. كنت أتمنى 
أن يـــبـــدأ مـــحـــور املــمــانــعــة مــعــركــتــه مـــن أجــل 
الــنــظــام في  إلـــى أن  فلسطني، مــا دام تــوصــل 
سورية قد انتصر، ففي كل األحوال في غاية 
الصهيونية،  العنجهية  تتكّسر  أن  األهمية 
بانتكاسٍة  الصهيونية  الــدولــة  ــصــاب 

ُ
ت وأن 

كــبــيــرة. مـــن املــهــم أن تــســقــط طــائــراتــهــا، وأن 
ــتــــهــــّدد  ــة، ويــ ــاســ ــســ ــحــ ــقـــصـــف مــــواقــــعــــهــــا الــ تـ
ــا. لــكــنــهــا جــعــجــعــة لــيــس إال، حتى  وجــــودهــ
ــــوت لـــهـــذا املـــحـــور فهو   كـــانـــت ســـكـــرة املـ

ْ
وإن

تلو  الــتــهــديــد  يــكــّرر  بــل سيبقى  يفعلها،  لــن 
التهديد، من دون أن ُيقدم على خطوة جدية.

إيرانية  كاندفاعة  أنــه حتى  ويجب مالحظة 
ــراج روســيــا الــتــي تقيم عــالقــاٍت  مــن أجـــل إحــ
فـــــــوق الــــجــــيــــدة مـــــع الــــــدولــــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
لـــن تــتــعــّدى  وتــتــقــاســم األدوار مــعــهــا، ربـــمـــا 
بعض االستفزازات، وحتى هذه سنشجعها. 
حيث ربما تفرض تصاعد التناقض الكامن 
بــني كــل مــن روســيــا وإيــــران فــي ســوريــة. كما 
أشرت، ربما كانت روسيا تريد تنبيه الدولة 
الصهيونية حــني جــرى إســقــاط طــائــرة لها، 
لــكــنــهــا لـــن تــقــبــل بــتــصــعــيــد أكـــبـــر، يـــزيـــد من 
عـــدوانـــيـــة الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة، ويــضــعــهــا 
ــراج كــبــيــرة. ربــمــا كــانــت إيـــران  ــ فـــي حــالــة إحـ
تــريــد ذلـــك، فــهــي تــخــرج مــن ســوريــة »بخفي 
»الطبخة«،  كل  روسيا  أكلت  أن  بعد  ُحنني«، 
ــلـــى الــــحــــق فــــي كــــل مـــشـــاريـــع  بـــحـــصـــولـــهـــا عـ

والــنــخــبــة والــســلــطــة فـــي املـــغـــرب وتـــونـــس‹‹، 
واســتــنــتــج أنـــه فــي الــوقــت الــــذي اتــجــهــت فيه 
الوسطى،  الطبقة  في  االستثمار  إلــى  تونس 
وتــعــزيــز مــواقــعــهــا داخــــل املــجــتــمــع مــن خــالل 
إلــى االستثمار  املــغــرب  اتــجــه  التعليم،  مـــورد 
في  التلكؤ  مقابل  فــي  النخب،  فــي  السياسي 
ــا لــذلــك،  بـــنـــاء مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة نـــاجـــعـــة. ملـ
بالطبع، من كلفٍة سياسية على املدى البعيد. 
الــجــيــد، مــع تعاقب األجــيــال،  التعليم  يــفــرز 
الوسطى  الطبقة  تشكل  متعلمًا  مجتمعًا 
عــمــوده الــفــقــري. وقـــد كـــان لــخــيــار املــراهــنــة 
ــُه االجــتــمــاعــيــة الباهظة 

ُ
عــلــى الــنــخــب ُكــلــفــت

التي تتجاوز أزمة املنظومة التعليمية إلى 
ما ال حصر له من مظاهر الفشل االجتماعي 
ــي والــــســــيــــاســــي. هـــــــذا فـــــي وقـــــٍت  ــافــ ــقــ ــثــ والــ
استطاعت فيه الطبقة الوسطى في تونس 
أن تشكل أحد املداخل األساسية في النجاح 
الــنــســبــي لــلــمــســار االنــتــقــالــي فــي هـــذا البلد 
الـــعـــربـــي، مـــن خــــالل فــاعــلــيــتــهــا وحــيــويــتــهــا 

داخل املجتمع املدني. 
استطاعت معادلة السلطة والنخب في املغرب 
أن تــنــتــج ســرديــتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي زّكــتــهــا 
ــابـــات، وقـــطـــاع مـــن املــجــتــمــع  ــقـ ــنـ األحـــــــزاب والـ
الوسطى منذ  الطبقة  فــئــات  املــدنــي، وبــعــض 
ــذه الــســرديــة  بــدايــة الــتــســعــيــنــات. انــتــظــمــت هـ
حــــول ›‹الـــخـــيـــار الــديــمــقــراطــي‹‹ الــــذي يعني 
واإلصـــالَح  للحريات،  فيه  املتحّكم  التوسيَع 
 قضايا 

َ
املتدرج املرتبط باالستقرار، ومعالجة

التنمية االقتصادية واالجتماعية وفق رؤية 

يحدث في صفوف الممانعة

السلطة والطبقة الوسطى في المغرب

الوجود الروسي 
في سورية هو 

الذي يُبقي على 
النظام، والحامي لكل 

المليشيات اإليرانية، 
بما فيها حزب اهلل

يفرز التعليم الجيد، 
مع تعاقب األجيال، 

مجتمعًا تشكل 
الطبقة الوسطى 
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موسكو ـ العربي الجديد

ها كانت 
ّ
أمام أعني عدد من الشهود أكدوا أن

تحترق في الجو خالل سقوطها، تحطمت، 
ــد، طـــائـــرة ركــــاب روســـيـــة تحمل  ــ أمـــس األحـ
واحــــدًا وســبــعــني شخصًا هــم خمسة وســتــون راكــبــًا 
وستة أفراد هم طاقم الطائرة في ضواحي العاصمة 

موسكو وسط ظروف مناخية سيئة.
الطائرة التابعة لشركة »خطوط ساراتوف الجوية« 
لــلــرحــالت  ــه. إن-148«  ــ إيـ ــتـــونـــوف  ــراز »أنـ ــ هـــي مـــن طـ

 الحادث حّرك العديد من الوزارات واإلدارات 
ّ
منه. لكن

الحاالت  وزارة  على  يقتصر  ولــم  روسيا  في  العامة 
الــطــارئــة، إذ تــوجــه إلـــى مــكــان تحطم الــطــائــرة وزيــر 
فــتــح تحقيق  عــن  ليعلن  الــنــقــل مكسيم ســوكــولــوف 
فــي الــحــادث مــع تـــداول فــرضــيــات عــدة ألســبــابــه بما 
ــوال الــجــويــة الــســيــئــة، والــعــامــل الــبــشــري  ــ فــيــهــا األحــ
ــــذي قــلــل فــيــه تــنــاثــر  )خـــطـــأ الـــطـــيـــار(. وفــــي الـــوقـــت الـ
حطام الطائرة على مسافة كيلومتر واحــد فقط من 
 
ّ
احــتــمــال وقــــوع تــفــجــيــر عــلــى مــتــنــهــا بــالــرغــم مـــن أن
 
ّ
فــإن تسقط،  كانت  بينما  تحترق  شــاهــدوهــا  شهود 
الطائرة تحطمت   

ّ
إن قالت  الحادث  فرضيات  إحــدى 

بمروحية  إثر اصطدامها  إقالعها  من  دقيقتني  بعد 
»الــبــريــد الـــروســـي« كــانــت تــعــبــر مــن املــكــان.  تــابــعــة لـــ
ومع عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل، نفت هيئة 
»البريد الروسي« هذه الرواية تمامًا، إذ أشارت إلى 

 أسطولها ال يضم طائرات مروحية.
ّ
أن

في مطار أورسك الذي كان من املفترض أن يستقبل 
 الحزن والصدمة 

ّ
ركاب الطائرة الخمسة والستني حل

بـــني األهــــالــــي، وقــــد تــلــقــوا دعـــمـــًا نــفــســيــًا مـــن أطــبــاء 
على  مساعدتهم  بهدف  املطار  إلــى  وصلوا  نفسيني 
التعامل مــع األمــر وتــجــاوز األزمـــة، بانتظار التمكن 
من انتشال جثث أقاربهم وإرسالها إليهم في مسقط 

رأسهم إلقامة مراسم العزاء.
تــنــفــذ »خـــطـــوط ســــاراتــــوف الـــجـــويـــة« الـــتـــي جــرى 
تأسيسها عام 1994، رحالت جوية داخل روسيا، 
بــاإلضــافــة إلـــى رحــــالت دولــيــة لــلــطــيــران الــعــارض 
)تــشــارتــر(، ويــضــم أسطولها 14 طــائــرة مــن طــراز 
»أنتونوف إيه. إن-148« و»أنتونوف 100« و»ياك- 
42« و»إمبراير- 190«. ومنذ بدء تسييره، تعرض 
إلــــى خمسة  إن-148«  إيــــه.  »أنـــتـــونـــوف  طــــراز  هــــذا 
حوادث على األقل على صلة بآلية الهبوط ونظام 

الكهرباء ونظام اإلرشاد.

الــقــصــيــرة. وقــــد تــحــطــمــت بــعــيــد إقــالعــهــا مـــن مــطــار 
»دوموديدوفو« في ضواحي موسكو، وتحديدًا في 
محيط قرية أرغونوفو التابعة ملنطقة رامينسكويه. 
سبق ذلك اختفاؤها من شاشات الرادار، إذ أوضحت 
 االتصال مع طاقم الطائرة 

ّ
وكالة الطيران الروسية أن

انــقــطــع بــعــد دقــائــق مــن إقــالعــهــا مــن املـــطـــار، قــبــل أن 
تختفي من شاشات الــرادار. أما رحلتها املقررة فقد 
ــك، إلـــى مدينة  ــ كــانــت مــن مــوســكــو إلـــى مــديــنــة أورسـ
أورسك بمقاطعة أورينبورغ في جنوب األورال، على 
الحدود مع كازاخستان. على الصعيد الرسمي، قدم 
الــرئــيــس الــروســي فــالديــمــيــر بــوتــني تــعــازيــه ألهــالــي 
الطارئة  الحاالت  الطائرة، فور إعالن وزارة  ضحايا 
أن »ال فرصة بتاتًا« لنجاة أحد من الركاب والطاقم، 
مساحة  على  الــطــائــرة  حــطــام  تناثر  بعد  خصوصًا 
 
ّ
واســعــة فــي مــكــان الــحــادث. وأشـــارت الــــوزارة إلــى أن
»أكثر من 150 شخصًا ونحو عشرين سيارة إسعاف 

توجهوا فورًا إلى املكان«.
مـــع اســـتـــمـــرار تــســاقــط الـــثـــلـــوج أمــــس عــلــى مــوســكــو 
 سيارات 

ّ
ومحيطها، نقلت وسائل اإلعالم الروسية أن

اإلســعــاف لــم تتمكن مــن الــوصــول إلــى مــكــان تحطم 
مــا أجــبــر املسعفني على مــواصــلــة طريقهم  الــطــائــرة 
مــشــيــًا. وأظـــهـــرت مــشــاهــد بثتها قــنــوات الــتــلــفــزيــون 
الروسية بقايا من هيكل الطائرة متناثرة في حقول 
غــطــاهــا الــثــلــج. وظــهــر فــي هـــذه املــشــاهــد جـــزء ضخم 
ـــه مــن مقدمة 

ّ
بــالــلــونــني األصــفــر والـــرمـــادي، يــبــدو أن

الــطــائــرة الــتــي تــضــم غــرفــة الـــقـــيـــادة. بــيــنــمــا لـــم يكن 
بالقرب منه حطام آخر بعد توزع الحطام في املكان 
ونزول الثلوج املتسارع الذي غطى أجزاء من الطائرة 
وجثامني من كانت تحملهم وما فيها من تجهيزات.

وبــهــدف التعامل مــع الــحــادث، أنشئ مركز أزمــة في 
ــه ثاني أكبر مطار 

ّ
مطار دوموديدوفو فــورًا، علمًا أن

في العاصمة الروسية في عدد الركاب الذين يعبرون 

مجتمع
أعلنت منظمة األمــم املتحدة للطفولة »يونيسف« أن 4 ماليني طفل في حاجة إلى املساعدة في 
العراق بعد سنوات العنف والنزاع، ودعت في تقرير املؤتمر الدولي إلعادة إعمار العراق، والذي 
ــادة بــنــاء البنى التحتية والــخــدمــات  ينطلق فــي الــكــويــت الــيــوم، إلــى »االســتــثــمــار الــعــاجــل فــي إعـ
األساسية لألطفال واألســر«. وأشار التقرير إلى أن »حدة القتال تراجعت في العراق، إال أنه أدى 
إلى تضرر حياة املاليني في البالد، إذ يعاني واحد من بني كل أربعة أطفال من الفقر«. أضاف أن 
)األناضول( »نصف عدد املدارس في العراق يحتاج حاليًا إلى إصالحات«.  

الجديدة،  بابوا غينيا  الحسني،  رعــد  زيــد  اإلنــســان،  السامي لحقوق  املتحدة  األمــم  حّمل مفوض 
فــي وقــت يقول  نائية،  إلــى جــزيــرة  أرسلتهم أستراليا  الــذيــن  الالجئني  مسؤولية ضــمــان حــقــوق 
املحليني. ونقل نحو 600 شخص  السكان  العنف من قبل  إلــى  التعرض  إنهم يخشون  مدافعون 
مــن مخيم تــديــره أستراليا إلــى جــزيــرة مــانــوس فــي بــابــوا غينيا الــجــديــدة فــي نوفمبر/ تشرين 
الثاني املاضي، بعدما قضت محكمة أن املنشأة التي كانوا فيها مخالفة للقانون. واتهم الالجئون 
سلطات أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بعدم توفير الرعاية الصحية املناسبة لهم.  )فرانس برس(

بابوا غينيا الجديدة مطالبة بحماية الالجئين»يونيسف«: 4 ماليين طفل عراقي بحاجة للمساعدة

ــراءة والــكــتــابــة والــحــســاب  ــقــ إلــــى جـــانـــب الــ
ــة والــــتــــاريــــخــــيــــة  ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ ــات الــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ واملــ
املــدرســة  فــي  التالميذ  يتعلم  والجغرافية، 
السليمة  والــتــغــذيــة  الــشــخــصــيــة  الــنــظــافــة 
والـــنـــشـــاطـــات الــبــدنــيــة وأهـــمـــيـــة االبــتــعــاد 
ــك، هـــم ال  ــ ــكـــحـــول، مـــع ذلـ ــدرات والـ ــخــ عـــن املــ
تلعبه  الـــذي  الـــدور  حــول  الكثير  يتعلمون 
 سواء في 

ّ
الصحة الذهنية في حياتهم ككل

الوقت الراهن أم في املستقبل.
ــــن فــيــرغــا:  ــقـــول املــــــــدّرس األمـــيـــركـــي داســ يـ
التعرف  على  قـــادرون  التالميذ   

ّ
أن »أعتقد 

على حــاالت اإلجهاد العصبي أو القلق أو 

هم 
ّ
غيرها التي تنتابهم. مع ذلك، ال أعتقد أن

يفهمون كيفية التعامل مع هذه الحاالت«. 
يــتــابــع فـــي مـــا يــعــرضــه تــقــريــر ملـــوقـــع »ايـــه 
املتحدة:  الــواليــات  بلس« من نيويورك في 
هم مثلما يحتاجون 

ّ
أن التالميذ  »ال يعرف 

إلــــى الــــراحــــة والــــــــدواء فـــي حــــال إصــابــتــهــم 
ــهــم يــحــتــاجــون إلــــى الــعــنــايــة 

ّ
بـــالـــزكـــام، فــإن

بأنفسهم إذا ما أصابهم عارض ذهني ما«.
 ذلـــــك ســيــتــغــيــر ومـــــن خـــــالل املــــــدارس 

ّ
لـــكـــن

بــــالــــذات، عــلــى األقـــــل عــلــى مــســتــوى واليـــة 
التربوية  السلطات  أعلنت  فقد  نــيــويــورك. 
املــقــبــل  تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/  مـــن   األول 

ّ
أن فــيــهــا 

سيشهد على بداية تقديم حصص الصحة 
الــذهــنــيــة فـــي مـــدارســـهـــا كـــافـــة. وســيــشــمــل 
في  أساسية تساعد  دروســًا  املعدل  املنهج 
معرفة عالمات  على  التالميذ  قــدرة  زيـــادة 
لديهم  أكانت  الذهنية ســواء  االضــطــرابــات 
كــذلــك، سيتعلمون متى  اآلخـــريـــن.  لـــدى  أم 
يــتــوجــب عــلــيــهــم أن يــســتــعــيــنــوا بــمــســاعــدة 
 االضــــطــــرابــــات 

ّ
أن املـــــعـــــروف  ــن  ــ مـ ــــف.  ــيـ ــ وكـ

ــا وأنـــواعـــهـــا  ــهـ ــاتـ الــذهــنــيــة بــمــخــتــلــف درجـ
مليون   450 »نــحــو  فــهــنــاك  عــاملــيــة،  مشكلة 
إنسان حول العالم لديهم اضطراب ذهني 
ما، وهو ما يجعل هذه االضطرابات من بني 

أبـــرز أســبــاب األمـــراض العقلية واإلعــاقــات 
الذهنية«، بحسب منظمة الصحة العاملية. 
هذا  عند  الحالية  ــام  األرقــ تتوقف  وبينما 
ــا هو   الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــــى مـ

ّ
ــد، فـــــإن ــحـ الـ

 أربعة 
ّ

 واحدًا من بني كل
ّ
أخطر، إذ تحدد أن

أشـــخـــاص ســيــخــتــبــر اضـــطـــرابـــًا ذهــنــيــًا أو 
عصبيًا مـــرة واحــــدة عــلــى األقـــل فــي إحــدى 

مراحل حياته.
بالعودة إلى الواليات املتحدة، وبالتحديد 
إلـــى الــفــئــة الــعــمــريــة املــســتــهــدفــة فــي الــقــرار 
 نحو واحـــد مــن خمسة )21.4 

ّ
األخــيــر، فـــإن

في املائة( من الفئة العمرية )13 - 18 عامًا( 

ــادًا فـــي حياته  اخــتــبــر اضــطــرابــًا ذهــنــيــًا حــ
ــالـــف الــوطــنــي  ــتـــحـ ــيـــرة، بــحــســب »الـ ــقـــصـ الـ
لــلــصــحــة الـــذهـــنـــيـــة«. وتـــصـــل الــنــســبــة بني 

األطفال )8 - 15 عامًا( إلى 13 في املائة.
إلــى هذا  املشكلة كبيرة   

ّ
أن مــن  الــرغــم  على 

 مـــا يــجــعــلــهــا أســـــوأ هـــو غــيــاب 
ّ
ــّد، فـــــإن الــــحــ

ــى الــتــمــيــيــز تــجــاه  ــ الـــتـــوعـــيـــة بـــاإلضـــافـــة إلـ
املــضــطــربــني. وبــيــنــمــا تــبــدو خــطــوة واليـــة 
ــيــــويــــورك مـــعـــزولـــة فـــهـــي تـــشـــكـــل ســابــقــة  نــ
التوعية  لجهود  إضافيًا  ودعــمــًا  أميركية، 

.
ّ

بالصحة الذهنية في العالم ككل
)عصام سحمراني(

الصحة الذهنية تدخل إلى مدارس نيويورك

الجوية«  ساراتوف  »خطوط  مقرات  تقع 
ــاراتـــوف، عــلــى بــعــد 840  ــي مــديــنــة سـ ف
الروسية  العاصمة  شرقي  جنوب  كيلومترًا 
من   2015 عــام  الشركة  منعت  موسكو. 
على  العثور  بعد  الدولية  الرحالت  تشغيل 
داخــل  الطائرة  طاقم  ــارج  خ مــن  شخص 
قمرة القيادة، لكنّها طعنت في قرار المنع، 
وغيّرت سياستها قبل أن تعود إلى تشغيل 
رحالتها  لكّن   .2016 عام  الدولية  الرحالت 

الدولية تقتصر على أرمينيا وجورجيا.

مشاكل خطوط 
ساراتوف الجوية

ربى أبو عمو

مالقط الغسيل الخشبية تصير شخوصًا 
متحركة... تصير بيوتًا وسّيارات 

ومجتمعًا قائمًا بذاته. عالٌم مواٍز لذلك 
ا نعيشه كأطفال. وحني ال تعود 

ّ
الذي كن

عب، يكون الحصول على 
ّ
املالقط صالحة لل

علبة جديدة عيدًا. وال يخلو العالم املوازي 
ضاف إليه املالقط 

ُ
هذا من ألوان، حني ت

البالستيكية امللونة. األصفر يتحّول إلى 
 
ً
شمٍس طولية أو مرّبعة، ورّبما تأخذ شكال
مختلفًا، واألزرق سماء صافية غالبًا، تبدأ 
من مكان ما وتنتهي عند آخر. واملشكلة 

حني ال تعود املالقط كافية، ويسرق 
األطفال تلك املوّزعة على الحبال.   

، تضاف 
ً
مالقط كانت تكفي لتكون لعبة

إليها مجموعة من الكراتني املرمية 
واألوراق البيضاء. سفن على أمواج 

ال تتحّرك، وسيارات من دون دواليب، 
وصواريخ رافقت سنواتنا األولى. األطفال 
فينا عرفوا عوالم كثيرة لم تكن مكشوفة 
لهم. وها هم، ها نحن قد كبرنا بعيدًا عن 

العالم البديل االفتراضي، والذي لم يعد 
افتراضيًا حني بات واقعًا.

صغار اليوم يعيشون في عالٍم افتراضي 
حتى قبل أن يعرفوا التكنولوجيا. عالٌم 
. كأّن شخصيات كرتونية 

ً
يبدو ثقيال

تغزو خياالتهم. أبطال خارقون وسّيارات 
تحكي وأموات يعيشون وأميرات جميالت 

محبوبات وطيبات القلب وصبية أذكياء. 
هؤالء ينتقلون من الشاشات إلى تفاصيل 
يومّياتهم. يصيرون صورًا على حقائبهم 
املدرسية، وعلب طعامهم، وثيابهم، وكعك 

أعيادهم. وقبل كل هذا، هم ألعاب لهم 
بيوتهم وطعامهم وحياتهم التي يطلبها 

األطفال، ويمضون أوقاتًا معهم، صانعني 
عاملهم االفتراضي. 

بل ال يصنعونه. هذه الشخوص 
تحاصرهم على مدار الساعة بألوانها 

 
ّ

وقدراتها الهائلة. ثّم إنها موجودة في كل
مكان. ورّبما يشعر األهل أنها أساسية 

لنمو أطفالهم، مثل موضة القطط والكالب 
في البيوت اليوم. ويمكن أن يطلب طفل 
من والديه اقتناء قطة أو كلب ألنه يرغب 

 
ً
، على أنه سيدعم رغبته تلك قائال

ً
بذلك أوال

إن جميع أصدقائه يربون حيوانات أليفة 
في املنازل، تمامًا كما يملكون األبطال 

الخارقني أو الباربي وغيرهم من الكائنات 
»شبه الحية«.

رّبما يلعب األطفال بمالقط الغسيل 
نفسها، إذا ما أمضوا يومًا في منزل 

جّدتهم، من دون أن يحملوا معهم ألعابهم 
الخارقة. وقد يلعبون أيضًا باملالعق 

الخشبّية واألوعية البالستيكية. يصيرون 
موسيقيني أو طهاة، أو يصنعون من 

الوسادات بيوتًا قطنية...
وهذه أيضًا عوالم افتراضية ملؤها الخيال 

 
ً
وأكثر بساطة. يصنع األطفال أبطاال

وحيوات مّما هو متوفر بعيدًا عن عالم 
جديد ال يشبههم، بقدر ما يتشّبه بهم، من 
خالل ألوان جذابة وحصار فكري وثقافي. 

ال بّد من ثورة »مالقط غسيل«.

مالقط غسيل

مزاج

االثنين 12  فبراير/ شباط   2018 م  26  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1260  السنة الرابعة
Monday 12 February 2018

ظروف مناخية سيئة في موسكو قد تكون خلف الحادث )ماريا أنتونوفا/ فرانس برس(



جـــامـــعـــة شـــيـــكـــاغـــو فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
 عـــــدد املــــشــــّرديــــن مــن 

ّ
ــي، أن ــ ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ

األطفال والشباب )13-25 عامًا( في الواليات 
املتحدة األميركية الذين هم من دون مرافق 
يصل إلــى 4.2 ماليني طفل وشــاب. وأخــذت 
الدراسة بعني االعتبار أولئك الذين عاشوا 
لسنة كــامــلــة مــن دون مـــأوى ثــابــت ونــامــوا 
فــي الــشــارع أو فــي بيوت مــعــارف وأصــدقــاء 
أو في ملجأ. إلــى ذلــك، أشــارت الــدراســة إلى 
األميركيني من أصول  والشباب  األطفال   

ّ
أن

أعلى من غيرهم  أفريقية معّرضون بنسبة 
ــرديــن، والنسبة 

ّ
مــن الــشــبــاب لــيــصــيــروا مــش

 
ّ
هي 83 في املائة. وبّينت الدراسة نفسها أن

عيش األطفال والشباب بال مأوى يجعلهم 
عــرضــة بــصــورة أكــبــر للتحّرش واملــخــّدرات 
والــجــريــمــة ولــصــعــوبــات صــحــيــة ونــفــســيــة، 

 عن البطالة والتسّرب الدراسي.
ً
فضال

كاليفورنيا على رأس القائمة
تتصدر والية كاليفورنيا القائمة لجهة عدد 
املـــشـــّرديـــن، بــحــســب اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة 
ألف  مــن 134  أكثر  الــفــدرالــيــة. فيعيش فيها 
ــهــا أغــنــى واليــة 

ّ
شــخــص بــال مــــأوى، علمًا أن

ل اقتصادها نحو عشرين في 
ّ
أميركية ويمث

وُيــَعــّد بحجم  األميركي  االقتصاد  املائة من 

اقتصاد دول أوروبية كإيطاليا على سبيل 
املــثــال. ويــواجــه املــشــّردون مخاطر عـــّدة في 
املـــالجـــئ أو عــنــدمــا يــعــيــشــون فـــي الـــشـــارع. 
واضطرارهم إلى العيش في الشارع وتحت 
الجسور أو في الحقول قد يؤّدي إلى مقتلهم 
 
ّ
أو تعّرضهم للتحّرش واالعتداءات. ُيذكر أن

املشّردين في والية كاليفورنيا ال يعيشون 
بل  املشّردين  إليــواء  في مالجئ  بغالبيتهم 
فــي الــشــارع وتحت الــجــســور. وهــذه األرقــام 
املخيفة فــي واليــة تضّم عــشــرات اآلالف من 
األغنياء أصحاب املاليني واملليارات، إذ هي 
مركز لشركات التكنولوجيا من قبيل »آبل« 
التي  وغيرها  و»غــوغــل«  و»مايكروسوفت« 

خذ من »سيليكون فالي« مقرًا لها.
ّ
تت

تؤّكد الباحثة والعاملة االجتماعية إيفيلني 
 »جزءًا من 

ّ
»العربي الجديد« أن هوشبروك لـ

االرتفاع في نسبة املشّردين على الرغم من 
التحّسن االقــتــصــادي، يعود إلــى الــهــّوة في 
 »مشّردين 

ّ
الدخل«. وتقول في هذا السياق إن

بكاملها.  عائالت  هم  نيويورك  في  كثيرين 
الرئيسيون  الــعــائــالت  تــلــك  بــعــض  ومعيلو 
 أجورهم ال تكفي 

ّ
يعملون بــدوام كامل، لكن

لـــســـّد بـــــدالت إيـــجـــار الـــبـــيـــوت املــرتــفــعــة في 
مدينة يمكن ألّي ثرّي في العالم أن يقصدها 
معظم  فارغة  ويتركها  فيها شقة  ويشتري 

نيويورك ـ ابتسام عازم

في  حــتــى  تتخيل،  أن  يمكنك  »ال 
ــــه مــن املمكن 

ّ
أســــوأ كــوابــيــســك، أن

أن تصير خـــالل شــهــَريــن مــشــّردًا 
جّيدة،  أرباحها  بقالة  صاحب  كنت  بعدما 
األمر الذي يمّكنك من تشغيل عمال آخرين 
 جشع أصحاب 

ّ
ملساعدتك بدوام جزئي. لكن

ــد يــنــســف مــســتــقــبــلــك بـــني ليلة  ــارات قـ ــقـ ــعـ الـ
وضحاها«. هذا ما يقوله رودريغو باسى، 
ــيـــوم فـــي مــقــطــورتــه في  ــــذي يــســكــن الـ هـــو الـ

إحدى مناطق بروكلني بمدينة نيويورك.
ه قبل عام، رفع صاحب 

ّ
ويخبر رودريغو أن

ــقـــالـــتـــه، اإليــــجــــار  ــديــــد، حـــيـــث بـ املـــبـــنـــى الــــجــ
 ما يكسبه لم يعد 

ّ
بصورة كبيرة، لدرجة أن

وتكاليف  شقته  إيــجــار  بتسديد  لــه  يسمح 
التأمني الصحي وغيرهما من األساسيات. 
بالتالي، خسر مصدر رزقه وراحت تتوالى 
خساراته املادية األخــرى. يضيف: »ال أدري 
كيف يمكنني االستمرار. اليوم أتدّبر أمري 
 ما 

ّ
من خالل العمل في محالت مختلفة. لكن

أكسبه ال يكفي لدفع إيجار استوديو )شقة 
ــــرف أّي  ــا ال أعـ ــ صــغــيــرة( فـــي نـــيـــويـــورك وأنـ
مكان آخر في هذا البلد«. ويشير رودريغو 
ــه عــاش في البداية ملــّدة شهَرين عند 

ّ
إلــى أن

 الشقق في نيويورك 
ّ
عدد من أصدقائه، »لكن

ــن الــصــعــب اســتــضــافــة شخص  صــغــيــرة ومـ
ملـــدة طــويــلــة«. أّمـــا فــي ملجأ املــشــّرديــن، فلم 
ــنــي لــم أشعر 

ّ
 »ألن

ً
يتمّكن مــن الــبــقــاء طــويــال

بـــاألمـــان، كــذلــك لـــم يــســمــحــوا لـــي إال بجلب 
 عن تحديد ساعات الدخول 

ً
ني، فضال

َ
حقيبت

والخروج، األمر الذي يجعل اإلنسان يشعر 
وحــرًا«.  بالغًا  وليس  ومقّيد  مسجون  ــه 

ّ
بــأن

ــز املــخــصــصــة  ــ ــراكـ ــ والـــــيـــــوم، يــقــصــد أحـــــد املـ
لــه باالستحمام  ُيــســمــح  لــلــمــشــرديــن، حــيــث 
 هذا »ال 

ّ
لكن وبتناول وجبة طعام ساخنة، 

الحصول  على  وال  االســتــقــرار  على  يساعد 
ــــات صـــحـــيـــة مــع  ــــالقـ ــاء عـ ــنــ ــل أو بــ ــمـ ــلـــى عـ عـ

آخرين«.
خــالل عــام 2017، ســّجــل عــدد املــشــّرديــن في 
بنسبة  ارتفاعًا  األميركية  املتحدة  الواليات 
ــــد فـــي املـــائـــة بــاملــقــارنــة مـــع عــــام 2016،  واحـ
ــّرد بــحــســب آخــر  ــى 554 ألــــف مـــشـ لــيــصــل إلــ
الفدرالي  الــصــادرة عــن املكتب  اإلحــصــاءات 
 
ّ
األمــيــركــي لــإســكــان والــتــطــويــر املــدنــي. لكن

ع أن تكون األرقام الحقيقية 
ّ
ثّمة جهات تتوق

ــلــــك األرقـــــــــام هــــي لــعــدد  ــلــــى مــــن ذلـــــــك. وتــ أعــ
املــشــّرديــن الــذيــن يعيشون بــال مــأوى أو في 
مــــأوى خـــاص بــاملــشــّرديــن ألكــثــر مــن تسعة 
ها ال تشمل بالضرورة عدد الذين 

ّ
أشهر، لكن

يعيشون مع أقــارب أو أصدقاء لفترة ما أو 
حتى في الشارع ألشهر عّدة.

ــاق، قــــــــّدرت دراســــــــة صــــــــادرة عــن  ــيــ فــــي الــــســ

أميركيون 
بال مأوى

ارتفاع بدالت 
اإليجار يزيد أعداد 

المشّردين

نيويورك  شوارع  في  مشرّدين  تصّور  هوليوود  أفالم 
وغيرها من المدن األميركية. األمر ليس مجرّد لقطات 
األميركية  المتحدة  الواليات  ففي  سينمائية،  لضرورات 

مئات آالف الذين ال يجدون مأوى لهم ولعائالتهم

تسعى جمعيات كثيرة 
إلى إيالء اهتمام أكبر 

باألشخاص ذوي اإلعاقة، 
خصوصًا في القرى 

النائية. وفي المغرب، 
اختارت إحدى الجمعيات 
التركيز على تنمية قدرات 

األطفال ذوي اإلعاقة، 
وتوعية األهالي حول 

كيفية التعامل معهم

أطفال »أوائل« من ذوي اإلعاقة في المـغرب

أكثر من 63 ألف شخص 
مشّرد موجودون في 

مالجئ نيويورك

عدد المشردين في والية 
كاليفورنيا هو األكبر 

وفق البيانات الرسمية

واجه األطفال صعوبات 
لحفظ جدول الضرب، لكن 

إرادتهم قوية

من خالل جمعية 
األوائل، تمكنت من لعب 

كرة السلة أيضًا
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الرباط ـ وصال الشيخ

ــيـــر الــنــظــامــيــة  يــســتــقــبــل مــــركــــز »الـــتـــربـــيـــة غـ
ــة« فــــي مــديــنــة  ــ ــاقـ ــ لـــأطـــفـــال فــــي وضـــعـــيـــة إعـ
مــرتــيــل املــغــربــيــة، واملـــركـــز »االجــتــمــاعــي« في 
املــضــيــق شــمــال املـــغـــرب، 300 طــفــل، فــي وقــت 
تضم الئحة االنتظار أطفاال كثيرين. في عام 
2012، تــأســســت جــمــعــيــة »األوائـــــــل« مـــن قبل 
11 أبــا وأّمـــا أطفالهم مــن ذوي اإلعــاقــة. وفي 
مــركــزًا صــغــيــرًا استقبلوا  فــتــحــوا  عـــام 2014، 
ـــرون لــهــم خــدمــات 

ّ
، وبــــدأوا يـــوف

ً
فــيــه 40 طــفــال

تعليمية وصحية مختلفة. أطلقوا عليه اسم 
الحركية  الخاص باإلعاقة  املركز االجتماعي 
ــــدة الــتــدخــل املــبــكــر فـــي مدينة  الــعــمــيــقــة ووحـ
املضيق. وفي عام 2017، افتتح مركز التربية 
غــيــر الــنــظــامــيــة فـــي مــديــنــة مـــرتـــيـــل. ويــقــول 
»العربي  لـ  الــدردابــي،  الجمعية رشيد  رئيس 
الجديد«، إن املركز يستقبل األشخاص ذوي 

اإلعاقة من عمر السادسة وما فوق.
وجــــود الــجــمــعــيــة كـــان مــفــيــدًا ملــنــاطــق مرتيل 

واملــضــيــق والــفــنــيــدق، إضـــافـــة إلـــى بليونش 
ــيـــطـــة، الــــتــــي تـــعـــد فـــيـــهـــا نــســب  ــرى املـــحـ ــ ــقـ ــ والـ
اإلعــاقــة مرتفعة، خصوصًا  األشــخــاص ذوي 
الحالي، يستقبل  الوقت  التوّحد. في  مرضى 
املركز 300 طفل باملقارنة مع 40 في عام 2014. 
ويــرتــبــط األمـــر بــوعــي الــعــائــالت حــول حقوق 
األطــفــال ذوي اإلعــاقــة. وُيــالحــظ زيـــادة نسب 
 ورش التدريب التي يخّصصها 

ّ
الوعي في ظل

ــز لـــأمـــهـــات، حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع  املـــركـ
. ويقول الدردابي 

ّ
نوبات الصرع لدى أبنائهن

إن املنطقة تفتقر ألطباء األطفال، مشيرًا إلى 
 من 

ً
ــل إخــفــاء أطــفــالــه خــجــال

ّ
أن الــبــعــض يــفــض

 من حق 
ّ
أعني املجتمع، وهذا خطأ كبير، إذ إن

هؤالء العيش مثل اآلخرين. يضيف: »نطمح 
ــى أمــــــل، وقـــد  ــ ــــأس األهــــالــــي إلـ ــى تـــحـــويـــل يـ ــ إلـ
الحظنا ارتفاع عدد ذوي اإلعاقة. وكمجتمع 
مدني، نسعى إلى إيصال رسائل حول أهمية 

تمكني هؤالء األطفال«. 
رّكزت الجمعية جهودها على تأهيل األطفال 
مــن خــالل دمجهم فــي األقــســام املناسبة لهم. 

فــي قــاعــة الــتــدرج والــتــكــويــن املهني الــهــادئــة، 
كـــان هــنــاك نــحــو 24 طفلة مــن ذوات اإلعــاقــة 
من التطريز. وتشرح 

ّ
الذهنية والسمعية، يتعل

لـ »العربي الجديد« أن  املــدّربــة ســارة الزيدي 
ني 

ّ
 تتفاوت، »لكن

ّ
 واستيعابهن

ّ
درجة تعلمهن

حني يكبر، الفتًا إلى أنه يحب اللغة العربية. 
ــم الـــرســـم والــكــتــابــة. 

ّ
وفــــي املــــركــــز، كــــان يــتــعــل

وتـــقـــول املــشــرفــة ســمــيــة املــالــحــي لــــ »الــعــربــي 
م 

ّ
الجديد«: »أحاول مساعدة األطفال على تعل

ــذه الـــحـــصـــة، واجـــهـــوا  الـــريـــاضـــيـــات. خــــالل هــ
بعض الصعوبات لحفظ جدول الضرب، لكن 

إرادتهم قوية«.
بعد  عـــدة  مــيــدالــيــات  عــلــى  الجمعية  حصلت 
تأهليها أطــفــاال، كــان آخــرهــا بطولة الـــزوارق 
الشرعية الدولية، وقد احتلت املرتبة األولى. 
وســاهــمــت الجمعية فــي تــدريــب أطــفــال على 
ــرار الـــغـــولـــف  ــ ــ ــــات، عـــلـــى غـ ــــاضـ ــريـ ــ عـــــدد مــــن الـ
ــات الــهــوائــيــة وكــرة  ــدراجـ والــتــنــس وركــــوب الـ

القدم وغيرها. 
م فيها األطفال 

ّ
في املركز قاعات للتربية، يتعل

الطعام. وفي قاعة املسرح فرح  كيفية تناول 
موسيقى، وبدأ األطفال التدّرب على مسرحية 
تعرض في اليوم العاملي للتوحد في مارس/ 
يوميًا،  أبــوابــهــا  الجمعية  تفتح  املــقــبــل.  آذار 
وتؤمن حافالت للنقل في مقابل رسوم رمزية 

ال تتجاوز العشرة دوالرات شهريًا. ويوضح 
 »مــعــظــم الـــعـــائـــالت فــقــيــرة وال 

ّ
ــــي أن ــــدردابـ الـ

تستطيع دفع مبالغ مالية كبيرة للجمعية«. 
الخير،  فــاعــلــي  عــلــى  الجمعية  تعتمد  لــذلــك، 
إضافة إلى الدعم الذي كانت قد حصلت عليه 
من بلدية املضيق ووزارة األسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية االجتماعية. يشار إلى أن 

عدد العاملني فيها هو 35. 
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول إدريــــــس الـــبـــيـــضـــاوي، والـــد 
التوحد:  الــذي يعاني من  أمــني  الطفل محمد 
»لــم يكن ابني يعرف األلـــوان، ولــم يكن قــادرًا 
عــلــى الــتــعــرف إلــيــنــا. لــكــن بــعــد تسجيله في 
ــــادرًا على  ــار قـ ــه، وصــ ــدراتـ املـــركـــز، تــحــســنــت قـ
أنــه يحفظ كلمات  الــحــيــوانــات، حتى  تحديد 

باإلنكليزية«. 
مـــؤخـــرًا، قـــالـــت وزيـــــرة األســـــرة والــتــضــامــن 
واملـــســـاواة والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة بسيمة 
الحقاوي إن هناك 2 مليون ونصف شخص 
من ذوي اإلعاقة في املغرب، 42.5 في املائة 

منهم يعيشون في القرى.

 مــــن دون 
ّ
أســتــطــيــع الـــتـــعـــامـــل مــــع جــمــيــعــهــن

صعوبات«.
ــان يــقــف  ــ ــة الـــتـــرويـــض الـــطـــبـــي، كـ ــاعـ وأمـــــــام قـ
مـــحـــمـــد، هــــو الــــــذي فـــــاز فــــي املـــرتـــبـــة األولـــــى 
بالفروسية ببطولة شمال املغرب. كان يتعلم 
ــال آخــــريــــن، اســـتـــعـــدادًا  ــفـ ــع أطـ الـــريـــاضـــيـــات مـ
لــالمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة. مــحــمــد، ورغـــم كونه 
مــعــّوقــا حــركــيــًا، ســيــبــدأ الـــتـــدرب لــلــمــشــاركــة 
أيار  مايو/  شهر  في  للفروسية  مسابقة  في 
املقبل. يقول لـ »العربي الجديد«: »أحّب ركوب 
الخيل رغــم خــوفــي الــشــديــد فــي الــبــدايــة. لكن 
ــدربـــي، اســتــطــعــت الــتــغــلــب على  بــمــســاعــدة مـ
خوفي، وسأبدًا قريبًا التدرب مرتني أسبوعيًا 
اســـتـــعـــدادًا لــلــبــطــولــة املــقــبــلــة«. يــضــيــف: »مــن 
مــن لعب كرة  األوائــــل، تمكنت  خــالل جمعية 
السلة أيضًا«. يلقب محمد بالطفل الذكي، هو 
 في حل معادالت رياضية، 

ً
الذي كان منشغال

ويـــقـــول: »تــعــجــبــنــي الــعــلــوم وســـأدرســـهـــا في 
املستقبل«. 

طفل آخــر يــقــول إنــه يحلم بالعمل فــي املركز 

أيام السنة«. وتشير هوشبروك إلى »مناطق 
في  خــالــيــة،  الشقق  ثلث  مانهاتن حيث  فــي 
ــى عــــدد املـــشـــّرديـــن فـــي مــديــنــة 

ّ
حـــني يــتــخــط

نـــيـــويـــورك بــحــســب أرقــــــام رســمــيــة 60 ألــف 
الذين يعيشون  أّمــا عدد املشّردين  شخص. 
ــلــون 

ّ
فــــي شـــــــوارع نـــيـــويـــورك والــــذيــــن يــفــض

عــدم الــذهــاب إلــى املــالجــئ بسبب العنف أو 
ين قد يتعّرضون لهما، فيصل 

َ
التضييق اللذ

إلى نحو أربعة آالف شخص. وال يمكن ألّي 
أن يمّر  أو مقيم فيها  زائــر ملدينة نيويورك 
الــعــامــة،  مواصلتها   

ّ
يستقل أو  بــشــوارعــهــا 

ــن أغــنــى  خـــصـــوصـــًا فــــي مـــانـــهـــاتـــن وهـــــي مــ

أن  الخمس، من دون  املدينة  وأغلى مناطق 
يـــرى شخصًا مـــشـــّردًا وقـــد نــصــب خيمة أو 
استلقى في إحدى الزوايا أو عربات املترو«.
تفيد آخر إحصائية رسمية ملنظمة ائتالف 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــرت فــ ــشــ ــ

ُ
ــن ن ــّرديــ ــشــ املــ

 أكثر من 63 ألف شخص 
ّ
الثاني 2017، بــأن

بال مأوى موجودون في مالجئ نيويورك، 
من بينهم أكثر من 23 ألف طفل ألكثر من 15 
ألــف عائلة من ضمن العائالت املــشــّردة في 
 
ً
نيويورك وحدها. وهذه األرقام ال تضّم مثال
العائالت التي تعيش عند أقارب أو معارف. 
 ثــّمــة أســبــابــًا عــّدة 

ّ
ويــشــيــر بــاحــثــون إلـــى أن

قــد تــــؤّدي بــاملــرء وحــتــى بــعــائــالت بأكملها 
ــاع بــــدالت إيــجــار  ــفـ ــد ارتـ ــَعـ إلــــى الـــتـــشـــّرد. وُيـ
أن تقابل  مـــن دون  املــعــيــشــة  الــســكــن وغــــالء 
ذلك زيادة لأجور من األسباب وراء ازدياد 
عدد املشّردين. وثّمة أسباب أخرى كاملرض 
النفسي واإلدمــان وفقدان الرعاية الصحية 

والبطالة.

استثمار محدود
ــاع الــــســــريــــع فــــي عـــدد  ــ ــفــ ــ  االرتــ

ّ
والـــــالفـــــت أن

األشخاص والعائالت املشّردة يحدث غالبًا 
إقبااًل للسكن، مثل  التي تشهد  املناطق  في 
مدينة نيويورك وساكرامنتو وسان دييغو 
الكبير  فاإلقبال  كاليفورنيا.  فــي  وأوكــالنــد 
من قبل األغنياء أو أبناء الطبقات الوسطى 
يــؤّدي إلى ارتفاع تكاليف شــراء البيوت أو 

السياسات  مؤسسة  وبحسب  استئجارها. 
 الــشــخــص الـــــذي يــرغــب 

ّ
ــة، فـــــإن ــاديـ ــتـــصـ االقـ

، يحتاج 
ً
اليوم في السكن في نيويورك مثال

 
ّ

إلى تقاضي 27.29 دوالرًا أميركيًا على أقل
تقدير في الساعة الواحدة، حتى يتمّكن من 
الــحــصــول عــلــى شــقــة صــغــيــرة والــســكــن في 
 العامل في مطاعم الوجبات 

ّ
املدينة. ُيذكر أن

في  دوالرات  ثــمــانــيــة  يــتــقــاضــى  الــســريــعــة 
الساعة الواحدة وأحيانًا أقل من ذلك.

ــت واليـــة نــيــويــورك وكــذلــك املدينة 
ّ
وقـــد ســن

أخــيــرًا، قــوانــني تــلــزم بــهــا مــطــاعــم الــوجــبــات 
ــن األجــــور  ــّد األدنــــــى مـ ــحـ الــســريــعــة بـــدفـــع الـ
الــذي يصل إلــى نحو 13 دوالرًا في الساعة 
 الــعــام الــحــالــي. 

ّ
الـــواحـــدة، بــــدءًا مــن مــســتــهــل

 هذه الخطوة مهمة جدًا، 
ّ
وعلى الرغم من أن

املعيشة.  غــالء  ومستوى  تتناسب  ال  ها 
ّ
فإن

 الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة مــنــذ عهد 
ّ
كــذلــك فــــإن

الــرئــيــس األمــيــركــي الــراحــل رونــالــد ريــغــان، 
ــج املـــســـاعـــدة  ــرامــ ــورة حــــــادة بــ قــلــصــت بــــصــ
الصحية والسكنية وغيرها، األمر الذي أّدى 
إلى تفاقم األوضاع. وال تستثمر الحكومات، 
ــة، بــمــا فــيــه الــكــفــايــة في  ــيـ ــدرالـ مــحــلــيــة أو فـ
ــال  ــ ــفـ ــ  األطـ

ّ
ــن حـــــــق ــ ــــي مــ ــــي هــ ــتـ ــ الـــــخـــــدمـــــات الـ

الفقيرة،  أو  املحدود  الدخل  ذات  والعائالت 
بــمــا فــي ذلـــك التعليم والــعــمــل واالســتــثــمــار 
التكلفة.  اإلسكان منخفض  التوّسع في  في 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــّســن الـــذي ُســّجــل في 
ــا في  ــامــ عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــ

هــذا املــجــال، وإن لم يتناسب ذلــك مع حجم 
ــه كـــان فــي االتـــجـــاه الصحيح. 

ّ
املــشــكــلــة، فــإن

لكن من املتوقع أن يــزداد الوضع ســوءًا في 
عهد الــرئــيــس الــحــالــي دونــالــد تــرامــب الــذي 
ى أخيرًا قوانني يريد من خاللها إجبار 

ّ
تبن

الــبــالــغــني الــذيــن يحصلون عــلــى مــســاعــدات 
صحية على العمل من أجل تلك املساعدات، 
مــا يتقاضاه هـــؤالء ال يكفيهم   

ّ
أن فــي حــني 

 
ّ

كل ويأتي  البسيطة.  املعيشة  تكاليف  لسّد 
هذا في وقت تعطي فيه الحكومة، الفدرالية 
ضريبية  تخفيضات  األغــنــيــاء  خــصــوصــًا، 
تنفقه  ما  ي 

َ
تنفق ضعف وبذلك  السكن  على 

على توفير مساكن لذوي الدخل املحدود.

A A

شخابيطتحقيق

علي جازو

ــّرة  كـــان ينبغي عــلــى الــجــمــيــع أن يــبــكــروا فــي الــنــهــوض مــن األســ
األســـّرة  هــذه  وكـــان ضيق  البعض،  بعضها  يعلو  الــتــي  الحديدية 
النوم  أنه قد نال حاجته من  الواحد منا  النوم، فال يشعر  يفسد 

 .
ً
أصال

عدا ذلك، فقد اعتدنا »غارات ليلية« يقودها قادة وضباط يصلون 
 بصحبة أباريق املياه الساخنة وكؤوس املتة، 

ً
الليل بالنهار، عادة

واألخيرة من دون شك معينة، خاصة في ليالي البرد والعزلة. 
لنا  الليلية تلك، فقد قيل  الــغــارات  ولــم نكن نعلم أول األمــر سبب 
إنها الختبار جاهزيتنا العسكرية، كما شاع أنها بغرض التفتيش 
والتأكد من خلو مهاجع الجنود الجدد من مواد أو أطعمة ممنوعة، 
لكن آخرين قلة أدركوا أن الغاية كانت مصادرة املوبايالت وبيعها 
في السوق السوداء، إذ إن وجود موبايل مع أي مجند كان بمثابة 

جريمة.
الليالي تشبه ذكــريــات  أن ذكــريــات تلك  لــم أشــعــر اآلن  أعـــرف،  ال 
للتعذيب، من دون سبب ومن دون جدوى،  املعتقلني واملعرضني 
سوى اإلهانة وقتل عزة النفس ومحو الكرامة اإلنسانية. لكن ما 
التعذيب أو اإلهــانــة، بل تلك الصور  بقي في ذاكرتي ليس صــور 

واملشاهد التي تبعث على الضحك والقهقهة. 
فقد لجأ مجندون أغنياء إلى رشــوة الضباط كي يتخلصوا من 

نوبة الحرس الليلية، أو يحصلوا على إجازات إضافية، أو تقرير 
طبي يعفيهم من دروس الرياضة الشاقة، التي كانت تتخللها عادة 

حفالت تعذيب غريبة. 
أن  األغنياء  املجندين  التي يحظى بها بعض  الرشوة  ومن صور 
فيلتقط  الظهيرة،  استراحة  أثناء  املــنــاوب  الضابط  أحدهم  يرافق 
الثكنة  أن  رغــم  األرض،  عــن  الضابط  اصــطــادهــا  التي  العصافير 
إلــى صــحــراء حجرية قاسية  أقــرب  الكثير منا كانت  حيث خــدم 

مجدبة، إذ لم نجد حولنا سوى بضع شجيرات هنا وهناك. 
وكان »املستر كوال« أكثر املحظوظني، إذ بعدما استطاع الوصول 
إلى جيب الضابط، حصل على وظيفة مريحة تعفيه من كل شيء 
تقريبًا، فلم يعد يضطر لالستيقاظ بعد منتصف الليل، كما أنه 
أعفي من درس السادسة صباحًا، واكتفى القادة بتسجيل اسمه 

ضمن »املعوقني« الذين يعانون من مشكلة صحية مزمنة. 
للغاية، ومريحة جــدًا، وكنا نحسده  وظيفة »املستر كــوال« سهلة 
والكوال  البيبسي  بلملمة وجمع علب  ف 

ّ
ل
ُ
ك إذ  أنفسنا.  قــرارة  في 

الفارغة، وتلك كانت تباع بضعف السعر من خالل »الندوة« التي 
عــادة ستة  التي تستغرق  التدريبية  للدورة  القائد  العميد  يديرها 
أشهر. كنا نلمح املستر كوال من بعيد بكامل لباسه العسكري، 
يصول ويجول حيث يشاء، فيما كنا نتدّرب أو نركض مجبرين 
على طريق وعــرة، أو نزحف شبه عراة على بطوننا تجاه املطبخ 

جبر على تناول ثالث وجبات كل يوم.
ُ
الكبير حيث ن

صيدا ـ انتصار الدنان

فعلت  مثلما  ــاب 
ّ
خــط نسرين  استطاعت 

في  الفلسطينيات  الالجئات  من  كثيرات 
الــقــيــام  ــهــا تستطيع 

ّ
بــأن لــبــنــان، اإلثـــبـــات 

بــأعــمــال شــتــى واالضــــطــــالع بــمــســؤولــيــة 
عــائــلــة وبــيــت ومــســانــدة زوجــهــا لتحّمل 
 هـــــدف نــســريــن 

ّ
ــاة. لــــكــــن ــيــ مـــصـــاعـــب الــــحــ

بــحــســب مــا تــؤكــد، لــيــس الــعــمــل مــن أجــل 
ما 

ّ
تحسني ظروفها الحياتية فحسب، وإن

إثبات الذات بالدرجة األولى.
ــا  ــهـ ــولـ كــــانــــت نــــســــريــــن الــــتــــي تــــعــــود أصـ
إلـــى مــديــنــة صــفــوريــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــن عـــمـــرهـــا عــنــدمــا  ــ الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـ
ــى. أتـــى ذلـــك بعدما  ــ تـــزّوجـــت لــلــمــّرة األولـ
أنــهــت الــصــف الــتــاســع األســاســي وحــازت 
الشهادة الرسمية بنجاح. في ذلك الحني، 
 الزواج 

ّ
كانت ترغب في تعلم الفنون، »لكن

في  وهــي  قت نسرين 
ّ
تطل كــان نصيبي«. 

الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن عــمــرهــا، بعدما 
أنجبت ابنة وابنًا.

بعد طالقها، عادت نسرين إلى مخّيم عني 
الحلوة لالجئني الفلسطينيني الواقع في 
مدينة صيدا، جنوبّي لبنان، لتعيش مع 
 ظروفها املادية كانت صعبة 

ّ
أهلها. وألن

جــــدًا حــيــنــهــا وبـــاتـــت فـــي حــاجــة إلــــى من 
األخــيــران  انتقل  ولــَديــهــا،  ويعيل  يعيلها 

للعيش مع والدهما.
بــعــد فـــتـــرة زمــنــيــة، تـــزّوجـــت نــســريــن من 
ابنة وابنًا كذلك. واليوم،  جديد وأنجبت 
ــن عــمــرهــا  هـــي فـــي الـــرابـــعـــة والـــثـــالثـــني مـ
وتعيش في منطقة حّي الطيرة في املخّيم. 
ابنتها وهي من ذوي اإلعاقة، تتعلم في 
الرعاية  »جمعية  مركز  السعيد«  »البيت 
للمعاقني واملـــرضـــى« فــي مــديــنــة صــيــدا، 
فـــي حـــني تــتــكــفــل وكـــالـــة إغـــاثـــة وتشغيل 
بتأمني  )أونـــروا(  الفلسطينيني  الالجئني 
فيعاني من  ابــنــهــا،  أّمـــا  تعليمها.  بـــدالت 
م فــي واحـــدة من 

ّ
فــرط الحركة وهــو يتعل

مـــــدارس األونـــــــروا فـــي املـــخـــّيـــم. إلــــى ذلـــك، 
 زوجها ال يعمل بالتالي ال يتقاضى 

ّ
فإن

ــب مــــن »حــــركــــة فــــتــــح« بــقــيــمــة  ــ ــ ســـــوى راتـ
دوالرًا   280( فقط  لبنانية  ليرة  ألــف   420
انتماء   

ّ
أن نــســريــن  تخفي  وال  أمــيــركــيــًا(. 

وعائلتها  يمّكنها  الــحــركــة،  إلــى  زوجــهــا 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأمـــني صـــحـــي، مــع  مــ
لـــدى زوجـــهـــا أوالدًا من   

ّ
أن إلـــى  اإلشـــــارة 

ــام هـــذا الــواقــع الصعب،  ــة أخــــرى. أمـ زوجـ
العمل  إلــى  تجد نسرين نفسها مضطرة 
ر. وبالفعل، راحت تعّد 

ّ
في أّي مجال متوف

 
َ
بعن

ّ
يت وأخــريــات  عامالت  لنساء  الطعام 

 متسعًا 
َ
أنظمة غذائية صحية، ال يمتلكن

عاملة  اشتغلت  كذلك  للطبخ.  الوقت  من 
ــهــا ال ترى 

ّ
أن تنظيف فــي مكاتب، مــؤكــدة 

 حلم نسرين كبير 
ّ
حــرجــًا فــي األمـــر. لــكــن

وهي ترغب في إثبات نفسها في املجتمع 
 شــأنــًا عــن الرجل 

ّ
كــامــرأة مكافحة ال تــقــل

ــا تـــهـــوى الــتــطــريــز،  ــهــ ــ
ّ
فـــي املــجــتــمــع. وألن

لــم تكن  الــتــي  مه بنفسها، هــي 
ّ
قـــّررت تعل

تعلم شيئًا عن تقنّيته. أنجزت أّول قطعة 
املــراكــز التي  إلـــى أحـــد  مــطــّرزة وحملتها 
ى بــذلــك فــي املــخــّيــم. أعــجــب القّيمون 

َ
عن

ُ
ت

على املركز بعملها، وكانت نقطة البداية 
ــدأت بـــالـــعـــمـــل مـــعـــهـــم فــــي أحـــد  ــ ــ عـــنـــدمـــا بـ

ه كان زهيد األجر.
ّ
املشاريع، لكن

ــعــــت نــســريــن  ــــة، وضــ ــقـ ــ ــطــــوة الحـ وفــــــي خــ
ــــروع تـــطـــريـــز خــــــاص بـــهـــا،  ــــشـ تـــــصـــــّورًا ملـ
وقّدمته إلى إحدى املؤسسات التي تؤّمن 
حتى  ها 

ّ
لكن هـــذه..  مثل  ملشاريع   

ً
تمويال

 أّي رد، إيــجــابــيــًا كـــان أو 
ّ

الــيــوم، لــم تــتــلــق
الــذي  الــتــمــويــل   

ّ
 أن

ّ
سلبيًا، وتــقــول: »أظــــن

عه حصلت عليه امرأة أخرى«.
ّ
كنت أتوق

 نــســريــن وبــعــد 
ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

الــتــحــقــت  األول،  زوجــــهــــا  مــــن  طـــالقـــهـــا 
املحاسبة  مت 

ّ
تعل حيث  املــعــاهــد  بــأحــد 

واملــعــلــومــاتــيــة وكـــذلـــك الــتــســويــق. وفــي 

انــتــظــار الــفــرصــة املــواتــيــة الــكــبــرى التي 
ها آتية ال محالة، تعمل نسرين 

ّ
تؤمن بأن

بالطريقة  القماش  وتــطــّرز  الطلب  على 
ذلــك.  يــطــلــب  ملــن  الفلسطينية  الــتــراثــيــة 
تملك  ال  ــهــا 

ّ
ألن يبقى خفيفًا  العمل   

ّ
لكن

للعمل ولم تجد مؤسسة  مكانًا خاصًا 
ـــر لــديــهــا املـــال 

ّ
تـــرعـــاهـــا، كـــذلـــك ال يـــتـــوف

لشراء املواد الخام. وهي اليوم تعمد إلى 
تسويق ما تنتجه في عدد من املدارس 
 
ً
بني التالميذ واملدّرسات. التالميذ مثال

يشترون منها األقالم وعالقات املفاتيح 
 أوشحة 

َ
وغيرها، أّما املدّرسات فيطلنب

 
ّ
أو عباءات أو حقائب صغيرة. ُيذكر أن
أسعار منتجات نسرين »ليست مرتفعة 
 
ّ
وهي تناسب الجميع، على الرغم من أن
تكلفة الخيطان والقماش عالية وكذلك 
 الناس في ضائقة مالية«. 

ّ
الخياطة. لكن

 الــبــضــائــع 
ّ
ــإن ــ بــالــنــســبــة إلــــى نــســريــن، فـ

ــدًا.  الــتــراثــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــطــلــوبــة جـ
 هم الذي 

ّ
 كبار السن

ّ
 أن

ّ
تقول: »كنت أظن

ني 
ّ
يرغبون في مثل تلك البضائع، إال أن

 الشباب يقبلون عليها أكثر، 
ّ
اكتشفت أن

ق بالوطن رّبما«. 
ّ
وقد يعود ذلك إلى تعل

إلى ذلك، تشدد نسرين على »وجوب أن 
 املــيــاديــن، ال 

ّ
تثبت املـــرأة نفسها فــي كــل

تعيش  الــتــي  الفلسطينية  املـــرأة  سّيما 
ظــــروفــــًا صـــعـــبـــة فــــي املـــخـــّيـــمـــات حــيــث 
واملعيشية  االجتماعية  املشكالت  تكثر 

والسياسية«.

المستر كوال

نسرين خّطاب تحلم بتحقيق ذاتها

في انتظار الفرصة المناسبة )العربي الجديد(

تتعلم 
التطريز )العربي 

الجديد(

)Getty /تنقل »منزلها« معها في أكياس سوداء )سبنسر بالت
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في المائة هي نسبة األطفال 

والشباب األميركيين من أصول أفريقية 
المعرّضين للتشرّد
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MEDIA
منوعات قضايا

خيري عمر

ــدد  ــيـــا عــ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ ــد فــ ــ ــزايــ ــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ بـ
املسجلني لدى املفوضية الوطنية 
ظواهر  بــدت  لالنتخابات،  العليا 
ــلـــوك الــســيــاســي  ــا بــــني الـــسـ أخــــــرى تــجــمــع مــ
العسكري  والنشاط  العنف  وزيـــادة  السلمي 
في شرق ليبيا، وهو يكشف عن معضلٍة في 
السياسة الليبية، تتعلق بتزامن االنتخابات 
ــات األمــنــيــة، مـــا يــثــيــر الــتــســاؤل  ــرابـ ــطـ واالضـ
بـــشـــأن مـــــدى قــــــدرة خـــريـــطـــة األمــــــم املــتــحــدة 
والنظام االنتخابي على االنتقال نحو الحل 

السياسي.
ــاق الــتــحــضــيــر لــلــحــل الــســيــاســي،  ــيـ ــــي سـ وفـ
ــم املــتــحــدة  قــامــت اســتــراتــيــجــيــة مــبــعــوث األمــ
إلـــى ليبيا، غــّســان ســالمــة، عــلــى بــنــاء شبكة 
في تجاوز  تقليدية، تساعده  غير  اتــصــاالت 
ــة الــســيــاســيــة،  ــ الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا األزمــ
ــــي املـــــــــدن والــــبــــلــــديــــات،  ــه فــ ــ ــــوالتــ ــــت جــ ــانــ ــ وكــ
ــديـــدة من  ــال ديــنــامــيــات جـ ــ ــاوالت إدخــ ــحــ ومــ
التأثير  في خفض  رئيسية، ساعدت  عوامل 
الــنــســبــي ألطـــــراف الـــصـــراع املــســلــح، وعــــودة 
عـــدد مـــن الــســيــاســيــني إلـــى الــعــمــل مـــن داخـــل 
البلدان  فــي  ترويجها  على  عمل  كما  ليبيا، 
للتغيير  كآلية  االنتخابات،  الغربية، تحظى 
الــدول الغربية، حيث لقي  السلمي، باهتمام 
ــم املــتــحــدة لــالنــتــخــابــات دعــمــًا  ــ مـــشـــروع األمـ
ماليًا من أملانيا، وذلك باإلضافة إلى كل من 
هولندا وفرنسا وإيطاليا. كما حافظت دول 
الجوار على التواصل مع املؤسسات القائمة؛ 
الــبــرملــان ومــجــلــس الــدولــة وحــكــومــة الــوفــاق، 
مع  التالقي  مــن  املــالئــم  الحد  وبشكل يحفظ 
واالبــتــعــاد  ليبيا،  فــي  الــدســتــوريــة  السلطات 
عــن الــنــزاع الــداخــلــي، لــدعــم الــحــل السياسي 

والبحث في املشاريع املشتركة.

تطور سجل الناخبين
مع بداية الفترة االنتقالية، واجهت العمليات 
االنتخابية في ليبيا مشكالت غياب السجل 
الــوطــنــي لــلــنــاخــبــني، وهــــي مــشــكــالت تــرجــع 
ــة  ــــي الــــدولــ ــقــــاد انــــتــــخــــابــــات فـ إلــــــى عــــــدم انــــعــ
أربــعــني عــامــا، وتــبــاطــؤ الــتــقــدم فــي بــرنــامــج 
املؤتمر  انتخابات  الوطني«. وشكلت  »الرقم 
الــوطــنــي، فــي يــولــيــو/تــمــوز 2012، املــحــاولــة 
املحاولة  وكانت  الناخبني.  لتسجيل  األولــى 
الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــكـــويـــن ســـجـــل الـــنـــاخـــبـــني، مــع 
وهي  التأسيسية،  للهيئة  انتخابات  انعقاد 
ــــاس الــســجــل االنــتــخــابــي  مــرحــلــة شــكــلــت أسـ
انتخابات  فــي  تبلور الحــقــا  تــراكــمــي،  بشكل 

البلديات ومجلس النواب.
وشّكل تسجيل الناخبني النتخابات املؤتمر 
ــة األعـــــلـــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــبـ ــنـــسـ ــي الـ ــنــ ــوطــ الــ
املسجلني  عــدد  بلغ  حيث  االنتقالية،  الفترة 
تقدير  مــن   80% يمثل  بما  ناخبًا،   2865937
أعداد الناخبني على مستوى الدولة. وال يعّد 
أمــرًا عسيرًا،  التسجيل  نسبة  ارتفاع  تفسير 
فقد جاءت هذه االنتخابات في سياق التطلع 
الثوري إلى التغيير وإعادة بناء الدولة، ولم 
تظهر االنقسامات السياسية أو االجتماعية 

في تلك الفترة. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــســـجـــيـــل النـ
ــيــــئــــة«، تـــضـــافـــرت ثـــــالث جــــهــــات لــحــفــز  »الــــهــ
ــيـــل فـــــي الـــــدوائـــــر  ــتـــســـجـ ــلــــى الـ ــبــــني عــ ــنــــاخــ الــ
ــيــــث تــــوافــــقــــت املـــفـــوضـــيـــة  االنــــتــــخــــابــــيــــة، حــ
الوطنية العليا مع مصلحة األحــوال املدنية 
ــم  ــم الـــوطـــنـــي ومـــنـــظـــمـــة األمــ ــرقــ ــــروع الــ ــــشـ ومـ
اٍت للتغلب على  املــتــحــدة، على حــزمــة إجــــراء
الوطني،  بالرقم  املتعلقة  التسجيل  مشكالت 
ناخبًا.   1.101.541 املسجلني  عــدد  بلغ  حتى 
ــدد املــســجــلــني  ــاك تــفــســيــر النـــخـــفـــاض عــ ــنـ وهـ
فـــي انــتــخــابــات الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة، خــالل 
املراحل األولى للتسجيل، يرجعها إلى حالة 
ــة الــســيــاســيــة،  ــ ــاط، بــســبــب تــفــاقــم األزمـ ــبـ اإلحـ
وتدهور   ،2014 فبراير/شباط  في  وتعقدها 
ــنــــي، وظـــهـــور بــــــوادر صـــراعـــات  الـــوضـــع األمــ
مسلحة، ودخول البالد في خيار االنتخابات 
املــبــكــرة بــديــال عـــن الـــحـــرب األهــلــيــة، غــيــر أن 
تصاعد معدالت التسجيل في األيام األخيرة 

يقلل من أهمية تأثير األوضاع األمنية.
ــيــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ تــــــوضــــــح بـــــيـــــانـــــات املـ
لــالنــتــخــابــات ارتــفــاع تسجيل الــنــاخــبــني في 
مــجــلــس الــــنــــواب، حــيــث بــلــغ عــــدد املسجلني 
ارتفاعه  مــن  الــرغــم  وعلى  ناخبًا.   1.509.317
ــات الــهــيــئــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــلـــني النــ ــدد املـــســـجـ ــ ــ عـــــن عـ
املسجلني في  أقــل من  كــان  فإنه  التأسيسية، 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة )املــؤتــمــر 
الوطني(، ولعل العامل األساسي في تفسير 
هذا االنخفاض يرجع إلى انصراف املكونات 
عن  الخالف  لحسم  واالجتماعية  السياسية 
طــريــق الــصــراع املــســلــح فــي كــل مــن طرابلس 
وبــنــغــازي، حــيــث ظــهــرت تــحــالــفــات مسلحة 
ليبيا  كــرامــة«  »عملية  مسمى  تحت  جــديــدة 
ثــم »فــجــر لــيــبــيــا«، فــي مــايــو/أيــار ويــونــيــو/
شـــن حملة  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة   ،2014 حــــزيــــران 
ضارية ضد األحزاب السياسية، وقد فاقمت 
الــتــوجــهــات الــصــراعــيــة الــبــحــث عـــن الــســالح 
ــرت االنـــتـــخـــابـــات تحت  ــرب، بــحــيــث جــ ــحــ والــ

الــقــصــف املــســلــح أو الــتــهــديــد بــــه. ومــــع فتح 
تــســجــيــل الــنــاخــبــني فـــي 6 ديــســمــبــر/كــانــون 
وفــق  لــالنــتــخــابــات،  اســـتـــعـــدادا   ،2017 األول 
خريطة األمم املتحدة، وصل عدد املسجلني، 
حتى 6 فبراير/شباط الجاري، إلى 2331109 
ناخبني، منهم 822 ألف ناخب جديد تقريبًا، 
إلــى التفاؤل بــأن االنتخابات  وهــو ما يشير 
املقبلة سوف تشكل نقطة مهمة في الخروج 
الداللة  املسلح، ولعل  االنقسام والصراع  من 
ــاع تسجيل  ــفــ فـــي أن ارتــ املــهــمــة هــنــا تــكــمــن 
الناخبني جاء في ظروٍف مماثلٍة النتخابات 
ــا يــعــنــي انـــتـــهـــاء أفـــكـــار  مــجــلــس الـــــنـــــواب، مــ

التفويض الشعبي.

األيديولوجيا للبراغماتية
الفروق  كــان من املفترض أن يدفع انخفاض 
األيديولوجية بني سبتمبر/أيلول وفبراير/
شباط باتجاه القبول بالحل السياسي، غير 
أن بــــروز نـــزعـــات أيــديــولــوجــيــة أخــــرى صــار 
من املغّذيات الرئيسية للصراع املسلح، لعل 
أهمها الصراعات بني اإلسالميني، وانضواء 
جــانــب مــن السلفية »املــدخــلــيــة« فــي الــصــراع 
املــســلــح، إلـــى جــانــب ضــعــف الــعــالقــة مـــا بني 

عملية الكرامة وأنصار النظام الجماهيري.
ــقـــف املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا أمــــام  ويـ
انــقــســامــات ســيــاســيــة كــثــيــرة، وال يــبــدو ثمة 
عامل حاسم، سواء في حالة الصراع املسلح 
أو الــتــنــافــس الــســيــاســي، فــقــد أثــبــتــت تجربة 
ــدم جـــدواهـــا فـــي تــحــقــيــق مكاسب  الـــســـالح عـ
ــلـــى املــســتــوى  اجــتــمــاعــيــة أو ســـيـــاســـيـــة. وعـ
الــنــزاع، حيث  السياسي، تتكرر إعــادة إنتاج 
يكون من املقبول وضع شروط لتهيئة املناخ 
خلفيات  استصحاب  لكن  االنــتــخــابــات،  قبل 
الـــصـــراع وإضـــعـــاف الــبــدائــل يــمــكــن اعــتــبــاره 
العملية  فــي  الثقة  تــقــّوض  التي  العوامل  مــن 
في  واضحة  الحالة  هــذه  وكانت  السياسية. 
صدور قانون العزل السياسي، وتتجلى في 
الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي الـــحـــرص عــلــى اســتــبــعــاد 
بعض الشخصيات، من دون البدء في مشوار 

املصالحة ووقف الحرب.
الرغم من تعقيدات األزمــة السياسية،  وعلى 
ــر »تــــحــــالــــف الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة« )10  ــيـ ــسـ يـ

وبجانب شرطي سالمة االنتخابات، أضافت 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  الــعــلــيــا« )12  »الــهــيــئــة 
2018( ضرورة تمثيل األحزاب بنسبة جيدة، 
وهـــو معنى قــد يــنــصــرف لــلــعــودة إلـــى نظام 
املؤتمر  انتخابات  في  كما  الحزبية،  القوائم 

الوطني.
ُيـــعـــد الـــقـــبـــول بــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــنــقــطــة 
بسبب  ليبيا،  فــي  السياسيني  لــدى  الحرجة 
لدى  النتائج  بــهــذه  الــقــبــول  اخــتــالف مفهوم 
السياق، يذهب  الكيانات املختلفة. وفي هذا 
رئــيــس الــتــحــالــف، مــحــمــود جــبــريــل، إلــــى أن 
ــولـــي الـــســـلـــطـــة، بــعــد  تـــجـــربـــة إقـــصـــائـــه عــــن تـ
انــتــخــابــات املــؤتــمــر الــوطــنــي، على الــرغــم من 
الفترة  تلك  ويصف  األكــثــريــة،  على  حصوله 
بأنها انقالب اإلسالميني على الديمقراطية، 
وتعطيل مؤسسات الدولة، على الرغم من أن 
املكونات األخــرى تمّكنت من الحصول على 
التنافسية  هـــذه  األصــــــوات، وكـــانـــت  أغــلــبــيــة 
املؤتمر  النكشاف  الرئيسي  الجذر  املفتوحة 
الـــــوطـــــنـــــي، وتـــــعـــــّرضـــــه لـــلـــتـــهـــديـــد املـــبـــاشـــر 
وانقسامه منذ بدء مناقشة العزل السياسي 
األزمــة  هــذه  وانتقال   ،)2013 )إبريل/نيسان 
إلى مجلس النواب، واضطراره إلى االنعقاد 
ــازي، حــســب  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ فـــــي طـــــبـــــرق، ولــــيــــس فـــــي بـ

التعديالت الدستورية في 2014.
ــالـــف« مــــع الـــجـــنـــرال  ــتـــحـ وفـــيـــمـــا يـــتـــقـــارب »الـ
الجماهيري،  النظام  وأنــصــار  حفتر  خليفة 
تبدو تقييماته سلبيًة تجاه حكومة الوفاق، 
ــات جـــدارتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــي إثـ ــ ــا فـــشـــلـــت فـ ــبـــرهـ ــتـ ــعـ ويـ
السياسية، وصارت رهينًة للكتائب املسلحة، 
وبعيدة عن البرامج السياسية. غير أن النقطة 
األكــــثــــر أهـــمـــيـــة تــتــمــثــل فــــي تــصــنــيــف ســيــف 
القذافي نتاجا للميراث السياسي لـ »الفاتح 
بالحقوق  التمتع  يمكنه  وال  سبتمبر«،  مــن 
املحكمة  السياسية بسبب خضوعه ملطالبة 
في  للتحقيق  وخضوعه  الــدولــيــة،  الجنائية 
جـــرائـــم ال تــســقــط بــالــتــقــادم، وهــــو مـــا يمكن 
تفسيره على أن قبول جبريل بالجماهيريني 
كونهم ناخبني من دون رأس سياسي. ولذلك، 
تــؤســس هـــذه املـــواقـــف لــســيــاســات التحالف 
فـــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، حــيــث يــتــطــلــع إلــى 
تكوين مظلة سياسية، تشمل الكتل املوالية 
الليبرالية والجهوية والعسكرية،  للتحالف، 
على  االنتخابات  لدخول  خطوة  باعتبارها 
رئـــاســـة الـــدولـــة. وهـــو اتـــجـــاه مــخــالــف لتيار 
يعملون،  حيث  الجماهيري،  النظام  أنــصــار 
تـــحـــت مــظــلــة »الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 
الليبية«، ألجل إعادة ترتيب صفوفهم. وعلى 
الرغم من خطابهم الحاد تجاه ثورة فبراير، 
صــــارت لــديــهــم مــيــول واضـــحـــة نــحــو الــعــمــل 
السلمي، والدفع بسيف القذافي إلى املنافسة 
السياسية، وترويج قدرته على قيادة التيار 
الوطنية«  »الحركة  تكتف  ولــم  الجماهيري. 
السياسي، لكن خطابها  بالحديث عن دوره 
اإلعـــالمـــي تــبــّنــى حــمــلــًة لــدعــم الــتــســجــيــل في 
االنـــتـــخـــابـــات. وتــفــيــد تـــقـــديـــرات بــــأن غالبية 
ــأثـــروا بــهــذه  املــســجــلــني الـــجـــدد )822 ألـــفـــا( تـ
ــراع  ــ ــتـ ــ ــــدوق االقـ ــنـ ــ ــي تـــعـــتـــبـــر صـ ــتــ الـــحـــمـــلـــة الــ
واالنتخابات الحل الحاسم للمشكلة الليبية، 
وهـــو مـــا يــعــد مـــن املـــؤشـــرات الــداعــمــة للحل 
السياسي، ويطرحون أنفسهم بديال مختلفا 

وعلى  السياسية.  األزمــة  تجاوز  في  يساعد 
على  الجماهيريني،  مــوقــف  يشكل  حـــال،  أيــة 
نوعيًا  تطورًا  التنظيمي،  تفككهم  من  الرغم 

في املرحلة الحالية.
ــة رئــيــس  ــ ــر، تــتــالقــى رؤيـ ــ وعـــلـــى مــســتــوى آخـ
الــنــواب، عقيلة صالح، مع توجهات  مجلس 
االنتخابات، حيث  بشأن  والــبــنــاء«  »الــعــدالــة 
إعــادة تأسيس  التي تدعم  املــفــردات  تقاربت 
ــام لــــــــإرادة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شـــرعـــيـــة املــــؤســــســــات واالحـ
قــال فــي كلمة متلفزة، فــي 17  الشعبية. وقــد 
االنتخابات  إن   ،2017 األول  ديسمبر/كانون 
القانون  إلــى بناء دولــة  الوحيد  الطريق  هي 
واملؤسسات والتداول السلمي على السلطة، 
و«وحدها ستحل مسألة الشرعية التي طال 
الخالف عليها في الفترة املاضية«. وفي هذا 
الــســيــاق، وبــاعــتــبــاره حــزبــا ســيــاســيــا، وضــع 
»الــعــدالــة والــبــنــاء« أولـــويـــة االســتــفــتــاء على 
ــراء االنــتــخــابــات الرئاسية  الــدســتــور قبل إجـ
وذلـــك   ،)2017 ديــســمــبــر   24( والــتــشــريــعــيــة 
ــبـــاره اســـتـــحـــقـــاقـــا دســــتــــوريــــا يــؤســس  ــتـ ــاعـ بـ
ــات، ويـــشـــكـــل الــخــطــوة  ــســ ملـــشـــروعـــيـــة املــــؤســ

األولى للخروج من الحالة االنتقالية.
ويــمــكــن تفسير ظــهــور بــيــان رئــيــس الــنــواب، 
بــعــد تــصــريــحــات حــفــتــر بــانــقــضــاء »االتــفــاق 
ــأنــــه مـــحـــاولـــة  ــه، بــ ــاتــ الـــســـيـــاســـي« ومــــؤســــســ
لتجنب فراغ السلطة عن طريق االنتخابات، 
وفــي ظل  املدنية.  للسلطة  الجيش  وخضوع 
هذا الخالف، ظهرت محاوالت للضغط على 
البرملان وحصاره، واملطالبة بتسليم السلطة 

للجيش.

بديل حفتر المسلح
يمكن الــقــول إن الــزخــم حـــول مــطــالــب إجـــراء 
االنــتــخــابــات يــشــكــل تــحــديــًا لــخــلــيــفــة حفتر، 
حيث يــواجــه خيارين؛ االســتــمــرار فــي قيادة 
ــتــــخــــابــــات. وقـــد  لــــالنــ ــتــــرشــــح  الــ الـــجـــيـــش أو 
املعضلة،  الخروج من هذه  ظهرت محاوالت 
ــانــــت بـــالـــلـــجـــوء إلـــى  بـــطـــريـــقـــتـــني، األولـــــــــى كــ
الــتــفــويــض الــشــعــبــي، لــكــنــهــا فـــقـــدت زخــمــهــا 
ــادة عــدد  ــ مــع بــعــض الــضــغــوط الــدولــيــة، وزيـ
املــســجــلــني لـــالنـــتـــخـــابـــات، واتــــســــاع الــقــبــول 
بـــإجـــراء اســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور. وتمثلت 
الطريقة الثانية في رفع النشاط العنفي في 
بــنــغــازي، والــتــهــديــد بــشــن عــمــلــيــات مسلحة 
ضد درنــة. وعلى خالف توجهات املفوضية 
الوطنية لالنتخابات واألمم املتحدة للترتيب 
لــالنــتــخــابــات، شـــّكـــل حــفــتــر كــتــيــبــة لــلــتــدخــل 
النظر عن  رقــم 393(، وبــغــض  )قـــرار  السريع 
الــجــدل حــول انــضــبــاط الــوحــدات العسكرية، 
باتجاه  يعمل  جــديــدة  وحــــدات  تشكيل  فـــإن 
معاكس لسياسة جمع السالح، ويساعد في 

عرقلة املسار السياسي.
ويــمــكــن تــفــســيــر زيـــــادة الــعــنــف والــتــحــركــات 
العسكرية في شرق ليبيا بأنها تعكس، من 
ناحية، قلق خليفة حفتر من دخول انتخابات 
قدرته  أخـــرى، ضعف  ناحية  ومــن  تنافسية. 
اتفاق  عن  املنبثقة  املؤسسات  تقويض  على 
الـــصـــخـــيـــرات، حــيــث ظـــل املــجــلــس الــرئــاســي 
فائز  رئيسه  يعمل، بشكل طبيعي، ويحظى 
السراج باالعتراف الدولي. هنا، يمكن القول 
إن الضابط في قوة حفتر، محمود الورفلي، 
صار مسألة حرجة لعملية الكرامة. ومن ثم، 
فإن تسليمه إلى الجنائية الدولية سيضعف 
لخليفة حفتر.  والعسكري  السياسي  الكيان 
ــراء االنــتــخــابــات فـــي شــرق  ــ ولـــذلـــك، يــبــدو إجـ
لــيــبــيــا مــســألــة حــاســمــة أمــــام األمــــم املــتــحــدة، 
لــالنــتــقــال إلـــى مــرحــلــة أخـــرى بــأقــل الخسائر 

املمكنة.
الناخبني،  زيــــادة تسجيل  إن  الــقــول  ويــمــكــن 
وظــهــور دور ملموس لــألمــم املــتــحــدة، وفتح 
ز 

ّ
تعز سياسات  املدنية،  النخب  أمــام  املــجــال 

الـــرغـــبـــة فـــي املـــســـار الـــســـيـــاســـي، واســـتـــعـــادة 
ــة، ويــمــكــن أن تــشــكــل بــدائــل  مــؤســســيــة الـــدولـ
ــن الـــســـالح  قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــة االنــــتــــقــــال مــ
إلـــى الــســيــاســة، حــيــث إنـــه بــجــانــب تــفــاعــالت 
املــكــونــات الرئيسية، ظــهــرت مــكــونــاٌت أخــرى 
في الجنوب والغرب تدعم املسار السياسي، 
لــكــن نــجــاح هـــذه املــرحــلــة يــتــوقــف عــلــى مــدى 
الـــتـــقـــدم فــــي خـــفـــض الـــقـــيـــود عـــلـــى املـــشـــاركـــة 

السياسية.
غــيــر أن املــشــكــلــة الــتــي تــرّتــبــت عــلــى الــنــظــام 
االنــتــخــابــي تــمــثــلــت فـــي أن اعـــتـــمـــاد الــنــظــام 
االنـــتـــخـــابـــي عــلــى األغــلــبــيــة الــنــســبــيــة، وفــقــًا 
لــــنــــظــــام الـــــصـــــوت الــــــواحــــــد غــــيــــر املــــتــــحــــّول، 
ــعـــاف املـــؤســـســـات واألحــــــزاب  ســـاهـــم فـــي إضـ
السياسية، فيما زاد تأثير العوامل الجهوية، 
فــقــد فــــرض الــنــظــام االنــتــخــابــي قـــيـــودًا على 
الــعــام، تمثلت نتائجه في  الــوطــنــي  املــؤتــمــر 
السياسية  الكتل  دور  اضــمــحــالل  اتــجــاهــني؛ 
وظـــهـــور الــطــابــع الــصــراعــي بــشــكــٍل أدى إلــى 
وذلــك  االنتقالية،  التشريعية  السلطة  تفكك 
الحزبية.  فكرة  كراهية  تزايد  إلــى  باإلضافة 
ــول الـــنـــظـــام  ــ ــة الــــنــــقــــاش حــ ــيــ ــبــــدو أمــ ــا تــ ــنــ وهــ
االنتخابي األكثر مالءمة للكشف عن اإلرادة 
ــّرعـــون بثقة  الــشــعــبــيــة، بــحــيــث يــحــظــى املـــشـ

األغلبية املطلقة.
)باحث مصري(

القبول بنتائج االنتخابات نقطة حرجة لدى السياسيين

تسجيل الناخبين 
وفرصة الحل السياسي في ليبيا

مع بداية الفترة 
االنتقالية، واجهت 
العمليات االنتخابية 
في ليبيا مشكالت 

غياب السجل الوطني 
للناخبين

يشكل الزخم حول 
مطالب إجراء 

االنتخابات تحديًا 
لخليفة حفتر، حيث 

يواجه خيارين؛ 
االستمرار في قيادة 

الجيش أو الترشح 
لالنتخابات

تتقصى المطالعة التالية، المشكالت التقنية التي تواجه تنظيم انتخابات في ليبيا، من ناحية اعتبار هذه االنتخابات فرصة للحل 
السياسي، فضال عن خشية فاعلين في الساحة من عملية االقتراع والمنافسة فيها، ذلك أن القبول بنتائج االنتخابات يعد نقطة 

حرجة لدى هؤالء

ليبي يدلي بصوته في انتخابات المؤتمر الوطني في تاجوراء في 2012/7/7 )فرانس برس(

الناخبين في 6 ديسمبر/كانون األول 2017، استعدادا  مع فتح تسجيل 
المسجلين،  عدد  وصل  المتحدة،  األمــم  خريطة  وفق  لالنتخابات، 
ناخب  ألف   822 منهم  ناخبين،   2331109 الجاري  فبراير/شباط   6 حتى 
سوف  المقبلة  االنتخابات  بأن  التفاؤل  إلى  يشير  ما  وهو  تقريبًا،  جديد 
المسلح.  والصراع  االنقسام  من  الخروج  في  مهمة  نقطة  تشكل 
الناخبين جاء  ارتفاع تسجيل  أن  المهمة هنا تكمن في  الداللة  ولعل 
أفكار  انتهاء  يعني  ما  النواب،  مجلس  النتخابات  مماثلٍة  ظروٍف  في 

التفويض الشعبي.

أعداد تبعث على التفاؤل
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نـــحـــو   )2017 األول  ديـــــســـــمـــــبـــــر/كـــــانـــــون 
املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، غــيــر أنـــه يـــرى أن 
ضـــــرورة تــوفــر شــــروط االنــتــخــابــات الــحــرة، 
االنتقال  فــي  يساهمان  بنتائجها،  والــقــبــول 
الديمقراطي. ولذلك يربط املشاركة بشرطني؛ 
تــوفــر البيئة األمــنــيــة واملــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
املسلحة  األطـــراف  ناحية، وتعهد جميع  من 
والـــســـيـــاســـيـــة بـــقـــبـــول نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات. 

االثنين 12  فبراير/ شباط   2018 م  26  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1260  السنة الرابعة
Monday 12 February 2018
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MEDIA

طقوس إبادة جماعية في الغوطة

إعالمي مغربي يثير سجاًال حول أداء اإلذاعات الخاصة

بيروت ـ العربي الجديد

ــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ تـــتـــواصـــل مــــجــــازر قــ
والــقــوات الــروســيــة فــي إدلـــب والــغــوطــة، في 
حـــني تـــجـــاوزت حــصــيــلــة الــقــتــلــى فـــي غــوطــة 
دمشق الشرقية، خالل األسبوع األخير، 300 
مــدنــي، إضــافــة إلـــى إصــابــة اآلالف وخـــروج 

العديد من املرافق الحيوية من الخدمة.
ــتـــواصـــل  ويـــــواصـــــل مـــســـتـــخـــدمـــو مــــواقــــع الـ
ومجازر  الغوطة  عن  تغريدهم  االجتماعي 
الـــنـــظـــام وروســــيــــا فــيــهــا، واملــســتــمــرة خــالل 
ــوم  ــ ــــرت وســ ــــشـ ــتـ ــ انـ إذ  ــر.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوع األخـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
»#الـــغـــوطـــة_تـــبـــاد« و»#الــغــوطــة_الــشــرقــيــة« 
ــة«  ــ ــوطــ ــ ــغــ ــ ــة« و»#الــ ــ ــوطــ ــ ــغــ ــ ــاوي_الــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ و»#كــ

و»#الغوطة_تحترق«.
الشرقية  الغوطة  وتتضاعف معاناة سكان 
ف 

ّ
من كافة نواحي الحياة، فالقصف ال يتوق

واإلغـــاثـــة ال تــدخــل والــحــصــار ال يــنــفــك، مع 
استمرار الحملة العسكرية منذ سنوات من 
قبل النظام السوري. ونقل الناشطون صورًا 
الغوطة،  لها  تتعرض  التي  املكثفة  للغارات 
مشّبهني ما يحصل بالحملة املمنهجة على 
حلب. وانتشر بكثافة مقطع فيديو لعنصر 
من الخوذ البيضاء، يتحدث فيه إلى والدته 
الــتــي قضت تحت األنــقــاض جـــراء القصف، 
»أنــا  ويــقــول  الفيديو،  فــي  وتظهر صورتها 
عم أنقذ العالم وما قادر انقذك يا إمي، ماذا 
أفعل يا إمي، حسبي الله ونعم الوكيل، الله 
يــا بشار  الــلــه ينتقم منك  إمــــي...  يــا  يرحمك 

األسد«.
#الغوطة_ »ومــازالــت  التميمي  ناصر  وقــال 

الــشــرقــيــة لــلــيــوم الــــرابــــع ع الـــتـــوالـــي تشهد 
ــازر بــحــق ســكــانــهــا. حــــرب إبــــــادة تــامــة  ــجـ مـ
ـــد بــحــق  ـــ اعــلــنــتــهــا #روســــيــــا و نـــظـــام #األسـ

أهالي #الغوطة_الشرقية #الغوطة_تباد«.
وقـــال تــوفــيــق بوصهيب »لــيــلــة ُمــرعــبــة بكل 
ما تعنيه الكلمة، ما يقارب 15 صاروخًا من 
الطائرات الحربية سقطت بمساحة 5 كيلو 
ــفــت عــشــرات 

ّ
ــا، خــل ــ مـــتـــرات فـــي مــديــنــة #دومــ

الــجــرحــى والــعــديــد مـــن الــشــهــداء وعــشــرات 
البيوت املهدمة، مشاهد املوت في ُكل مكان، 

نا«.
ُ
ال نعلم متى سيأتي أجل

وغـــــــــّردت رجـــــــاء »طــــقــــوس إبــــــــادة جــمــاعــيــة 
متواصلة لنظام األسد في الغوطة الشرقية 
املحاصرة »آباء يسعفون أبنائهم صباحا.. 

وأبناء يدفنون آبائهم ليال#الغوطة_تباد«.

ال مبرر 
للسطو

ارتـــفـــاع نسبة  إثــــر  األردن،  فـــي  الـــجـــدل  يــســود 
عــمــلــيــات الــســطــو املــســلــح والــســرقــة فــي الــبــالد. 
الجريمة  ارتفاع معدل  أّن  وبينما يرى بعضهم 
يــعــود إلـــى ارتــفــاع الــضــرائــب، يــرفــض بعضهم 
الــجــدل بعد انتشار  اآلخــر هــذا التبرير.  وجــاء 
مــقــطــع فــيــديــو لــســارقــني ســطــَوا عــلــى صيدلية 
األردنية،  العاصمة  الشميساني في  في منطقة 
قبل يومني. وبعد تنفيذ عمليتي سطو، الشهر 

املـــــاضـــــي، عـــلـــى مـــصـــرفـــني مـــخـــتـــلـــفـــني، ســطــا 
للبريد.  يـــوم األربـــعـــاء، عــلــى مكتب  مــجــهــولــون، 
وألقى أردنيون بالالئمة على رفع األسعار، في 
ح 

ّ
املسل السطو  نسبة  ارتفاع  لتبريرهم  محاولٍة 

في البالد، خالل الفترة األخيرة.  لكّن ناشطني 
رفضوا ذلك التبرير، مطلقني وسم »#ال_مبرر_

للسطو«، معتبرين أّن السرقة هي نقص أخالق 
قبل أن تكون نقص حاجة. فكتب عمر الدهامشة 

»الشعب األردني ال تمثله بعض عمليات السلب 
أو السطو أو السرقة بمختلف أشكالها. تكررت 
ــا أفشلها  الــفــرديــة وآخـــرهـ ــيـــرة  الــعــمــلــيــات األخـ
مواطنون كحال أغلب األردنيني الرافضني لهذه 
لو كل فقير بده  العمليات«. وغــّرد أحمد »والله 
يــســرق مــا يــظــل فــيــه بــنــك فــاتــح بــــــاألردن.. لكن 
السرقة نقص اخالق قبل ال تكون نقص حاجة 
#ال_مبرر_للسطو«. أما رتيل فكتبت »وإن كان 

السطو..  يبيح  ال  فهو  يزعجنا  االسعار  ارتفاع 
السارق ال يمثلنا«. فيما استخدم آخرون الوسم 
نفسه للسخرية من محاولة نشر الفضيلة عبر 
أّن  بعضهم  ورأى  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ما تقوم به الحكومة من رفع للضرائب هو أيضًا 
ــواع الــســطــو -سطو  ســطــو. فكتب أيــمــن »مـــن أنــ

الحكومة على جيبة الشعب..«.
)العربي الجديد(

أما أصالن الخطيب فكتب »في أسبوع فقط 
أكثر من 258 شهيدًا و800 جريح منهم نساء 
وأطــفــال جـــراء الحملة الــشــرســة الــســوريــة - 
الـــروســـيـــة عــلــى بـــلـــدات #الــغــوطــة_الــشــرقــيــة 
شهدائنا ليسوا أرقام فقط بل هناك عشرات 
األرامـــل وعــشــرات األيــتــام ومــئــات الذكريات 
املوجعة #الــغــوطــة_تــبــاد«.  وغـــّرد مــالــك »يا 

 لــهــا.. فامسحي 
َ

 جــراحــي ال ضــفــاف
َّ
شـــاُم، إن

والتعبا#الغوطة_تباد«.   
َ
الحزن جبيني  عن 

ــخــذِل األمــة قضية 
َ
وقــال محمود نبعة »لــم ت

ــة .. وإلـــى  ــن الــقــضــايــا كــمــا خـــذلـــت ســـوريـ مـ
الـــلـــه املــشــتــكــى وال حــــول وال قــــوة إال بــالــلــه 

!#سورية#الغوطة_تباد«.
أمـــا الــكــويــتــي حــاكــم املــطــيــري، فــتــحــدث عن 

 »نــهــايــة 
ً
الــوضــع فــي الــعــالــم الــعــربــي، قــائــال

السوري  الجيش  العربي!  القومي  املــشــروع 
يدك #الغوطة و #إدلب و #حلب مع الجيش 
ــيــــش الــــعــــراقــــي يــــــدك مـــدن  ــجــ ــي والــ ــ ــروســ ــ الــ
#املــوصــل و #األنــبــار مع الجيش األميركي! 
الجيش  والجيش املصري يدك #سيناء مع 
ــيـــوش الــتــحــالــف الــعــربــي  اإلســـرائـــيـــلـــي! وجـ
ومــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــــدك #تـــعـــز و #أبـــني 

ومدن #اليمن بغطاء جوي أميركي!«.
وكتبت نور الحداد »ال أستطيع تخيل قذارة 
هذا العالم الذي لم يستطع إلى اآلن إيقاف 
هذا املجرم األرعن وحليفته روسيا .. القتل 

مستمر في سورية. #الغوطة #إدلب«.
مـــن جــانــبــهــا، اهــتــّمــت الــصــحــافــة الــعــاملــّيــة 
بـــاألحـــداث فــي ســوريــة وتــحــديــدًا الــغــوطــة، 
األخيرين  اليومني  خــالل  املقاالت  فت 

ّ
فتكث

عنها وعن خذالن العالم لها. وتحت عنوان 
»الفشل الكبير في عمرنا: كيف خذل الغرب 
ــان«  ــارديـ ســــوريــــة«، كــتــبــت صــحــيــفــة »ذا غـ
لــألحــداث حــول تعاطي   

ً
البريطانّية جــردة

السورية منذ  املآسي  الــدولــي مع  املجتمع 
عام 2013، تحديدًا منذ مجزرة الكيميائي 
في الغوطة، وحتى تغيير بعض الحكومات 
»األســد   

ّ
أن فــرضــّيــة  ترجيح  بعد  مواقفها 

 »الصراع الذي دام 
ّ
 إلى أن

ً
ينتصر«، مشيرة

سبع سنوات شّكل نقطة تحّول في ميزان 
الـــقـــوى بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــّيــة 
 استراتيجية ال تزال 

ً
وروسيا، وأثار كارثة

تداعياتها تظهر«. من جانبها، استعرضت 
أسباب  الفرنسية،  »ليبراسيون«  صحيفة 
ما يجري في الغوطة الشرقية، من قصف 
مرّكز وغــارات ال تتوقف للطيران الروسي 
والــــــســــــوري، مــحــمــلــة روســــيــــا مــســؤولــيــة 
فشل مجلس األمــن في وقــف إطــالق النار، 
خــصــوصــًا أن املــفــاوضــات تــســيــر فــي نفق 
مــظــلــم. وأشــــارت إلـــى أن الــغــوطــة الشرقية 
لــــم تـــتـــعـــّرض لــلــقــصــف بــتــلــك الــــحــــّدة مــنــذ 
 عـــن ســبــب اإلصــــرار 

ً
عـــام 2015، مــتــســائــلــة

الـــســـوري والــــروســــي عــلــى اســـتـــهـــداف تلك 
 بــأنــهــا »آخـــــر مــنــطــقــة ال 

ً
املــنــطــقــة، مــجــيــبــة

املــعــارضــة على مقربة  تــزال تحت سيطرة 
مـــن الــعــاصــمــة. كــمــا أنــهــا مــنــطــقــة خصبة. 
وكــــان ســكــانــهــا ســّبــاقــني، فــي ربــيــع 2011، 
التظاهر ضد بشار األســد. وواجههم  إلــى 
األشهر  فــي  وجــرح  وقتل  بالعنف،  النظام 

األولى املئات منهم«.

وسوم عديدة 
تحكي معاناة الغوطة 

وإبادتها على تويتر

الحقل اإلعالمي 
المغربي يستدعي 

أكثر من تقييم

الرباط ـ العربي الجديد

يستحضر اإلعالمي املغربي أحمد علوة في 
يتحرر-  »املــكــروفــون  الــصــادر حديثًا  كتابه 
ــــذي يــوقــعــه خــالل  تــجــربــة مـــن الــــداخــــل«، والـ
ــعـــرض الــــدولــــي لــلــنــشــر بـــالـــدار  فــعــالــيــات املـ
الــبــيــضــاء )8 فــبــرايــر/شــبــاط - 18 فــبــرايــر/

ــاقــــات اإلذاعـــــــات  ــفــ شــــبــــاط(، نـــجـــاحـــات وإخــ
الخاصة في املغرب.

والــكــتــاب هــو األول مــن نــوعــه الــــذي يرصد 
تجربة تحرير القطاع السمعي البصري في 
املــغــرب التي أثـــارت ســجــااًل فــي الــبــالد، بعد 
أكثر من عقد من الزمن على انطالقتها، في 
 أهمية الكتاب تتجلى في 

ّ
عام 2006. كما أن

أن كــاتــبــه يــقــدم رؤيـــة مــن داخـــل غـــرف البث 
ويــقــف عــنــد الــفــروق بــني الــعــمــل فــي اإلذاعـــة 
الــوطــنــيــة، قــبــل تــحــريــر الــقــطــاع، واإلذاعـــــات 
الــخــاصــة الــتــي اكتسحت املــشــهــد اإلعــالمــي 
ــقــــطــــاع ودخــــــول  املــــغــــربــــي، بـــعـــد تـــحـــريـــر الــ

املستتثمرين الخواص إليه.
ويقول الكاتب إنها »تجربة مغايرة، ومغرية 
بــالــحــكــي، فــاملــســافــة الــفــاصــلــة مـــا بـــني عــالــم 
اإلذاعــة الــواحــدة واإلذاعـــات املتعددة تحمل 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والــلــحــظــات الــقــويــة 
واملحبطة، التي ال ُيحسن التقاطها وحكيها 
التجربتني. هو رصــد مختصر  إال من خبر 
من داخل هذا القطاع لتجربة غنية شارفت 
عشرين سنة من عمرها، يقدمها صاحبها 
الذي خبر )وقار( اإلذاعة الوطنية وانغالقها 

و)تمرد( اإلذاعات الخاصة وتحررها«.
وفـــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، اعتبر 
ــلـــوة، أن الــحــقــل  الــكــاتــب اإلعـــالمـــي أحـــمـــد عـ
تقييم  من  أكثر  يستدعي  املغربي  اإلعالمي 
ووقفة، لتأمل تجربة تحرير املجال السمعي 
ــــري، وتــــقــــويــــمــــهــــا، حــــتــــى ال تــنــفــلــت  ــبـــــصـ ــ الـ

الــبــوصــلــة. ويــشــيــر إلـــى أن املــنــتــوج اإلذاعـــي 
املــتــابــعــة، وقد  يـــزال يحظى بالكثير مــن  مــا 
بينت األرقام الصادرة عن مؤسسات قياس 
للراديو  املستمعني  كتلة  تــزايــد  االســتــمــاع، 
ــي املــنــاطــق  ــي املــــــدن الـــكـــبـــرى أو فــ ســــــواء فــ
ــدًا، رغــم  ــ ــام مــفــاجــئــة جـ ــ ــذه أرقــ ــ ــقـــرويـــة، وهـ الـ
ظــهــور وســـائـــط جـــديـــدة ، مــثــل »يــوتــيــوب« 
 على املحطات 

ً
و»فيسبوك« و»تويتر«، عالوة

الفضائّية. ويلمح علوة إلى أن تدقيق املادة 

اإلعــالمــيــة فــي اإلذاعــــات الــخــاصــة والتحلي 
ــة الـــفـــضـــاء الــســمــعــي فــي  ــبـ ــراقـ بــاملــهــنــيــة ومـ
الــكــفــاءة، يمكن أن  املــغــرب وتعزيز مــجــاالت 
يؤدي إلى نجاح تجربة اإلذاعــات الخاصة، 
الــتــي مـــا يــــزال مــنــتــوجــهــا يــتــأرجــح بـــني مد 
ــزر. مــن محطات الــكــتــاب: بــدايــة املــشــوار  وجـ
املحظوظ  اإلذاعــــي  الجيل  يتحقق..  -الــحــلــم 
بلغة  االقتصاد  أطلنتيك..   - األول  الجيل   –
-املــيــكــرفــون   netia إلــــى   nagra ــن  -مــ ــاد  الـــضـ

ــــالف واالخـــــتـــــالف - دهــشــة  ــتـ ــ ــتــــحــــرر.. االئـ يــ
-إســقــاط ثالثة  الــهــواء  -انفجار على  البداية 
الـــراديـــو بصيغة   -2011 دســـتـــور   - ــاء  ــ رؤسـ

املؤنث- »الهاكا« حارسة البوابة؟
ــــك املـــــحـــــطـــــات املــــعــــنــــونــــة،  ــلـ ــ ومـــــــــن خـــــــــالل تـ
ــة  ــيـ يــســتــحــضــر الـــكـــاتـــب مـــن تــجــربــتــه اإلذاعـ
التجارب  الكثير من  الخاصة،  اإلذاعـــات  في 
الـــقـــويـــة، واملــحــبــطــة، ويـــرصـــدهـــا فـــي كــتــاب 

»املكرفون يتحرر«.
ــة 1971  ــنــ ــوة )مـــــــن مــــوالــــيــــد ســ ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ وعـ
بـــمـــديـــنـــة الــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء(، مــــعــــًدا ومـــقـــدم 
بــرامــج فــي إذاعـــة »عــني الــشــق« مــن ضمنها 
برنامج »فــضــاءات«، قبل أن يلتحق بإذاعة 
النشرات  ليقدم  البيضاء  بالدار  »أطلنتيك« 
اإلخــــبــــاريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، ويـــشـــغـــل بـــعـــد ذلـــك 
 
ً
مسؤولية التحرير في مرحلة الحقة. إضافة

إلـــــى إســـهـــامـــاتـــه فــــي الـــصـــحـــافـــة املــكــتــوبــة، 
مـــثـــل »أنــــــــــوال«، و»األنــــــــــــوار«، و»املـــنـــظـــمـــة«، 
و»السياسة الجديدة«، كما أدار مجلة فنية 
متخصصة، منذ سنة 2000. ومن إصداراته 
البحر«  يحرس  »رجــل  بعنوان  نثري  كتاب 

في عام 2004.
اإلذاعــة  الحكومية هي  اإلذاعـــات   

ّ
أن ُيذكر 

الوطنية املغربية التي تأسست منذ 1928 
كأول إذاعة في املغرب، وتتبعها شني أنتر 
ـــة محمد الـــســـادس لــلــقــرآن،  الــدولــيــة، إذاعـ
طنجة،  إذاعـــة  العيون،  إذاعـــة  األمازيغية، 
وإذاعــة الــدار البيضاء. وبعد قــرار تحرير 
األثير من قبضة الحكومة انضمت إليها 
إذاعـــــات خــاصــة هـــي هــيــت راديـــــو، راديـــو 
ــو بـــالس،  ــ ــم، راديــ ــ ــ ــو دوزيـ ــ أطــلــنــتــيــك، راديــ
أصوات، راديو مارس، ميد راديو، ميدي1، 
شذى إف إم، وليكس راديو، بينما انطلقت 
قبل فــتــرة إذاعـــة »إن آر جــي« املــغــرب لكن 

على اإلنترنت فقط.

أكثر من 300 قتيل خالل األسبوع الماضي )عبدالمنام عيسى/فرانس برس(

في أروقة إذاعة »أطلنتيك« )عبدالحق سنة/فرانس برس(

ينقل اإلعالم الغربي ومواقع التواصل االجتماعي، صرخة الغوطة وصور قتالها إلى العالم، من دون أّي تحّرك للمجتمع الدولي، 
لتبقى كلمات السوريين وحيدة
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تقول أبيض: »في مسرحية »حبيبتي ارجعي 
عـــالـــتـــخـــت« الـــتـــي قـــدمـــنـــاهـــا مــــؤخــــرًا، والـــتـــي 
مراقبة  فيها  السينوغرافيا  لنا  تتيح  كــانــت 
انــطــبــاعــات الــجــمــهــور، كــنــت أشــاهــد الغالبية 
يــضــحــكــون طــيــلــة الـــوقـــت، ولـــكـــن عــنــدمــا كنا 
آنــد آيه«  نصل في نهاية العرض إلــى »الكيو 
ويبدأ النقاش، كان الجمهور يحتد ويناقش 
قــضــيــة الـــعـــرض بــجــديــة. ولـــذلـــك ال أعــتــقــد أن 
يكون  فقد  مضمونها،  يلغي  املسرحية  شكل 

شكل املسرحية مضحكًا، ولكن ذلك ال يفرغها 
ــر  ــن مـــحـــتـــواهـــا الــــــذي تـــنـــاقـــشـــه؛ وهــــــذا األمــ مــ
اكتشفته مع مسرحيات رفيق علي أحمد التي 
كوميدي؛  بقالب  مهمة  قضايا  تناقش  كانت 
واكتشفت من خالل متابعتي له أن الجمهور 
ــى املـــســـرحـــيـــات  ــ ــًا إلــ ــمـــومـ الـــلـــبـــنـــانـــي يـــمـــيـــل عـ
ــع بــمــضــمــون جـــدي. 

ّ
الــكــومــيــديــة الـــتـــي تــتــمــت

وبالنسبة لي، فأنا أهتم أواًل وأخيرًا بمعالجة 
وإيصالها  الــعــرض،  يتناولها  الــتــي  القضية 

عمر بقبوق

ــوام األخـــيـــرة، ســطــع نجم  ــ فـــي األعــ
املخرجة اللبنانية لينا أبيض في 
تمّكنت   

ْ
إذ اللبناني.  املــســرح  عالم 

تقديمها  بعد  كبيرة  جماهيرية  اكتساب  من 
عددًا كبيرًا من العروض الناجحة، مثل »أالقي 
زيك فني يا علي« و»هيدا مش فيلم مصري«. 
ومــــن خــــالل مــتــابــعــة نـــتـــاج أبـــيـــض املــســرحــي 
الغزير مؤخرًا من املمكن أن نمّيز بني خطني 
ــواٍز فــي  ــتــ أســـاســـيـــني تــســيــر فــيــهــمــا أبـــيـــض بــ
بعروض  ل 

ّ
يتمث األول،  املــســرحــيــة.  تجربتها 

جــادة،  قضايا  أبيض  فيها  تناقش  مسرحية 
مــثــل قــضــيــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي مــســرحــيــة 
الغزالن«، وقضية مرضى السرطان في  »نوم 
مــســرحــيــة »وصــفــولــي الــصــبــر«. وفـــي الــوقــت 
ذاتــــــه، تــســيــر أبـــيـــض بــخــط مـــــــواٍز، تـــقـــدم فيه 
عـــروضـــًا مــســرحــيــة مــتــزنــة ولــكــنــهــا مــســلــيــة، 
الكوميدي، مثل عروض  الطابع  يغلب عليها 
و»ما  و»قــفــص«  عالتخت«  ارجعي  »حبيبتي 

فينا ندفع ما رح ندفع«. 
الــجــديــد« بلينا أبــيــض، وفي  التقت »الــعــربــي 
النقاش حول األنماط املسرحية التي تقدمها 

أوضح الزق أن عمله 
يكمن في 3 عناصر: 

الدمج والسرعة واإلخفاء

الشكل الكوميدي 
ال يفّرغ المسرحيّة من 

مضمونها الجدي

حصد محمد سعد 
جائزة أفضل ممثل عن 

دوره في »الكنز«
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إلى الجمهور، ســواء كان ذلك بقالب مضحك 
بــأن تقسيم عملي  أنــنــي أعتقد  بــدونــه. إال  أو 
إلــى خطني متباينني فيه شــيء من  املسرحي 
الــصــحــة، فــقــبــل أن أقــــدم مــســرحــيــتــي »قــفــص« 
و»مــا فينا ندفع ما رح ندفع« كنت قد قدمت 
قبلها خمسة عروض جدية، وأخبرني بعض 
ذلك،  بعد  أعمالي  يتابعوا  لن  أنهم  الحضور 
بسبب سوداويتها وقساوتها، كان ذلك بعد 
عــــرض »نــــوم الــــغــــزالن« بــالــتــحــديــد. وعــنــدهــا 

بدأت بالعمل على مسرحية »قفص«، وجربت 
ــى مــســاحــة  ــ ــانـــة حـــــــداد إلــ ــمـ أن أدفـــــــع نــــص جـ
مــضــحــكــة ال يــتــضــمــنــهــا الـــنـــص، وخــصــوصــًا 
أن مــكــان الـــعـــرض، أي »مــتــرو املــديــنــة«، عــّود 
جمهوره على نمط خفيف من املسرح، وتكثر 
والكباريه، وذلــك ما  املوسيقية  العروض  فيه 
جعلني أشعر بأن املكان غير قابل الستيعاب 
عرض جدي، ربما املكان هو الذي فرض علينا 
الــشــكــل املـــســـرحـــي. ولـــكـــن ال يــمــكــن أن نصف 
عرض »قفص« بأنه عرض كوميدي باملطلق، 
فهو مكون من خمسة مونولوجات منفصلة، 
اثنان منها فقط يبدوان أقرب إلى الكوميديا، 
 لـــم يــكــن فــيــه ما 

ً
فــمــقــطــع الــفــتــاة املــثــلــيــة مــثــال

، وحتى املقاطع املضحكة كانت 
ً
يضحك فعال

ولم  تقليدية،  كوميديا  تكن  ولــم  »ساتيريك« 
أتصور في مرحلة إعــداد النص أن الجمهور 
سيضحك على العرض بهذه الطريقة. أعتقد 
أن الجمهور بــدأ بالضحك مــع دخــول داريــن، 
كان  وربما  الحب،  تفتقد  التي  البدينة  الفتاة 
الثقافية،  الجمهور  بخلفية  مرتبطًا  الضحك 
فـــالـــغـــالـــبـــيـــة يـــعـــتـــقـــدون بـــــأن ثـــنـــائـــيـــة الـــفـــتـــاة 
البدينة والحب هي متجذرة بالكوميديا، بل 
األحــيــان  مــن  كثير  فــي  اللبناني  الجمهور  إن 
يضحك ملجرد وقوف امرأة بدينة على خشبة 
املـــســـرح؛ فــفــي مــســرحــيــتــي »بــــس أنــــا بــحــبــك« 
داريــن  فيها  قامت  إعــادتــهــا،  التي نعمل على 
بــــأداء دور امــــرأة تــم تعنيفها، ولـــم يــكــن هــذا 
التعنيف مرتبطًا بشكلها، ولكن أثناء أدائها 
ــد ما  ــيـ ــولـــوج قــــال أحــــد الـــحـــاضـــريـــن »أكـ ــونـ املـ
رح يــحــبــك، مــش شــايــفــة شــكــلــك«، لــيــؤكــد هــذا 
الجمهور  لدى  السائدة  النظرة  التعليق على 
في  يرغبون  إنهم  إذ  البدينات،  املمثالت  عــن 
الفشل  وقصص  البدينات،  ــأدوار  بـ حصرهن 

الرومانسية.
ــن خـــالل  ــاول مــ ــحــ وعـــمـــا إذا كـــانـــت أبـــيـــض تــ
النمطية  الـــصـــور  بــعــض  تــغــّيــر  أن  عــروضــهــا 
السائدة في املجتمع، تكمل أبيض: »ال أعتقد 
أن تغيير الــصــورة الــســائــدة أمــر ســهــل، فهذه 
الصورة هي نتيجة لسنوات طويلة من العمل 
في امليديا، ولكن أنا كمخرجة أحــاول أن أبدأ 
التغيير من نفسي، فأنا ال أختار املمثل بحسب 
شكله، وبحسب األدوار التي تليق له بحسب 
العرف السائد، بل إن إمكانات املمثل وجودته 
هي التي تحدد األدوار واملمثلني في عروضي. 
فهي  النمطية  الصورة  تغيير  إلــى  وبالنسبة 
ــوم  ــي املــــواضــــيــــع املــــحــــدثــــة، فـــفـــي »نــ أســـهـــل فــ
السائدة  الــصــورة  نغّير  أن  حاولنا  الــغــزالن« 
عـــن الـــســـوريـــني، وذلـــــك أســـهـــل بــالــتــأكــيــد من 
تغيير الصورة النمطية السائدة عن الفتيات 
الــبــديــنــات نــظــرًا إلـــى حــداثــة املـــوضـــوع، ولكن 
ذلك ال يعني أن املسرح غير قادر على تغيير 
ما  وإذا  والراسخة.  القديمة  النمطية  الصور 
بالسؤال  النمطية  الــصــورة  مــوضــوع  ربطنا 
السابق، فيجب أن أشير إلى أن بعضهم لم ير 
مقطع داريـــن فــي مسرحية »قــفــص« مضحكًا 
البدينات من  الفتيات  باألصل، فهناك بعض 
وأخبرونا  معنا  تواصلوا  اللواتي  الجمهور 
بـــأن املــقــطــع الـــخـــاص بـــداريـــن أبــكــاهــن، وبـــأن 
داريــن تمّكنت من تجسيد وجعهن، فمن غير 
املمكن أن نتعامل مع الجمهور ككتلة، تضحك 

وتتألم لنفس األسباب«.
ها ال تتقّصد في عروضها 

ّ
وتشير أبيض إلى أن

ــا أحــــــاول مــنــاقــشــة  ــمــ صــنــاعــة الـــضـــحـــك، و»إنــ
الــعــاهــرة في  قضايا إنــســانــيــة، وحــتــى مقطع 
»قفص« التي أّدى دورها رجل، لم يكن اختيار 
املمثل نابعًا من البحث عن الكوميديا، بل كان 
مقترنًا بتهّربي من خجل املمثالت اللبنانيات 
من أداء أدوار كهذه، ومقترنًا كذلك بالصورة 
التي ظهرت بها العاهرات في أفالم »فيليني«، 
ــدْون مــفــتــقــدات األنـــوثـــة مــع تــقــّدم العمر،  إذ بــ
العمل مع  باإلضافة إلى رغبتي الخاصة في 

مارسيل حينها«.

A A

ــبـــوعـــني، أطــلــقــت املــغــنــيــة املــصــريــة،  مــنــذ أسـ
ــدًا، حــمــل اســم  ــديــ ــام، ألـــبـــومـــًا غــنــائــيــًا جــ ــغــ أنــ
اثنتي عشرة  األلبوم  تذكرني«. ويضم  »راح 
وهــي:  الخليجية،  باللهجة  جميعها  أغنية، 
ــــي«،  ــهـ ــ ــهــــجــــي«، »أشـــــــــوف نـــــجـــــوم«، »إلـ »ال تــ
ــروح«،  ــ ــن تــ ــ ــدى قـــلـــبـــه«، »ويــ ــ »الـــخـــيـــانـــة«، »هــ
ــــيء«، »يــوجــعــونــك«،  »تـــالقـــيـــنـــا«، »مـــجـــرد شــ
ــو تــحــلــف«، راح تــذكــرنــي« و»مــســتــحــيــل«.  »لـ
الــتــي تغني فيها  املـــرة األولــــى  وهـــذه ليست 
فيها  وتخصص  الخليجية،  باللهجة  أنغام 
 لــهــذه الــلــهــجــة، فــقــد ســبــق لها 

ً
ألــبــومــًا كــامــال

الخليجية  األلبومات  من  العديد  أنتجت  أن 
عــبــر مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة، املــمــتــدة مــنــذ عــام 
1987؛ وذلــك ابــتــداًء مــن ألــبــوم »شــيء ضــاع« 
بــكــره« 1998  بألبومي »خلي  ومـــرورًا   ،1994
الجديد  بألبومها  وانــتــهــاًء   ،1999 و»هيبة« 
أنغام  عـــودة  األلــبــوم  ل 

ّ
ليمث تــذكــرنــي«،  »راح 

إلى اللون الخليجي بعد غياب دام 19 سنة.

أسلوب عرض حديث
ــام فــــي ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد،  ــغــ ــبــــدو أن أنــ ويــ

الصورة  ُيحاكي  واحــد  ودمجها في مقطع 
ــاج،  ــتــ ــونــ ــج املــ ــ ــرامـ ــ ــن خــــــالل بـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
ــــدأ إتــــقــــان صـــنـــاعـــة الـــخـــدع  ــه بـ ــ مـــوضـــًحـــا أنـ
الــســيــنــمــائــيــة مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

املاضي.
ــال: »بـــعـــدمـــا  ــ ــجـ ــ ــه فــــي املـ ــاتــ يــــقــــول عــــن بــــدايــ
تـــحـــّدانـــي زمـــيـــلـــي عـــلـــى صـــنـــع أول مــشــهــد 
مـــن تــلــك الـــخـــدع، اســتــخــدمــت فــقــط هــاتــفــي 
ــذي اشــتــريــتــه بسعر  املــحــمــول والــحــامــل الــ
زهــيــد. وهــكــذا أقـــوم بتصوير هــذه األعــمــال 
ــكـــوادر من  بــنــفــســي، مــســتــوحــًيــا األفـــكـــار والـ
»بعد  الــزق:  بــي«. ويضيف  املحيطة  البيئة 
أول مــشــهــد نـــشـــرتـــه عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، كـــان 
الغالبية  لكن  سحر،  بأنه  يعتقدون  الناس 
بدأت  وبالفعل،  االستمرار،  على  شجعتني 
أعمل في هذا املجال، وصنعت حتى اآلن ما 
عبر  نشرتها  سينمائية  خــدعــة   20 يــقــارب 
صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل 

االجتماعي ويوتيوب«.

االنقطاع الكهربائي كعائق مستمر
الــزق على قناته  أحد املشاهد التي نشرها 
الهواء، ال  على يوتيوب، أظهرته طائًرا في 
يحمله أي جسم مساعد. وآخر كان يتجول 

غزة ـ جهاد عويص

ــتــــراف مــجــال  اهـــتـــدى مــحــمــود الـــــزق إلــــى احــ
ــِبــل 

َ
الـــخـــدع الــســيــنــمــائــيــة فـــي غــــزة بــعــدمــا ق

تــحــديــا مـــن زمــيــلــه فـــي الــعــمــل عــلــى مــحــاولــة 
ــدع الـــبـــصـــريـــة الــتــي  ــخــ ــن الــ ــان بـــعـــٍض مــ ــقــ إتــ
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــبـــر بـــرنـــامـــج مـ شـــاهـــدهـــا عـ
الناجحة  أولــى خطواته  ليضع  »يــوتــيــوب«، 
األولـــى من  الصناعة  العالم، وُيتقن  فــي هــذا 

نوعها في القطاع املحاصر.

من كليّة الزراعة 
إلى الخدع السينمائيَّة

الــتــحــدي األول، دفـــع بــالــزق إلـــى الـــعـــودة من 
عــمــلــه إلـــى املـــنـــزل ومـــنـــاداة أخـــيـــه، وتــصــويــر 
خـــدعـــة مـــن عــــدة مـــشـــاهـــد، صــــّورهــــا بــهــاتــفــه 
املحمول. ليغرق ساعتني في برامج املونتاج، 
محاواًل دمج تلك اللقطات في مشهد واحد، 
الــنــاجــح. نشرها  الــخــدعــة بشكلها  أظــهــر بــه 
بــعــدهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ا لــه إلكــمــال ذلـــك الــطــريــق. الــزق 

ً
لــتــكــون حــافــز

)29 عــاًمــا( مــن حــّي الشجاعية، والـــذي ُدمــر 
على  األخيرة  اإلسرائيلّية  بالحرب  غالبيته 
ـــا مـــجـــال الــتــصــمــيــم 

ً
غـــــزة، درس الـــــزق حـــديـــث

ــاج مـــن جــامــعــة األزهـــــــر، بــعــد رحــلــة  ــتـ ــونـ واملـ
لــم ُيكمل طريقه في  الــزراعــة.  دراســيــة بكلية 
م 

ّ
كلّية الزراعة، فاتًحا املجال لنفسه أمام تعل

خبايا املونتاج ذاتًيا عبر اإلنترنت، واستفاد 
من هذه الخبرة أثناء عمله باإلذاعة املحلية.

استيحاء األفكار من البيئة المحيطة
»العربي الجديد« ما يقوم به،  ُيعرف الزق لـ
الــواقــع،  أنــه تصوير عــدة مشاهد مــن  على 

تــحــاول أن تــتــمــاشــى مــع وســائــل االتــصــال 
الحديثة ومنابر العرض البديلة؛ فابتكرت 
أســلــوبــهــا الــجــديــد والـــخـــاص بــهــا بطريقة 
عـــــرض الـــفـــيـــديـــوهـــات املــــرافــــقــــة ألغــانــيــهــا، 
املنتجة عبر  التي نشرتها شركة »روتانا« 
حــســابــهــا الــرســمــي فـــي مــوقــع »يــوتــيــوب«. 
حيث تبدأ كل أغنية بلقطة فيديو قصيرة 
ومــتــقــطــعــة الـــتـــقـــطـــت فــــي جـــلـــســـة تــصــويــر 
ألنــغــام، تــرافــق املــوســيــقــى االفــتــتــاحــيــة لكل 
فتتوقف  بالغناء،  أنــغــام  تبدأ  حتى  أغنية، 
الصورة عند تلك اللحظة، مع ظهور كلمات 
األغنية على الشاشة، وتقتصر الحركة في 

الفيديو بعد ذلك على تبدل الكالم. 

تكرار وافتقاد للجّدة
ــواء كـــان شــكــل الـــعـــرض الــجــديــد الـــذي  ــ  وسـ
اختارته أنغام جذابًا أو جامدًا، إال أنه يتسم 
بــالــجــدة، عــلــى عــكــس املــوســيــقــى فــي معظم 
أغاني األلبوم التي تبدو مكررة ومستهلكة، 
وتــظــهــر كــنــســخ مــحــســنــة عـــن أغـــانـــي أنــغــام 
الخليجية في حقبة التسعينيات من حيث 
التوزيع املوسيقي وتقنيات التسجيل ليس 

إال. 
وكذلك ال يتناسب هذا التجديد بــدوره مع 
الــكــلــمــات الــتــي اخــتــارتــهــا أنــغــام فــي معظم 
أغنيات األلبوم، والتي تبدو بدورها نمطية 
األغــانــي تبدو  إن بعض  بــل  وغير مبتكرة؛ 
وكــأنــهــا تــرســخ بــعــض الــقــيــم الــرجــعــيــة في 
تــروح«،  »ويــن  كأغنية  العربية،  املجتمعات 
التي تبرر فيها املرأة للرجل تعدد الزوجات، 
حيث يرد في مطلع األغنية: »وين تروح ما 
يــمــديــك، لــو تــرقــى الــســمــا بــاچــيــك، حــتــى لو 

تحب ثاني، بشارك من يحبك فيك«.

إحساس دافئ وإمكانات صوتية عالية
 أكــثــر مــا يميز األلــبــوم هــو أداء أنــغــام ورقــة 
إحساسها ودفء صوتها الــذي يتماهى مع 
املوسيقى، والسيما في األغاني ذات اإليقاع 
الــبــطــيء. إال أن مشكلة أنــغــام األســاســيــة، ال 

تــزال هي ذاتها، وتنعكس بشكل واضــح في 
ألبومها الجديد؛ فمشكلتها بأنها في غالب 
األحيان ال تحسن االنتقاء، وغالبًا ما تختار 
أغاني ال تالئم إمكانياتها الصوتية العالية. 
ــم حــــضــــور اســـــم أنــــغــــام دائـــمـــًا  ــ ــ ــك، ورغـ ــ ــذلـ ــ ولـ

ــــدى أهــم  فـــي األوســــــاط الــفــنــيــة بــوصــفــهــا إحـ
يتم  قلما  أنــه  إال  العربية،  الغنائية  القامات 
تبلغ   

ْ
إذ الــغــزيــر،  نتاجها  رغــم  أغانيها،  ذكــر 

حصيلة نتاجها 24 ألبومًا خالل 31 سنة.
عمر...

في هواء حديقة منزله على العصا. ومشهٌد 
ــه بــأخــيــه عــبــر إخـــفـــائـــه مـــن مــكــان  تـــالعـــب بـ
جلوسه على إحدى كنبات البيت، وإعادته 
عــبــر نــفــضــه مـــن الــغــطــاء الــــذي كـــان يحمله 
بيديه. وتكمن صعوبة العمل لدى الزق في 
استحضار األفكار من املحيط، موضًحا أن 
عمله يكمن فــي ثــالثــة عــنــاصــر هــي الــدمــج 
الــذي  السيناريو  وعــن  واإلخــفــاء،  والسرعة 
الــخــدعــة، وأخـــيـــًرا كيفية عملها  ســيــتــنــاول 
عــلــى بـــرامـــج املـــونـــتـــاج. حــتــى أن الــكــهــربــاء 
ســبــبــت لـــه بــطــئــًا فـــي نــشــر أعـــمـــال جـــديـــدة، 
ــزة، ال  ــ ــع فـــي غـ ــ ــاعـــات وصــلــهــا األربــ كــــون سـ
فبداًل  واملــونــتــاج.  التصوير  ألعــمــال  تكفيه 
من أن يأخذ العمل الواحد نحو 3 ساعات، 
إلــى أسبوع، عــدا عن معيقات تتعلق  يمتد 
»مــحــيــط غـــزة الــضــيــق بــالــتــصــويــر، وعــدم  بـــ

تنوع املشاهد«.
يــني، 

ّ
تــلــك األزمـــــة املــمــتــدة أثـــرهـــا عــلــى الــغــز

عالجها الــزق فــي معاناته أثــنــاء اضــطــراره 
التي يقطن  البناية  إلى الصعود على درج 
ل املصعد الكهربائي بسبب 

ّ
فيها، بعد تعط

الــكــهــربــاء. وصــــّور ذلـــك بمشهد جــّســد فيه 
»األســـانـــســـيـــر«، كــمــدخــل لــــدرج يــصــعــد من 
خـــاللـــه عـــلـــى قـــدمـــيـــه نـــحـــو عــمــلــه فــــي أحـــد 
 عن 

ً
الـــطـــوابـــق الــعــلــيــا مـــن الـــبـــنـــايـــة. فـــضـــال

مشاكل أخرى تتعلق بانعدام مصادر الدعم 
لــلــمــواهــب املــتــنــوعــة فـــي غــــزة. ويــبــني الـــزق 
أنــه ال كليات ومعاهد متخصصة في مثل 
الفلسطينيني  عــمــل  ــطــور 

ُ
ت املـــجـــاالت،  ــذه  هـ

فــي الــقــطــاع، طــامــًحــا بـــأن يــكــون فــن الــخــدع 
إلــى شركات  لــه  يــطــرق  ــا 

ً
السينمائية طــريــق

إنتاج األفالم، لتوظيف ما يحترفه في بيئة 
حاضنة لذلك اإلبداع.

»راح تذكرني«... أنغام تعود لألغنية الخليجيةمحمود الزق... صانع الخدع السينمائية في غزة
أطلقت المغنية 

المصرية، أنغام، ألبومًا 
غنائيًا جديدًا، حمل اسم 

»راح تذكرني«، وهو 
مؤلّف من 12 أغنية، 
معظمها من اللون 

الخليجي

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

استطاع فيلم »الكنز« أن يكون الحصان الرابح في 
ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ44، والذي 
أقــيــم الــســبــت املـــاضـــي. وحــصــل الــعــمــل الــــذي سبق 
وحقق إيرادات كبيرة وأشاد به الجمهور والنقاد، 
على ست جوائز دفعه واحدة، وهي: أحسن مالبس 
وأحــســن تــصــويــر وأحــســن إخــــراج وأحــســن ديــكــور 
العمل،  وأحسن فيلم، باإلجماع. كما اقتنص بطل 
الــفــنــان الــعــائــد بــقــوة، محمد ســعــد، جــائــزة أحسن 
»العربي  تكريمه.  الســتــالم  بنفسه  وحضر  ممثل، 

الجديد« التقت سعد، عقب تلقيه الجائزة:

■ كــيــف تـــرى تــتــويــجــك بــجــائــزة أحــســن مــمــثــل عــن فيلم 
»الكنز«؟

أنا سعيد بهذا االستقبال الكبير للفيلم، وحصوله 
عــلــى خــمــس جــوائــز أخـــرى بــجــوار جــائــزتــي. ولكل 
الذي  لجمهوري  الجائزة  وأهــدي  مجتهد نصيب، 
صنعني، ودائــمــًا ما أجــده في ظهري، وشكرًا لكل 
شــخــص لـــه بــصــمــة فـــي هــــذا الــعــمــل بــجــزئــه األول. 
علينا  يعيد  أن  وتعالى  الله سبحانه  من  وأتمنى 
الجزء  عــرض  بعد  االستقبال  النجاح وحسن  هــذا 
ــن الــفــيــلــم، وأن نــتــقــابــل مـــن جـــديـــد بعد  الـــثـــانـــي مـ

حصول العمل على جوائز وتكريمات أخرى.

■ ومتى سيكون عرض الجزء الثاني؟
حتى اآلن، تقرر أن يكون الفيلم في عيد األضحى. 
ولكن ال أعرف هل سيتم الثبات على هذا التوقيت، 

العرض  فمسألة  تــغــيــيــرات.  أي  هــنــاك  أم سيكون 
ي التوزيع واإلنتاج.

َ
التجاري تخصُّ أكثر جهت

■ هل كنت تتوقع كل هذا النجاح؟
والتوفيق  النجاح  ع شيئًا. 

ّ
يتوق  

ٌ
إنسان ال يوجد 

 فرد 
ّ

 لنجاح كل
ً
منحة من الله أرسلها لنا تكليال

تعب واجتهد، حتى يلفت الفيلم األنظار إلى هذا 
الــحــّد، فنحن فعلنا كــل مــا فــي وســعــنــا والــبــاقــي 

يكون على ربنا.

تــمــّردت بشكل كبير على  أنــك  الكثيرون على  أجــمــع   ■
للجمهور  نفسك  وقــدمــت  جّسدتها،  الــتــي  األدوار  كــافــة 

بشكل يرونه ألول مرة، فهل كنت ُمتخّوفًا؟
ال.. لم أخف، ألن الفترة املاضية كلها كان التفكير 
يــشــغــلــنــي فـــي تــقــديــم شــــيء مــخــتــلــف، أتـــمـــّرد من 
خــاللــه عــلــى كــافــة مـــا قــدمــتــه مـــن أدوار وأعـــمـــال. 
لــكــنــي كــنــت فـــي انــتــظــار عــمــل جــيــد يــســتــطــيــع أن 
يجعلني أطمئن. والحمد لله كانت النتيجة جيدة 
وأرضتني وأرضت جمهوري الذي كان يريد مني 
تقديم مثل هذه الشخصيات منذ سنوات، وأِعُده 

أال أخذله في القادم أبدًا.

■ على مدار أفالمك، قدمت البطولة املطلقة، ألم تقلق من 
فكرة مشاركتك في بطولة جماعية من خالل »الكنز«؟

ــذا يــعــود إلـــى ســبــب قـــوي هــو أنــه  ال، نــهــائــيــًا، وهـ
يوجد معنا في الفيلم أسطورة من أساطير عالم 
اإلخراج السينمائي، وهو األستاذ شريف عرفة. 
وإذا ُوجــــد الــســبــب بــطــل الــعــجــب، فــهــو اســتــطــاع 
االســتــفــادة مــن كــل فــنــان شـــارك فــي العمل بشكل 

جيد. 
ــل الـــفـــنـــانـــني يـــنـــافـــســـون أنـــفـــســـهـــم، وال  وجـــعـــل كــ
الــفــنــانــني  مــــن  أي  مـــســـاحـــة دور  إلـــــى  يـــنـــظـــرون 
املــشــاركــني. فثقتنا بــه وبــقــدراتــه تكفي ألن نترك 
أيــٍد أمينة، وال   في 

ً
أننا فعال لــه. ونشعر  أنفسنا 

ي في بداية تصوير العمل أن 
ّ
أنسى أنه طلب من

أقلل بقدر ما أستطيع من الكوميديا في تقديمي 
لشخصية بشر الكتاتني، وهو ما حدث بالفعل 

وكانت النتيجة في صالحنا.

لك الشديد في عمل 
ّ
■ دائما ما تطاولك أقاويل حول تدخ

املخرج، فما رّدك؟
، فكل شخص في االستوديو له عمله 

ً
ليس تدخال

الخاص به، وقد تحدث شورى وتبادل آراء حول 
شـــيء مــا نــتــنــاقــش فــيــه، وهـــذا ال أعــتــقــد أبـــدًا أنــه 

يعني التدخل.

■ هل هناك مشروعات فنية جديدة في الفترة القادمة؟
 هناك اتفاق على عمل سينمائي، لكن ما زلنا في 
نتوصل  وحــني  »الــتــرابــيــزة«،  اجتماعات  مرحلة 

إلى اتفاق نهائي سيتم اإلعالن عن كل شيء.

ال أتقّصد في عروضي صناعة الضحك

أنغام )فيسبوك(

سيعرض الجزء 
الثاني من 
»الكنز« في عيد 
األضحى القادم 
)فيسبوك(

ينحدر الزق من حي الشجاعية الذي دّمر أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير )العربي الجديد(

تحاول أبيض أن تغيّر الصور النمطيّة في المجتمع )فيسبوك(

بعد  اكتسبت شعبيّة جماهيريّة  التي  أبيض،  لينا  اللبنانيّة،  بالمخرجة  الجديد«  »العربي  التقت 
عروضها الناجحة، إذ قّدمت مؤّخرًا مسرحيّة »حبيبتي ارجعي عالتخت«

لينا أبيض

سعد: لن أخذل جمهوري 

فنون وكوكتيل
من هنا

على الهامش

إصداربورتريه

عن الطريقة التي تختار 
النصوص المسرحية التي 
تقدمها والقضايا التي 

تتطرّق إليها تقول أبيض: 
»في الغالب تمثّل العروض 

التي أقدمها جوابًا عن 
قلق شخصي قد ُتثيره 

األحداث العامة، كما حدث 
في قضية السوريين وفي 
قضايا العنف ضد المرأة؛ 
ولكن ال يمكن أن أقول إن 

األحداث العامة التي ينقلها 
اإلعالم تشكل المصدر 
األساسي للقضايا التي 

أتطرق إليها في عروضي، 
بل في بعض األحيان أشعر 

بأن هذه القضايا ملّحة”.

أختار القضايا 
القلقة
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الذي تتولى إدارته دانيال ديفينتش، وهي 
الــقــّيــمــة عــلــى املـــعـــرض أيـــضـــا مـــع كـــاوديـــا 
زيـــفـــي، ومــــن مــتــاحــف عــاملــيــة ومــجــمــوعــات 
ــيـــري تـــيـــت« فـــي لــنــدن،  ــالـ ــة، مــثــل »غـ ــاّصــ خــ
واشنطن،  في  للفنون«  الوطني  و»املعرض 
و»متحف بوشكني« في موسكو، و»متحف 
و»متحف  هيوسنت،  فــي  الجميلة«  الفنون 
الوطنية  بــاولــو، و»املكتبة  « فــي ســاو 

ّ
الــفــن

الفرنسية« في باريس.
حساسية تولوز- لوترك، التي كان يخفيها 
وغريبة،  جــســورة  وضعيات  خلف  ت 

ّ
بتعن

املعرض  بالزائر عند مدخل  تــرّحــب  والــتــي 
عــبــر صـــور فــوتــوغــرافــيــة كــبــيــرة، أتــاحــت له 
قلب مدينة جامحة، شهوانية  إلــى  الولوج 
ــاريـــس، حيث  وتــنــبــض بــالــحــيــاة، مــديــنــة بـ
كــــل الـــــدالئـــــل، مــــن وصـــــــول الـــســـيـــنـــمـــا، إلـــى 
الـــســـّيـــارات والــــدّراجــــات الــهــوائــيــة وغــيــرهــا 
بتغّيرات حاّدة  تنذر  كانت  االبتكارات،  من 

ومحمومة في أوروبا وباقي أرجاء العالم.
 كـــان قــد بـــدأ تمثيل الــحــيــاة الــيــومــيــة؛ 

ّ
الــفــن

»االستعمارية«،  والعظمة  واألّبــهــة  الــواقــع، 
واالنغماس في امللذات، أو باختصار، حياة 
لوترك  تولوز-  بــدأ  العصرية، حياة  املدينة 
ها تحاكي 

ّ
يجّسدها بتفاصيل بسيطة، لكن

وخال  الفوتوغرافية،  اللقطة  ــة 
ّ
ودق سرعة 

 
ً
ــزة، جـــعـــل مــــن نــفــســه »مــــراســــا ــيــ ــتـــرة وجــ فـ
ميدانيا« لعالم باريس السفلي الذي يغّص 
بــاملــحــافــظــني والــحــاملــني، وبــالــتــنــانــيــر التي 
تــــرفــــرف، وبـــاملـــابـــس الـــداخـــلـــيـــة واألفـــخـــاذ 
الرشيقة، وباألجواء املمزوجة برائحة التبغ 
املاجنة  والــصــرخــات  وبالضجيج  والــعــرق، 

بني جدران »موالن روج«.
لم يكن يخشى أن ُيشاهد »بني هؤالء«، ولم 
يــكــن يــخــشــى أن تــربــطــه صـــداقـــات مــع أكثر 
 
ّ
كن الاتي  الراقصات  الناس تهميشا، مثل 
ال  رقــصــة  وقــع  تثمل على  النفوس  يجعلن 

»كانكان«.
ــلــِهــمــة، تــجــد كل 

ُ
ــال امل ــمـ هــنــا، بـــني هــــذه األعـ

»العوالم العابرة«، النهاية املضطربة للقرن 
ببصيرة  البوهيمي  الــرســام  عــايــشــه  الـــذي 
 مـــثـــيـــلـــه، ُمــــعــــّبــــرًا عــنــه 

ّ
ــغــــف قــــــل ــــذة وشــ ــافـ ــ نـ

برسومات ولوحات وملصقات، استفزازية 
واللون  للشكل  متطّرفة  خاصة  وواقــعــيــة، 

والحركة.
في هذه األجواء الحالكة من الحياة الليلية، 
كان تولوز- لوترك يتحّرك بقامته القصيرة، 
ــن اإللــــــهــــــام، والـــتـــقـــاط  ــ بـــحـــثـــا عـ 152 ســــــم، 
ــلــة لـــديـــه، والـــعـــثـــور على 

ّ
املـــواضـــيـــع املــفــض

جوانب، عكرة في بعض األحيان، ببساطة 
مدهشة، ال أحــد قبله كــان قد سردها بتلك 
املــصــداقــيــة الــتــي ال تــحــتــاج إلــــى مــزيــد من 
ــواء  ــ ــاح. فـــي تــلــك الــبــيــئــات مـــن األضـ اإليــــضــ
مــاذًا  كــان يجد  الناعمة،  والــظــال  الخافتة 
ــــذي رافــــقــــه مــنــذ  ــّوه الــ ــشـ ــتـ لــلــتــخــفــيــف مــــن الـ

نعومة أظفاره.
كــان تــولــوز- لــوتــرك قــد ولــد بــمــرض وراثــي 
األقــــــــارب،  ــــى زواج  إلــ ــك  ــ نــــــــادر، ويــــرجــــع ذلــ
السفلية، بسبب  ــراف  األطــ نمو  أعـــاق  الـــذي 
الـــ14 كسرت ساقه،  تنّكس العظام. في سن 
فــاضــطــّر دائــمــا إلـــى الــتــحــرك مــســتــنــدًا على 

ميالنو ـ يوسف وّقاص

»دائما وفي كل مكان، حتى القبيح 
لــه جــوانــبــه الــفــاتــنــة، لـــذا سيكون 
مــــن املـــثـــيـــر ســـبـــرهـــا فــــي األمـــاكـــن 
التي لــم ياحظها أحــد مــن قــبــل«. هكذا كان 
يقول هنري دو تولوز- لوترك )1901-1864(، 
الـــفـــنـــان املـــرهـــف والــــراصــــد املـــذهـــل لــلــحــيــاة 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  البوهيمية فــي أواخـــر 
فــي مقهى شانتان  بــاريــس،  فــي  الليل  حياة 
الذي كان أحد زبائنه الدائمني، املكان املائم، 
كــمــا كــــان يـــقـــول، الكـــتـــشـــاف ذلــــك الــغــمــوض 
ــكــّون مــن سلسلة ال متناهية من 

ُ
امل املــدهــش 

الجمال والقبح والتنافر.
ــــي مــيــانــو  ــّصــــص الـــقـــصـــر املـــلـــكـــي فـ وقــــــد خــ
مــعــرضــا مــمــّيــزًا لــه بــعــنــوان »تـــولـــوز- لــوتــرك.. 
عوالم عــابــرة«، والــذي سيبقى مفتوحا حتى 
18 شـــبـــاط/ فــبــرايــر الـــجـــاري. يــضــّم املــعــرض 
عــا حــســب الثيمات، 

ّ
، مــوز

ً
أكــثــر مــن 250 عــمــا

بما في ذلك 35 لوحة زيتية، و22 لوحة مائية، 
ونقوشا  )ليتوغرافية(،  حجرية  ومطبوعات 
أكــوافــورِتــْه(،  أو  )التنميش  النتريك  بحمض 

وجميع امللصقات التي صّممها الفنان.
عدد كبير من هذه األعمال قادم من »متحف 
الفرنسية،  ألبي  مدينة  في  لوترك«  تولوز- 

نوال العلي

 
ً
في عــام 2013، ابتكرت ثــاث مــدّونــات منصة

أطلقن عليها »أون أورينت«، فتحنها اللتقاء 
العربي،  واملــشــرق  أفريقيا  شــمــال  مــن  فنانني 
الكتابة  متنّوعة؛  إبــداعــيــة  مــن حقول  قــادمــني 

واملوسيقى والسينما والغرافيتي والرسم.
من ضمن املشاريع التي أنتجتها هذه املنّصة 
فيلم بعنوان »رحلة« بدأ بسؤال »ما معنى أن 
الــســؤال إلــى وثائقي  تكون عــربــيــا؟«، وانتهى 
ــــرض الــفــيــلــم خمس  يـــحـــاول اإلجـــابـــة عـــنـــه. ُعـ
مرات في باريس خال كانون الثاني/ يناير 
آذار/  مــن  بـــدءًا  لــلــعــرض،  املـــاضـــي، وسينتقل 
ــاط، ومـــراكـــش،  ــربـ مــــارس املــقــبــل، تــبــاعــا فـــي الـ
وتونس، والجزائر، والقاهرة ثم دبي فبيروت 

 أخيرًا في عّمان.
ّ

ليحل
ــثــــاث: هـــاجـــر الــشــقــيــري  ــــات الــ ــدّونـ ــ ــلــت املـ

ّ
تــنــق

كمستكشفات  شيا،  وغيتا  عــجــاري  وأميمة 

ــرب والـــجـــزائـــر  ــغــ فــــي ســـتـــة بــــلــــدان عـــربـــيـــة )املــ
وســألــن  واألردن(،  ولــبــنــان  ومــصــر  وتـــونـــس 

 ثقافيا.
ً
السؤال نفسه لـ130 فنانا و30 فاعا

فــي حديث  الشقيري  هاجر  املخرجة  ــح 
ّ

تــوض
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اقـــتـــرحـــنـــا عــلــى قــــّراء  لــــ
ــن ثـــــاث ثــيــمــات  املـــــدّونـــــة اخـــتـــيـــار واحــــــــدة مــ
ملــنــاقــشــتــهــا وصـــنـــاعـــة فــيــلــم حـــولـــهـــا، بحيث 
يكون مشروع الوثائقي منبثقا من تساؤالت 
كــانــت وفقا  الــثــيــمــات  ــنـــاس«.  الـ حقيقية عــنــد 
ــيـــا: »مـــا  لــلــمــخــرجــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــوثـــائـــقـــي، شـ
الحديثة؟ ودور  العربية  الهوية  الذي يصوغ 
العربية،  املقاومة  الرقمي في صياغة  العصر 

ودور الثقافة في املدينة العربية«.
بالنسبة للثيمة األولى، تقول شيا في حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلــى هــذا االمــتــداد من  لـــ
املغرب إلى املشرق، يبدو مفهوم الهوية مختلفا 
في كل بلد، من حيث التنّوع اللغوي والتعّددية 
موزاييك  مثل  املشهد  يــبــدو  بحيث  الــديــنــيــة، 
يكشف عن اختافاته وتمظهراته أحيانا بشكل 
 

ّ
عنيف مثلما يحدث في الصراعات، مع أنه يظل

مصدرًا استثنائيا للتعّدد الثقافي«.
اقترحته  الـــذي  الثاني  للمحور  بالنسبة  أمــا 

مراسل ميداني لعالم باريس الـسفلي

»رحلة« فيلم وثائقي 
أنجزته ثالث مخرجات 
سافرن إلى ستة بلدان 

عربية بهدف البحث عن 
إجابات ألسئلة من قبيل: 
ما الذي يصوغ الهوية 

العربية الحديثة؟

يقيم »القصر الملكي« 
في ميالنو معرضًا 
مميّزًا يستعيد فيه 

الفنان الفرنسي بعنوان 
»تولوز- لوترك.. عوالم 
عابرة«، حتى 18 شباط/ 
فبراير الجاري، بأكثر من 
250 عمًال، موزّعًا بين 

اللوحة الزيتية والمائية، 
والمطبوعات والنقوش 

والملصقات

يسترجع الخطاط 
السوري عبيدة 

البنكي في حديثه 
مع »العربي الجديد« 
بداياته الفنيّة وتأثّره 

بمدارس مختلفة، 
وصوًال إلى رسمه 

»مصحف قطر« كامًال

رحلة تراث نقّدره في يوم وننساه في اليوم التالي

عبيدة البنكي  رحلة حروفّي إلى المصحف

عوالم عابرة  استعادة لوجود تولوز ـ لوترك السّري

يمثّل الواقع والعظمة 
»االستعمارية« واالنغماس 

في الملذات

أن تكون عربيًا يعني أنك 
تفهم شخصًا ال تشترك 

معه في الكثير

تأخذ اللوحة الحروفية 
جماليتها من الكتل 

واألبعاد واللون

يعتبره النقاد آخر فناني 
االنطباعية وما بعد 

االنطباعية

مثل فينسنت فان غوخ وبول غوغان، فّضل هنري دو تولوز- لوترك 
حين  وفي  العائلي.  المجتمع  من  الهرب  الخاصة،  طريقته  على 
وغوغان  غوخ  فان  دافــع  كان 
أو  الريفيين،  عــالــم  عــن  البحث 
المحيط  الغريبة في جزر  العوالم 
الـــهـــادئ، كـــان تــولــوز- لــوتــرك 
الدعارة  بيوت  عوالم  إلــى  هاربًا 
حيث  الترفيه،  وأماكن  الملتبسة 
والسكارى  المشرّدين  يلتقي  كان 
معهم  ليتقاسم  والمهّمشين، 
حياته  بـــل  ــه،  ــس ــي ــاس وأح ــه  ــنّ ف

بأكملها.

هروب إلى المهّمشين

2425
ثقافة

تشكيل

وثائقي

لقاء

فعاليات

عكاز. وهــو ينحدر من أصــول نبيلة، وكان 
ــده الـــكـــونـــت ألـــفـــونـــس دي  ــ قـــد ورث مـــن والــ
الرسم. وبعد مرحلة  تولوز- لوترك، شغف 
التعليم الكاسيكي، ابتدع أسلوبه الخاص 
ابتكار  الرسم حيث استطاع بواسطته  في 
صـــور مــتــجــّددة وملهمة لــلــواقــع الـــذي كــان 
يــعــيــش فــيــه ولــلــمــســتــقــبــل. قــضــى تـــولـــوز- 

املخرجات، فيناقش إن كان يمكن للتكنولوجيا 
»النهضة  لنوع من  أساسا  أن تشّكل  الرقمية 
ما شهدته  أن  الشقيري  تبنّي  عنه  الجديدة«، 
املنطقة في السنوات األخيرة كشف عن وجود 
حركة ثقافية من مختلف الحقول، وهذه بدت 
كما لو أنها وجدت أنماطا جديدة من التواصل 

وابتكرت تمثيات فنية وثقافية جديدة.
من جهتها، تتحّدث شيا عن أهمية التساؤل 
حول دور الثقافة في املدينة العربية، وترى »أنه 
يلعب دور الشاهد على الخيال الشعبي القوي 
وجمالياته. غير أن سؤال العمل الفني يطرح 
نفسه على الرغم من حقيقة أن العمارة والفنون 
والفنون الحرفية كانت في كثير من الحقب جزءًا 
من هذه املدن القديمة وملدة قرون«، وتكمل: »لكن 
هذا ال يمنع أن هذه املدن الجميلة، واملتمّردة 
أحــيــانــا، تسائل دائــمــا وتــشــّك فــي دور الفنان 

وقيمة عمله الفني بالنسبة للفضاء العام«.
»رحــلــة«،  وبــالــعــودة إلـــى الــســؤال األســاســي لـــ
االستطاع:  هــذا  نتيجة  الشقيري على  ق 

ّ
تعل

»وجــدنــا فــي هــذه الــرحــلــة أن معنى أن تكون 
عربيا هو مفهوم وشعور معقدان. من خال 
ســـؤال 130 فــنــانــا، خــرجــنــا مــن هـــذه التجربة 
أن ال أحــد لديه إجابة واضــحــة. لدينا شعور 
اللغة  بأننا وجدنا شيئا:  غير قابل للوصف 
الطّيعة، واألصوات واأللوان املشتركة، نوع من 
التراث نقّدره في يوم وننساه في اليوم التالي«.

لــوتــرك معظم حــيــاتــه الــقــصــيــرة )37 عــامــا( 
فــي حــي مــونــمــارتــر، فــي شـــارع أمــبــرويــس، 
بــالــقــرب مــن دور الـــدعـــارة، وأصــبــح ضيفا 
مواظبا على كباريه »موالن روج«، و»مولني 
ــوادي األخــــــــرى. كـــان  ــ ــنــ ــ ــ ــيـــت« وال ــالـ دي ال غـ
وراقصات  واملطربات  ات 

ّ
املمث رســم  يحّب 

األلــوان  ذات  الرمزية،  وملصقاته  الكانكان، 
املستوحاة  حة، 

ّ
املسط والخلفيات  الفاقعة 

جزئيا من املطبوعات اليابانية، كانت تزيد 
أكثر فأكثر من شعبيته في تلك البيئة، ومن 
دها في 

ّ
بني هؤالء نذكر جني أفريل، التي خل

اللتني  ثــم إيفيت غيلبرت،  لــوحــة،  أكــثــر مــن 
كانتا أيضا صديقتيه.

َعـــْرض مــســار املــعــرض يــتــّم مــن خــال نظرة 
ــِرك،  اســتــطــاعــيــة عــلــى عــائــلــة تــــولــــوز- لـــوتـ
ــد مــــن الــــشــــهــــادات الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة،  ــديـ ــعـ والـ
ــن مــن  ــكـ ــو وســـيـــلـــة لــــم يــســتــخــدمــهــا، ولـ ــ وهـ
الـــغـــريـــب أنــــه كــــان يـــحـــّب أن يــتــم تــصــويــره 
دائما بطريقة استفزازية وغير رصينة. ثم 
تتواصل الرسوم التوضيحية والرسومات 
تشكيله  فترة  إلــى  تنتمي  التي  والــلــوحــات 
الــبــدايــات، عبر رســوم لخيول متحّركة  فــي 

وغيرها من الحيوانات، ليرّكز بعدها على 
البورتريهات، واحــدة من أكثر الخصائص 
املمّيزة في أبحاثه، من بينها لوحة »هيلني 
السيد  فــي حديقة  و»امــــرأة   ،)1889( ــــِرْي« 

َ
ف

فوِرْست« )1891(.
ــّصـــص لــلــمــلــصــقــات  ــم يـــأتـــي الـــقـــســـم املـــخـ ثــ
ــة املــــجــــات، وهـــــو الـــنـــوع  ــفـ ــلـ الـــشـــهـــيـــرة وأغـ
الــذي كــان تــولــوز- لــوتــِرك أول مــن بــادر إلى 
رســمــه وتـــرويـــجـــه، تــجــاورهــا أيــضــا بعض 
املــطــبــوعــات الــيــابــانــيــة الـــنـــادرة والــثــمــيــنــة، 
التي كانت معروفة بالتأكيد من قبل الفنان، 
من  والكاملة  املثيرة  السلسلة  ذلــك  في  بما 
»ميزون فيرت« ألوتامارو التي يصّور فيها 
بــيــئــة بــيــوت الـــدعـــارة، مــعــروضــة فــي غرفة 

واحدة. 
ــرك، الــــــذي يـــعـــتـــبـــره الــنــقــاد  ــ ــوتـ ــ وتـــــولـــــوز- لـ
واحدًا من آخر فناني االنطباعية، وما بعد 
لفناني  االنطباعية أيضا، يبقى مثااًل حيا 
أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، أو بـــاألحـــرى 
الخاصة  الــذي عاش حياته  امللعون  الفنان 
ــه الــخــاص عــلــى مــســتــوى مــن املــشــاركــة 

ّ
وفــن

فة مع الواقع املحيط به.
ّ
العاطفية املكث

ما معنى أن تكون عربيًا؟

قوام الخّط كثرة المشّقة

تحت عنوان نشر الوثائق التاريخية في مصر بين تأصيل التاريخ وضوابط حرية 
تداول المعلومات، ُتعقد ندوة ينظمها المجلس األعلى للثقافة في القاهرة 
عند الرابعة من مساء اإلثنين 19 شباط/ فبراير الجاري، بمحاور من بينها: »الوثائق 

والمعرفة التاريخية«، و»تشريعات الوثائق والمعلومات بين اإلتاحة والتقييد«.

عند   ،181 طريق  فيلم  اهلل  رام  في  الثقافي  السكاكيني  خليل  مركز  يعرض 
السادسة من مساء غٍد الثالثاء. الفيلم للمخرجين ميشيل خليفي وإيال سيفان، 
العمل عبارة عن رحلة  أسابيع.  ويتكّون من ثالثة أجزاء ُتعرض على مدى ثالثة 
والقاضي   1947 عام   )181 )رقم  المتحدة  األمم  قرار  رسمها  التي  الحدود  على 

بتقسيم فلسطين.

في  الكالسيكية،  والموسيقى  األوبرا  في  المتخّصص  البستان  مهرجان  ينطلق 
المقبل.  آذار  الثالثاء ويتواصل حتى 21 مارس/  الثامنة من مساء غٍد  بيروت عند 
التظاهرة تحتفل بمرور 25 عامًا على انطالقها، وُتفَتتح بحفل لمجموعة من 
السوبرانو والتينور الذين جمعتهم فرقة سوينغلز )الصورة( في باريس عام 1962، 

ويؤّدون عددًا من مقطوعات المؤلّف الموسيقي األلماني باخ.

الثالثاء  الخامسة من مساء غٍد  المشرق في عّمان عند  دار  غاليري  يُفتتح في 
معرض نصف حقيقة للفنان األردني علي عمرو، ويستمر حتى الثامن من آذار/ 
مارس المقبل. ثيمة األعمال األساسية هي الُغراب، وحضوره في القصص الدينية 

والثقافة الشعبية واألساطير، ودالالته الرمزية وما تمثّله لدى اإلنسان.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

شـــغـــف بـــفـــن الــــخــــط فــــي طـــفـــولـــتـــه، وقــبــل 
أن يـــجـــلـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة فــي 
ــة، كـــان  ــ ــــوريـ مـــديـــنـــتـــه، ديـــــر الــــــــزور فــــي سـ
يسعى لــدخــول املــدرســة مــع والـــده املدير 
ــد املــعــلــمــني الــــذي  ــ ــيـــراقـــب حـــركـــة يــــد أحـ لـ
يتقن الخط، كيف يكتب، وكيف يستخدم 
القلم والحبر، وكيف تخرج من بني يديه 
السنوات في  لوحات حروفّية. ومنذ تلك 
عبيدة  اكتشف  املــاضــي،  القرن  ستينيات 

البنكي )دير الزور،
الــخــط. وفــي مسيرته  لفن   1964(، عشقه 
ــن، مـــــّر الــخــطــاط   ــفــ ــع هـــــذا الــ وتـــجـــربـــتـــه مــ
بمراحل  الـــدوحـــة،  فــي  ــقــيــم 

ُ
امل الخمسيني 

ــدة بـــلـــدان،  ــل فــيــهــا بـــني عــ
ّ
ـــات تــنــق

ّ
ومـــحـــط

فــصــقــل املــوهــبــة وحـــّصـــل اإلجـــــازة وأتــقــن 
الحرفة.

يــقــول الــبــنــكــي فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
ــد«: »ســــاعــــدنــــي وشـــّجـــعـــنـــي فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
البدايات، وجود مكتبة لدى والدي مليئة 
عة 

ّ
باملراجع املختلفة، تحوي عناوين موق

ــثــــال مــحــمــد  ــار الـــخـــطـــاطـــني، أمــ ــبـ ــم كـ ــاسـ بـ
البغدادي  الديراني وهاشم محمد  بدوي 
تقليد  على  أجهد  وكنت  إبراهيم،  وسيد 

هذه العناوين«.
فـــي مــرحــلــة الحـــقـــة، انــتــقــل الــبــنــكــي إلــى 
دمـــشـــق، وهـــنـــاك الــتــقــى بــخــطــاطــني من 
الــبــاري،  الــقــاضــي وأحــمــد  قبيل محمد 
ــارة تـــجـــربـــتـــهـــمـــا  ــ ــــصــ ــى عــ ــلــ ــل عــ ــ ــــصـ وحـ
ــل إلــــــى إســطــنــبــول  ــقـ ــتـ الـــخـــطـــّيـــة. ثــــم انـ
ــلـــخـــط  الـــــــتـــــــي يــــعــــتــــبــــرهــــا عـــــاصـــــمـــــة لـ
ــدادًا للحضارة  ــتـ امـ »كــونــهــا  لـــ الــعــربــي، 
الخطاطني  كبار  وتحتضن  العثمانية 
ــاك تــتــلــمــذ عـــلـــى يــد  ــنـ املـــخـــضـــرمـــني«. هـ
الخطاط حسن جلبي، ومنحه اإلجــازة 
يــقــول:  الـــعـــربـــي عــــام 1999.  الـــخـــط  فـــي 
»شهدت، في أثناء وجودي في عاصمة 
منها  عــديــدة،  عاملية  مسابقات  الــخــط، 
املــســابــقــة الــدولــيــة لــفــن الــخــط الــعــربــي، 
وهي متواصلة وتقام كل ثاث سنوات، 
ــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة فــــي خــمــس  وأحـــــــــرزت مــ
للتحكيم  اختياري  تم  وبعدها  دورات، 
ويقول  متتالية«.  دورات  خمس  أيــضــا 
البنكي إنه كان يميل في بداية مسيرته 
الفنّية، إلى املدرسة العراقية في الخط، 
له هاشم البغدادي، 

ّ
ها الذي يمث

ّ
في شق

قــبــل أن يــتــحــّول إلـــى مـــدرســـة الــخــطــاط 

الصفحة بالقلم العادي مسودة، وبعدها 
يكتبها بالشكل النهائي، ثم يبدأ مرحلة 
تــصــحــيــح الــــحــــروف وتــنــظــيــفــهــا ووضـــع 
الــحــروف،  على  والضبط  الشكل  عــامــات 
وتستغرق الصفحة الواحدة نحو ثماني 
ســاعــات مــن الــعــمــل املــتــواصــل. ويتعامل 
البنكي مع الحرف كأنه »روح تشّع نورًا«، 
يوفر  أن  بعد  الخط  يكتب  حسب وصفه. 
الــجــو الــــهــــادئ، يـــقـــول: »غــالــبــا مـــا أخــتــار 
األوقات املتأخرة من الليل، ساعات الصفاء 
والتركيز الذهني العالي، العتقادي أن ذلك 

ينعكس على الخط والعطاء«.
الحروفي  الــخــط  فــن  البنكي  عبيدة  يــرى 

بــل »تأخذ  قــد ال يكون لها معنى،  كتابة 
ــن الــكــتــل  ــة قــيــمــتــهــا الـــجـــمـــالـــيـــة مــ ــلـــوحـ الـ
»اللوحة  على عكس  والـــلـــون«،  واألبــعــاد 
الكاسيكية التي قد تأخذ عبارة لشاعر 
أو حكمة أو آيــة قرآنية«. ويــؤّكــد على أن 
تدريب  إلــى  يحتاج  الرياضة  مثل  الخط 
يومي، ويستشهد بقول أحد الخطاطني: 
ــّيــــز مــا  ــلـــّي خـــطـــوطـــي، أمــ »إذا عـــرضـــت عـ
أيــام  بقية  كتبته  السبت مما  يــوم  كتبته 
األســـبـــوع. ألنـــي أتــوقــف عــن الــكــتــابــة يــوم 
الــجــمــعــة، فــيــكــون خــطــي يـــوم الــســبــت أقــل 
البنكي  األيــــام«. يعيش  بقية  مــن  مــرونــة 
ــقــــول: »أحـــيـــانـــا إذا تـــركـــت فــتــرة  ذلـــــك، ويــ
ــطـــي فــي  ــكــــون خـ الــــتــــدريــــب املــــســــائــــيــــة، يــ
 مرونة، فقوام الخط في كثرة 

ّ
الصباح أقل

ة«.
ّ
املشق

عربيا  اهتماما  هناك  أن  البنكي،  ياحظ 
 فــي اآلونـــة األخــيــرة، على صعيد 

ّ
بــالــخــط

األفــراد ال املعاهد واملؤسسات، ويقول إن 
ــر لــيــس كــذلــك فــي الــبــلــدان اإلســامــيــة  األمـ

.
ً
األخرى غير العربية، إيران وتركيا مثا

الــتــركــي مــحــمــد شـــوقـــي. انــتــقــل البنكي 
إلـــى الــدوحــة قــبــل نــحــو 17 عــامــا، ويــقــول 
عن هذه املرحلة: »أعلنت »وزارة األوقاف 
ــة« الـــقـــطـــريـــة عــن  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ والــــــشــــــؤون اإلسـ
مسابقة لكتابة نسخة جديدة من القرآن 
الـــكـــريـــم، دعــــي إلــيــهــا نــحــو 120 خــطــاطــا 
مــن كــل الــعــالــم، مــمــن لــهــم مــســاهــمــات في 
خط النسخ تحديدًا، وجــرت على مراحل 
مــتــعــّددة فــي عــام 2001«. ويــضــيــف: »في 
سبعة  فـــاز  للمسابقة،  األولــــى  التصفية 
ــاطــــني مـــــن بـــــني هـــــــــؤالء املــــدعــــويــــن.  خــــطــ
اثــنــان كنت  فـــاز  الــثــانــيــة،  وفـــي التصفية 
 ،

ً
كاما املصحف  ا 

ّ
من كل  وكتب  أحدهما، 

وبــعــد التحكيم واملــفــاضــلــة، فــزت بشرف 
وقــد طبعت منه  قــطــر«،  كتابة »مصحف 
ثاث طبعات، األولى عام 2009 والثانية 

في 2011 والثالثة في 2015«.
ــــح الــبــنــكــي أن كــتــابــتــه املــصــحــف 

ّ
ويــــوض

ــنـــوات ونــصــف  اســتــغــرقــت نــحــو ثــــاث سـ
السنة من العمل املتواصل، وأنه كان يقوم 
بدراسة الصفحة من املصحف، ثم يكتب 

من المعرض )جوليا مانفييري(

عبيدة البنكي )العربي الجديد(

لقطة من الفيلم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

في ملعب 
»ستامفورد 
بريدج« ستكون 
األعين شاخصة 
إلى مباراة 
تشلسي أمام 
نظيره ويست 
بروميتش ألبيون 
في ختام 
الجولة السابعة 
والعشرين 
من الدوري 
اإلنكليزي. 
الجميع ينتظر 
صافرة الحكم 
لمعرفة ما 
سيقدمه 
البلوز، فنتيجة 
اللقاء ستكون 
ربما مصيرية 
للمدرب اإليطالي 
أنطونيو 
كونتي، إذ قد 
تعجل الخسارة 
في رحيله 
بعدما كان 
في الموسم 
الماضي بطًال 
للدوري.

كونتي عانى من نتائج سلبية في الفترة األخيرة )غلين كيرك/فرانس برس(

فرصة كونتي األخيرة؟

أكد العب ريال مدريد داني كارباخال أنه يشعر 
»الغضب« إزاء قرار االتحاد األوروبي لكرة  بـ

القدم )يويفا( باإلبقاء على عقوبة إيقافه ملباراة 
ثانية، ما سيمنعه من املشاركة في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان 
جيرمان. وذلك بعدما تعرض لعقوبة بسبب 

االشتباه في تعمده نيل بطاقة صفراء في مباراة 
فريقه أمام ابويل القبرصي في دور املجموعات 

بالتشامبيونز ليغ.

تغلب راسينغ على مضيفه أوليمبو بهدفني لواحد 
بالجولة الـ15 من الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة 

القدم. وحمل هدفا راسينغ في املباراة توقيع 
ليوناردو خيرمان سيغالي )د.58( وريكاردو 
سينتوريون )د.84( بينما جاء هدف صاحب 

األرض عبر فرانكو ترويانسكو )د.56(. وبفوزه 
للجولة الثانية على التوالي، رفع راسينغ رصيده 

إلى 22 نقطة باملركز الـ12 بينما تجمد رصيد 
أوليمبو عند تسع نقاط باملرتبة قبل األخيرة.

تمكن نيو أورليانز بيليكانز من تحقيق فوز 
صعب على بروكلني نتس بعد شوطني إضافيني 

بنتيجة 138-128، بفضل 44 نقطة لالعبه أنطوني 
ديفيس، وذلك في مباريات دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني. إلى ذلك، تمكن حامل اللقب 
غولدن ستايت ووريرز من حسم قمة املنطقة 

الغربية، بتغلبه على سان أنتونيو سبيرز بفارق 
مريح 122-105، وفاز داالس مافريكس على لوس 

أنجليس ليكرز 130 - 123.

كارباخال غاضب
لغيابه عن مباراة

سان جيرمان

راسينغ يحقق
فوزًا جديدًا في

الدوري األرجنتيني

ووريرز يهزم
سبيرز في قمة

المنطقة الغربية
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سينما

نديم جرجوره

ــتـــي ُيــعــلــن  ــرة الـــثـــانـــيـــة الـ ــ ــا املــ إنـــهـ
لويس  ـ  داي  دانــيــال  املمثل  فيها 
)مواليد لندن، 29 إبريل/ نيسان 
فاألولى تعود  التمثيل.  اعتزال  نّيته   )1957
ـــ 20، بعد  إلــــى نــهــايــة تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــ
»املـــالكـــم« )1997(  لــــ الــتــصــويــر »الـــعـــاصـــف« 
بإدارته  الــذي عمل   ،)1949( لجيم شيريدان 
في »قدمي الُيسرى« )1989( و»باسم األب« 
مبّينًا  إيطاليا،  إلــى  انتقل  يومها،   .)1993(

عن رغبته في أن ُيصبح »صانع أحذية«.
»تلبية«  السينما،  بالتوهات  إلى  عاد  لكنه 
لــرغــبــة مــارتــن ســكــورســيــزي )1942( فــي أن 
ار(، في 

ّ
يـــؤّدي دور ويليام كاتنغ )ِبــل الــجــز

داي  م  ــدَّ ــ »قـ  :)2002( نـــيـــويـــورك«  »عــصــابــات 
لويس أحد عروضه األكثر هذيانّية، بتأديته 
)فــريــدريــك فوبير،  ــوّي«  ار دمــ

ّ
شخصية جـــز

»بــرومــيــيــر«،  الــشــهــريــة  السينمائية  املــجــلــة 
فبراير/ شباط 2018(.

متابعو حركة اإلنتاج السينمائي معتادون 
عــلــى االســتــمــاع إلـــى تــصــريــحــاٍت ُمــشــابــهــة، 

لكنهم يعتبرونها »مجّرد كالٍم في الهواء«. 
ــالـــة فــــرانــــك ســيــنــاتــرا  ــتـــعـــاد حـ بــعــضــهــم اسـ
إنــه   ،1971 ــام  عـ ــال،  قــ الــــذي   ،)1998 ـ   1915(
ٍم في رياضة  »ُمتعٌب«، وإنه يريد تحقيق تقدِّ
الـ »غولف«، وإنه يريد »االنسحاب بهدوء«. 
بـــعـــد عـــامـــني اثـــنـــني فـــقـــط، أعـــلـــن أنـــــه »غــيــر 
مــوهــوٍب« فــي هــذه الــريــاضــة: »لـــذا، سأعود 

إلى العمل«.
في السينما، هناك أناس »يعشقون ممارسة 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة: إعــــــالن االعـــــتـــــزال فــــي لــحــظــة 
صاخبة بالنشاط، لرفع نسبة الشعبّية، أو 
لتفعيل جوالت ترويجية، أو لتسليِط مزيٍد 
د عاملون في  من األضــواء عليهم«، كما ُيــردِّ
ستيفن  حــاالت  متذّكرين  السينما،  صناعة 
ســودربــيــرغ )1963( ولـــوك بــوّســون )1959( 

وهاياوو ميازاكي )1941(.
يــبــدو األمـــر محسوًما، بالنسبة  املــــّرة،  هــذه 
ــال داي ـــــ لـــويـــس، الـــــذي أعـــلـــن أن  ــيــ إلــــى دانــ
توماس  لبول   )2017( الوهمية«  »الــخــيــوط 
أندرسن )1970(، سيكون فيلمه األخير: »إنه 
ة«، كما قال مقّربون إليه؛ أو كما 

ّ
ال يمزح البت

كتب فريدريك فوبير نفسه: »اإلعالن الجديد 
برم، الذي 

ُ
عن وداعه السينما ُيشبه القرار امل

لغاربو«. فغريتا غاربو  أبـــًدا،  عــودة عنه  ال 
السينما  عــن  ــًيــا 

ّ
كــل ابــتــعــدت   )1990 ـ   1905(

واالجتماع واإلعالم، بعد شرائها منزاًل في 
الــفــائــت،  الــقــرن  فــي خمسينيات  نــيــويــورك، 
وإقامتها فيه حتى رحيلها، بعد اعتبارها 
ـ 1945(  الــثــانــيــة )1939  الــعــاملــيــة  الــحــرب  أن 
زلزلت العالم إلى األبد، وأن ألفالمها »مكانة 
خاّصة في التاريخ«، وأنها »تكسب قيمتها 
ــا«. قــــرار غـــاربـــو نـــاتـــٌج مـــن تــعــبــهــا من  ــًمــ دائــ
املهنة، ومن ضغوط مفرطة عليها، كما قيل 
الوهمية«،  »الخيوط  توليفه  أثــنــاء  حينها. 

ثاني تعاون له مع دانــيــال داي لويس بعد 
إلى  تناهى   ،)2007( دمـــاء«  هناك  »ستكون 
ســمــع بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـن خــبــر اعــتــزال 
داي ـ لويس، الحامل 3 جوائز »أوسكار« في 
الــُيــســرى« )دورة  أفــضــل ممثل: »قــدمــي  فئة 
عــام 1990(، و»ســتــكــون هــنــاك دمـــاء« )دورة 
لستيفن   )2012( و»لــيــنــكــولــن«   ،)2008 عـــام 
سبيلبيرغ )دورة عام 2013(: »حينها، أصّر 
داي ـ لويس على تأكيد الخبر، وعلى القول 
ق 

ِّ
إن القرار شخصيٌّ جًدا، وعلى أنه لن ُيعل

على املوضوع أبًدا«.
ــثـــانـــي 2017،  الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/   28 فــــي 
استعاد املمثل، في حوار منشور في املجلة 
املــتــخــّصــصــة   ،”W“ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ الـــشـــهـــريـــة 
باألزياء، قراره هذا: »قبل تصوير »الخيوط 

ف عن 
ّ
لــم أكــن أعــرف أنــي سأتوق الوهمية«، 

أثــنــاء  ــا،  وأنــ بـــول  كــثــيــًرا،  التمثيل. ضحكنا 
ـــفـــنـــا عــــن الــضــحــك، 

ّ
ــم، تـــوق ــ الـــتـــحـــضـــيـــرات. ثـ

وغــرقــنــا فـــي شـــعـــوٍر كــبــيــٍر مـــن الـــحـــزن. هــذا 
درك ما الذي أنجبناه. هذا 

ُ
جاءنا فجأة: لم ن

يصُعُب العيش معه. هذا ال يزال لغاية اآلن 
يصُعُب العيش معه«. ثم قال: »هذه الرغبة 
ة. 

ّ
ف انغرست فّي، ولم تتركني البت

ّ
في التوق

لن أشاهد »الخيوط الوهمية«. لم ُيغادرني 
الحزن«.

 مــطــلــق في 
ٌ

ــئـــاٌب أو احــــتــــراق ــتـ اكـ ضـــجـــٌر أو 
املهنة؟

تـــســـاؤالت ـ ألـــغـــاز، ُيــمــكــن اخــتــزالــهــا بــواحــٍد 
واقعّي: »ما الذي جرى أثناء التصوير، كي 
ها رأًســا على عقب، بشكل 

ّ
تنقلب األمــور كل

ــيـــال داي ـ لــويــس إلــى  مــفــاجــئ، مـــا دفـــع دانـ
 
ٌ
االســـتـــســـالم«؟ املـــعـــروف أن املــمــثــل مــنــخــرط

ــوافـــق عــلــى تــأديــتــه.  ــيــتــه فـــي أي دور يـ
ّ
بــكــل

يغوص فيه حتى الثمالة، ويشتغل تفاصيله 
اّمــحــاء ذاتــّي  ب منه نوًعا من 

ّ
بحرفية تتطل

وروحـــهـــا ومسالكها  الــشــخــصــيــة  ملــصــلــحــة 
هــذا  باتها. 

ّ
ومتطل وأهــوائــهــا  وتــصــّرفــاتــهــا 

ُمــنــهــٌك لــلــغــايــة. يــقــول أنـــدرســـن إنـــه »يعشق 

التمثيل إلى درجة أن التمثيل يلتهمه، وهذا 
عة«. ربما لهذا، 

ّ
يؤّدي إلى عواقب غير متوق

اكتفى املمثل بـ7 أفالٍم فقط في 20 عاًما. 
الوهمية«   شــيء، سيبقى »الخيوط 

ّ
رغم كل

ِهد 
َ

الــذي ش »الفيلم  السينمائي  التاريخ  في 
التمثيل  التي أصابت شعلة  ح، 

ّ
الترن لحظة 

لدى دانيال داي ـ لويس، قبل أن تخمد«.
الهليون«  »طــبــخ   مشهد 

ّ
إن أنــدرســن  يــقــول 

ــرار«، وفـــيـــه يظهر  ــ ــقـ ــ ــــخــــاذ الـ
ّ
هـــو »مــشــهــد ات

وهما   )1983( كريبس  وفيكي  لويس  ـ  داي 
يتجادالن حول كيفية إعداد صحن الهليون، 
»يبدو غبّيا قول هذا«،  بالزبدة:  أو  بالزيت 
ــا: »لكن 

ً
كــمــا كــتــب فــريــدريــك فــوبــيــر، مــضــيــف

مشهور  عــن سينمائّي  م 
ّ
نتكل أنــنــا  تــذّكــروا 

)ماغنوليا،  ضفادع  هطول  مشهد  بصنعه 
»السعي  حــول  »أوديــســه«  وبإنهائه   ،)1999
وراء الـــذهـــب« فـــي صــالــة »بــولــيــنــغ«، حيث 
يصيح املمثل بجملته الخالدة: »أنا أحتسي 

َبنك املخفوق« )ستكون هناك دماء(«.
َ
ل

أو ال،  الـــهـــلـــيـــون«  »إعـــــــداد  الــســبــب  يــكــن   
ْ
إن

قـــرار  ـ أن   
ّ

لــغــايــة اآلن عــلــى األقـــــل ـ  فـــاملـــؤّكـــد 
 التمثيل أحد 

ّ
«. هذا ُيفِقد فن االعتزال »نهائيٌّ

كباره، باكرًا.

هل انطفأت 
شعلة 

التمثيل؟

اعتزال دانيال داي ـ لويس

دانيال داي ـ لويس في »الخيوط الوهمية« لبول توماس أندرسن )فيسبوك(

)Getty/شادويك بوسمان بطل »الفهد األسود« لراين كوغلر )غاريث كاترمول
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ما يحدث في هوليوود ُيمكن أن يحصل في أي مجتمع، ما إْن 
أن نعمل على تحسني وضع  السلطة. علينا  إلــى  الرجال  يصل 
الجماعات  ل 

ّ
تتمث أن  الكالم عالًيا، وعلى  النساء وتمكينهّن من 

صبح 
ُ
ها في تلك الصناعة. فعندما ترتفع أصــواٌت متعّددة، ت

ّ
كل

العالقة بالعالم أكثر صّحية.
جيسيكا شاستن

ال أشعر أني تعّرضت لسوء معاملة )كانت من أوائــل املمثالت 
اللواتي كشفن عن تعّرضهن لإلساءة من ِقَبل ألفرد هيتشكوك(. 
أني  إلــى  ــًزا، فهذا عــائــٌد بالضبط  أو رمـ  

ً
مــثــاال إْن أصبحُت  لكن، 

أدركُت سريًعا كيفية إقامة حاجز ال ُيمكن اختراقه بني املقبول 
وغير املقبول. هذا األمر كان بمثابة إلهاٍم لنساء كثيرات.

تيبي هاْدِرن

لو أن هناك خمسني باملئة من النساء العامالت في حقول اإلنتاج 
واإلخراج والتوزيع واالستثمار وصناعة القرار، فإن إشكاليات 
 

ّ
حل

ُ
الشاشة ست واألقليات على  املــرأة  وتمثيل  الصورة  صناعة 

أنــا أرغــب فــي االستماع إلــى أصـــوات النساء  مــن تلقاء نفسها. 
ه 

ّ
والسود والعرب واملحّجبات وغيرهم، ملعرفة ما ُيمكن لهذا كل

أن ُينِتَجه كُصوٍر وكخطاب.
ريبيكا زلوتوفسكي

ؤّدي ساندرا بولوك دور شقيقة 
ُ
في »أوشن 8« لغاري روّس، ت

ــًدا، أثــنــاء  ــن، الــتــي تعمل عــلــى ســرقــة قـــالدة ثمينة جــ دانـــي أوشــ
احتفاٍل كبير ُيقام في »متحف متروبوليتان للفّن« في نيويورك. 
السابق.  الثأر من صديقها  إلــى  نفسه،  الوقت  في  تسعى،  كما 
ا من 7 سارقات هّن صديقات لها، بينهّن كايت 

ً
ل فريق

ِّ
شك

ُ
لهذا، ت

بالنشيت وريهانا وهيلينا بونهام كارتر.

ل 
ّ
فــي »حــيــاة جــون أف. دونــوفــون ومــوتــه« لكزافييه دوالن، تمث

ســوزان ســارانــدون دوًرا أساسًيا: بعد 10 أعــوام على رحيل 
 شـــاب مـــراســـالت مــكــتــوبــة بينه 

ٌ
ــر مــمــثــل

ّ
نــجــم تــلــفــزيــونــي، يــتــذك

وبني الراحل، وُمحافظ على سّريتها منذ زمٍن بعيد، ويستعيد 
تأثيراتها على حياتهما مًعا.

ل ميشيل بفايفر في فيلٍم جديد، يرتكز على شخصيات 
ِّ
مث

ُ
ت

األبــطــال الــخــارقــني، ويــحــمــل عــنــوان »الــرجــل ـ النملة والـــدّبـــور«، 
الحديدي  الــرجــل  بــني  املــواجــهــة  فــي  ريــد: بعد مشاركته  لَبْيتون 
ر سكوت النغ/ الرجل النملة أن يعيش حياة  وكابنت أميركا، ُيقرِّ
ف بها، فال 

َّ
هادئة مع كايسي. لكن مهّمة خطرة وضرورية ُيكل

يستطيع التنّصل منها أبًدا.

قرارٌ حاسم يُفقد
فّن التمثيل أحد أبرز 

صانعيه وأهّمهم

أشـــــــادت قــــــــراءات نـــقـــديـــة مـــتـــنـــّوعـــة بــالــفــيــلــم 
 Black( األمـــيـــركـــي الــجــديــد »الــفــهــد األســـــود
تبدأ  الـــذي   ،)1986( كوغلر  لــرايــن   ،)Panther
عروضه التجارية األميركية في 16 فبراير/ 
ــبـــاط 2018، بـــعـــد يـــومـــني فـــقـــط عـــلـــى بـــدء  شـ
ــه الـــفـــرنـــســـيـــة. املـــجـــلـــة الــســيــنــمــائــيــة  ــروضــ عــ
الشهرية »بروميير« خّصصت غالف عددها 
الصادر في يناير/ كانون الثاني 2018 لهذا 
الفيلم الذي أنتجته »مارفل«، ونشرت حواًرا 
 مع مخرجه. أما وكالة األنباء الدولية 

ً
طويال

»رويترز« فذكرت، في تقريٍر لها نشرته قبل 
ه أول فيلم يكون بطله الخارق 

ّ
أيام قليلة، أن

نتجه »مارفل«، بينما وصفه 
ُ
أسود البشرة، ت

ــي بــيــســت« بــأنــه  ــلــ املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي »دايــ
 أسود«، واعتبرته »رولينغ 

ّ
»خطاب حّب لكل

الشهرية،  نصف  األميركية  املجلة  ستونز«، 
»تصحيًحا ألعواٍم من إهمال التنّوع«.

ــود« حــكــايــة املــلــك تشاال  ــ يــــروي »الــفــهــد األسـ
ا 

ً
ج حديث املــتــوَّ  ،)1976 بــوســمــان،  )شـــادويـــك 

عــلــى عــــرش »واكـــــانـــــدا« )دولــــــة خــيــالــيــة في 
أفـــريـــقـــيـــا، مـــتـــطـــّورة تـــكـــنـــولـــوجـــًيـــا(، يـــواجـــه 

ى من فصائل داخل البلد.
ّ
تحّديات شت

»أمٌر غبيٌّ للغاية أاّل يتجّرأ أحٌد على خوض 
أبــطــال خــارقــني  تــجــربــة كــهــذه: تحقيق فيلم 
يطرح، بشكل مباشر وواضح، سؤال األقلية 
ــر(،  ــيـ ــيـ ــرومـ الــــــســــــوداء«، كـــمـــا قـــــال كـــوغـــلـــر )بـ
ــان عــلــيــه أن يــقــوم  ــ ــًدا مــــا »كــ ــ ــ ــا أن أحـ

ً
مــضــيــف

األمــيــركــيــة،  السينمائية  فــالــصــنــاعــة  بـــهـــذا«. 
 مع ممارساٍت 

ً
بالنسبة إليه، »عاشت طويال

املجتمع،  ة من 
ّ
آخــر، ومستل زمــٍن  متأتية من 

نة 
ّ
املبط العنصرية  مــن  بخليٍط  ومــوســومــة 

ــج 
َ
ــعــال

ُ
والـــخـــوف. عــلــًمــا أن هــنــاك أســئــلــة لــم ت

ا في الـــ 13   صبّيً
ّ
أبـــًدا«. وأشــار كوغلر إلــى أن

 أمــوًرا عديدة 
ّ
ق اليوم أن من عمره، »لن ُيصدِّ

حــدثــت فــي زمـــٍن لــيــس بــعــيــًدا: مـــبـــاراة فــي الـــ 
»بـــايـــزبـــول« ُيـــشـــارك فــيــهــا العـــبـــون ســـود لن 
ه لم يكن ُيسَمح للنساء 

ّ
يحضرها أحٌد، أو أن

باالنتخاب في الواليات املتحّدة األميركية«. 
مــع هــذا، اعتبر املــخــرج )مــن أفــالمــه: »كــريــد«، 
 تنّبه كثيرون 

ْ
« حدثت، إذ

ً
2015( أن »معجزة

ا لألمور أن تحدث كما 
ً
إلى أنه لم يعد ممكن

وتجارة  السينما صناعة  »لكن  السابق:  في 
ــال. عــنــدمــا تــكــتــشــف اســـتـــديـــوهـــات أن  ــمــ وأعــ
أمـــوًرا كهذه تــؤّدي إلــى نتائج إيجابية، فإن 
ا«.

ً
استديوهات أخرى ستحذو حذوها، أيض

بـــحـــســـب تـــعـــلـــيـــقـــات ومــــتــــابــــعــــات صــحــافــيــة 
ــود« يـــأتـــي بعد  ــ ــ ــإن »الـــفـــهـــد األسـ مــخــتــلــفــة، فــ
ـ  ـ استمّرت أعــواًمــا عديدة  انــتــقــاداٍت  سلسلة 
في  للملّونني  العدد  قليلة  شاركة 

ُ
امل تناولت 

فت عند حملة »أوسكار 
ّ
أفالم هوليوود، وتوق

سو وايت« )جائزة أوسكار بيضاء للغاية(، 
مــا دفــع »أكــاديــمــيــة فــنــون الــصــورة املتحّركة 
التنّوع بني أعضائها،  وعلومها« إلى زيــادة 
الرجال  من  الساحقة  غالبيتهم  كانت  الذين 

البيض.
ُيذكر أن الفيلم )134 د.( حصل على تصنيف 
نـــــادر، بــلــغ مــئــة بــاملــئــة، مـــن مـــوقـــع »طــمــاطــم 
فاسدة )Rotten Tomatoes(«، الذي يجمع آراء 
تصنيفات  األفـــالم  ويمنح  لها، 

ّ
وُيحل ــاد 

ّ
الــنــق

إيراداته  تبلغ  أن  لون 
ّ
محل ع 

ّ
ويتوق مختلفة. 

نحو 150 مليون دوالر أميركي في األسبوع 
األول من عرضه. 

نديم...

أقوالهم»الفهد األسود«: أول بطل خارق أفريقي

أفعالهم

يبدو أن »الخيوط 
الوهمية« لبول توماس 

أندرسن سيكون آخر فيلٍم 
يُمثِّل فيه دانيال داي ـ 

لويس، ما أّدى إلى نقاٍش 
حول عالقته بالمهنة 

التي »يعشق«

أخبار
◆ في 27 يوليو/ تموز 2018، 

تمّر الذكرى الـ 10 لرحيل 
املصري يوسف شاهني )مواليد 

اإلسكندرية، 25 يناير/ كانون 
الثاني 1926(. لكن االحتفاالت 

بالذكرى نفسها بدأت منذ 
مطلع العام الجاري، و»مكتبة 

اإلسكندرية« مستمّرة في 
إحيائها طوال الشهر الجاري، 

بعرض »مجموعة نادرة من أفالمه 
القصيرة«، وتنظيم لقاء مع الباحث 

السينمائي محمد املصري، الذي 
سيتناول جوانب فنية وتاريخية 

 فيلم قصير 
ّ

ق بكل
ّ
مختلفة، »تتعل

على حدة«. وبحسب املعلومات 
الصحافية، فإن املحاضرة 

»متخّصصة بجماليات الفيلم 
القصير في »املدرسة السينمائية« 
ليوسف شاهني«. علمًا أن األفالم 

ا 
ً
عرض مجان

ُ
القصيرة، التي ت

أمام الجمهور، هي: »عيد امليرون« 
و»سلوى« و»القاهرة منّورة 

بأهلها« و»لوميير وصحبه« 
ها خطوة« و»11 سبتمبر« 

ّ
و»كل

و»47 سنة«.

◆ بعد 38 عاًما على وفاته، ال 
يزال ألفريد هيتشكوك )1899 ـ 
ل فئة بحّد ذاتها في 

ّ
1980( يمث

عالم التشويق والجريمة، ليس 
فقط بالنسبة إلى مخرجي األفالم، 

بل بالنسبة إلى مؤلفي هذه 

ا، الذين 
ً

النوعية من الكتب أيض
يرجعون إلى أعماله ليستلهموا 

نماذج لألجواء والسرد في كتبهم. 
 سينمائية كثيرة 

ً
ورغم أن أعماال

له مستلهمة من روايات وقصص 
قصيرة، إال أنه يبقى املخرج 

واملنتج الوحيد الذي حصل على 
جائزة »غراند ماستر إدغار« من 
»رابطة كتاب التشويق والجريمة 

األميركيني« عن مجمل أعماله. 
كما أن مجلة »ألفريد هيتشكوك« 

لة« لنشر أعمال 
ّ

ال تزال »املفض
مؤلفي كتب الجريمة.

◆ تبدأ قريًبا العروض التجارية 
املحلية لـ »ما تفاهمناش«، أول 

روائي طويل للمخرج املغربي 
أيوب العياسي، املقتبس عن 

مسرحية »سوء تفاهم« للفرنسي 
ألبير كامو )تمثيل ساره التقية 

وجميلة شارق وعبد الرزاق 
الزيتوني وغيرهم(: يعود مهاجر 

إلى أميركا، منذ سنني طويلة، 
ى أمه وأخته 

ّ
إلى قريته، التي تتول

إدارة فندق للسّياح فيها، تركه 
لهما والده املتوفى. لكنه ال يكشف 

عن هويته أمامهما، فتعامالنه 
كمعاملتهما السياح اآلخرين. لكن 

املسألة ستكون أكبر من عالقة 
ا عديدة تظهر 

ً
بينهم، ألن جثث

على جوانب السّد الكبير في تلك 
القرية.
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تشيلي ستحاول حصد 
لقب كوبا أميركا للمرة 

الثالثة تواليًا

أغويرو يقود السيتي لفوٍز كاسح على ليستر
سجل النجم األرجنتيني سرجيو أغويرو أربعة أهداف »سوبر هاتريك« قاد 
السبت   )1-5( سيتي  ليستر  ضيفه  الكتساح  سيتي  مانشستر  فريقه  بها 
الــقــدم. وعــلــى ملعب  لــكــرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  ـــ27 مــن  الـ الجولة  ضمن 
»االتحاد« لم ينتظر أصحاب األرض كثيرًا من أجل افتتاح باب التسجيل بعد 
البلجيكي كيفني  النجم  الذي قابل عرضية  3 دقائق بأقدام رحيم ستيرلينغ 
الــشــبــاك، معلنا عــن هدفه  التي مــرت مــن الجميع ويحولها داخــل  بــرويــن  دي 
الـ15 هذا املوسم. إال أن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 24 بقدم املهاجم 
الدولي جيمي فاردي الذي استغل خطأ من دفاع السيتي لينطلق داخل املنطقة 

ويسدد كرة قوية في الشباك.
وأمطر شباك  أغــويــرو  األرجنتيني سرجيو  النجم  تألق  الثاني،  الشوط  وفــي 
الــضــيــوف بــأربــعــة أهـــداف »ســوبــر هــاتــريــك« فــي الــدقــائــق 48 و53 و77 و90. 
وارتفع رصيد النجم األرجنتيني بعد هذه الرباعية لـ21 هدفًا. وبهذا االنتصار 
الكاسح استعاد رجال اإلسباني بيب غوارديوال انتصاراتهم في املسابقة، بعد 
نقطة حلقوا  ليصبح رصيدهم 72  بيرنلي،  أمــام  املاضية  الجولة  التعادل في 

بها في الصدارة.

البرتغال تحقق لقب أوروبا للصاالت
توج منتخب البرتغال بلقب بطولة األمم األوروبية لكرة القدم داخل الصاالت 
للمرة األولى في تاريخه إثر فوزه الصعب على منتخب إسبانيا، حامل اللقب، 
بنتيجة )3-2( في املباراة النهائية التي أقيمت في سلوفينيا بعد انتهاء املباراة 
في شوطيها األصليني بالتعادل )2-2(. تقدم املنتخب البرتغالي في النتيجة 
منذ الدقيقة األولى بقدم ريكاردينيو، ثم عادل اإلسبان الكفة في الدقيقة 19 
عبر مارك تورال غارسيا. وفي الشوط الثاني، تقدم حامل اللقب للمرة األولى 
عن طريق أنخيل فيالسكو ماروغان ›لني‹ في الدقيقة 32، قبل أن يأتي الرد 
بعدها بست دقائق بواسطة برونو كويليو. وفشل الفريقان في حسم اللقاء 

الثاني ليحتكما لشوطني إضافيني. وابتسم  خالل الجزء املتبقي من الشوط 
الثاني  القدر للبرتغاليني الذين تمكنوا من إنهاء األمــور في الشوط اإلضافي 
مجددًا عبر كويليو وتحديدًا في الدقيقة 49. وبهذا االنتصار ينهي املنتخب 

البرتغالي سيطرة إسبانيا على القارة العجوز.

بايرن يعزز موقعه في صدارة الدوري األلماني
عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في مقدمة جدول الدوري األملاني لكرة القدم 
»أليانز  ملعب  على  لــواحــد  بهدفني  شالكه  ضيفه  على  الصعب  فـــوزه  بعد 
البولندي  ـــ22 للمسابقة املــحــلــيــة. تــقــدم  ــ ال الــجــولــة  أريــنــا« ضــمــن مــنــافــســات 
روبرت ليفاندوفسكي ألصحاب األرض في توقيت مبكر )د.6(، ثم تعادل 
األرجنتيني فرانكي دي سانتو للزوار )د.29(، قبل أن يضع توماس مولر 
متصدر الترتيب في املقدمة من جديد )د.36(. وبهذه النتيجة، رفع البايرن 
رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد شالكه عند 

34 نقطة في املرتبة السادسة.

نابولي يستعيد المركز األول في الكالتشيو
تمكن فريق نابولي من تحقيق الفوز الثامن له على التوالي واستعادة صدارة 
»السيري آ« من يوفنتوس، وذلــك بعد فــوزه على ضيفه التسيو بنتيجة )4-
1( في املباراة التي احتضنها ملعب »سان باولو« في الجولة الـ24 من دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وافتتح نادي التسيو التسجيل عن طريق 
العبه ستيفان دي فريج في )د.3( قبل أن يتمكن نابولي من إنهاء الشوط األول 
بالتعادل عن طريق العبه خوسيه ماريا كاييخون )د.43(. وتمكن نابولي من 
التقدم في الشوط الثاني عن طريق هدف ذاتي لالعب واالس في )د.54(، ثم 
البلجيكي درايــز  يقتل  أن  الثالث في )د.56(، قبل  الهدف  أضــاف ماريو روي 

ميرتنز اللقاء بالهدف الرابع في )د.73( من عمر اللقاء.

سيحصل الكولومبي رينالدو رويــدا، مدرب 
منتخب تشيلي األول لكرة القدم، على مكافأة 
أمــيــركــي في  ألــف دوالر  تــقــدر بمليون و400 
حــــال نــجــاحــه فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق الــاتــيــنــي 
ملًا كشفته جريدة  ملونديال قطر 2022، وفقا 

»ال تيرثيرا«.
ويــتــخــطــى هــــذا املــبــلــغ املـــكـــافـــأة الــتــي حصل 
عــلــيــهــا األرجــنــتــيــنــي خـــورخـــي ســامــبــاولــي 
وجهازه الفني حني نجحوا في قيادة تشيلي 
ملونديال البرازيل 2014، وكذلك املكافأة التي 
كــــان ســيــحــصــل عــلــيــهــا األرجــنــتــيــنــي اآلخـــر 
خــوان أنطونيو بيتزي لــو أنــه كــان قــد نجح 

في التأهل ملونديال روسيا 2018.
ــد خــــــوض مـــنـــافـــســـات مــــونــــديــــال قــطــر  ــعــ ويــ
ــــذي وضــعــه  2022 هــــو الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي الــ
االتـــحـــاد الــتــشــيــلــي لــلــمــدرب الــجــديــد رويــــدا، 
والــذي سيخوض أولــى مبارياته مع الفريق 
الــاتــيــنــي شــهــر مــــــارس/ آذار املــقــبــل خــال 

وديتي السويد والدنمارك.
ــازه  ــهـ ويـــبـــلـــغ الــــراتــــب الـــشـــهـــري لــــرويــــدا وجـ
الــفــنــي خـــال الــعــام األول عــلــى رأس الــقــيــادة 

أمين المجدوبي

ــريـــاضـــي عـــلـــى غــريــمــه  ــاء الـ ــرجــ ــاز فـــريـــق الــ ــ فـ
الــوداد البيضاوي بهدفني لواحد في مباراة 
الديربي رقــم 123 على أرضية ملعب محمد 
الخامس بمدينة الدار البيضاء، في املواجهة 
منافسات  مــن  الــعــاشــرة  الجولة  عــن  املؤجلة 

الدوري املغربي.
وبقيت فترة الحيطة والحذر بني أبناء املدرب 
ــانــــي غــــاريــــدو،  ــبــ الـــتـــونـــســـي الـــبـــزرتـــي واإلســ
مــع بــدايــة املــبــاراة على إثــر تنافس كبير في 
خط الوسط، وعــدم اختبار الحارسني زهير 
العروبي وأنس الزنيتي اللذين ظا في راحة 
من دون أن تصل لهما فــرص خطيرة لغاية 
لفائدة  فرصة  أول  عرفت  والتي   ،14 الدقيقة 
الــنــســور الــخــضــر، إذ كـــان بــوطــيــب ويــاجــور، 
 شباك الحارس الــودادي، غير 

ّ
قريبني من هز

أن ردة فــعــل زهــيــر الــعــروبــي أبــقــت الــتــعــادل 
مسيطرًا على نتيجة املواجهة.

 شباك الحارس 
ّ
 ونجح الفريق األحمر في هز

أنــــس الـــزنـــيـــتـــي، فـــي الــدقــيــقــة 20 بــعــد خطأ 
دفاعي أدخل على إثره املدافع بوطيب الكرة 
فــي مــرمــاه بــرأســه، وفـــي الــوقــت الـــذي حــاول 

الفنية ملنتخب تشيلي 155 ألفا و826 دوالرًا 
أميركيًا، بينما سيرتفع في العام الثاني إلى 

185 ألفا و833 دوالرًا أميركيًا.
الكولومبي  الهدف األول للمدرب  وسيكون 
هـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا عـــام 2019 الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا الـــــبـــــرازيـــــل، حـــيـــث ســـيـــدافـــع 
ــذي كـــرره  ــ ــا« عـــن لــقــبــه الـ ــ مــنــتــخــب »ال روخــ
حــســاب  عـــلـــى  و2016   2015 نــســخــتــي  فــــي 
األرجنتني، وفي حال الفوز به للمرة الثالثة 
تواليًا سيحصل رويــدا على مكافأة قدرها 
الــتــي تقل  أمـــيـــركـــي، وهــــي  ألــــف دوالر   750
كثيرًا عن تلك التي حصل عليها سامباولي 
ألف  كــانــت مليونا و300  والــتــي  عــام 2015 

دوالر أميركي.
قيمتها  مكافأة  على  حصل  بيتزي  أن  كما 
فــــوزه بلقب  عــنــد  ألـــف دوالر  مــلــيــون و100 

النسخة املئوية لكوبا أميركا عام 2016.
وفــــي حــــال خــســر رويـــــدا املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
فستنخفض جائزة الجهاز الفني إلى 562 

ألفا و500 دوالر أميركي.
وإن تــــوج مــنــتــخــب تــشــيــلــي بــقــيــادة رويــــدا 

رفـــاق الــقــائــد إبــراهــيــم الــنــقــاش، الــتــعــامــل مع 
دقائق النصف الثاني من الشوط األول بذكاء 
يــاجــور في  السبق، نجح محسن  بعد هــدف 
الــدقــيــقــة 34 فــي هـــزم زهــيــر الــعــروبــي، بكرة 
 بها شباك الــوداد وأعاد بها رفاقه 

ّ
ثابتة هز

إلى نقطة البداية.
ــاراة بـــإيـــقـــاع مـــتـــوســـط، وفـــي  ــ ــبـ ــ تـــواصـــلـــت املـ
الــدقــيــقــة 40 كــــان العــبــو الــــــوداد قــريــبــني من 
 شباك الرجاء، غير أن يقظة أنس 

ّ
العودة لهز

الحكم نور  الزنيتي، حالت دون ذلــك لينهي 
الــديــن الــجــعــفــري، الــشــوط األول مــن املــبــاراة 
على  للوداد  اإليجابي مع سيطرة  بالتعادل 

دفاع الرجاء دون جدوى.
واستأنفت مجريات الجولة الثانية على وقع 
تــبــادل العــبــي الــفــريــقــني مــحــاوالت هجومية 
مــنــد دقــائــقــه األولـــــى، إذ خــلــق زمــــاء صــاح 
ــديـــن الــســعــيــدي ومــحــســن يــــاجــــور، بعض  الـ
ــن خــالــهــا  ــوا مــ ــانــ فـــــرص الـــتـــهـــديـــف الـــتـــي كــ
 الشباك، كانت أبرزها 

ّ
قريبني من العودة لهز

كرة ياجور في الدقيقة 60، إذ تاعب باملدافع 
نــصــيــر، وأرســــل كـــرة قــويــة لــزهــيــر الــعــروبــي، 
تصدى لها هذا األخير ببراعة ومنع مهاجم 
الـــرجـــاء مــن إحــــراز هــدفــه الــثــانــي فــي الــلــقــاء، 
وسط ذهول املدرب البنزرتي الذي لم يهدأ له 

بال، فبقي واقفًا يوجه العبيه. 
ــاراة مـــن نــهــايــتــهــا، اخــتــار  ــبــ ــع اقــــتــــراب املــ ومــ
البنزرتي الدفع باملهاجم محمد أوالد، بحثًا 
عــن الــنــجــاعــة الــهــجــومــيــة لــتــحــركــات الــــوداد، 
املقابل فضل غــاريــدو تقوية خــط وسط  فــي 

بلقب كوبا أميركا 2019 فسيتأهل لبطولة 
كــأس الــقــارات، ليعد االتــحــاد الوطني لكرة 
القدم جهازه الفني بمكافأة تبلغ 365 ألف 
دوالر حال التتويج ببطولة فيفا هذه، و187 

ألفا و500 دوالر حال خسارة النهائي.
فستكون  الــوديــة،  املــبــاريــات  وفيما يخص 
ــدا والــجــهــاز الــفــنــي ضــعــف ما  ــ مــكــافــأة رويـ

سيحصل عليه الاعبون.
ــدرب الـــجـــديـــد ســهــلــة،  ــ ــن تـــكـــون مــهــمــة املــ ولــ
فهو سيحاول في البداية إعادة النسق إلى 
كــبــارًا، خاصة  الــذي يضم نجومًا  املنتخب 
للمونديال،  التأهل  فــي  الــذريــع  الفشل  بعد 
 مـــن ألــكــســيــس ســانــشــيــز العــب 

ّ
وغـــيـــاب كــــل

ــيــــدال  ــتــــد وأرتــــــــــــــورو فــ ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
عن  وآخرين  ميونخ  بايرن  ميدان  متوسط 
أهـــم تــظــاهــرة ريــاضــيــة فــي عــالــم الــســاحــرة 

املستديرة.
ومن دون شك تبقى فرص تشيلي قائمة في 
تحقيق لقب كوبا أميركا بالرغم من ارتفاع 
األرجنتني،  وكذلك  تحديدًا  البرازيل  أسهم 
لــكــن املــهــمــة األصـــعـــب ســتــكــون بـــنـــاء جيل 
الحاليني  الاعبني  تقدم  مع  جديد، خاصة 
والذين صنعوا اإلنجازات السابقة بالسن، 
ــإن بــلــوغ مــونــديــال قــطــر 2022  وبــالــتــالــي فـ
واالعــتــمــاد  األمـــد  إلــى خطة طويلة  يحتاج 
عـــلـــى عـــامـــلـــي الـــخـــبـــرة والـــشـــبـــاب مــــن أجـــل 
ــــي نـــهـــايـــة األمــــــــر إلــــــى الـــهـــدف  الـــــوصـــــول فـ

املنشود، وإال ستكون اإلقالة على األبواب.
)إفي، العربي الجديد(

املـــيـــدان، بــإقــحــام لــيــمــا مــابــيــدي مــكــان منير 
عــــوبــــادي الـــــذي عـــانـــى مـــن اإلعــــيــــاء، قــبــل أن 

تعرف املباراة تراجعًا ملموسًا في إيقاعها.
وأضاف مهاجم الرجاء زكريا حدراف، هدفًا 
فـــي الــدقــيــقــة 82 بــعــد أن وجــــد نــفــســه وجــهــًا 
العروبي،  الـــودادي زهير  الحارس  لوجه مع 

ــــن خـــالـــهـــا تـــســـجـــيـــل هــــــدف مــحــقــق  فــــــوت مـ
املــدافــع بدر  للنسور، قبل أن ينجح فــي ذلــك 
الدقيقة 88 منح  فــي  مــركــزة  بــانــون، برأسية 

بها االنتصار للفريق االخضر.
وعّبر اإلسباني خــوان غــاريــدو عن سعادته 
ــفــــوز عــلــى  ــاراة بــتــحــقــيــق الــ ــ ــبـ ــ بـــعـــد نـــهـــايـــة املـ

الغريم الوداد، وتحدث قائًا في تصريحات 
ــذا االنـــتـــصـــار الــــذي  ــهـ ــٌد لـ ــيـ صـــحـــافـــيـــة: »ســـعـ
طالبت  الــــصــــدارة،  ثــاثــي  ضــمــن  سيجعلنا 
عناصري باللعب لغاية صافرة الحكم، وهذا 
الـــوداد في  مــا حصل فعًا فقد سجلنا على 
الـــوقـــت الـــقـــاتـــل«. وأضـــــاف: »أشـــكـــر جماهير 
الرجاء التي ساندتنا وكذلك الاعبني الذين 
قاتلوا كثيرًا رغم تسجيل املنافس هدفًا أول 
انتصار  لتحقيق  نعود  أن  قبل  في شباكنا، 

مستحق«.
وقــــال املـــديـــر الــفــنــي فــــوزي الــبــنــزرتــي إنــــه ال 
ُيــحــّمــل مــســؤولــيــة الــخــســارة لــاعــبــيــه، وأكــد 
ــًا مــــا تــكــون  ــبـ ــالـ ــي غـ ــربــ ــديــ ــات الــ ــاريــ ــبــ بــــــأن مــ
مــشــحــونــة، مــؤكــدًا بـــأن أكــثــر مــا أزعــجــه لــدى 
اللقاء  في  التركيز  عــدم  العناصر هو  بعض 

وباألخص في الشوط الثاني.
املباراة  التونسي بعد نهاية  الربان  وتحدث 
تكن  لم  املباراة  الفوز،  للرجاء  »مبارٌك  قائًا: 
سهلة على الفريقني فكل طرف حاول التحكم 
ــا قـــوتـــنـــا فــــي األول لــكــن  ــرنـ ــهـ فــــي شــــــوط، أظـ
التركيز خان بعض عناصرنا  التسرع وقّلة 

في الثاني«.
وختم حديثه بالقول: »سنطوي الديربي من 
أريــد  املقبلة، ال  املــبــاريــات  التركيز على  أجــل 
رأيته  ما  لكن  املسؤولية،  الاعبني  ُأحــّمــل  أن 
يؤكد بأن عمًا كثيرًا ينتظرني داخل الفريق، 
ــذا األســــبــــوع حـــاولـــنـــا الــعــمــل على  فــطــيــلــة هــ
الــجــانــب الــبــدنــي، لــكــن هـــذا لــوحــده ال يكفي، 

هناك أمور أخرى يجب تصحيحها«.

الرجاء يهزم الوداد في ديربي الدار البيضاءرويدا... بين المكافآت والمهمة الجديدة
تسعى تشيلي للتواجد 

في مونديال قطر 2022، 
بعد اإلخفاق في التأهل 

لروسيا 2018

الديربي رقم 123 في 
الدار البيضاء، ابتسم في 
نهاية األمر لصالح الرجاء

)Getty( رينالدو رويدا مدرب منتخب تشيلي األول لكرة القدم 

)Getty/شارابوفا تحلم باللقب الثالث واالنفراد بالرقم القياسي )غاسبر غوينن

بليسكوفا تدافع عن لقبها الذي فازت به عام 2017 )كريم جعفر/فرانس برس(

الجماهير عبرت عن فرحتها بإطالق ألوان فريقها )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

ــتـــرقـــب عــــشــــاق ريــــاضــــة الــتــنــس  يـ
ــم انــــــطــــــاق بـــطـــولـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
الـــدوحـــة لــلــســيــدات بـــني فـــتـــرة 12 
فبراير/ شباط حتى يوم 17 الشهر عينه في 
نسختها رقم 16 والبالغ جوائزها مليونني 
األراضــــــي  عـــلـــى  أمـــيـــركـــي  دوالر  ــــف  ألـ و666 
ــة بــمــشــاركــة  الــصــلــبــة فـــي الــعــاصــمــة الــــدوحــ

صفوة من العبات كرة املضرب في العالم.

تاريخ البطولة
ــلـــقـــت مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة قـــطـــر لــلــتــنــس  انـــطـ
 ،2001 ــام  ــ عـ ــــرة  مـ بـــالـــســـيـــدات ألول  الـــخـــاصـــة 

بطولة
قطر للتنس

تاريخ األلقاب ونجمات عالميات

ُشّدت األحزمة وبات الجميع على أهبة االستعداد 
في  اليوم  للسيدات  قطر  بطولة  انطالق  مع 
العاصمة الدوحة على مجمع خليفة الدوري 

للتنس واالسكواش

تقرير

مارتينا  السويسرية  النجمة  وصلت  حينها 
هـــيـــنـــغـــيـــز لـــلـــنـــهـــائـــي وفــــــــــازت بــمــجــمــوعــتــني 
نظيفتني على الفرنسية ساندرينس تيستود 
األمــيــركــيــة  تــحــقــق  أن  قــبــل  و2-6،   3-6 بـــواقـــع 
حساب  على   2002 فــي  اللقب  سيليز  مونيكا 
 6-7 بواقع  تاناسوغارن  تامارين  التاياندية 

الــروســيــة  اســتــطــاعــت   2003 ــام  عــ فـــي  و3-6. 
على  باللقب  التتويج  ميسكينا  أنــاســتــازيــا 
و6-  3-6 بواقع  ليخوفتسيفا  إيلينا  حساب 
1، لــتــنــجــح الــاعــبــة ذاتـــهـــا فـــي خــطــف اللقب 
من جديد في عام 2004، وتصبح أول سيدة 
تقوم بهذا اإلنجاز بعد تفوقها في النهائي 
عــلــى مــواطــنــتــهــا ســفــيــتــانــا كــوزنــيــتــســوفــا 

بمجموعتني لواحدة 4-6 و6-4 و4-6.
على  الــروســيــات  الاعبات  سيطرة  استمرت 
أجــــواء الــبــطــولــة حــني حــقــقــت الــنــجــمــة مــاريــا 
شــارابــوفــا اللقب فــي عــام 2005 على حساب 
ــة ألــيــســيــا مـــولـــيـــك بــمــجــمــوعــتــني  ــيـ ــرالـ ــتـ األسـ
لواحدة، حينها تأخرت 4-6 لتعود وتنتفض 
فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة 6-1 وتــنــهــي الــلــقــاء 

ملصلحتها 4-6.
لــم يتوقف املـــّد الــروســي فــي عــام 2006 حني 
نجحت ناديا بيتروفا في تحقيق اللقب على 
لقاٍء  إيميلي موريزمو في  الفرنسية  حساب 
البلجيكية  تكسر  أن  قبل  و5-7،   3-6 انتهى 
جاسنت هينني هــذا االحــتــكــار فــي عــام 2007 
ــيـــة كــوزنــيــتــســوفــا  بــعــد فـــوزهـــا عــلــى الـــروسـ

بواقع 6-4 و2-6.
الثاني  اللقب  لحمل  شاربوفا  بعدها  عــادت 
في مسيرتها عام 2008 لتصبح ثاني العبة 
تقوم بذلك بعد مواطنتها ميسكينان وذلك 
حني هزمت مواطنتها فيرا زفوناريفا بواقع 
6-1 و2-6 و6-0، ولم تجر البطولة في موسم 
عام  فــي  ثانية  للظهور  لتعود   ،2010-2009
2011، حني نجحت الروسية فيرا زفوناريفا 
الدنماركية  حــســاب  على  اللقب  تحقيق  فــي 
ومتصدرة ترتيب السيدات حاليًا الدنماركية 

كارولني فوزينياكي بواقع 6-4 و4-6.
البياروسية  الــاعــبــة  إثـــره  على  استطاعت 
ــا حـــصـــد الـــلـــقـــب ملــرتــني  ــكــ ــنــ فـــيـــكـــتـــوريـــا أزاريــ
في  هــزمــت  إذ  و2013،   2012 فــي  متتاليتني 
بواقع  األسترالية سامانتا ستوزور  البداية 
الــتــالــي للتفوق  الــعــام  فــي  لــتــعــود  6-1 و2-6، 
 6-7 بواقع  ويليامز  سيرينا  األميركية  على 
املصنفة  2014 حصلت  عــام  فــي  و3-6.  و6-2 
الــثــانــيــة عــاملــيــًا حــالــيــًا، الــرومــانــيــة سيمونا 
األملانية  اللقب بعد فوزها على  هاليب على 
أن  قــبــل  6-2 و3-6،  بـــواقـــع  كــيــربــر  أنــجــيــلــكــه 
تحرم التشيكية لوسي سافاريوفا نظيرتها 
الثالث واالنــفــراد بالرقم  اللقب  أزاريــنــكــا مــن 
القياسي حني هزمتها في النهائي عام 2015 

بواقع 6-4 و3-6.
وفـــي نــســخــة 2016 حــمــلــت اإلســبــانــيــة كــارال 
النهائي  فــي  اللقب بفوزها  نــافــارو  ســواريــز 

التونسية أنس جابر 
تسعى للتقدم في 

التصنيف العالمي

هاليب وفوزينياكي تتصارعان على صدارة تصنيف الالعبات )بيتر باركس/فرانس برس(

يلينا  الــاتــفــيــة  عــلــى  و4-6  و4-6   6-1 بــواقــع 
بـــاتـــت فــــي 2017 أحـــد  الـــتـــي  أوســـتـــابـــيـــنـــكـــو 
مفاجئ  بشكل  تــوجــت  حــني  التنس  نجمات 
الترابية  بلقب فرنسا املفتوحة على املاعب 
املـــاضـــي  ــام  ــعــ الــ فــــي  ــا  ــ أمـ غـــــــــاروس«،  »روالن 
ــارولــــني فــوزيــنــيــاكــي  فــكــانــت الـــدنـــمـــاركـــيـــة كــ
أمــام  لكنها خسرت  ثــاٍن  بلقٍب  النفس  تمني 
 6-3 بــواقــع  بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية 

و6-4.

النجمات المشاركات
تــشــهــد الــنــســخــة الــحــالــيــة مــشــاركــة عـــدد من 
فوزينياكي  فالدنماركية  الــصــفــوة،  العــبــات 

ــعـــد دور مــمــكــن،  ــــى أبـ غـــارســـيـــا لـــلـــوصـــول إلـ
ــا األملــانــيــة أنــجــلــيــكــه كــيــربــر، فــهــي تسعى  أمـ
للبقاء ضمن قائمة العشر األوائل على غرار 

مواطنتها جوليا يورغس.
البريطانية  من  كل  البطولة  في  تشارك  كما 
عـــاملـــيـــًا( والـــفـــرنـــســـيـــة  ــا )11  ــتـ كـــونـ يـــوهـــانـــا 
واألميركية   )13( مادينوفيتش  كريستينا 
مــاديــســون كــيــز )14( والــاتــفــيــة أنــاســتــازيــا 
ســيــفــاتــوفــا )15( والــســلــوفــاكــيــة مــاغــدالــيــنــا 
البلجيكية  من   

ّ
لكل إضافة   )18( ريباريكوفا 

إيليس مرتينز )20( والتشيكية بترا كفيتوفا 
 .)21(

املصنفات  الــاعــبــات  على  األمـــر  يقتصر  وال 

ــيـــب تـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى تــحــقــيــق الــلــقــب  ــالـ وهـ
وكذلك صدارة الاعبات املحترفات، وتحتاج 
البلجيكية لتجاوز دور ربع النهائي وانتظار 
الــعــرش،  كــي تعتلي  األولــــى  نــتــائــج املصنفة 
لــكــن مــهــمــة الــنــجــمــتــني لـــن تــكــون ســهــلــة أبـــدًا 
إيلينا  األوكــرانــيــة  الثالثة  املصنفة  بحضور 
ســفــيــتــولــيــنــا وكــــذلــــك اإلســـبـــانـــيـــة غــاربــيــنــي 
مــــــــوغــــــــوروزا الـــــرابـــــعـــــة، وكـــــذلـــــك الـــخـــامـــســـة 

بليسكوفا الساعية للمحافظة على اللقب.
كما أن الاتفية الشابة أوستابينكو املصنفة 
املـــركـــز األول بعدما  تــريــد  الــســادســة عــاملــيــًا 
كانت قد وصلت للنهائي في مناسبة سابقة، 
كارلوين  )السابعة(  الفرنسية  تتطلع  بينما 

ــل، إذ تــلــقــت الــنــجــمــة الـــروســـيـــة مــاريــا  ــ ــ األوائـ
شــارابــوفــا دعـــوة مــن املنظمني وهـــي تسعى 
مسيرتها  فــي  الثالثة  للمرة  اللقب  لتحقيق 
واالنـــــفـــــراد بـــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي لـــتـــرفـــع الـــكـــرة 
ــلـــم أن الـــعـــمـــانـــيـــة فــاطــمــة  ــة، مــــع الـــعـ ــيــ ــاســ املــ
الـــنـــبـــهـــانـــي تــــشــــارك أيــــضــــًا بـــبـــطـــاقـــة دعــــوى 
عــلــى غـــرار الــتــركــيــة تــشــاال بــويــوكــاكــاتــشــاي، 
للعودة  تسعى  التي  أنــس جابر  والتونسية 

إلى قائمة الاعبات املئة األوليات عامليًا.

الجوائز والنقاط
الـ32،  اللواتي يصلن لدور  الاعبات  تحصد 
إلــى رصيدهن  يــضــاف  فــقــط، فيما  60 نقطة 

الــــــ16، و190  ــال بــلــغــن دور  105 نــقــاط فــي حـ
فــي حــال تأهلن لــربــع النهائي، أمــا األســمــاء 
الذهبي فإن  املــربــع  الــتــي ستخوض  األربــعــة 
كـــل العــبــة ســتــحــصــل عــلــى 350 نــقــطــة، فيما 
الــنــهــائــي 585 نقطة  الـــخـــاســـرة فـــي  تــحــصــل 

واملتوجة باللقب 900.
على صعيد العائدات املالية، تحصل الاعبة 
عــلــى 2,099 دوالرًا  األول  الــــدور  تــــودع  الــتــي 
و7,335  الــثــانــي،  الـــدور  مــن  و4,080  أميركيا 
الــــــ32(  )دور  و14,265  الــــــــ56(  )دور  دوالرًا 
و27,790 )دور الـ16( و56,115 )ربع النهائي( 
و243,621  ــائـــي(  ــهـ ــنـ الـ )نـــصـــف  و121,690 

)النهائي( و457,245 دوالرًا للبطلة.
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سوول ـ العربي الجديد

فــي »أوملــبــيــاد الـــســـام« الشتوي 
املــقــام حــالــيــا فــي بــيــونــغ تشانغ 
بكوريا الجنوبية ينتظر متابعة 
األلـــعـــاب وتـــوزيـــع بــعــض املــيــدالــيــات الــيــوم 
ــاراة الـــثـــانـــيـــة ملــنــتــخــب كـــوريـــا  ــ ــبـ ــ وكــــذلــــك املـ
املــوحــدة، إضافة ألوضــاع الاعبني الــروس 
املـــشـــاركـــني بــصــفــة »العـــبـــون أوملـــبـــيـــون من 
روسيا« بعدما تم حرمانهم من إظهار علم 

بادهم بسبب فضيحة املنشطات.

الذهبية األولى وإنجازٌ كبير
ــرز  تـــحـ أن  كـــــــاال  الــــســــويــــديــــة  ــت  ــاعــ ــطــ ــتــ اســ
الــذهــبــيــة األولــــى فــي ســبــاق الــتــزلــج ملسافة 
15 كــيــلــومــتــرًا، مــتــقــدمــة عــلــى الــنــرويــجــيــة 
ــز الــثــانــي  ــركــ ــيـــورغـــن صـــاحـــبـــة املــ ــاريــــن بـ  مــ
والفنلندية كريستا بارماكوسكي امليدالية 

البرونزية.
ــلـــت بـــيـــورغـــن الـــتـــاريـــخ بــعــدمــا رفــعــت  ودخـ
ــــى 11 بـــواقـــع  ــيـــات إلـ ــدالـ ــيـ رصـــيـــدهـــا مــــن املـ
ســت ذهــبــيــات وأربـــع فــضــيــات، وقــد تواجد 
رئــيــس اللجنة األوملــبــيــة تــومــاس بــاخ عند 
هذا  على  لها  التهنئة  لتقديم  النهاية  خط 

اإلنجاز الكبير.

أولمبياد 
بيونغ تشانغ

يترقب متابعو أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي منافسات اليوم السادس من 
المنافسات في كوريا الجنوبية، بعدما كانت التصفيات قد بدأت فعليًا يوم 
7 فبراير/ شباط الجاري قبل أن يجري حفل االفتتاح التاريخي بعدها بيومين، 

مع العلم أن اليوم األخير سيكون 25 من الشهر ذاته

3031
رياضة

متابعات

التزلج المتعرج للسيدات
ــة الـــذهـــبـــيـــة األولــــــــى نـــدخـــل إلـــى  ــيـ ــدالـ ــيـ ــن املـ مــ
ــــث، الــــــــذي يــنــطــلــق  ــالـ ــ ــثـ ــ ــنــــافــــســــات الـــــيـــــوم الـ مــ
املتعرج  التزلج  برياضة  األولــى  بالتصفيات 
متسابقة  كــل  تنطلق  إذ  لــلــســيــدات،  الــعــمــاق 
 

ّ
باستخدام زالجــتــني بكل قــدم وعــصــا فــي كل
يـــد، ومـــن ثــم الــتــعــرج لــتــجــاوز املنعطفات في 
املنحدرات الثلجية، مع العلم أن هذه الرياضة 
ال تعتبر األســرع إذ تصل سرعة املتزلج إلى 
إلى  تحتاج  لكنها  الساعة،  فــي  كيلومترا   40

تركيز كبير وتدريبات متواصلة.
وجــــرى أول ســبــاق مــتــعــرج فـــي الــتــاريــخ عــام 
1935 بإيطاليا على أحد جبال اآللب ويدعى 
ماتروني يوم 20 يناير/كانون الثاني، وبعد 
شــهــٍر واحـــد جــرى الــســبــاق الــثــانــي على جبل 
مارموالدا اإليطالي أيضا، بينما دخلت هذه 
آسبني  في   1950 عــام  العالم  بطولة  الرياضة 

ــــورادو قـــبـــل أن تـــظـــهـــر فــــي األوملـــبـــيـــاد  ــــولـ ــكـ ــ بـ
الشتوي الذي جرى في أوسلو بالنرويج عام 
1952. بعد انتهاء التصفيات األولــى سيكون 
هــنــاك جــولــة ثــانــيــة ملــعــرفــة الــفــائــزات تمهيدًا 
ــثــــاث، وفــــي الــنــســخــة  لـــتـــوزيـــع املـــيـــدالـــيـــات الــ
املــاضــيــة الــتــي جـــرت فـــي ســوتــشــي بــروســيــا، 
األول  املــركــز  مـــازي  تينا  السلوفينية  احتلت 
ــا فــيــنــيــنــغــيــر ثــانــيــة  ــ وجـــــــاءت الـــنـــمـــســـاويـــة آنـ

واألملانية فيكتوريا ريبينزبرغ ثالثة.

تزلج حر
مسابقة الــتــزلــج الــحــّر لــلــرجــال، والــتــي يــؤدي 
فــيــهــا املــتــســابــق حــركــات بــهــلــوانــيــة فــي الجو 
ــام بــــحــــركــــات أخــــــــرى كـــــــاالنـــــــزالق فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
ــــرت يــــوم الــجــمــعــة  ــات، وجـ ــعـ ــربـ الــقــضــبــان واملـ
الـــتـــصـــفـــيـــات األولـــــــى عـــلـــى أن تـــجـــري الـــيـــوم 
ــدور النهائي  الــتــصــفــيــات الــثــانــيــة ثــم يــقــام الــ
لــتــوزيــع  تـــمـــهـــيـــدًا  ــثــــالــــث  والــ ــثــــانــــي  والــ األول 

امليداليات على املتنافسني.
ــيـــاد الــشــتــوي املـــاضـــي اســتــطــاع  ــبـ وفــــي األوملـ
الــكــنــدي ألــكــســنــدر بــيــلــودو تحقيق املــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة، وهـــو مــن أفــضــل األســـمـــاء فــي هــذه 
الرياضة ويبلغ من العمر حاليا 30 عاما، فاز 
األول خال منافسات بطولة  باملركز  19 مرة 
 في املراكز الثاثة األولى 48 مرة، 

ّ
العالم وحل

في  ليعتزل  عــامــا،  الــــ18  بعمر  وبـــدأ مسيرته 
عام 2014.

املرشح  كينغزبوري  مايكل  الكندي  ويعتبر 
الــــذهــــب فــــي أوملـــبـــيـــاد بــيــونــغ  األول لــحــصــد 
العمر حاليا 25  الــذي يبلغ من  تشانغ، وهــو 
وبــدأ مسيرته فــي األول مــن يناير عــام 2010 
امليداليات  العديد من  الـــ17 عاما، حقق  بعمر 
سوتشي  أوملــبــيــاد  فضية  منها  مسيرته  فــي 
فــي  ــه ذهـــبـــيـــتـــان  ــديــ ولــ عـــــام 2014،  ــا  ــيـ بـــروسـ
بطولة العالم في 2013 و2015 وثاث فضيات 
وبرونزيتان، كما لديه ذهبية في كأس العالم 

ومثلها فضية وبرونزية.
أما املرشح الثاني للقب فهو الرياضي األوملبي 
ألــكــســنــدر سميشاييف،  مـــن روســـيـــا  الـــقـــادم 
والذي ُولد يوم 16 مارس/آذار 1987، وهو من 
بني الناجني من فضيحة املنشطات الروسية 
والتي غاب بسببها كثٌر عن أوملبياد ريو دي 
جــانــيــرو الــصــيــفــي وبــيــونــغ تــشــانــغ الــشــتــوي 
ــقـــوى، وهــو  وحــتــى بــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـ
كبير بعدما  إنجاٍز  النفس في تحقيق  يمني 

جاء ثالثا في سوتشي 2014.

التزلج السريع
عــلــى مــســتــوى الــســيــدات ســُتــوزع أيــضــا ثــاث 
مــيــدالــيــات فــي ســبــاق الــتــزلــج الــســريــع )1500 
ــاق 4 إلـــــى 6  ــبـ ــــارك فــــي هـــــذا الـــسـ ــــشـ ــر(، ويـ ــتــ مــ
القاعة  داخـــل  املنافسات  وتــجــري  ريــاضــيــات، 
ويبلغ طول املضمار 111 مترًا، وظهرت هذه 
الــريــاضــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر فـــي كــنــدا، 
ودخلت أجواء األلعاب األوملبية في عام 1932 

جرى أول سباق 
متعرج في التاريخ عام 

1935 في إيطاليا

بوكيتينو يثني على نجمه هاري كين
املــديــر  بوكيتينو،  مــاوريــثــيــو  األرجــنــتــيــنــي  أثــنــى 
ــيـــزي، عــلــى  ــلـ ــكـ الـــفـــنـــي لــتــوتــنــهــام هــوتــســبــر اإلنـ
مهاجمه هاري كني، بعد الهدف الذي سجله في 
شباك أرسنال، خالل مباراة الفريقني في الجولة 
»ويــمــبــلــي«،  ملعب  عــلــى  البريمييرليغ  مــن  ـــ27  ــ ال
اللندني.  الــفــريــق  »حــاضــر ومستقبل«  أنــه  وأكـــد 
وسجل املهاجم الدولي هدفه الـ23 هذا املوسم في 
الــدوري اإلنكليزي ليتربع على صــدارة الهدافني، 
بــفــارق هدفني عــن املــصــري محمد صــالح، نجم 
ليفربول، واألرجنتيني سرخيو أغويرو، مهاجم 

مانشستر سيتي.
الــذي تربطه  وقــال بوكيتينو عــن مستقبل كــني، 
شــائــعــات عـــديـــدة بــاالنــتــقــال إلـــى صــفــوف ريـــال 
مدريد اإلسباني في املوسم املقبل، »هو حاضر 
للغاية، وفخور  مــا يحققه كــني مــذهــل. سعيد  الــنــادي«. وأضــــاف: »كــل  ومستقبل هــذا 
بامتالك العب مثله داخل الفريق«. ويعد هذا الهدف السابع للمهاجم الشاب )24 عاما( 
في شباك أرسنال، الغريم التقليدي لتوتنهام، الذي رفض الالعب عندما كان صغيرًا. من 
جانبه، قال كني في تصريحاته: »أتمنى دائمًا املشاركة في مثل هذه املواجهات. الجميع 
قدم مباراة كبيرة، والحظ ساندني في التسجيل«. وتابع »كنا نحتاج هذا الفوز. خضنا 
من  نقاط   7 وأرســنــال، وحصدنا  وليفربول  يونايتد  مانشستر  أمــام  مباريات صعبة: 
إجمالي 9. إنه أمر رائع«. وأتم »اآلن علينا االستمرار بنفس األداء قبل املباراة الهامة في 

دوري األبطال )أمام يوفنتوس اإليطالي(، وعلينا املحافظة على هذا األداء«.

لحسن يتعرض لكدمة في مباراته األولى 
خرج العب الوسط الجزائري-الفرنسي، مهدي لحسن، في آخر دقائق مباراة فريقه مالقا 
مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الليغا، محموال على املحفة، بعد تعّرضه لكدمة في الرأس.

يذكر أن لحسن شارك في اللقاء مع بداية الشوط الثاني، وهي املباراة األولى له مع مالقا 
الذي انضم إليه قبل أيام، بعد فسخ تعاقده مع خيتافي، ليتعرض لتصادم غير مقصود 
مع مهاجم األتلتي، فرناندو توريس، ليسقط مغميًا عليه في امللعب. ونزل الطاقم الطبي 
ليباشر حالة العب الوسط الدولي لعدة دقائق على أرضية امللعب، قبل أن يخرج محمواًل 

على املحفة وينقل إلى أحد املستشفيات في سيارة اإلسعاف.

غريزمان يهدي فوز أتلتيكو لروح تشوليتو
أهدى الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو 
مدريد، الهدف الذي سجله في شباك مالقا ومنح 
الفريقني،  مباراة  خــالل  الثالث،  النقاط  فريقه  به 
السبت، في الجولة الـ23 لليغا، إلى ناتشو باربيرا 
الذي  ألزيرا )15 عاما(  )تشوليتو(، ناشئ نادي 
املــاضــي، بشكل مفاجئ خالل  تــوفــي، األســبــوع 
مباراة مع فريقه. وقال غريزمان، في تصريحات 
»ال  ملعب  شــهــده  الـــذي  الــلــقــاء  عقب  تليفزيونية 
ــيــدا« معقل مــالــقــا: »أهــــدي هـــذه املـــبـــاراة لـ  روســال
املهاجم  واحتفل  للجميع«.  بالنسبة  للغاية  محزنًا  أمــرًا  كــان  »لقد  وأضــاف  تشوليتو«. 
الفرنسي بهدفه الذي جاء بعد 39 ثانية من بداية املباراة، برفع قميص يحمل رقم )7( 
واسم )تشولو باربيرا(. وحول املباراة، أبرز الدولي الفرنسي أهمية النقاط الثالث التي 
حصدها الفريق، وقال »كنا ندرك أن املباراة ستكون صعبة، ولكننا نحب خوض هذه 
الــذي قدمه وساهم في خــروج الفريق  الدفاعي  أبــدى رضــاه عن األداء  املــبــاريــات«. كما 
بالهدف: »إذا لم أستطع املساعدة في الهجوم، فأؤدي دوري في الدفاع. أشعر أني بحالة 
جيدة بدنيًا«. وأكد أنهم سيفكرون اآلن في مباراة ذهاب دور الـ32 بالدوري األوروبــي، 
يوم الخميس املقبل، أمام كوبنهاغن الدنماركي«. وواصل »الروخيبالنكوس« عزف نغمة 
االنتصارات، للمباراة الثالثة على التوالي، في الليغا، ليرتفع رصيد الفريق إلى 52 نقطة 

ويواصل مطاردة برشلونة، صاحب الصدارة.

راموس يوجه رسالة للجماهير
وّجــه سرخيو رامــوس، قائد ومدافع ريــال مدريد، نــداء ملشجعي امللكي، عبر الشبكات 
االجتماعية، ليقوموا باستقبال الفريق لدى دخوله ملعب »سانتياغو برنابيو«، األربعاء 

املقبل، لدعمه قبل مباراة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعد انتصار امللكي 5-2 على ريال سوسييداد في الجولة الـ23 من الدوري اإلسباني، كتب 
راموس على حسابة بشبكة )إنستغرام( مع صورة له أمام الجماهير »شكرًا للجمهور. 
سنلتقي األربعاء الساعة 18.30 في ساحة بالثا دي لوس ساغرادوس كوراثونس. قلب 
واحد ولون واحد )األبيض( وهدف واحد )الكأس(. معا سنحقق املمكن واملستحيل. هال 
مدريد«. ويستضيف ريال مدريد، بعد غد األربعاء، باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن 

نهائي دوري األبطال الذي يحمل امللكي لقبه في آخر موسمني.

وهناك لعب موسمًا واحدًا فقط، وسجل سبعة أهداف في 
األندية  إلى أحد أفضل  االنتقال  18 مباراة، مما مكنه من 
املــدرب جان  ليلعب تحت قيادة  في فرنسا وهــو موناكو، 
تريزيغه،  ديفيد  املميز  املهاجم  تــواجــد  مــع  ولكن  تيجانا، 
نــادي أجاكسيو بــني 1997  اضطر للعب بعقد إعـــارة فــي 

و1999، ليعود بعدها إلى فريق اإلمارة الفرنسي.
استطاع اللعب مع فريق اإلمارة الفرنسية، وحقق بصحبته 
لقب الدوري املحلي في موسم 1999-2000 قبل أن يحمل 
لقب كــأس األبــطــال الفرنسي فــي عــام 2000 وكــذلــك توج 

بلقب كأس الدوري.
في موسم 2003-2004 عاش دادو إحدى أفضل لحظات 
مسيرته، وذلك حني جاء في املركز الثاني بترتيب هدافي 
ــداف بــالــرغــم من  دوري أبــطــال أوروبــــا مــســجــاًل سبعة أهــ
لزميله  األول  املركز  ذهــب  فيما  دقيقة  في 512  مشاركته 

آنذاك اإلسباني فرناندو مورينتس صاحب تسعة أهداف 
في 1026 دقيقة. وصل برشو لنهائي دوري أبطال أوروبا 
في ذلك املوسم بعدما أطاح معه فريقه عدة أندية على غرار 
لوكوموتيف موسكو في دور الـ16 ثم ريال مدريد في ربع 
النهائي وبعدها تشلسي في نصف النهائي ليخسر أمام 

بورتو في اللقاء الختامي بنتيجة 0-3.
رينجرز  نــادي  الــكــرواتــي بصفوف  الــالعــب  بعدها  التحق 
االسكتلندي عام 2004 وبقي معه حتى 2007، فسجل 31 
القدم هناك محققًا لقب  هدفًا في 94 مباراة واعتزل كرة 
الدوري والكأس مرة واحدة، وهو الذي مثل منتخب بالده 
من عام 2003 حتى 2006، فلعب 32 لقاًء وسجل تسعة 
ــداف، وتـــوج ثـــالث مـــرات بــجــائــزة أفــضــل العـــب كــرواتــي  أهــ

لثالث سنوات متتالية في 2003 و2004 و2005.
حسني...

العٌب كرواتي سابق ولد يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
يلقبه  كما  أو  برشو  ميالدين  هو  زادار،  مدينة  في   1974

الجميع »دادو«.
العمرية سنة  للفئات  بــاغــات  فريق  فــي  مسيرته  دادو  بــدأ 
بفريق  يلتحق  أن  قبل   ،1983 حتى  استمر  وهناك   1981
زادار الذي بقي في صفوفه حتى عام 1986، قبل أن يتركه 
متجهًا نحو نادي هايدوك سبليت الذي بقي معه حتى عام 
1991، وبالرغم من أنه كان يعاني من مشكالت في القلب 
أنه استطاع دخــول عالم االحتراف في سنة 1992 من  إال 
بوابة فريق بازينكا الذي لعب له 26 مباراة وسجل هدفني، 
ــــذي اســتــمــر بصحبته  لــيــعــود ويــرحــل إلـــى فــريــق رويــــن ال
ملوسمني من 1993 حتى 1995 وشــارك في 10 مباريات 

وأحرز هدفًا واحدًا.
ــادي »اســـتـــاد رافــايــلــوا«  ــى نــ ــل دادو إلـ ــام 1995 رحـ فـــي عـ

دادو برشو

على هامش الحدث

دافع عن ألوان 
فرق عديدة 

في بلده كرواتيا، 
وتألق بصفوف 

نادي موناكو 
الفرنسي

كينغزبوري 
المرشح األبرز 
لحصد الذهب 
في التزلج الحّر 
)دافيد راموس/
)Getty

تجري في اليوم الثالث باألولمبياد الشتوي ببيونغ تشانغ، جولة جديدة 
نظيراتهن  اليابان  سيدات  تواجه  حيث  الجليد،  هوكي  منافسات  من 
أمام  الموحد  المنتخب  في  كوريا  سيدات  تلعب  فيما  السويسريات، 
السويد. وكانت هذه الرياضة قد وحدت الكوريتين الشمالية والجنوبية 
بالرغم من الخسارة التي جاءت أمام سويسرا بثمانية أهداٍف نظيفة، إذ 
كانت خطوة التقارب بين البلدين األهم، بعد سنوات من االنقطاع على 

إثر الحرب التي انتهت في عام 1953.

مباراة كوريا الثانية

وجه رياضي

الهولنديات  وتحمل  الثالث.  األوملبياد  خال 
الذهبية  امليدالية  مــورس  تير  يوريني  الثاث 
ولوتي  الفضية  فــورســت  إيــريــن  ومواطنتها 
فان بيك امليدالية البرونزية بعدما هيمن على 
املنافسات في أوملبياد سوتشي بروسيا، مع 
العلم أن األولى تحمل الرقم األوملبي التاريخي 
بــعــدمــا قطعت املــســافــة يـــوم 16 فــبــرايــر 2014 
ا من الثانية  خال دقيقة و53 ثانية و51 جزء

محطمة رقـــم الــكــنــديــة ســيــنــدي كــاســني التي 
كانت في املركز األول بدقيقة و51 ثانية و79 
ا من الثانية )20 نوفمبر 2005 في سالت  جزء

ليك سيتي بالواليات املتحدة األميركية(.
القفز التزلجي

للسيدات،  التزلجي  القفز  ريــاضــة  إلــى  نصل 
ــم ثــانــيــة قبل  ــى ثـ ــ ــتـــي ســتــشــهــد جـــولـــة أولـ والـ
فــي هذه  املتسابقة  وتــقــوم  امليداليات،  تــوزيــع 

فريزينغير  آني  األملانية  رقم  متجاوزة  ثانية 
الــتــي كــانــت قــد قطعته يـــوم 20 فــبــرايــر 2002 
بــنــســخــة الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة خــال 

دقيقة و54 ثانية وجزأين من الثانية.
ــاملــــي بـــحـــوزة  ــعــ ــم الـــقـــيـــاســـي الــ ــ ــرقـ ــ ويـــبـــقـــى الـ
تمكنت  الــتــي  بيرغاسما،  هــيــرذيــر  األميركية 
يـــوم 21 نــوفــمــبــر 2015 مــن قــطــع املــســافــة في 
الــثــانــيــة،  مـــن  ا  ثــانــيــة و85 جـــــزء دقــيــقــة و50 

الــريــاضــة بــاســتــعــمــال زالجــتــني عــلــى منحدر 
ــفـــزة بـــعـــد ذلـــك  ــقـ مـــخـــصـــص، قـــبـــل أن تـــأتـــي الـ
والــتــي يــجــب أن تــكــون ألطـــول مــســافــة ممكنة 
النقاط،  الحتساب  متناسقة  جسد  حركة  مع 
ــة  ــيـ ــانـ ــــي جـــــــاءت األملـ ــــاضـ ــاد املـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وفــــــي األوملـ
املــركــز األول وحــّلــت خلفها  كارينا فوغت فــي 
الــنــمــســاويــة دانــيــيــا إيــراشــكــو-ســتــولــز ثانية 

والفرنسية كولني ماتيل ثالثة.

األيرلندي، عن عمر 36  واملنتخب  يونايتد  السابق ملانشستر  الالعب  ليام ميلر،  توفي 
الكشف عن إصابة ميلر، العب  وتــم  البنكرياس.  بعد معاناة مع مــرض سرطان  عامًا 
نوفمبر/تشرين  فــي  بالسرطان  وســنــدرالنــد،  سلتيك  بصفوف  أيضا  السابق  الــوســط 
الثاني املاضي. وشارك اليونايتد في رسائل النعي والعزاء التي تم تداولها على شبكات 
النادي  أن  )تويتر(  على  تغريدة  فــي  مــؤكــدًا  األخــيــرة،  بالساعات  االجتماعي  التواصل 
»حزين بشدة لنبأ الوفاة املأساوية لالعب الوسط ليام ميلر. نقدم التعازي لذويه بهذه 

اللحظات العصيبة«. ُيذكر أن ميلر خاض 21 مباراة مع منتخب أيرلندا. 

صورة في خبر

وداعًا ميلر
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شهدت تركيا تطورات متسارعة في السياحة العالجية، على مدار عقد تقريبًا، لتصبح في مكانة عالمية مميزة متفوقة على 
نظرائها األوروبيين، ويعود ذلك إلى عدة أسباب داخلية وخارجية

السياحة العالجية
تركيا تستهدف مليون مريض في 2018

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بلغت تركيا مراتب متقدمة عامليًا 
فــــي الــــشــــأن الـــصـــحـــي والـــعـــاجـــي، 
إثــر االهــتــمــام الــبــالــغ بــهــذا القطاع 
ــلـــيـــونـــي تـــركـــي،  الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــيـــه نـــحـــو مـ
الــذاتــي، بإنتاج  إلــى حد االكتفاء  وتطورها 
الــلــوازم الصحية، مــن أجــهــزة ولقاحات  كــل 
وأدوية، وبروزها في مجاالت نقل األعضاء، 
وزراعة نخاع العظام، والعمليات الجراحية 
املتعلقة بمرض السرطان، وكسبها الرهان 
عــلــى مــســتــويــي الـــجـــودة والــســعــر املــنــافــس، 
على  أجــمــعــوا  الــذيــن  املتخصصني  بحسب 
أن املــــســــؤولــــني فــــي تـــركـــيـــا يـــعـــولـــون عــلــى 
ــادة عـــائـــدات قــطــاع الــســيــاحــة الــعــاجــيــة  ــ زيـ
هــؤالء  خصوصا   ،2018 الحالي  العالم  فــي 
الــذيــن يــقــصــدون تــركــيــا لتلقي الــجــراحــات 
التجميلية، ابتداء من زراعة الشعر، وصواًل 

إلى تصحيح التشوهات الخلقية.
ويـــقـــول مــســتــشــار وزارة الــصــحــة الــتــركــيــة، 
أيــــوب غـــومـــوش، إنـــه مـــن املــتــوقــع أن يصل 
عدد املرضى األجانب الذين يتلقون العاج 
فــي تــركــيــا عـــام 2018 إلـــى أكــثــر مــن مليون 
شــخــص، وأن يــرتــفــع هـــذا الـــعـــدد إلـــى أكــثــر 
من مليونني، بحلول ذكرى مئوية تأسيس 
غوموش،  ويضيف   .2023 عــام  الجمهورية 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــرة، أن عــدد 
املـــرضـــى الــدولــيــني املــســجــلــني الـــذيـــن تلقوا 
العاج في تركيا، العام املاضي، بلغ حوالي 
450 ألفا، وناف عدد املرضى الدوليني غير 

املسجلني حوالي 300 ألف.
ويــرى الطبيب نذير زرزور، أن ثمة أسبابا 
دفــعــت تــركــيــا إلـــى الــواجــهــة عــلــى مستوى 
ــاع الــصــحــي،  ــطـ ــقـ ــي الـ ــم، فــ ــالــ ــعــ املـــنـــطـــقـــة والــ
 عـــن االهــتــمــام الــحــكــومــي مــنــذ عــام 

ً
فــفــضــا

2005 بهذا القطاع، ودخــول معظم املشافي 
الخاصة تصنيف 5 و6 نجوم، وتصنيفها 
ضــمــن املــــراكــــز الــصــحــيــة املـــتـــطـــورة عــاملــيــًا؛ 
جــاءت حــروب املنطقة العربية، إثــر ثــورات 
ــع، لـــتـــدفـــع كـــثـــيـــرا مــــن املـــصـــابـــني إلـــى  ــيـ ــربـ الـ

العاج في تركيا.
وتــــوقــــع صــــاحــــب مـــشـــفـــى فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
زرزور، خال تصريحه لـ »العربي الجديد«، 
أن يزيد عدد املرضى عن املليون هذا العام، 
بــعــد أن ألــغــت تــركــيــا شـــرط الــحــصــول على 
الــتــأشــيــرة )الــفــيــزا( ملــواطــنــي بــعــض الـــدول، 
وزيادة شهرتها في بعض القطاعات، وفي 
مقدمتها العاج التجميلي وزراعة الشعر. 

وبـــنّي الطبيب الــتــركــي، أن مــن أهـــم أســبــاب 
األسعار  القطاع، هي  هــذا  تركيا في  شهرة 
قارن بأوروبا، لدرجة قدوم الكثير 

ُ
التي ال ت

ــلـــعـــاج والـــتـــجـــمـــيـــل فــي  مــــن األوروبــــــيــــــني لـ
تــركــيــا، إضـــافـــة إلــــى تــطــور املـــراكـــز الطبية 
ــــزة وطـــرائـــق  ــهـ ــ ــتـــخـــدامـــهـــا أحــــــدث األجـ واسـ
العاج في العالم، معتبرًا أن لجمال الطبيعة 
السياح، سببًا  مع  التركي  التعامل  وحسن 

إضافيًا ملا سبقه.
وعادت، العام املاضي، السياحة التركية إلى 
ألقها، بعد عام االنقاب الذي تراجعت خاله 
بأكثر من 30% عن عام 2015، إذ زار تركيا 
عام 2017 نحو 32.4 مليون سائح، بنسبة 
عائدات وصلت إلى 26 مليار دوالر. ويؤكد 
وزير السياحة التركي، نعمان كورتوملوش، 
أن وزارتـــه تهدف إلــى استقطاب 38 مليون 
ــاري، مــتــمــنــيــا أن  ــ ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ ــائـــح خـ سـ

هوامش

تركيا من الدول المتقدمة في الخدمات الطبية )جيم غينكو/األناضول(

الــرقــم عــائــدات بقيمة 30 مليار  يحقق هــذا 
دوالر. وأوضح كورتوملوش، في تصريحات 
للصحافيني بمدينة بودروم التركية أخيرًا، 
أن قــطــاع الــســيــاحــة تــراجــع فــي عـــام 2016، 
ولــكــن تــم تــــدارك ذلـــك الــتــراجــع خـــال الــعــام 

املاضي، وبدأ القطاع في التحسن. 
وتـــــعـــــزو مـــــصـــــادر مـــــن مـــجـــلـــس الـــســـيـــاحـــة 
ــــدات هـــذا  ــائـ ــ ــاع عـ ــ ــفـ ــ الـــعـــاجـــيـــة الـــتـــركـــي ارتـ
مقارنة  املنخفضة،  التكاليف  إلــى  الــقــطــاع، 
الغربية وأمــيــركــا، ففي حني  ــا  بـــدول أوروبــ
تـــصـــل تــكــلــفــة عــمــلــيــة الـــقـــلـــب املـــفـــتـــوح فــي 
ــا إلـــى أكــثــر مـــن 30 ألــف  ــ مــعــظــم دول أوروبــ
دوالر، ال تــزيــد عــن 20 ألــفــًا فــي تــركــيــا، كما 
تــركــيــا عن  فــي  الــشــعــر  تــزيــد عملية زرع  ال 
ألــف دوالر، فــي حــني تــزيــد على 7 آالف في 
أوروبا، وعملية تركيب العظم الحرقفي )ما 
فوق الفخذ( الصناعي في الواليات املتحدة 
بينما  دوالر،  ألــــف  و54   40 بـــني  مـــا  تــكــلــف 
تكلف في تركيا ما بني 14 و15 ألــف دوالر 

فقط.
وتضيف املصادر أن السياحة العاجية ال 
الجراحية،  والعمليات  الشعر  على  تقتصر 
بل تقدمت تركيا كثيرًا في جراحة التجميل، 
وبلغت مراتب متقدمة على صعيد األطفال 
ذوي التشوهات الخلقية، مثل الشفة والحلق 
املفتوحني، التي تعتبر الجراحة التجميلية 
فيها ضرورة ملّحة لتوفير عملية التغذية 

الــطــبــيــعــيــة لــلــطــفــل. كــمــا شــمــلــت الــســيــاحــة 
ــراض الــتــنــفــســيــة والــجــلــديــة  ــ الــعــاجــيــة األمــ
عــبــر زيــــارة مــيــاه الــيــنــابــيــع الــســاخــنــة التي 
تحتوي أماحا معدنية كينابيع »أويات« 
وحــمــامــاتــهــا الــســاخــنــة و»فــوســفــورلــو« في 
مدينة أنطاليا، و»دماطاش« التي تعد من 

املشافي الطبيعية ملرضى الربو.
ويشير صاحب مركز تجميل وزراعة شعر، 
في منطقة »ليفنت 4« بإسطنبول، أن فصل 
الشتاء يشهد عروضًا وحسم أسعار يصل 
إلــى 20% مــع تأمني إقــامــة وتنقل ورحــات 
ســيــاحــيــة. وبـــــنّي صـــاحـــب مـــركـــز الــتــجــمــيــل 
»بـــــوالنـــــت« أن ســـائـــحـــي زراعــــــــة الـــشـــعـــر ال 
يقتصرون على منطقة الخليج العربي، كما 
يشاع، بل يأتي زبائن من الــدول األوروبية 
ــة، نــتــيــجــة انــخــفــاض  ــيـ ــركـ ــتـ ــز الـ ــ ــراكـ ــ إلـــــى املـ
التكاليف مقارنة مع بلدانهم، كما أن زراعة 
بل  فحسب،  الـــرأس  على  تقتصر  ال  الشعر 
دخلت زراعة الشاربني واللحى والحواجب، 
الشعر  ــة  إزالـ إلــى جــانــب تخصصات  طبعًا 

بأحدث التكنولوجيا العاملية.
إلى  التركي،  أرقــام معهد اإلحــصــاء  وتشير 
ارتفاع أعداد السائحني الذين استضافتهم 
ــام  ــعـ ــاع الــــصــــحــــة، خــــــال الـ ــطــ ــــي قــ ــا فـ ــيـ ــركـ تـ
املاضي، والذين زادوا على 450 ألف مريض 
يكون  أن  مراقبون  يتوقع  مسجل، في حني 
عــدد غير املسجلني، يــســاوي أو يــزيــد على 

هـــذا الـــرقـــم. ويـــؤكـــد مــخــتــصــون لــــ »الــعــربــي 
أكثر  ينفقون  للعاج  القادمني  أن  الجديد« 
ــرد فــي  ــفــ ــاق الــ ــفــ ــم، فــمــتــوســط إنــ ــيـــرهـ مــــن غـ
يــقــارب و2500 دوالر،  الــعــاجــيــة  الــســيــاحــة 
في حني أن متوسط إنفاق السائح العادي 

يقارب 600 دوالر فقط.
ويــضــيــف املــخــتــصــون أن تــطــور تــركــيــا في 
قطاع السياحة العاجية، يمكن أن يوصلها 
إلــــى أول مــرتــبــتــني فـــي الـــعـــالـــم، خــاصــة في 
الشعر  التجميلية وزراعــة  العمليات  مجال 

وحرق الدهون.
ــم، بــــعــــد الـــــتـــــطـــــورات  ــ ــهــ ــ ــرأيــ ــ وجــــــــــاء ذلــــــــك بــ
تركيا  عاشتها  التي  السريعة  االقتصادية 
الــتــحــوالت الفكرية نحو االنــفــتــاح على  مــع 
الخارج، مترافقًا مع اإلصاحات القانونية 
واإلنـــــــــجـــــــــازات والــــــتــــــطــــــورات فـــــي الـــقـــطـــاع 
املــعــجــزة في  الــتــي تعتبر بمثابة  الــصــحــي، 
ــــدد املـــشـــافـــي،  الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي مــــن حـــيـــث عـ
ــدن الــطــبــيــة وزيـــــادة عـــدد كليات  خــاصــة املــ
الــطــب، والتحسن املــلــمــوس فــي زيـــادة عدد 
األطــبــاء والــكــفــاءات واملــهــارات، والتميز في 
مجاالت حساسة، من أهمها نقل األعضاء، 
ــعـــل تــركــيــا  ــا جـ ــمـ ــة الــــســــرطــــان، مـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
الواليات  بعد  الثالثة  الــدولــة  اليوم  تصبح 
وأملــانــيــا فــي الــســيــاحــة الــعــاجــيــة مــن حيث 
العدد والــواردات، والخامسة من حيث عدد 

السياحة العاجية بعد تاياند والهند.

ارتفعت نفقاُت تركيا 
على خدمات الرعاية 
الصحية بنسبة 23.6 
ا، وكانت  باملائة سنوّيً
لخدمات املستشفيات 

الحصة األكبر. 

■ ■ ■
تخطط الدولة التركية 
الستقطاب أكثر من 

مليوني شخص بحلول 
عام 2023 للعالج داخل 

أراضيها.

■ ■ ■
تفّوق األتراك في 
مجاالت عدة من 

العالجات التجميلية إلى 
نقل األعضاء وتركيبها 

ومعالجة السرطان.

باختصار

أمجد ناصر

بوحٍي من شذرات روالن بارت في العشق، أعود إلى 
هذا »املوضوع« األبدي/ أو ألقل الغريزة األبدية التي ال 
تحول وال تزول إال بزوال الكائن الحي. بعد غد »عيد 
الــعــشــاق«. وهــذه مناسبة، فــي عالم الــيــوم، أقــرب إلى 
الكسب منها إلى االحتفاء بأحد أهم أسباب الوجود. 
بــل ســبــب الــوجــود األول. فــمــا هــي قــصــة آدم وحـــواء 
عندما  منها،  مفّر  ال  التي  الجاذبية،  تلك  تكن  لــم  إن 
يكون هناك رجل وامرأة في لحظة تماّس قصوى؟ ال 
تفاحة. وال من يحزنون. حتى لو كانت »التفاحة« هي 
السبب. فهي تلك الفاكهة »املحّرمة« التي ال تنمو في 

شجرة. بل في الجسد البشري.
بــارت يعطي  الحب؟ هل يحتاج تعريفًا؟  لكن ما هو 
، إلـــى الــحــب. 

ً
، أو ربــمــا أولـــويـــة، لــلــكــتــابــة، دلـــيـــال

ً
أهــمــيــة

أو اإلقــامــة فــي الــحــب. يــقــول: هــنــاك دائــمــًا كــتــاٌب في 
موضٍع ما في الكائن البشري، أيًا كانت الثقافة التي 
ينتمي إليها، وهذا الكتاب يفرض العاطفة على اللغة، 
مع  واســتــمــرارًا  لغة.  تكون  أن  العاطفة  ويفرض على 
الكتاب محّددًا  أن يكون هــذا  بــارت »فليس ضروريًا 
الكبير  اللغة  كتاب  إلــى  ينتمي  أن  بوسعه  ــى،  ومــســمَّ

مــجــهــول املــؤلــف، كــتــاب اآلخــــر، وهـــو كــتــاٌب ال يمكن 
رصده. ولكن تطفو منه أحيانًا مقاطع أكثر وضوحًا: 
األغــانــي الــشــعــبــيــة«. هــكــذا يــتــرافــق خــفــق الــقــلــوب مع 
الكلمة. مع موسيقى. مع إيقاع. ولكن مع اللغة أكثر. 
فذلك »الكتاب الذي يفرض العاطفة على اللغة، ويفرض 
له. ليست قصة  لغة«، ال اسم  أن تكون  العاطفة  على 
مجنون ليلى، وال شعره، وال هو »طوق الحمامة«، وال 
، مما 

ً
»مجنون إلزا«. هذا يعني أنه أكثر شيوعًا، وغفلة

إلــى تحديد ما هو غير  نظن. مع ذلــك نسعى، دائمًا، 
محّدد، وتعيني ما هو غير قابل للتعيني والحصر. 

ــقــول: أي شـــيء هـــو إن  تـــعـــّرف أنــيــيــس نـــن الــحــب بــال
لــم يكن قبول اآلخـــر! لكن هــل هــذا الحب الــذي نحن 
يحتفل  الــذي  الحب  ألن  متأكدًا.  لست  اآلن؟  بصدده 
به »عيد العشاق« شيء آخر. أخشى أنني سأعاكس 
 بــالــذات ولــيــس بــاآلخــر. 

ٌ
نـــن. فــهــذا الــحــب هــو احــتــفــال

الــذي يرمينا  الغريزي،  الــفــردي،  الحب  فعندما نحب، 
به سهم »كيوبيد«، فنحن نحب أنفسنا وليس اآلخر. 
ــــذات بــــ »اآلخــــــر«، عــلــى نــحــٍو ال  أو ربــمــا تــتــحــد فــيــه الـ
انفصام لعراه. في لحظة الحب تنتفي الذات وينتفى 
اآلخــر، ويصبحان شيئًا آخــر، خــارج الــذات واآلخــر. 
الحب  املتصوفة:  يقّربنا مما يسميه  هــذا حــبٌّ  ولعل 

اإللهي. لكنني ال أتحدث عن هذا. بل عن قطبي الحياة 
البشرية: املرأة والرجل. ال ذات وال آخر هنا في لحظة 
أنا  اللحظة:  هــذه  فــي  العاشقة  العاشق/  يقول  الــحــب. 
أنــت، أنــت أنــا. ال وجــود لي من دونــك. ال أحيا إال بك! 
 غير إرادي. ال نقّرر أن نحب، سلفًا. لذلك 

ٌ
وهذا فعل

وربما  باإلنكليزية،  األمــر  وكذلك  العربية/  في  نقول 
غيرهما من اللغات: وقعت في الحب. كأنه هّوة. كأنه 
سقوط من االستقامة/ من الوعي، إلى الالوعي. وهذا 
الوقوع ال نقّرره. إنه، كما يقول ستاندال: مثل الحمى 
منا.  إرادة  بال  نفسها،  تلقاء  من  وتـــروح،  تأتي  التي 
كــان كالحمى، بحسب  إذا  ولكنه  باستقالل عنا.  بل 

ــن الــحــّمــى نفسها.  ســتــنــدال، فــهــو مـــؤقـــت. زمــنــه زمـ
ولكن كم تدوم حّمى الحب؟ ما هو زمنها؟ ال يجيب 
الحب  ستاندال. وال يزيدنا تعريف ســوزان سونتاغ 
إال بلبلة. فهي تقول إن ال عالقة بشرية أكثر غموضًا 
ــه عـــصـــيٌّ عــلــى الــتــعــريــف  ــذا يــعــنــي أنــ ــ مـــن الـــحـــب. وهـ
إنــه رجـــراج. هيولي.  األثــيــري.  والقبض على جوهره 
غامض. بيد إن كنا ال نستطيع القبض على »مفهوم« 
ة املطلقة التي 

ّ
الحب، فإننا نعرف مفعوله. إنه تلك الخف

الـــذي يحتل مجرى  تسكن األعـــمـــاق. ذلـــك اإلكــســيــر 
الدم. وعندما نتحّدث عن الدم، فهذا يعني أننا نتحدث 
عن القلب الذي أوكلت إليه البشرية »مهمة« الحب. ال 
عضو آخــر، في جسد اإلنسان، ُيعطى هذا الشرف. 
كلها، على  العالم  ثقافات  فــي  الــحــب«  »آلــة  هــو  القلب 
الكبد. وهاتان  العربية تشرك فيه  األغلب. وإن كانت 
اإلنـــســـان. ال تثنية  مــنــفــردتــان فــي جــســد  مضغتان 
مــنــفــرد. ال  الــحــب  الكليتني.  وال  الــرئــتــني.  ليسا  لهما. 

تثنية فيه و»آلته« منفردة كذلك.
 ينقسم القلب على اثنني ال يعتما أن يصبحا واحدًا 
ثــالثــة. هذا  الــحــب، لكنه ال ينقسم على  فــي »حــّمــى« 
سع الحب 

ّ
غير ممكن. ألن الحب ال يقبل التثليث. ال يت

لثالثة قلوب.

ما هو الحّب؟

وأخيرًا

عصيٌّ على التعريف 
والقبض على جوهره األثيري. 

رجراج. هيولي. غامض
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